
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

در نهمین روز اعتراضات به معرفی شدن محمدداوود لغمانی به عنوان والی فاریاب، معترضان با برگزاری انتخابات »نمادین« تعیین والی جدید 
برای این والیت را به مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان و معاون اول پیشین ریاست جمهوری واگذار کرده اند.
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رییس جمهور  میان  سیاسی  توافق  براساس 
از  ناشی  بحران  به  که  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی 
پایان  انتخابات  نتیجه ی  اعالم  به  اعتراض ها 
شد،  حکومت  تشکیل  سیاسی  مبنای  و  داده 
شورایی موسوم به شورای عالی دولت و متشکل 
به منظور  سیاسی  مطرح  و چهره های  احزاب  از 
تشکیل  باید  خوب  حکومت داری  روند  تقویت 
می شد. یک سال پس از امضای این توافقنامه ی 
فشرده ای  سیاسی  رایزنی های  اکنون  سیاسی، 
رهبران  میان  دولت  عالی  تشکیل شورای  برای 

سیاسی و رییس جمهور در جریان است.
وضعیت سیاسی جاری در کشور این واقعیت را 
به  سیاسی  حلقه ی  هیچ  که  است  کرده  مسلم 
به حکومت داری،  امور مربوط  نمی تواند  تنهایی 
صلح، جنگ و در کلیت آن مدیریت امور مملکت 
را بچرخاند. هیچ جناحی نمی تواند ادعا کند که 
به تنهایی و با انحصار امور حکومت داری، صلح 
به منصه ی  را  و جنگ، می تواند صالح مملکت 

اجرا بگذارد.
روند صلح،  وضعیت  به  توجه  با  دیگر،  از سوی 
غیبت اعالم ناشده ی طالبان در میز مذاکرات و 

تالش این گروه برای...
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مشارکت دادن آنان در قدرت 
سیاسی به دست نمی آید )۲(

امکان سنجی ایجاد اجماع بر دموکراسی 
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به دام می اندازند؟

پس منظر سقوط ولسوالی ها
عقب نشینی تاکتیکی 
یا بازی به نفع طالبان؟

۴۰ خانواده ی 
اهل هنود و سیک که 

اخیرا به افغانستان رگشته اند، 
کمک دریافت کردند

نشست خبری مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی 
اتمی همزمان با پایان دوره 
سه ماهه توافق با ایران

معترضان در فاریاب تعیین والی را 
به مارشال دوستم واگذار کردند
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اطالعات روز: با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال 
جدید آموزشی، وزارت معارف می گوید که به منظور 

حل معضل کمبود آموزگاران در مکاتب کشور،...

»قارچ سیاه«؛ 
گزارش ابتالی 

نزدیک به ۹ هزار 
نفر در هند

معضل کمبود آموزگار در افغانستان؛ 
وزارت معارف آموزگاران 

حق الزحمه استخدام می کند کشته شدن چهار عضو 
یک خانواده در قندوز؛ 

یکی از متهمان 
بازداشت شد

6 262



www.etilaatroz.comدو شنبه | 3 جوزا 1400 | سال دهم | شماره 2159 خبرهای داخلی

افزایش فشار نظامی در جبهات جنگ، 
افغانستان بیش از هر زمانی به وحدت و 
انسجام سیاسی میان حکومت و همه ی 
جناح های سیاسی مطرح ضرورت دارد. 
مدیریت  و  طالبان  نظامی  فشار  مهار 
درست و مفید روند صلح، نیازمند خلق 
فراگیر  و  واقعی  سیاسی  انسجام  یک 
سیاسی  جناح های  و  حکومت  میان 

مطرح است.
بنابرایـن و بـا توجـه بـه واقعیت هـای 
سیاسـی کشـور، افغانسـتان بـه اجماع 
مبتنـی  و  فراگیـر  واقعـی،  سیاسـی 
و  کشـور  حسـاس  وضعیـت  درک  بـر 
منافـع  از  حفاظـت  بـه  چشم داشـت 
منظـر،  ایـن  از  دارد.  ضـرورت  ملـی، 
شـورای عالـی دولـت بایـد معطـوف به 
ایجـاد  و  سیاسـی  اجمـاع  خلق شـدن 
یـک وحـدت و انسـجام واقعـی میـان 
حکومـت و جناح هـای سیاسـی مطـرح 
تشـکیل شـود. این شـورا باید به محلی 
بـرای اجمـاع سیاسـی، وحـدت نظـر و 
و  سیاسـی  جناح هـای  میـان  دیـدگاه 
خلق شـدن یـک جبهـه ی ملـی متحـد 
و منسـجم بـرای مواجهه بـا تهدیدها و 

خطـرات موجـود تبدیـل شـود.
از  که  اطالعاتی  و  گزارش ها  براساس 
جریان رایزنی ها برای تشکیل این شورا 
توجه  می رسد  به نظر  آمده،  به دست 
و  از یک سو  اصلی و محوری حکومت 
از  مطرح  سیاسی  رهبران/جریان های 
از  هریک  که  است  این  بر  دیگر  سوی 
حداکثر  به  می توانند  چگونه  طرف ها، 
سود سیاسی و اقتدار برای مسلط  شدن 
حکومت  یابند.  دست  سیاسی  امور  بر 
دولت،  عالی  شورای  می کند  سعی 
تصمیم گیری  و  اجرایی  صالحیت 
نداشته و جایگاه مشورتی داشته باشد. 
در  مقابل، جناح های سیاسی  در سوی 
اجرایی و  پی آن هستند که صالحیت 
حکومت  بر  را  شورا  این  تصمیم گیری 
و  مستقیم  به صورت  تا  کنند  تحمیل 
جنگ  حکومت داری،  امور  بر  اجرایی 
اختالف  بر  و صلح مسلط شوند. عالوه 
این  نوع صالحیت  و  بر سر حدود  نظر 
شورا، در خصوص تعداد اعضا و این که 
هم  باشند/نباشند  عضو  کسانی  چه 

اختالف های جدی وجود دارد.
شـورای عالـی دولـت اگـر بـه مجـال و 
سیاسـی  اجمـاع  خلـق  بـرای  امکانـی 
واقعـی تبدیـل نشـود، بـه خـودی خود 
مشـکلی بر فهرست طوالنی مشکالت و 
چالش هـای افغانسـتان در ایـن زمانه ی 
خطیـر و حسـاس تبدیـل خواهد شـد. 
شـود،  تشـکیل  شـورا  ایـن  اگـر  حتـا 
رقابـت و کشمکشـی که زیر پوسـت آن 
میـان حکومـت و جناح هـای سیاسـی 
جریـان خواهـد داشـت، باعث می شـود 
نه تنهـا ایـن شـورا گرهـی از مشـکالت 
نگشـوده و بـه تـوان، قـدرت و ظرفیت 
افغانسـتان بـرای مواجهـه با مشـکالت 
کـه  نمی افزایـد  کنونـی  مخاطـرات  و 
خـود بـه یـک مشـکل اساسـی تبدیـل 
خواهـد شـد. اگـر ایـن شـورا، وحـدت 
و اجمـاع سیاسـی را کـه افغانسـتان در 
ایـن هنگامـه به شـدت بـه آن محتـاج 
اسـت، فراهم نیـاورد، بهتر اسـت ایجاد 
آجنـدای  از  کل  بـه  آن  فعال شـدن  و 
سیاسـی  جناح ها/رهبـران  و  حکومـت 
خارج شـود. شـورایی که به جـای خلق 
مدیریـت  امـر  در  سـهولت  و  اجمـاع 
کشـوری، بـه میدان بزکشـی حلقه های 
سیاسـی بـر سـر قـدرت تبدیـل شـود، 

نبـودش بـه ز وجود اسـت.

این  مرکز  میمنه،  شهر  در  ارتش  لوای 
والیت آغاز کرد.

همزمان با تعیین و سپس معرفی او، مردم 
عبدالرشید  مارشال  هواداران  و  فاریاب 
ملی  جنبش  حزب  رهبر  دوستم، 
پیشین  اول  معاون  و  افغانستان  اسالمی 
مخالفت  انتصاب  این  با  ریاست جمهوری 
کرده اند. معترضان در صحن مقام والیت 

فاریاب خیمه ی تحصن برپا کرده اند.
اسالمی  ملی  جنبش  حزب  هواداران 
از  حمایت  در  همچنان  افغانستان 
معترضان در چندین والیت نیز دست به 

اعتراض زدند.
والیان،  انتخابی شدن  خواهان  آنان 
معترضان  شده اند.  ولسواالن  و  شهردارها 
براساس  باید  والیان  که  دارند  تأ کید 
انتخاب مردم خود والیات و ولسواالن هم 
تعیین  ولسوالی ها  خود  مردم  انتخاب  به 

شوند.

عبدالرشید  مارشال  به رهبری  افغانستان 
عالی  شورای  نخست  معاون  و  دوستم 
این  که  گفت  تویتی  در  ملی  مصالحه ی 
عالی  شورای  فیصله ی  براساس  انتخابات 
ولسوالی ها،  نمایندگان  فاریاب،  مردمی 
نواحی، جامعه ی مدنی، علما، زنان، احزاب، 

جوانان، دانشگاهیان برگزار می شود.
به گفته ی آقای فرهمند، در این انتخابات 
چهار نفر انتخاب و سپس جهت منظوری 

به ریاست جمهوری پیشنهاد می شود.
لغمانی  محمدداوود  تعیین  به  اعتراض ها 
وارد نهمین روز خود شده است. معترضان 
قبال به حکومت سه روز فرصت داده بودند 
لغو کند  را  لغمانی  آقای  که حکم والیت 
و او را به کابل برگرداند، در غیر آن، آنان 

دولتی برای خود تشکیل می دهند.
کار  قبل  روز  ده  لغمان  محمدداوود 
غنی  اشرف  رییس جمهور  حکم  براساس 
مقر  در  فاریاب  والی  عنوان  به  را  کارش 

دوستم سپرده، قبول کند.«
او اما تأکید کرد که اگر اختیار تعیین والی 
توسط عبدالرشید دوستم از سوی حکومت 
به  را  اعتراضات شان  آنان  نشود،  پذیرفته 
شمال شرقی  و  شمالی  والیت های  سایر 

کشور گسترش می دهد.
نیرو، سخن گوی  احسان  اما  حال،  این  با 
به  افغانستان  اسالمی  ملی  جنبش  حزب 
تاکنون  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
آقای دوستم در این مورد تصمیم نگرفته 
عبدالرشید  مارشال  او،  گفته ی  به  است. 
تأکید  معترضان  با  صحبت  در  دوستم 
را  والی شان  »سرنوشت  که  داشتند 

خودشان تعیین کنند«.
آقای نیرو اما تأکید کرد که ممکن آقای 
فاریاب  مردم  تصمیم  این  به  دوستم 

احترام بگذارد.
از  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل  دیروز  صبح 
اسالمی  ملی  ارشد حزب جنبش  اعضای 

اعتراضات  روز  نهمین  در  روز:  اطالعات 
به  لغمانی  محمدداوود  معرفی شدن  به 
عنوان والی فاریاب، معترضان با برگزاری 
جدید  والی  تعیین  »نمادین«  انتخابات 
برای این والیت را به مارشال عبدالرشید 
ملی  جنبش  حزب  رهبر  دوستم، 
پیشین  اول  معاون  و  افغانستان  اسالمی 

ریاست جمهوری واگذار کرده اند.
جوانان  کمیته  مسئول  قوانچ،  احسان اهلل 
حزب جنبش اسالمی افغانستان به روزنامه 
اطالعات روز گفت که این انتخابات دیروز 
به  بود.  شده  برگزار  جوزا(   ۲ )یک شنبه، 
»قدم  به عنوان  انتخابات  این  او،  گفته ی 
نمادین  نخست« در تمثیل دموکراسی و 

برگزار شده است.
)معترضان(  »ما  افزود:  قوانچ  آقای 
مرکزی  )حکومت(  دولت  که  امیدواریم 
به خواست هزارها نفر فاریابی لبیک گفته 
مارشال  به  را  اختیار  مردم  که  چه  آن  و 

گذار کردند یاب تعینی وایل را به مارشال دوستم وا معرتضان در فار

کشته شدن چهار عضو یک خانواده در قندوز؛ ییک از متهمان بازداشت شد
دیر زمان به این طرف با هم دشمنی 
داشته اند. او تأکید کرد که این رویداد 

جنایی است.
از  در شمال شرق کشور  قندوز  والیت 
و  حضور  که  است  ناامن  والیت های 
غیرمسئول  مسلح  افراد  گشت وگذار 
از  بخشی هایی  در  اخیر  سال های  در 
از جمله ولسوالی خان آباد  این والیت 

افزایش یافته است.

حمله  این  اتهام  به  نفر  یک  که  کرد 
او،  گفته ی  به  است.  شده  بازداشت 
تیراندازی  از  افراد مسلح پس  متباقی 
فرار  ساحه  از  خانواده  این  اعضای  بر 

کرده اند.
فرد  که  کرد  تأکید  او  همچنین 
افراد  نزدیکان  از  بازداشت شده 

کشته شده است.
از  آنان  امیری،  حیات اهلل  گفته ی  به 

داده  رخ  ولسوالی  این  بخاری«  »بندر 
است.

جمـع  در  کـه  افـزود  امیـری  آقـای 
شـامل  نیـز  زن  یـک  کشته شـدگان 

اسـت.
به شمول  دیگر  نفر  دو  او،  گفته ی  به 
افراد  حمله ی  این  در  هم  زن   یک 

مسلح زخمی شده اند.
تأکید  خان آباد  ولسوال  هم،  سویی  از 

والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
عضو  چهار  که  می کنند  تأیید  قندوز 
افراد  حمله  نتیجه ی  در  خانواده  یک 
ولسوالی  در  خانه ی شان  بر  مسلح 

خان آباد این والیت کشته شده اند.
خان آباد  ولسوال  امیری،  حیات اهلل 
به روزنامه  دیروز )یک شنبه، ۲ جوزا( 
رویداد  این  که  گفت  روز  اطالعات 
حوالی ساعت ۱:۰۰ بامداد در ساحه ی 

اما در بیشتر نقاط والیت ناامن پروان 
از جمله ولسوالی های  در شمال کابل 
جنگ جویان  جبل السراج  و  سیدخیل 
گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده 

دارند.
مورد  این  در  تاکنون  هم  گروه  این 

چیزی نگفته است.

ییس شورای آموزگاران »سیدخیل« پروان ترور شد ر
شورای  رییس  بر  تیراندازی  از  پس 
فرار  ساحه  از  سیدخیل،  آموزگاران 

کرده اند.
او تأکید کرد که تحقیقات پولیس در 

این مورد جریان دارد.
مسئولیت  گروهی  یا  و  شخص  هنوز 
است.  نگرفته  عهده  به  را  رویداد  این 

به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
صبح   ۸:۰۰ ساعت  حوالی  رویداد 
مکتب  ساختمان  مقابل  در  دیروز 
میان  مرز  در  شهید«  »سیف الرحمان 
جبل السراج  ولسوالی  و  ولسوالی  این 

رخ داده است.
مهاجمان  که  افزود  عثمان یار  آقای 

در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
که  می کنند  تأیید  پروان  والیت 
شورای  رییس  صافی،  سیف اهلل 
این  سیدخیل  ولسوال  آموزگاران 
ناشناس  مسلح  افراد  توسط  والیت 

ترور شده اند.
احمدعمر عثمان یار، ولسوال سیدخیل 

حامـد  سـوی  از  انتقالـی  حکومـت 
پیشـین  رییس جمهـوری  کـرزی، 
انتصابـی  عضـو  عنـوان  بـه  کشـور 
مجلـس سـنا تعییـن شـد. او در دور 
کـرزی  آقـای  ریاسـت جمهوری  دوم 
ایـن  انتصابـی  عضـو  به عنـوان  هـم 

کـرد. کار  مجلـس 

یک سناتور پیشنی در پیوند به اختالس گندم به یک ونیم سال زندان محکوم به مجازات شد
حضورداشت  در  را  حکم  این  دادگاه 

طرفین قضیه صادر کرده است.
دادگاه عالی تأکید کرده است که حق 
فقیری  نظرمحمد  استیناف خواهی 
دانسته  محفوظ  قانون  مواد  براساس 

می شود.
پایـان  از  پـس  فقیـری  نظرمحمـد 

در خبرنامه ای که از سوی دادگاه عالی 
این  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به 
در  جوزا(   ۲ )یک شنبه،  دیروز  حکم 
ابتدائیه ی  دادگاه  علنی  جلسه ی  یک 
فساد  سنگین  جرایم  به  رسیدگی 

ادارای صادر شده است.
قضایی  هیأت  خبرنامه،  از  نقل  به 

کشور  عالی  دادگاه  روز:  اطالعات 
می گوید که نظرمحمد فقیری، سناتور 
اختالس  به  پیوند  در  کشور  پیشین 
۲۰۴ تُن گندم به یک ونیم سال حبس 
پرداخت یک میلیون و ۲۱۴ هزار و  و 
مجازات شده  به  محکوم  افغانی   ۵۷۰

است.

غرب  در  کاتب«  فیض محمد  »لیسه ی 
»وزیر  حاوی  پالکارت  حمل  با  کابل 
صاحب! ما آموزگار می خواهیم« و »وزیر 
وزارت  از  می خواهیم«  کتاب  ما  صاحب! 
معضل  به  رسیدگی  رفع  خواهان  معارف 
درسی شان شده  کتاب  و  آموزگار  کمبود 

بودند.
واحدیار،  عطاهلل  اعتراض ها،  این  به دنبال 
در  معارف  وزارت  تربیه ی  و  تعلیم  معین 
یک نشست مجلس سنا گفته بود که برای 
رفع این چالش، مضامین درسی را ادغام 

می کند.
معارف(  )وزارت  »ما  بود:  کرده  تأکید  او 
سازی  ادغام  جدید  سیستم  یک  روی 
می کنیم  کار  معارف  دروزارت  مضامین 
که با تطبیق این سیستم مشکالت کمبود 

آموزگار رفع خواهد شد.«

بـه  معـارف  وزارت  مسـئوالن  قبـال  امـا 
کـه  بـود  گفتـه  روز  اطالعـات  روزنامـه 
آمـوزگاران  آموزشـی  جـاری  سـال  در 
مالـی  مشـکالت  به دلیـل  حق الزحمـه 
اسـتخدام نشـده اند. این آموزگاران سـال 
ویـروس  شـیوع  به دلیـل  نیـز  گذشـته 
آن،  از  ناشـی  محدودیت هـای  و  کرونـا 

نشـدند. اسـتخدام 
کمبود آموزگار و کتاب درسی در تعدادی 
از  شماری  اعتراض  باعث  مکاتب  از 
دانش آموزان مکاتب در تعدادی از والیات 
کشور از جمله کابل، غور و دایکندی شد. 
سال  آغاز  از  که  بودند  گفته  معترضان 
کمبود  معضل  تاکنون  آموزشی  جدید 
نشده  رفع  درسی شان  کتاب  و  آموزگار 

است.
دانش آموزان  جمله  از  و  دانش آموزان 

متقاضیان  تحصیلی  اسناد  آموزگاران، 
مطالبه  و  تأیید  صالحیت  با  مراجع  از 

می شود.
آموزگاران  که  است  افزوده  وزارت  این 
و  می شوند  بیومتریک  استخدام شده 
بانکی  از طریق سیستم  معاشات شان هم 

تنظیم و اجرا می شود.
کرده  امیدواری  ابراز  معارف  وزارت 
موقتی  آموزگاران  استخدام  با  که  است 
حق الزحمه بتواند تا حدودی به معضله ی 
فایق  کشور  مکاتب  در  آموزگاران  کمبود 

آید.
از  افغانستان  مکاتب  در  آموزگار  کمبود 
معضالت اساسی معارف کشور است. برای 
رفع این معضل پیش از این وزارت معارف 
حق الزحمه  موقتی  آموزگاران  ساله  همه 

استخدام می کرد.

اطالعات روز: با گذشت بیش از دو ماه از 
معارف  وزارت  آموزشی،  جدید  سال  آغاز 
به منظور حل معضل کمبود  می گوید که 
آموزگاران  کشور،  مکاتب  در  آموزگاران 
موقتی »حق الزحمه« را استخدام می کند.

 ۱ )شنبه،  پیش  روز  دو  معارف  وزارت 
جوزا( با نشر خبرنامه ای است که رهبری 
درک  و  مداوم  »تالش های  با  وزارت  این 
به صورت  مکاتب  در  آموزگاران  کمبود 
وزارت  با  تفاهم  و  مستمر« در هماهنگی 
اداری  اصالحات  کمیسیون  و  مالیه 
آموزگاران  جذف  به  ملکی  خدمات  و 

حق الزحمه اقدام می کند.
به نقل از خبرنامه، این آموزگاران از طریق 

امتحان رقابتی استخدام می شوند.
که  است  گفته  همچنین  معارف  وزارت 
به منظور تأمین شفافیت در روند استخدام 

معضل کمبود آموزگار در افغانستان؛ 
وزارت معارف آموزگاران حق الزحمه استخدام می کند
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مهم حقوق اساسی بدون هیچ گونه تبعیضی برای زنان قبول 
شده است. یعنی در حقوق اساسی، برای زنان پیش بینی 
شده است و در مواردی هم دولت مؤظف به حمایت خاص از 
آن ها شده است تا محرومیت، خشونت و تبعیض علیه زنان، 
عالج و درمان شود. لکن تمامی موارد حقوق مقید به رعایت 
ماده سوم قانون اساسی است که در آن حکم شده است، 
هیچ قانونی نمی تواند مخالف با احکام اسالم باشد. به همین 
دلیل قانون مدنی در خصوص احوال شخصیه و یا همان 
حقوق خانواده از فقه حنفی پیروی کرده است و در واقع 
حقوق زنان در این بخش به میزان زیاد براساس فقه حنفی 
تعیین شده است. فقط به منظور این که اصل عدم تخلف از 

احکام اسالمی از ضمانت اجرایی الزم برخوردار گردد. 
قانون  در  که  اساسی  حقوق  بخش  در  نویسنده  باور  به 
موجود تثبیت شده است ممکن است از منظر شرعی با سه 
پرسش مواجه شویم؛ آیا زنان می توانند فعالیت اجتماعی 
داشته باشند؟ ظاهرا دلیل شرعی واضح بر ممنوعیت این 
فعالیت وجود ندارد. بلکه سیره زنان بزرگ صدر اسالم از 
جمله ام المؤمنین عایشه و حضرت زینب، داللت بر جواز این 
گونه فعالیت ها دارد و در قرآن کریم از فعالیت  های اجتماعی 
پاره ای از زنان توأم با تحسین یاده شده است. تا جایی که 
از طالبان شنیده می شود آنها با فعالیت اجتماعی، آموزش 
و کار زنان مخالف نیستند. دوم، آیا در حقوق اساسی مثال 
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن و مرد باید برابر باشد؟ 
به نظر می آید به موجب اصل عدالت که یک اصلی عقالیی 
و اخالقی است و قرآن به رعایت آن دستور داده است، اصل 
به همه  این است که میان زن و مرد در دسترسی  اولی 
فرصت ها و حقوق اساسی برابری وجود داشته است. احمدی 
معتقد است که دلیلی واضح از قرآن و سنت وجود ندارد 
که زن و مرد مثال در اعطای وکالت و یا در ایجاد والیت از 
حق برابر برخوردار نباشند. ممالکی که رهبران زن دارند، 
بدتر  نباشند،  مردساالر  کشورهای  از  بهتر  اگر  وضع شان 

نیست. 

حقوق شیعیان
در این بخش نویسنده معتقد است که در باب حقوق شیعیان 
از  برخورداری  اینکه  ابتدا  دارد؛  وجود  اساسی  مسأله  سه 
حقوق اساسی و شهروندی بدون هیچ گونه تبعیض. با توجه 
به این مسأله که شیعه از نظر احناف و طالبان مسلمان 
به حساب می آیند بنابراین می توانند در حقوق اساسی با سایر 
شهروندان برابر باشند. چون هر گونه تبعیض علیه مسلمانان 
ممنوع است. افزون بر این دلیل شرعی )حتا طبق مذهب 
حنفی( بر این که قاضی، رییس جمهور یا نخست وزیر حنفی 
می توانند  احوال شخصیه  در  شیعیان  ندارد.  وجود  باشد، 
مذهب  بر طبق  قانون  و  کنند  عمل  مذهب خود  مطابق 
این حق مورد  از  برخورداری شیعیان  شیعه تدوین شود. 
قبول طالبان است. اما مسأله مهم دیگر نصاب تعلیمی در 
بخش آموزش دینی است. قانون اساسی این زمینه را فراهم 
کرده است که برای آموزش و تعلیم کودکان شیعی، نصاب 
تعلیمی در بخش محتوای دینی، مطابق مذهب خودشان 
اما  اکنون تطبیق می شود.  این حکم  تدوین و اجرا شود. 
موضع طالبان در این خصوص معلوم نیست. نویسنده معتقد 
است که از نگاه مذهب حنفی دلیلی بر ممنوعیت این عمل 
وجود داشته باشد که اهل سنت مؤظف باشند مانع از تعلیم 
کودکان شیعه بر طبق عقاید والدین شان شوند. سوم اینکه 
مذهب حنفی به عنوان مذهب رسمی است که مرجع اصلی 
وضع قوانین و اجرائات دولت در امور دینی است که اهمیت 
هویتی و نمادین دارد و نشان می دهد که کشور و دولت 
از اهل سنت و جماعت است. طالبان شدید از این دیدگاه 
حمایت خواهند کرد. در قانون اساسی فعلی فقط با تکیه بر 
اسالم در ماده دوم و سوم و ذکر مذاهب حنفی و جعفری در 
مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ باعث ایجاد این تصور شده است. تحمیل 
انحصار گرایی مذهبی برخالف تجربه تاریخی مسلمانان است 
و در تاریخ اسالم سابقه نداشته است و در کشورهای اسالمی 

هم چنین نیست. 
ادامه دارد...

دینی را به گونه ای بنیادین حمایت و تضمین کرده است. 
و دولت را مطابق به ماده ۱۷ موظف به حمایت و رعایت از 

آن می کند.
و  شود  مبارزه  ظلم  انواع  و  رشوت  اداری،  فساد  با   -۷

حکومت داری مؤثر و صالح به وجود آید.
است  اسالمی  مهم  ارزش های  که  اجتماعی  عدالت   -۸

به وجود آید. 
۹- طالبان به عنوان یک گروه مذهبی – سیاسی در ساختار 
مذهبی نظام جذب و در اصالح نظام نقش قوی ایفا کنند. 

۱۰ مجلس اهل حل و عقد باید متشکل از اعضای مجلسین 
شورای ملی و اعضای مجالس والیتی که از طریق انتخابات 

عمومی، آزاد و منصفانه است، برگزیده شوند. 
۱۱- نظام مختلط پیش بینی شود. رییس جمهور به عنوان 
رییس  شود.  انتخاب  مجلس  این  توسط  دولت  رییس 
مجلس  توسط  حکومت 
نمایندگان در خالل دو ماه 
رییس جمهور  شود،  تعیین 
آن  رد  حق  و  کند  تعیین 
را نداشته باشد. صدر اعظم 
فقط در برابر مجلس شورای 

ملی پاسخگو باشد. 
اعضای  را  والی ها   -۱۲
مجالس  و  والیت  مجلس 
)اهل  قریه ها  و  ولسوالی ها 
حل و عقد والیتی( انتخاب 

و نظارت کنند.
که  است  معتقد  نویسنده 
دیدگاه  ماده   ۱۲ این  با 
وسیعی  میزان  به  طالبان 
جمهوری  نظام  قالب  در 
اسالمی تأمین خواهد شد. این طرح ظرفیت توافق را میان 
جمهوری خواهان نیز تقویت خواهد کرد. همچنین به باور 
از  را  آن ها  برخی دیدگاه های طالبان که موضع  نویسنده 
جمهوری و جامعه جهانی متمایز می کند، مبنای دینی و 

اسالمی محکمی ندارند:
۱- امارت در برابر جمهوریت )درباره آن بحث شد(

۲- حقوق زنان
۳- حقوق شیعیان

حقوق زنان 
در این بخش نویسنده معتقد است که بهترین استراتژی 
با  اساسی موجود  قانون  احکام  زنان،  از حقوق  برای دفاع 
اندکی تعدیل در ماده سوم است. در قانون اساسی موجود 
تبعیض میان زن و مرد نفی شده است و تمامی مصادیق 

مانع از حق عمومی انتخاب کردن و انتخاب شدن و ایجاد یک 
ساختار کارآمد و مدرن باشد، وجود ندارد. بنابراین طالبان 
نمی توانند مردم افغانستان را ملزم به پیروی از دیدگاه خود 
کنند و آنان را از اتخاذ روش های جدید حکومت داری و از 
حق مشارکت محروم کنند. نویسنده برای این که اسالمی 
بودن نظام از ضمانت اجرایی برخوردار گردد اقدامات زیر را 

پیشنهاد می کند:
۱- ماده سوم قانون اساسی به این صورت تعدیل شود؛ این 
ماده بر اطالق و عموم تمامی مواد دیگر این قانون اساسی 

حاکم باشد.
۲- برای صیانت از قانون اساسی، کمیسیون مستقل نظارت 
بر تطبیق قانون که در ماده ۱۵۷ پیش بینی شده است به 
محکمه قانون اساسی تعدیل شود. این محکمه صالحیت 
قضایی کنترل قوانین را به درخواست اشخاص حکمی و 

قانون  مبنای  بر  حقیقی 
اساسی داشته باشد و اینکه 
رسیدگی  مرجع  محکمه 
دینی  نهادهای  ادعای  به 
قانون  مغایرت  خصوص  در 
باشد.  اسالم  با  مصوب 
اعضای  از  نفر  سه  حداقل 
این محکمه از عالمان دینی 
به  نفر  این سه  اگر  و  باشد 
اتفاق حکم به مغایرت یک 
به  قانونی  ماده  یا  و  قانون 
اسالم کرد آن قانون باطل و 
غیر قابل اجرا شناخته شود. 
به این ترتیب احکام اسالمی 
تطبیق  و  وضع  ضمانت  از 
برخوردار می شود. همچنین 

را  باصالحیت  دینی  عالمان  از  شورایی  تشکیل  نویسنده 
برای بررسی عدم مغایرت قوانین با احکام اسالمی پیشنهاد 

می کند. 
۳- از طریق قانون و نهادهای قانونی، می توان رسانه ها و 
ادارات دولتی را از این حیث که از احکام اسالمی که در 

قانون پیش بینی شده تخلف نکنند کنترل کرد. 
۴- در چارچوب قانون می توان توسط پولیس عدلی، فضای 
عمومی را صرفا از لحاظ جلوگیری از منکرات که در قانون 
به موجب ماده سوم قانون اساسی منکر شناخته شده باشند، 

مورد نظارت عدلی و قضایی قرار داد. 
۵- در بخش محتوای آموزش دینی و تقویت مدارس دینی 
نیز مواد ۱۷ و ۴۵ این قانون اساسی مبنای الزم و مورد نیاز 

را به وجود خواهد آورد. 
نهادهای  و  علما  آزادی  و  استقالل  اساسی  قانون  این   -۶

حسین علی کریمی

ظرفیت گفتمان جمهوریت در ایجاد اجماع و توافق
دکتر احمدی بر این باور است که گفتمان جمهوریت این 
توانایی را دارد که میان سه خواست »اسالمیت، خواست 
اقوام و همه گروه های ذینفع و خواست جامعه جهانی«، 
اجماع برقرار کند. گفتمان جمهوری از طریق تأمین خواسته 
نخست می تواند مشروعیت مورد نظر طالبان را ایجاد کند. 
از طریق ساختار دموکراتیک و مشارکتی خواست اقوام و 
نخبگان را تأمین کند. از طریق حقوق و آزادی های خویش 
و نفی تبعیض علیه زنان، شیعیان و گروه های ذینفع دیگر 
را تأمین می کند و با تمرکززدایی و اصالح ساختار و تقویت 
و  فراگیرتر  را  توافق  فرایندها می تواند چارچوب  و  نهادها 
استوارتر بسازد و حتا زمینه ی پذیرش آن را برای طالبان 
نیز تقویت کند و از این طریق حتا می تواند مشارکت طالبان 
را در نهادسازی و فرایندسازی مؤثر ساخت و برای آن ها 
زمینه ی کسب مشروعیت بیشتر در درون نظام ایجاد کرد 
چارچوب  در  آورد.  به وجود  آن ها  برای  موفقیت  حس  و 
بین المللی  تعهدات  به  عمل  حداقلی  زمینه  جمهوری 
افغانستان باقی می ماند؛ جهان از دو جهت خود را موفق 
حس خواهد کرد. این که در قلمرو تروریسم جهانی سقوط 
نمی کند و به معیارهای جهانی حقوق بشر در مورد حقوق 
زنان و ... پابند می ماند و در نتیجه کمک های جهانی که 
برای بقای افغانستان و سرپاشدن آن الزم است، به باور آنان 

هدر نمی رود. 

اسالمی سازی در نظام جمهوری و مطالبات طالبان
نویسنده بر این عقیده است که ادعای طالبان در خصوص 
نوع نظام امارت و نفی نظام مبتنی بر انتخابات از توجیه 
شرعی قوی ای برخوردار نیست. منتها داللت شرعی آیات 
قرآن این است که مسلمانان احکام خداوند را تطبیق کنند 
و از این احکام تخلف نکنند. اما این که نوع نظام چگونه 
باشد صورتی ثابت و از پیش تعیین شده در قرآن و سنت 
برای آن تعیین نشده است. خالفت نظریه ای است که در 
مقام تفسیر عمل صحابه و خلفا بعدها صورت بندی شده 
است. سخن دقیق این است که ساختار نظام از موضوعات 
اجتهادی است. آن هم اجتهاد بر مبنای مصلحت و از این 
حیث در قلمرو مصالح مرسله قرار می گیرد. بر این اساس 
باید دید چه نوع ساختار حقوقی و سیاسی بهتر می  تواند 
و  را محقق  از ظلم  و جلوگیری  عدالت  ارزش هایی چون 
برآورده می سازد و از کارایی بیشتر برخوردار است. چون در 
حوزه سیاست و حکومت مصلحتی مهم تر از تأمین عدالت 
و جلوگیری از ظلم و استبداد و حکومت داری خوب وجود 
ندارد. دلیل شرعی از قرآن و سنت بر عدم جواز انتخابات 
و نظام جمهوری وجود ندارد، لذا فقیهان معاصر مسلمان 
به جواز آن فتوا داده است. بلکه پاره ای از فقهای معاصر 
مدعی اند که می توان از شریعت دالیلی موافق در تأیید نظام 

مبتنی بر انتخابات به دست داد. 
صحابه  گفتار  و  ابوحنیفه  امام  دیدگاه  از  این که  توضیح 
به دست می آید که خالفت بدون رضایت جماعت که همان 
اکثریت است به وجود نمی آید، زور و غلبه راه مشروع کسب 
قدرت نمی باشند. تشکیل حکومت وظیفه عمومی مسلمانان 
است نه وظیفه فرد و قشر خاص. بهترین روش برای انجام 
این وظیفه توسط عموم مسلمانان و کسب رضایت عمومی، 
انتخابات است نه فیصله اهل حل و عقد. چون خداوند به 
بر  و عقد حاکمیت  اهل حل  گروهی خاص تحت عنوان 
قدرت و حوزه عمومی را نداده است و اختیار حوزه عمومی 
را تحت تصرف آنها قرار نداده است. به عبارت دیگر هیچ 
دلیلی واضح از قرآن و سنت وجود ندارد که قشر خاصی 
ادعا کند که مالک سرنوشت عمومی و جمعی مسلمان ها 
هستند. سند شرعی این مالکیت را ندارند. بنابراین هیچ قشر 
اجتماعی نمی تواند مدعی شود که مالک و صاحب اختیار 

قدرت دولتی و سرنوشت عمومی است.
در پایان این بخش نویسنده نتیجه می گیرد که ادعای طالبان 
در بخش ساختار نظام و حاکمیت از وجاهت شرعی قوی ای 
برخوردار نیست. در واقع در این خصوص الزام شرعی که 

مستثنا نیستند«.
هنود  اهل  شهروندان  از  شماری  گذشته  سال  در 
علیه  ناامنی ها  از  نگرانی  و  به دلیل  کشور  سیک  و 
کرده اند.  ترک  را  کشور  مذهبی  و  قومی  اقلیت  این 
و  هندو  مدهبی  و  قومی  اقلیت  اخیر  سال های  در 
قرار  تروریستی  مورد حمالت  بارها  افغان  سیک های 

گرفته و در مواردی همچنین ربوده شده اند.

رییس مرکز عملیات حاالت اضطرار وزارت دولت در 
اهل  نماینده ی  خالصه،  سنگ  نرندر  و  حوادث  امور 
به  نمایندگان  مجلس  در  افغانستان  سیک  هنوز 

خانواده ی برگشت کننده صورت گرفته است.
است  گفته  این کمک ها  توزیع  هنگام  در  نافع  آقای 
یکسان  نگاه  مردم  تمام  به  افغانستان  »حکومت  که 
دارد و مردم اهل هنود و سیک کشور نیز از این امر 

ایـن  بـه  پیـش  روز  دو  ریاسـت جمهور  هدایـت 
خانواده هـا ۳۰ قلـم مـواد غذایـی و غیرغذایـی کمک 

صـورت گرفتـه اسـت.
آقای عظیمی افزود که این کمک ها شامل آرد، برنج، 
روغن، لوبیا، شکر، چای خشک، نمک و وسایل خانه 

می شود.
به گفته ی او، این کمک ها با حضور احمدخان نافع، 

به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  روز:  اطالعات 
و  هنود  اهل  خانواده ی   ۴۰ برای  می گوید  حوادث 
سیک که اخیرا از کشور هند به افغانستان برگشته اند، 

کمک های غذایی و غیرغذایی توزیع کرده است.
وزارت دولـت در  احمدتمیـم عظیمـی، سـخن گوی 
 ۲ )یک شـنبه،  دیـروز  حـوادث  بـه  رسـیدگی  امـور 
جـوزا( بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت که براسـاس 

یافت کردند ۴۰ خانواده ی اهل هنود و سیک که اخریا به افغانستان برگشته اند، کمک در

ادعای طالبان در بخش ساختار نظام 
و حاکمیت از وجاهت شرعی قوی ای 
برخوردار نیست. در واقع در این 

خصوص الزام شرعی که مانع از حق 
عمومی انتخاب کردن و انتخاب شدن 
و ایجاد یک ساختار کارآمد و مدرن 
باشد، وجود ندارد. بنابراین طالبان 
نمی توانند مردم افغانستان را ملزم 

به پیروی از دیدگاه خود کنند 



با استفاده از زبان 
پارسی نوشت و گفت و 

اندیشه هایش را در کشور 
پخش کرد، اما به همین 

زبان خیانت کرد و از طریق 
این زبان برای افغان سازی 
و زبان افغانی و ترویج آن 
نوشت. دوست داشت این 
زبان افغانی بر همه تحمیل 
شود و جای زبان پارسی، 

زبان افغانی روزی زبان ملی 
و کشوری شود، که نشد.

این که بعدها چنان 
عالقه مندی در منطقه و کشور 
به فاشیسم و هیتلر اوج 
گرفت که در کشور همسایه 
)ایران( هیتلر را مسلمان 
و لشکر او را لشکر اسالم 
می دانستند، هنوز در یادها 
است. پس، از این امر، تأثیر 
و اندیشه طرزی نیز سود 
برده است.

برای این که زبان پشتو/ افغانی جای گزین زبان فارسی شود، نیاز 
است که برای آن تاریخ ساخته شود و شاعرانی و نویسندگانی دست 
و پا شود و شخصیت های تاریخی و حماسی خلق شود که سرانجام آن 
»پته خزانه« و »نازو انا« و »ماللی میوند« می شود که به قول داکتر 
صادق فطرت ناشناس در کتاب ناشناس ناشناس نیست، همه جعل و 
ساختگی هستند.
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طـرزی بـا زندگـی در ترکیـه با اندیشـه ها 
و مکتب هـای سیاسـی جدیـد حتما آشـنا 
شـده بود و از ظهور و اوج گرفتن فاشیسـم 
در ایتالیـا و آلمـان نیـز باخبـر بوده اسـت. 
در  عالقه منـدی  چنـان  بعدهـا  این کـه  و 
منطقـه و کشـور بـه فاشیسـم و هیتلر اوج 
)ایـران(  همسـایه  کشـور  در  کـه  گرفـت 
لشـکر  را  او  لشـکر  و  مسـلمان  را  هیتلـر 
اسـالم می دانسـتند، هنوز در یادها اسـت. 
پـس، از ایـن امـر، تأثیـر و اندیشـه طرزی 

نیـز سـود برده اسـت.
»در  می کند:  بیان  خود  او  دیگر  مقاله  در 
زبان  دولتی  رسمی  محاکم  و  دفاتر  عموم 
یافتن  تشکیل  و  تأسیس  آغاز  از  فارسی 
راکز  درجه ی  به  افغانیه  مستقله  حکومت 
تحویل  و  تبدیل  که  گردیده،  راسخ  و 
و  دربار  زبان  است.  مشکل  خیلی  آن 
در  خواه  سلطنت،  جلیل الشان  خاندان 
در  خواه  و  درانی  سدوزائی  حکومت  وقت 
و  بوده  فارسی  درانی  محمدزایی  حکومت 

است.
نمی تواند،  داده  حکم  هیچ کس  این،  بنابر 
زبان  به  دفعتا  ما  دولتی  رسمی  زبان  که 
دیگری  محذور  یک  یابد.  تبدیل  افغانی 
هم است و آن این است که زبان فارسی، 
و  عمومیت  یک  افغانی  زبان  به  نسبت 
افغانی  زبان  مثال  دارد.  بیشتری  اهمیت 
منحصر به محصور به خاک پاک افغانستان 
است.  افغان  ملت  میلیون  چند  همین  و 
حاالن که زبان فارسی، غیر از آن که زبان 
ما  همسایه ی  دولت  مملکت  تمام  عمومی 
ممالک  تمام  در  کذلک،  می باشد،  ایران 
در  حتا  هندوستان  ممالک  و  ماوراءالنهر 
ممالک عثمانی نیز معروف و متداول است 
و از اجزای همه ی زبان های اسالمیه ی اهل 
شرق شمرده می شود. یک جزء مهم زبان 
ترکی عثمانی و ترکی ماوراءالنهر و اردوی 
هندی را زبان فارسی تشکیل می دهد، که 
دولتی  رسمی  زبان  اگر  سبب ها،  این  به 
آن  از  غیر  باشد،  فارسی  زبان  افغانستان 
که ضرری بر آن مرتبه نشود، از فایده های 

سیاسی هم خالی نیست.« )همان، ۶۲۸(
ضد  گاه  که  نوشته هایش  این  همه ی  با 
او  با دیدگاهش،  یک دیگرند و در تناقض 
سال  »در  می نویسد:  دیگری  مقاله ای  در 
مقاله ای  یک  افغانیه،  سراج االخبار  اول 
افغانی  زبان  بودیم، که  ثابت کرده  نوشته، 
آن  ما  کرام  قارئین  زبان هاست.  اجداد 
مقاله ی مخصوصه ما را، باز یک بار از نظر 
ملتی  اصلی  زبان  که  بدانند  تا  بگذرانند، 
افغانی ما، تا چه درجه، یک زبان بااهمیت 
این  با  است.  زبانی  یک  قدیم  و  و طبیعی 
هم، زبان افغانی، از ادبیات و حکمیات هم 
خالی نیست و هم ادبیات بسیار شیرین و 
حکمیات خیلی نمکینی دارد که انشاءاهلل 
بعضی  همیشه  افغانیه،  سراج االخبار 
پارچه های رنگین ادبیات و حکمیات زبان 
افتخار  صحائف  درج  را،  خود  ملتی  اصلی 

خود خواهد نمود.« )همان، ۶۳۰(
طرزی  که  دانست  می توان  این جا  از 
دیدگاه  این  دنبال  آگاهانه  به صورت 
زبان  که  است  بوده  خود  برتری جویانه 
باال  در  چون  زبان هاست!  اجداد  افغانی 
زبان  بودن  فراگیر  و  عمومیت  از  وقتی 
فارسی می گوید، یادی از خصوصیات زبان 
افغانی نمی کند و همچنان در نوشته سال 
و  تأکید  و  برتری جویی  از  بویی  اول خود، 
اجبار نیست، اما در نوشته آخر خود دوباره 
شک  این که  به  کسی  که  می کند  تأکید 
به  است،  افغانی  زبان  زبان ها،  اجداد  دارد 
سراج االخبار  اول  سال  در  ایشان  نوشته 
نوشته در  آن  مراجعه کند. درحالی که در 
و  نوشته  را  خود  باور  او  دیدگاه  یک  حد 
نظر  و  دیدگاه  این  که  نکرده  تأکید  حتا 

شود و شاعرانی و نویسندگانی دست و پا 
حماسی  و  تاریخی  شخصیت های  و  شود 
خلق شود که سرانجام آن »پته خزانه« و 
»نازو انا« و »ماللی میوند« می شود که به 
قول داکتر صادق فطرت ناشناس در کتاب 
و  جعل  همه  نیست،  ناشناس  ناشناس 
ساختگی هستند: »پته خزانه جعل محض 
محض...«،  جعل  می کنم:  تکرار  است. 
پیرامون  در  می پرسد  سیاسنگ  همچنان، 
نازوانا و ماللی، همانی که می گویند سروده 
 – نشوی  شهید  کی  میوند  په  »که  بود: 
خدایژو اللیه بی ننگی ته دی ساتینه« چه 

می گویید؟
فطرت: ناز وانا و ماللی میوند وجود خارجی 
ندارند. هردو زاده ی ذهن شخصیت  پرداز و 
اسطوره  ساِز افراد و حلقات معینی هستند. 
شخصیت  نمی توان  واهی  افسانه های  با 
ساخت. )سیاه سنگ، ۱۳۹۸: ۱۶۲( اما این 
جعلیات و کتاب سازی برای تاریخ و به قول 
طرزی »شأن زبان افغانی« نیاز بوده است. 
از آن جایی که هیچ نوشته ای از طرزی به 
نمی توان  ندارد  وجود  افغانی  پشتو/  زبان 
افغانی  زبان  به  می توانست  او  که  گفت 
بنویسد ورنه با آن میل ملی گرایانه، البته به 
باور خودش و عالقه به اجداد زبان ها )زبان 
افغانی( قطعا می نوشت و به معرفی آثار این 
زبان که به باورش »زبان افغانی، از ادبیات 
و حکمیات هم خالی نیست و هم ادبیات 
نمکینی  خیلی  حکمیات  و  شیرین  بسیار 
دارد...« چیزی را معرفی می کرد. من فکر 
هم  هنوز  که  بود  پروژه  یک  این  می کنم 

برقراری دولت قدرت مندی است که در آن 
فقط یک حزب - حزب فاشیست - انحصار 
قدرت را در دست داشته باشد و یک رهبر با 
ویژگی های فرمندانه و با قدرِت دیکتاتورانه 
بر آن حکومت  کند. وجه مشترک همه ی 
و  زور  پرستش  فاشیست،  جنبش های 
دستیابی  و  جنگ  بزرگداشت  و  قدرت 
»فاشیسم،  )همان(،  است...«  قدرت  به 
نظری  توسعه ی  محصول  نظری  لحاظ  از 
و  بود،  اروپایی  امپریالیسم  و  نژادباوری 
بحران های  محصول  اجتماعی  نظر  از 
اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ جهانی 
جداگری  آیین  »فاشیسم  )همان(  اول.« 
نژادی، قهرمان پرستی، سرامدباوری، تبلیغ 
است.  ارتش ساالری  و  جنگجویی  روح 
فاشیسم دشمن صلح خواهی و دموکراسی 

است.« )همان(
طرزی »زبان افغانی، اجداد زبان هاست« را 
می نویسد و در آن چیزهایی درباره خانواده 
زبان ها و همچنان نژادها بیان می کند که 
زمانه ی  در  کردن  تأکید  آن  درستی  روی 
کنونی، کار عاقالنه ای نیست. با آن که عنوان 
گرایش های  روی  از  و  غیرعلمی  نوشته 
در  و  برتری جویانه  باورهای  و  شخصی 
است،  قوم باورانه  کشور،  چندقومی  جامعه 
اما طرزی در آخر نوشته خود دیدگاهش را 
چنین بیان می کند: »همین قدر می گوییم 
زبان  که  نمی دهیم  قطعی  حکم  ما  که 
اجداد  افغانی  ملت  و  زبان ها  اجداد  افغانی 
بعضی  چنانچه  زیرا،  باشد،  آریایی ها  اقوام 
ما حمل  ملتی  تعصب  بر  را  ما  این سخن 
کنند، همچنان بعضی که افغانان را به بنی 
اسرائیل و یا غرب نسبت می دهند، نیز بر ما 
سنگ اعتراض خواهند انداخت. اما چیزی 
نمودیم،  عرض  کرام  مطالعین  نظر  به  که 
ما  عاجزانه ی  شخصی  تتبع  و  تفکر  یک 
است، که از مطالعه فن حاصل شده است. 
هر ملت را تعصب و حرص ملتی شان اظهار 
و  شأن  ما  اگر  پس  است.  نموده  اشهار  و 
به  به قوت فن  را،  اجداد ملت خود  شرف 
چه  باشیم،  ورزیده  کوشش  ساختن  ثابت 

بحث دارد؟« )طرزی، ۱۳۸۷: ۶۲۰(. 
نیـز  نوشـته اش  از  قسـمت  همیـن  در 
مطلق گـرا  و  جزم گرایانـه  دیدگاه هـای 
می نویسـد:  کـه  آن جـا  می شـود،  دیـده 
»پـس اگـر مـا شـان و شـرف اجـداد ملت 
خـود را، بـه قـوت فـن بـه ثابـت سـاختن 
کوشـش ورزیده باشـیم، چه بحـث دارد؟« 
این جـا نشـان دهنده تأکیـد او بـر باورش و 
همچنـان تأکیـد او بر درسـتی بـاورش که 
بـه اسـاس »قـوت فـن«، یعنی با اسـتفاده 
از فـن آوری و علـم ثابت کرده باشـیم، چه 
جـای بحـث دارد؟ در همیـن قسـمت او 
خـود از ایـن که دیگـران او را بـه »تعصب 
ملتـی« متهـم کنند، آگاه اسـت و تفسـیر 
از ایـن متـن چنیـن می نمایانـد کـه او بـر 
دیـدگاه برتری جویانـه خـود نیـز آگاه بوده 

ست. ا

منوچهر فرادیس

و  غالم محمد  سردار  فرزند  طرزی  محمود 
نوه رحم دل درانی در سال ۱۲۴۴ هجری 
قمری در والیت غزنی به دنیا آمد. از طرزی 
روزنامه نگار،  نویسنده،  شاعر،  به  عنوان 
کشور  دولت مرد  و  مترجم  جغرافیادان، 
امیر   .)۶۲۹  :۱۳۷۸ )انوشه،  می شود  یاد 
ترکیه  به  را  طرزی  خانواده  عبدالرحمان 
او،  درگذشت  از  پس  بود،  کرده  تبعید 
به  دوباره  خانواده اش  با  طرزی  محمود 
امیر  امیر حبیب اهلل، فرزند  کشور در عصر 
و  القاب  تمامی  برمی گردد.  عبدالرحمان، 
کارکردها و نوشته هایی که امروز از طرزی 
برگشت  از  بعد  واقع  در  است،  مانده  باقی 
است.  گرفته  صورت  افغانستان  به  ایشان 
سیاست  مدتی  آن که  با  طرزی  محمود 
امان اهلل  شاه  زمان  در  را  کشور  خارجی 
اداره کرده است و به  عنوان وزیر خارجه و 
وظیفه  ایفای  پاریس  در  افغانستان  سفیر 
کرده است، اما بیشتر نام او با سراج االخبار 
خورده  گره  او  روزنامه نگارانه ی  کارهای  و 
به  عنوان  بیشتر  او  از  امروز  و  است 
نوین  روزنامه نگاری  مؤسس  و  روزنامه نگار 
و  سیاس  تا  می شود  برده  نام  کشور  در 

دیپلمات.
تالش هایی  کشور  به  برگشت  در  طرزی 
داد  انجام  کشور  شدن  نو  جهت  در 
در  او  اندیشه های  و  کارها  این  که 
به جا مانده، دیده می شوند.  مقاله هایی که 
سراج االخباری که طرزی مدیریت می کرد 
زمانه ی  در  حتا  و  خودش  زمانه ی  در 
است  بوده  برخوردار  ساختاری  از  کنونی 
که پاسخ گوی نیاز زمان خودش و زمانه ی 
طرزی  کتاب  در  سخاورز  بشیر  است.  ما 
فهرست  »اگر  می نویسد:  سراج االخبار  و 
مندرجات سراج االخبار را با دیگر نشریات 
بعد از سقوط امان اهلل خان مقایسه کنیم، 
درمی یابیم که کمتر نشریه ای توانسته است 
نمایانگر تنوع مطالب باشد. سراج االخبار با 
تا   ۹ شامل  که  قراردادی  فهرست  داشتِن 
به موضوعات  ۲۱ مطلب مختلف می شود، 
گوناگونی می پردازد که هیچ گاه یک شماره 
با شماره ی دیگر از نقطه نظر محتوا مشابه 
نیست و به طور جدی از تکرار مطلب پرهیز 
از  یکی  با  را  سراج االخبار  اگر  است.  شده 
کنیم،  مقایسه  اروپایی  امروز  نشریات 
بیشتر مشابه به Economist چاپ لندن 

است...« )سخاورز، ۱۳۸۶: ۲۹(.
امیر  خشم  مورد  طرزی  پدر  که  زمانی 
عبدالرحمان قرار می گیرد و مجبور به ترک 
با خانواده می شود، محمود، کودک  کشور 
۱۲ ساله است. او با سفر به هند بریتانیوی 
عثمانی  امپراتوری  مختلف  مناطق  وقت، 
آن زمان، شامل ترکیه و سوریه کنونی، با 
و  می شود  آشنا  ملل  محتلف  فرهنگ های 
طرزی  می کند.  استفاده  فرهنگ ها  این  از 
نواندیش  را می توان در زمان خودش یک 
پیشرفت  خواهان  که  پنداشت  اجتماعی 
کرد  نمی توان  انکار  را  این  و  است  کشور 
رعایت  با  سراج االخبار  روزنامه  در  او  که 
احتیاط، تا امیر حبیب اهلل به خشم نشود، 
مطالب فراوانی را به نشر می رساند که در 
آن  بیان  و هم  بود  تازه  زمان خودش هم 
از جان گذری می خواست،  گاهی  و  جرئت 
که  بود  توانسته  طرزی  محمود  چون  اما 
رابطه خویشی میان خود و امیر حبیب اهلل، 
امیر،  پسران  به  خود  دختران  تزویج  با 
بود  آرام  اندکی  خاطرش  بیاورد،  به وجود 
که امیر به خسر فرزندان خود رحم خواهد 
نرم،  زبان  به  می توانست  او  بنابراین  کرد. 
مسائلی را از طریق سراج االخبار به گوش 
و  سیاسی  توسعه  برای  که  برساند  امیر 
همچنان جنبش مشروطه مفید بوده است. 
مسأله  روی  به  بیایم  تا  نوشتم  را  این ها 
اندیشه  بر  فاشیسم  تأثیر  همان  که  اصلی 
نوشته های  فاشیسم  درباره  است.  طرزی 
فراوانی وجود دارد اما برای بیان منظور ما 
و این که آیا طرزی متأثر از فاشیسم بود یا 
فاشیسم  از  تعریفی  که  است  نیاز  اول  نه 
امروزه،  عنوان  این  »فاشیسم،  کنیم:  ارائه 
همه ی  برای  نامی ست  عام،  اصطالح  در 
ترور...«  و  دیکتاتوری  بر  استوار  رژیم های 
فاشیسم  »هدف   ،)۶۶  :۱۳۸۴ )آشوری، 

می تواند درست باشد یا نادرست؛ اما دوباره 
به آن مقاله ارجاع می دهد و تأکید می کند 
و به باور خودش به اثبات رسیده که زبان 
این  همچنان  و  زبان هاست  اجداد  افغانی 
زبان »زبان با اهمیت و طبیعی و قدیم یک 
بیان  هیچ گاهی  طرزی  اما  است.«  زبانی 
ویژگی هایی  چه  افغانی  زبان  که  نمی کند 
زبان  کدام  افغانی  زبان  از  او  منظور  دارد؟ 
توانایی  زبان  این  به  خودش  آیا  و  است؟ 

سخن  گفتن و نوشتن و خواندن را دارد؟ 
قوم  از  و  کابل  و  کشور  شمال  مناطق  در 
پشتون به نام اوغان یاد می شود، که منظور 
امروزه  افغان نوشتاری است. و  همان واژه 
که  است  هویدا  و  روشن  کامال  این  دیگر 
مترادف  پتان  و  پشتون  و  اوغان  و  افغان 
صفحه  جهانی،  )باری  هستند  همدیگر 
این  میان  تفاوتی  و  شخصی(  بوک  فیس 
افغان  واژه ها برای بیان این که منظور قوم 
نیز همان زبان پشتو است،  افغانی  و زبان 
این  که  زمانی  در  شاید  طرزی  نیست. 
نوشته ها را می نوشت به پیامدهای طوالنی 
اما  است،  نداشته  نظری  دیدگاه ها  این 
امروزه شهروندان کشور دچار بحرانی به نام 
زبان و قوم نیز هستند که خیلی برجسته 
دیدگاه هایش  آن که  با  طرزی  است.  شده 
در خصوص زبان، فاشیستی و برتری جویانه 
شرح  از  جز  به  را  دیدگاه  این  اما  است، 
است،  نبوده  نیاز  که  افغانی  و  افغان  واژه 
در  می کند.  بیان  روشن  موارد  بقیه  در 
تمامی نوشته های طرزی وقتی درباره زبان 
زبان  همان  منظورش  می نویسد،  فارسی 
»افغان «ها  اغلب  امروز  که  است  فارسی 
فارسی زبان  را  خودشان  که  کسانی  به 
بگویند انگ جاسوس ایران بودن می زنند. 
که  را  کسانی  داعیه  این  پیروان  همچنان 
مهاجر  نمی دانند،  افغان  را  خودشان  ملت 
می دانند. درحالی که محمود طرزی از قوم 
افغان و زبان افغانی یاد می کند که می توان 
آن را قوم پشتون و زبان پشتو در زمانه ی 
کنونی گفت که طرزی دنبال آن است که 
هویت ملتی و کشوری شود. برای این که 
زبان پشتو/ افغانی جای گزین زبان فارسی 
شود، نیاز است که برای آن تاریخ ساخته 

أتثیر فاشیمس 
بر دیدگاه های محمود طرزی
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غنی  اشرف  که  می گیرد  ارتباط  ریاست جمهوری  و  دولت  بر 
این اعتماد و اجماع را نتوانسته ایجاد کند. نمی دانم آقای غنی 
چه می خواهد و چه می  کند؟« با این حال برخی این سیاست 
به  اعلی  سرقومندان  به عنوان  را  غنی  رییس جمهور  سردرگم 
نوعی شروع روند انتقال قدرت به گروه طالبان تلقی می کنند. 

این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که اخیرا رییس جمهور 
که  است  گفته  بین المللی  رسانه ی  یک  با  گفت وگو  در  غنی 
می داند ممکن است زندگی اش در کشور با خطر مواجه باشد، 
اما حاضر است برای دفاع از افغانستان بمیرد. او گفته است که 
نیروهای امنیتی افغانستان تا ابد توان مقاومت دارند. او گفته 

است که طالبان با زور اراده خود را تحمیل کرده نمی توانند. 

بازی به نفع طالبان
علی امیری، نویسنده و استاد دانشگاه در گفت گو با اطالعات 
روز بر این باور است که رییس جمهور غنی در زمینه ی جنگ 
در  که  گرفته  پیش  در  را  اشتباه  پالیسی  افغانستان  صلح  و 
می گوید  امیری  آقای  می انجامد.  طالبان  موفقیت  به  نتیجه 
عین حالی که  در  است.  اشتباه  غنی  رییس جمهور  »پالیسی 
اجماع  و ظرفیت سازی داخلی را در طی این  سال ها از آن غفلت 
از دست  نیز  را  نخبگان سیاسی  و  اعتماد عمومی  فعال  کرده، 
داده و پالیسی غلط دیگری را در پیش گرفته است.« امیری 
معتقد است که »روند انتقال قدرت به طالبان آغاز شده است. 
رییس جمهور به نفع طالبان بازی می کند. حکومت افغانستان 
اراضی و نیروهای امنیتی را از دست می دهد، اما هیچ دستاوردی 
ندارد که در نهایت این روند موضع طالبان را تقویت می کند.«

و  بین المللی  مطالعات  بنیاد  در  پژوهشگر  پاکزاد،  کریم 
استراتژیک فرانسه، درباره ی سقوط ولسوالی ها به دست طالبان 
به دنبال آن به کار بردن مفهوم »عقب نشینی تاکتیکی« توسط 
نهادهای امنیتی افغانستان به این نظر است که حکومت تنها 
در پی کمرنگ جلوه دادن شکست است: »هدف این است که تا 
جایی ممکن شکست را کم اهمیت جلوه بدهند و واقعیت آشکار 

را از مردم پنهان کنند.«
نتیجه ی  وضعیت  این  که  است  معتقد  اندیشمند  محمداکرام 
با مسأله جنگ است: »اشرف غنی  بازی ناشیانه ی آقای غنی 
و  می جنگد  بقای حکومتش  و  قدرت  در  ماندن خودش  برای 
به  را  یا دا وطلبانه قدرت  این جنگ  با شکست در  نمی خواهد 
طالبان تسلیم کند که تضمینی برای آینده ی او و حکومتش 

وجود ندارد.« 
آقای اندیشمند می  گوید در این شکی نیست که رییس جمهور 
سقوط  صورت  در  نمی خواهد  قومی  انگیزه  به لحاظ  غنی 
دیگر  قومی  گروه های  به دست  قدرت  مانند ۲۰۰۱  حکومت، 
بیفتد. اما آقای غنی می داند و واقعیت نیز چنین است که در 
صورت سقوط حکومت به دست طالبان، گروه های قومی دیگر 
شانس پیروزی بر طالبان و تصاحب حکومت را ندارند: »غنی 
به طالبان  را  و داوطلبانه قدرت  این آسانی  به  نمی خواهد که 
قومگرا  عناصر  بسیار  غنی  حکومت  درون  در  البته  بسپارد. 
هستند که ترجیح می دهند در صورت سقوط حکومت، طالبان 

مسلط شوند و حکومت را تصاحب کنند.«
باور است که رییس جمهور غنی بدون  این  بر  عبداهلل وطندار 
خواسته امریکایی ها هیچ کاری نمی تواند. اگر قرار باشد بپذیریم 
که آقای غنی روند انتقال قدرت به طالبان را آغاز کرده، بایستی 
امریکایی ها در جریان این مسأله باشند، که چنین امری منطقی 
نیست: »من باور ندارم که روند انتقال قدرت به طالبان به صورت 
نمی خواهد قدرت  است. غنی  آغاز شده  از سوی غنی  عمدی 
افتادن  از همه نمی خواهد مسئولیت  را از دست بدهد و بدتر 

افغانستان به دست طالبان را به دوش بگیرد.« 
روند  در  آمریکا  ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی  قبل  روز  چهار 
صلح افغانستان گفته است که روایت پیشروی سریع نیروهای 

طالبان و سقوط کابل توسط آن ها یک نگاه بدبینانه است. 
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در یک هفته ی گذشته ولسوالی  دولت شاه در والیت لغمان و 
ولسوالی جلریز در والیت میدان وردک به دست جنگ جویان 
گروه طالبان سقوط کرده است. در هفته های قبل نیز همین 
روند ادامه داشته، ولسوالی برکه والیت بغالن و ولسوالی نرخ 
ولسوالی   و  کرد  سقوط  طالبان  به دست  وردک  میدان  والیت 
قره باغ در والیت غزنی و ولسوالی بغالن مرکزی در والیت بغالن 
این حال  با  بود.  رفته  پیش  طالبان  به دست  نزدیکی سقوط  تا 
حکومت افغانستان روند سقوط ولسوالی ها به دست گروه طالبان 
را با عنوان »عقب نشینی تاکتیکی« توجیه می کند. درحالی که 
نیروهای  تلفات  طالبان،  به دست  ولسوالی ها  سقوط  با  بار  هر 
نیروهای  تعداد زیادی مهمات و وسایط  باال می رود و  امنیتی 

امنیتی به دست طالبان می افتد. 
برخی از منتقدین حکومت افغانستان این وضعیت جنگ جاری 
را به نوعی مشکوک می دانند و حکومت افغانستان را در تبانی 
میدان  نماینده  راسخ،  مهدی  می کنند.  متهم  طالبان  گروه  با 
وردک در مجلس نمایندگان در رابطه به سقوط جلریز به دست 
طالبان نوشته است: »احتماال حکومت مرکزی با طالبان تبانی 
داشته اند تا جلریز در اختیار طالبان قرار بگیرد.« در همین حال 
نیز  افغانستان  حفیظ منصور، عضو هیأت مذاکره کننده دولت 
چندی قبل در یک برنامه ی تلویزیونی در پاسخ به سوالی که 
که  گفت  شد؟  خواهد  چه  خارجی  نیروهای  بدون  افغانستان 
»بیمناک هستم. سیاست های دولت مرکزی را تأیید نمی کنم. 
افغانستان به سوی سوریه شدن می رود.« در وضعیت که جنگ 
است،  بی سرنوشت  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  گرفته،  شدت 
پس منظر سقوط ولسوالی ها چیست و چرا حکومت این وضعیت 

را عقب نشینی تاکتیکی می خواند؟

سردرگمی سرقومندان اعلی
عبداهلل وطندار، نویسنده و روزنامه نگار در گفت وگو با اطالعات 
روز می گوید که سقوط ساختمان های ولسوالی ها در هفته های 
حدود  تا  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  می دهد  نشان  اخیر 
قدرت  روزبه روز  امنیتی  »نیروهای  شده اند:  زمین گیر  زیادی 
دست  از  را  افغانستان  وسیع  بسیار  جنگ  میدان  در  تحرک 
سقوط  برعالوه  که  می کند  یادآوری  وطندار  آقای  می دهند.« 
از  زیادی  ولسوالی های  اخیر،  هفته های  در  ولسوالی  چند 
دیرزمان به این سو عمال در کنترل گروه طالبان هستند و فقط 
چند ساختمان و پوسته امنیتی محدود در کنترل دولت بوده 

است.
و  ولسوالی ها  سقوط  روند  این  که  است  معتقد  وطندار  آقای 
شکست نیروهای امنیتی در بخش های مختلف کشور به نوعی 
پروسه  بر  بدی  تأثیر  و  است  افغانستان  جنگ  واقعیت  بیانگر 
صلح می گذارد. چرا که در این صورت گروه طالبان فکر می کنند 
در حال بردن جنگ هستند: »اساسا مذاکرات صلح در نتیجه ی 
بن بست نظامی به میان می آید. اگر یک طرف فکر کند که این 
بن بست در حال شکستن است، واضح است که یا به مذاکره 
اهمیتی زیادی نخواهد داد و یا خواسته  های غیرواقعی را مطرح 

خواهد کرد که در عمل مذاکره را با ناکامی روبه رو کند.«
نیروهای خارجی در  پترائوس فرمانده پیشین  به تازگی دیوید 
افغانستان گفته است که طالبان تمایل به حل دیپلماتیک پایان 

جنگ در افغانستان ندارند. 
با  گفت وگو  در  پژوهشگر  و  نویسنده  اندیشمند،  محمداکرام 
طالبان  ولسوالی ها  است که سقوط  باور  این  بر  روز،  اطالعات 
را از لحاظ نظامی در موقعیت بهتر و برتر قرار می دهد. مناطق 
متصرفه آن ها را گسترش می دهد و زمینه را برای سربازگیری 
موضوع  این  حل  »راه  می کند:  مساعد  طالبان  برای  بیشتر 
اتکای دولت به مردم است. دولت باید مردم را در برابر طالبان 
از  امنیتی شان  و  نظامی  نیروهای  کنار  در  مردم  کند.  بسیج 
ولسوالی های خود دفاع کنند. اما بسیج مردم به کسب اعتماد 

عبدالحی  آقای  از طرزی،  بعد  و  دارد  ادامه 
حبیبی که از مدافعان سرسخت و همچنان 

از جعال پته خزانه بود، ادامه یافت. 
پروژه ای را که طرزی آغاز کرد، هنوز ادامه 
دارد و در دوران سلطنت محمد ظاهر شاه، 
رسما نام زبان فارسی را به نام دری در قانون 
اساسی تغییر دادند تا امروز نشان بدهند که 
در  همزبانان شان  به  ارتباطی  فارسی زبانان 
بقیه  و  اوزبیکستان  و  تاجیکستان  و  ایران 
جاهایی که زبان فارسی در آن تکلم می شود 
جماهیر  اتحاد  در  که  همانندی  ندارند، 
تاجیکی  را  زبان  این  نام  سابق  شوروی 
تغییر  سریلیک  به  را  آن  خط  و  گذاشتند 
دادند تا پیوند زبانی میان بقیه پارسی زبانان 

و پارسی زبانان تاجیک قطع شود.
در جهان امروز هر دولتی نشانه های مشخص 
و  دولت  نشانه ها  آن  با  که  دارد  را  خودش 
شهروندانش از دیگر دولت ها فرق می شوند، 
در   . و...  پرچم  و شناسنامه،  مانند گذرنامه 
مجلس  در  جدید  شناسنامه های  جریان 
هویت  اندیشه  دنباله  که  آنانی  نمایندگان 
تحمیل  دنبال  هستند،  همگان  بر  افغانی 
شهروندان  تمامی  بر  افغان،  هویت،  این 
کشور بودند و هستند که خود بحران آفرین 
که  شناسنامه ها،  سرنوشت  کنون  تا  و  شد 
برتری  و  تمامیت خواهانه  تفکر  با  عده ای 
بر  هستند،  همه  افغان سازی  دنبال  قومی، 
اقوام  بقیه  از طرفی  اما  دارند،  پافشاری  آن 
یک  هویت  تحمیل  یا  دیدگاه  این  مخالف 
هستند  کشور  شهروندان  تمامی  بر  قوم 
برمی گردد  ماجرا  این  ریشه  باور من  به  که 
که  آخر  ملت سازی های  دولت  جریان  به 
ملی  هویت  هنوز  افغانستان  در  متأسفانه 
کشور  شهروندان  ملت شدن  خود  حتا  و 
در  مثال  گونه  به  است.  نگرفته  شکل 
همه  را  جناح  محمدعلی  پاکستان  کشور 
و  مؤسس  به  عنوان  کشورشان  شهروندان 
دولتی  هر  و  می شناسند  پاکستان  پایه گذار 
که در پاکستان بیاید، پرچم و بانکنوت ها و 
و همچنان سرود  بانکنوت  در  تصویر جناح 
تغییر  است،  فارسی  زبان  به  که  ملی شان 
گاندی  ماهاتما  هندوستان  در  یا  نمی کند، 
مورد  مستقل  هندوستان  مؤسس  به  عنوان 
است،  کشور  آن  شهروندان  همه  احترام 
همین گونه جورج واشنگتن در امریکا، ولی 
آمده  وجود  به  که  دولتی  هر  افغانستان  در 
است.  کرده  تغییر  دولتی  نشانه های  است 
و  واحد  ملت  نبود  نشان دهنده  خود  این 
تا  یعنی  است،  بوده  پذیرش شخصیت ملی 
حاال تمامی شهروندان کشور خودشان را در 
بانکنوت و پرچم و سرود ملی، نمی بینند و 
بر  حتا خود قوم پشتون در میان خودشان 
این توافق ندارند، چون دولت های افغانی یا 
پشتونی ما نیز در هر تحول پرچم و بانکنوت 
بحث  این که  داده اند.  تغییر  را  آن  شکل  و 
ملت سازی چیست مورد نظر ما در این مقاله 
تحمیل  آن  علت های  از  یکی  اما  نیست، 
حال  تا  دیگران  بر  خاص  قشر  یک  دیدگاه 
بوده است، در گذشته با زور و اجبار و بدون 
در نظر داشتن رأی مردم، و در دوره جدید 
با  خورشیدی(  هجری   ۱۳۸۰ سال  از  )بعد 
سوءاستفاده و همچنان ترفندهای گونه گون 
در قانون اساسی سرود ملی را به زبان پشتو 
است،  کشور  مردمان  از  بخشی  زبان  که 
هویت سازی  دنبال  که  آنانی  و  گنجانیدند 
بودند نتوانستند در لویه جرگه قانون اساسی، 
تمامی  که  کنند  پیش  را  شخصیتی  عکس 
اقوام ساکن در محدوده جغرافیای افغانستان 
به  پدیده ها  این  تمامی  کند.  قبول  را  آن 
باور من در کنار عوامل دیگر می تواند یک 
باشد که همان  مانیفست غیررسمی داشته 
و  دولت  برای  طرزی  محمود  نوشته های 
ملت سازی یک سان و قالبی و اجباری است. 
یعنی آنانی که دنبال افغان سازی و تحمیل 
نام یک قوم، افغان، بر دیگران هستند، این 
ذهنیت و دیدگاه را دارند که چون نام این 
باید  است،  شده  گذاشته  افغانستان  کشور 
تمامی موارد هویتی دیگر نیز برگرفته از این 
آخر  ساله  پنج  دوره های  در  اما  باشد،  واژه 
توافق  نمایندگان کشور شاهد عدم  مجلس 
درج  درباره  مجلس  نمایندگان  تمامی  نظر 

نام افغان به  عنوان هویت ملی، هستیم.
باال  در  که  طوری  همان  طرزی،  محمود 

بخش های  در  را  خدماتی  کردیم،  یادآوری 
از  که  است  داده  انجام  کشورداری  مختلف 
آن نمی توان چشم پوشی کرد، ولی دادن این 
ما  و  زبان هاست  اجداد  افغانی  زبان  که  تز 
باید این زبان را رشد بدهیم و زبان اصلی و 
کشمکش های  باعث  بسازیم،  کشور  رسمی 
بیشتر شده است. همانندی که امروز هر  آن 
دموکراسی  به  بدهیم  ربط  را  دولتی  پدیده 
و حقوق بشر و حقوق زن مورد توجه وضع 
موجود است و خواهان دارد و شیک، در آن 
زمان هم خواسته یا ناخواسته ناسیونالیسمی 
که ریشه در فاشیسم داشت، مد بود و شیک 
یک  باشد،  پیشوا  یک  شود  گفته  که  بود 
زبان باشد و یک ملت و یک قوم یعنی قوم 
افغان، حاال این که باید به صورت تدریجی و 
هویت های  تمامی  گرفتن حقوق  نظر  در  با 
آن  با  همه  و  می شد  گرفته  نظر  در  قومی 
آن  در  را  خودشان  و  می داشتند  توافق 
هویت به صورت طبیعی می دیدند، نه این که 
تحمیل شود و بعد مثل سرود ملی نامی از 
اقوام کشور هم برده شود که مثال نشان داده 
ناکام  پروژه  که  است،  ملی  خوب  که  شود 
مثبت  نتیجه  و  است  آزموده شده  بار  بار  و 
که  نزدیک  ملت شدن  به  را  ما  است.  نداده 
و  است  دور ساخته  هم  هیچ، خیلی  نکرده 
باعث شقاق و نفاق بیشتری میان شهروندان 

کشور شده است. 
طرزی شاید آنچه را امروز بر سر شهروندان 
که  زمان  آن  و  نمی کرد،  فکر  آمده،  کشور 
را  قومی  برتری    دیدگاه های  و  مقاله ها  آن 
بااعتبارترین  از سراج االخبار که مهم ترین و 
اما  نداشت  نظر  در  بود،  کشوری  رسانه 
افغانان/  خود  حتا  و  کشور  شهروندان 
را  بد  و  شوم  میراث  این  امروز  پشتون ها 
ما  عقب مانی  باعث  چگونه  که  می بینند 
عالی  تحصیالت  قانون  حتا  که  است  شده 
نیز به خاطر به کار بردن یک واژه )دانشگاه( 
سال هاست که تصویب نشده است و جنجال 
ادامه  نمایندگان  مجلس  در  هنوز  آن  روی 

دارد. 
ما می توانیم این گونه نتیجه گیری کنیم که 
در کنار کارهای مفید طرزی در بخش های 
با  روزنامه نگاری، رواج داستان نویسی مدرن 
فرانسوی  نویسندگان  از  بعضی  آثار  ترجمه 
توسط  پاورقی  داستان های  ادامه  بعد  و 
تفننی  به صورت  زمان  آن  روزنامه نگاران 
بخش  در  شد.  داستانی  ادبیات  رشد  باعث 
زنان فعالیت هایی صورت گرفت و دخترش، 
را  سراج النسوان  امان اهلل،  شاه  همسر 
بود  طرزی  افکار  همچنان  و  کرد  تأسیس 
که دانشجویان پسر و دختر را به کشورهای 
فرستادند،  عالی  تحصیالت  برای  خارجی 
اما جامعه عقب مانده و غرق در جهل جای 
او  انسانی  اندیشه های  بر  بعد طرزی  این که 
تأکید  پرورش  و  آموزش  و  فرهنگ  رشد  و 
زبان  و  افغان سازی  توخالی  طبل  بر  کنند، 
دعوای  این  هنوز  و  کوبیدند  پشتو  افغانی/ 
در  باختری  واصف  استاد  دارد.  ادامه  باطل 
دارد  نوشته ای  بدخشی  زنده یاد طاهر  رثای 
که جمله ای از آن را نقل می کنم: »ازو نان 
آگاهی قرض گرفتیم و هم دشنامش دادیم.« 
این جمله درباره طرزی بسیار صدق می کند 
که با استفاده از زبان پارسی نوشت و گفت 
و اندیشه هایش را در کشور پخش کرد، اما 
این  از طریق  و  زبان خیانت کرد  به همین 
زبان برای افغان سازی و زبان افغانی و ترویج 
افغانی  زبان  این  داشت  دوست  نوشت.  آن 
پارسی،  زبان  جای  و  شود  تحمیل  همه  بر 
زبان افغانی روزی زبان ملی و کشوری شود، 

که نشد.
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عقب نشینی تاکتیکی یا بازی به نفع طالبان؟

پس منظر سقوط ولسوایل ها
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موکورمایکوزیس چیست؟
علت  که  است  نادر  بسیار  عفونت  یک  موکورمایکوزیس 
آن کپک موکور است که معموال در خاک، گیاهان، کود 

حیوانی و میوه ها و سبزیجات فاسد وجود دارد.
پزشکان می گویند که این قارچ همه  جا هست، در خاک، 
هوا و حتی در بینی و مخاط افراد سالم هم دیده می شود. 
این قارچ می تواند سینوس، مغز و ریه را عفونی  کند و جان 
ضعیف  ایمنی  سیستم  که  کسانی  یا  دیابت  به  مبتالیان 
دارند، مثل مبتالیان به سرطان و اچ آی وی/ایدز، را به خطر 

بیندازد.
پزشکان احتمال مرگ بر اثر موکورمایکوزیس را ۵۰ درصد 
می دانند و معتقدند ابتال به این عفونت نتیجه استفاده از 

استروئید )کورتون( است.
درگیر  بشدت  ریه  که  کرونا  بدخیم  و  شدید  موارد  در 
می شود از استروئید استفاده می شود تا از واکنش شدید 

»قارچ سیاه«؛ 
گزارش ابتالی نزدیک به ۹ هزار نفر در هند

است  ممکن  که  شود  جلوگیری  ایمنی  سیستم  التهابی 
جان بیمار را بگیرد.

و  می کنند  کم  را  ایمنی  سیستم  کارایی  داروها  این  اما 
می شود  تصور  می دهند.  افزایش  را  بیماران  خون  قند 
عفونت  باعث  ایمنی،  سیستم  کارایی  کاهش  این 

موکورمایکوزیس می شود.
مانند  عالئمی  معموال  قارچی  عفونت  این  به  مبتالیان 
گرفتگی و خون ریزی بینی، تورم و درد چشم و افتادگی 
پلک، تاری دید و در نهایت از دست رفتن بینایی دارند. 
ایجاد  بینی  اطراف  پوست  لکه های سیاه در  است  ممکن 

شود.
در برخـی موارد، بیماران بینایی هر دو چشـم را از دسـت 
داده انـد و در مـوارد نادرتـری برای جلوگیری از پیشـروی 
عفونـت مجبـور شـده اند اسـتخوان فـک را بـا جراحـی 

بردارند.

به قارچ سیاه  مادیاپرادش در مرکز هند، تعداد مبتالیان 
)شنبه  دیشب  آمار  این  اما  بود  نفر  هشت  گذشته  هفته 

شب( به ۱۸۵ نفر افزایش یافت.
دکتر وی پی پاندی، یکی از مسئوالن این بیمارستان، به 
فورا جراحی  باید  بیماران  که ۸۰ درصد  بی بی سی گفت 

شوند:
 ۲۰۰ مجموع  در  که  بیمارستان  این  در  بخش   ۱۱«
تختخوابی است به قارچ سیاه اختصاص داده شده است.«

او می گوید که چنین افزایشی »غیرمنتظره« است و سال 
گذشته فقط یک یا دو مبتال به این بیماری را دیده بودند.

او تایید کرد که فقط در شهر ایندور، دستکم ۴۰۰ بیمار 
به قارچ سیاه مبتال هستند:

کرونا  از  می تواند  سیاه  قارچ  عفونت  حاضر  حال  »در 
خطرناک تر باشد. اگر بیماران به موقع و کامل مداوا نشوند، 
احتمال مرگ می تواند تا ۹۴ درصد باال برود. هزینه درمان 

باال و دارویش کمیاب است.«
تزریق  بیماری،  این  درمان  راه  تنها  پزشکان  گفته  به 
وریدی روزانه داروی ضدقارچ »آمفوتریسین بی« به مدت 
دو ماه است. هر تزریق ۳۵۰۰ روپیه، ۴۸ دالر، قیمت دارد.

دکتر پاندی می گوید اطالعات ۲۰۱ بیمار مبتال به قارچ 
سیاه را از بیمارستان های شهر جمع آوری کرده است که 
اغلب آنها مرد بودند و از کرونا بهبود یافته بودند. اغلب این 
بیماران برای درمان کرونا از استروئید )کورتون( استفاده 
کرده و همه آنها به یک بیماری زمینه ای دیگرمبتال بودند، 

بیشتر از همه دیابت.
به  مبتال  بیمار  درباره صد  هند  در  دیگر  تحقیق  یک  در 
کرونا که دچار موکورمایکوزیس هم شده بودند، ۷۹ نفر 

مرد و ۸۳ نفر مبتال به دیابت بودند.
دکتـر اکشـای نایر جراح چشـم کـه چند نفـر از مبتالیان 
بـه قـارچ سـیاه را درمان کرده به بی بی سـی گفـت: »قند 
خـون هیـچ  کـدام از مبتالیـان بـه قـارچ سـیاه طبیعـی 

» نیست.

ابتال  افزایش  هند،  در  کرونا  دوم  موج  در  روز:  اطالعات 
این بیماری  از  نادر در کسانی که  به یک عفونت قارچی 
بهبود یافته اند یا رو به بهبود هستند نگرانی هایی را ایجاد 

کرده است.
مقام های بهداشتی هند با گزارش بیش از ۸۸۰۰ مورد از 
عفونت مرگبار »قارچ سیاه« در دستکم ۱۵ ایالت هند، از 

افزایش قابل توجه ابتال به این بیماری خبر می دهند.
که  موکورمایکوزیس  فارسی،  سی  بی بی  گزارش  به 
نادر،  قارچی  عفونت  یک  دارد،  شهرت  سیاه«  »قارچ  به 
خطرناک و مهاجم است که بینی، چشم، ریه و گاهی هم 
مبتالیان، ۵۰ درصد  درگیر می کند. درصد مرگ  را  مغز 

است و چشم برخی بهبودیافتگان بناچار تخلیه می شود.
دوم  موج  مرگبار  شیوع  با  همزمان  و  اخیر  ماه های  در 
کرونا در هند، پزشکان هزاران مورد از این بیماری را در 

مبتالیان و بهبودیافتگان از کرونا مشاهده کرده اند.
پزشکان می گویند که این بیماری به استفاده از استروئید 
به  مبتالیان  و  است  مربوط  کرونا  درمان  برای  )کورتن( 

دیابت بیشتر در خطر ابتال هستند.
به گفته پزشکان عالئم این بیماری حدود ۱۲ تا ۱۸ روز 

پس از بهبود کرونا ظاهر می شود.
بیش از نیمی از موارد ابتال فقط در دو ایالت غربی گجرات 
و ماهاراشترا بوده و در دستکم پانزده ایالت دیگر هند، بین 

۸ تا ۹۰۰ بیمار گزارش شده است.

درخواست برای اعالم همه گیری قارچ سیاه در هند
افزایش موارد ابتال به موکورمایکوزیس سبب شده دولت 

مرکزی از ۲۹ ایالت هند بخواهد اعالم همه گیری کنند.
بی بی سی،  هند  گزارشگر  بیواس،  سوتیک  گزارش  به 
این  به  بیمارستان ها  برخی  در  تازگی  به  که  بخش هایی 
بیماری اختصاص داده شده، به سرعت در حال پر شدن 

هستند.
در یکی از بیمارستان های دولتی در شهر ایندور در ایالت 

اتمی را مکلف خواهد کرد که سریعا این اطالعات را پاک 
کند« و هیچ اطالعات و داده ای نباید باقی بماند یا اینکه این 

اطالعات صرفا نزد طرف ایرانی باقی بماند.
رییس کمیته روابط خارجی مجلس تاکید کرد که در هر 
صورت، نباید آژانس بین المللی انرژی اتمی به این اطالعات 

هیچ گونه دسترسی داشته باشد.
دیروز،  عصر  که  داد  خبر  همچنین  مجلس  نماینده  این 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  جوزا،  دوم  یک شنبه 
آخرین  بررسی  جهت  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
ماهه  سه  توافق  جمله  از  تشکیل  وین  مذاکرات  وضعیت 

ایران و آژانس تشکیل می شود.
گلرو با اشاره به اینکه در حال حاضر مذاکرات در جریان 
است، اضافه کرد که ما از مواضع طرف مقابل که به دنبال 
استقبال  است،  ایران  اسالمی  جمهوری  تحریم های  رفع 
می کنیم اما در عین حال معطل یک بازی نامعلوم و مبهم 

نمی شویم و فریب آنان را نمی خوریم.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی، 
نیز روز شنبه با تاکید بر اینکه مهلت توافق ایران و آژانس 
پایان یافته است، گفت: نباید برابر آژانس انرژی اتمی کوتاه 

آمد.
سلیمی نیز تاکید کرد که »باید فیلم های مراکز هسته ای 

نشست خربی مدیرکل آژانس بنی املللی انرژی اتمی همزمان با پایان دوره سه ماهه توافق با ایران
برای همیشه از دسترس خارج شود. او گفت لغو تحریم ها 
موقتی است و بنابراین »تله وین عمیق تر و پیچیده تر از تله 

برجام« است.
براساس بخشی از »ضمیمه« توافق سه ماهه و موقت ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بود »ایران برای مدت 
تا سه ماه اجازه دهد تا دوربین های نصب شده در هشت 
تاسیسات یا ساختمان به منظور ضبط داده ها در محل خود 

حفظ شده و به کار خود ادامه دهند.«
در این ضمیمه همچنین تاکید شده  بود که دوربین های 
نصب شده در راستای فعالیت پادمانی در تاسیسات اظهار 
ادامه  خود  کار  به  و  شده  حفظ  خود  محل  در  نیز  شده 
ایران تا سه ماه سوابق کامل برخی فعالیت ها  می دهند و 
مانند کیک زرد، آب سنگین و ماشین ها را حفظ خواهد 

کرد.
ماهه  تعیین فرصتی سه  به طور ضمنی  توافق  این  هدف 
برجام  با آمریکا و کشورهای عضو  توافق  به  برای رسیدن 
برای احیای برجام بود. به همین دلیل در توافق موقت ایران 
و آژانس آمده بود که داده ها و سوابق مزبور در این دوره سه 
ماهه در صورتی و زمانی به آژانس ارائه می شود که ایران 
تصمیم بگیرد اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود تحت 

برجام را در همین دوره از سربگیرد.

بازرسی های آژانس به دلیل توقف پروتکل الحاقی از سوی 
مورد  در  سه ماهه  و  موقت  تفاهم  یک  به  طرفین  ایران، 

بازرسی های ضروری دست یافتند.
پیشتر عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، گفته بود 
که این توافق با آژانس احتماال برای یک دوره سه ماهه دیگر 

تمدید خواهد کرد.
به نقل از ایران اینترنشنال، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در بیانیه خود تاکید کرد که نشست روز یک شنبه رافائل 
گروسی می تواند روی مذاکرات گسترده  تر در مورد احیای 

توافق هسته ای ایران تاثیرگذار باشد.
همزمان عباس گلرو، رییس کمیته روابط خارجی مجلس 
شورای اسالمی، با اشاره به پایان مهلت سه ماهه  ایران به 
آژانس برای ذخیره تصاویر دوربین های آفالین فراپادمانی، 
گفت: »این اطالعات یا باید پاک شود و یا اینکه نزد طرف 

ایرانی بماند.«
گلرو با تاکید بر ضرورت اجرای کامل و دقیق »قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها«، افزود که این قانون مصوب 
کامال  بندی   ۹ در  و  است  واضح  و  روشن  بسیار  مجلس 
را  برجام  در  ما  کننده  مذاکره  و طرف های  دولت  تکالیف 

روشن کرده است.
انرژی  او افزود که مجلس شورای اسالمی »قطعا سازمان 

با  همزمان  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  روز:  اطالعات 
رافائل  که  کرد  اعالم  موقت  توافق  ماهه  سه  دوره  پایان 
گروسی، مدیرکل آژانس، در راستای تمدید نظارت آژانس 
یک شنبه  روز  ظهر  از  بعد  ایران  هسته ای  فعالیت های  بر 

کنفرانس خبری برگزار می کند.
ماه،  اسفند  سوم  یک شنبه  روز  در  قبل  ماه  سه  گروسی 
۲۱ فوریه، پس از سفری به تهران اعالم کرد که با کاهش 
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یخ در عمق این ناحیه کشف کرده اند.
یوتوپیا پالنیتیا محل فرود ماموریت وایکینگ-۲ ناسا 

در سال ۱۹۷۶ بود.
آمریکا آخرین مریخ نورد خود به نام پرسیویرنس را 

در ماه فوریه فرود آورد.
اروپا که تالش هایش برای فرود تاکنون دو بار ناکام 
مانده سال آینده کاوشگری را )در یک پروژه مشترک 

با روسیه( به مریخ اعزام خواهد کرد.

کند منطقه یوتوپیا پالنیتیا در نیمکره شمالی مریخ را 
بررسی خواهد کرد.

از سه هزار  این یک فرورفتگی وسیع به طول بیش 
کیلومتر است که در اوایل دوران تشکیل مریخ در اثر 

برخوردی آسمانی شکل گرفت.
شواهدی هست که به وجود اقیانوسی در گذشته های 
در  ای  ماهواره  حسگرهای  دارد.  اشاره  آنجا  در  دور 
مدار مریخ نشانه هایی از وجود مقادیر قابل توجهی 

واحـد فـرود و مریـخ نـورد، ژوئیه سـال پیـش پرتاب 
بود. شـده 

به گزارش بی بی سی فارسی، ژانگ یوها، از مسئوالن 
فعالیتی  برای  این ماموریت، گفت که کاوشگر  ارشد 
۹۲ روزه )۹۰ روز مریخی( طراحی شده است و داده 
های جمع آوری شده را از طریق مدارگرد به زمین 

ارسال خواهد کرد.
این ربات شش چرخه که با نیروی خورشید کار می 

اطالعات روز: مریخ نورد چین که یک هفته پیش بر 
این سیاره فرود آمد اکنون از سکویی که با آن فرود 

آمد پایین آمده است.
ربات موسوم به ژورانگ قرار است سنگ های سطح 
و اتمسفر مریخ را مطالعه کند. این کاوشگر همچنین 
به دنبال آثار آب یا حیات در سطح این سیاره خواهد 

گشت.
ماموریـت تیـان ِون-۱ چیـن شـامل یـک مدارگـرد، 

یخ نورد چیین از سکوی فرود پاینی آمد مر
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طالبان در پروپاگاندای خود 
نیز ترک خدمت نیروهای 

ارتش و پولیس افغانستان 
را برای تشویق بیشتر 
جوانان به پیوستن به 

صفوف این گروه برجسته 
می کنند. وب سایت »صدای 
جهاد« این گروه تقریبا هر 
روز جزئیات و عکس های 

»پرسنل دشمن« را که گاهی 
به صورت گروهی به صفوف 

»مجاهدین« می پیوندند، 
پخش می کند و می نویسد که 

این تعداد از کارمنداِن »اداره 
دست نشانده« به »اشتباهات 

خود پی برده اند.«

چگونه طالبان اب تبلیغ »روایت پیروزی جهاد« جواانن را به دام یم اندازند؟
او می گوید: »این لزوما نشانه قدرت طالبان 
نیست. امکان دارد ناشی از بی اطمینانی باشد 
مردم  نظر  در  اینکه  به  ضرورت  احساس  و 

طرف پیروز به نظر برسد.«
ساحل  مرگ  از  امروزه  طالبان  درحالی که 
اما  می کنند،  استفاده  سربازگیری  برای 
نبوده.  این  به طالبان  پیوستن ساحل  دلیل 
داستان  که  می گویند  وی  خانواده  واقع  در 
او  همیشگی   آرزوی  با  ساحل  جهادی شدن 
برای سربازی در صف ارتش ملی افغانستان 
او  که  می گویند  وی  خانواده  می شود.  آغاز 
اما  شود،  ارتش  وارد  می خواست  همیشه 
روزی که می خواست برگه ی ورود به ارتش 
پسرش  از  و  شد  مانع  پدرش  کند،  پُر  را 
پزشکی  برود  سربازی  جای  به  که  خواست 

بخواند.
آن ها می گویند که ساحل همان روز از فرط 
عصبانیت و سرخوردگی خانه را ترک کرد و 
تحت تأثیر پسرکاکاهای خود که طالب بودند 
قرار گرفت. یک پسرکاکایش قبال در جنگ 

کشته شده بود.
ضد  همیشه  »پسرم  می گوید:  ساحل  مادر 
طالبان بود. او هیچ گاه نمی خواست در این 
پسرکاکاهای  که  می گوید  او  باشد.«  گروه 
می بردند،  مساجد  به  خود  با  را  او  ساحل 
افراط گرایی  و  جهاد  از  طالبان  که  »جایی 
سخن می زدند... آن ها ساحل را شست وشوی 

مغزی دادند و نظرش را تغییر.«

»می خواهم شهید شوم«
برادر بزرگ تر ساحل که دانشجوی دانشگاه 
است، می گوید که »هر روز برای صلح« دعا 
و برای کشته های جنگ سوگواری می کند. او 
می گوید: »من برادرم را از دست داده ام، اما 
دیگر نمی خواهم جوانان را از دست دهیم.« او 
می گوید که فقدان صلح یعنی »همه جوانان 
پیروز  و  می شوند«  قربانی  طرف  دو  هر  از 

جنگ »بر قبرستان ها حکومت می کند.«
منظور  به  سربازگیری  کار  طالبان  برای 
و  بیکاری  به  توجه  با  پیروزی،  این  تسریع 
سرخوردگی گسترده جوانان و روایت طالبان 
از پیروزی در میدان نبرد، آسان تر شده است.

از  »طالبان  می گوید:  ساحل  کاکای 
احساسات نسل جدید و جوانانی که در سن 
می کند.«  سؤاستفاده  هستند  آسیب پذیری 
ساحل ماه گذشته با کاکایش تماس گرفت 
و از او برای خریدن دوچرخه درخواست پول 
کرد. کاکایش با خود یک دوچرخه را به محل 
را  او  که  و سعی کرد  برد  با ساحل  مالقات 

راضی کند که طالبان را ترک کند.
کاکا به یاد می آورد: »ساحل گفت که »نه، 
ما  وطن  امریکا  که  وقتی  تا  می خواهم  من 
را ترک نکرده جهاد کنم. من می خواهم در 
من  آرزوی  یگانه  این  شوم.  شهید  خدا  راه 

است«.«
تعجب آور  سخن  این  ساحل،  مادر  برای 
را  پسرش  که  کرد  سعی  بار  دو  او  نیست. 
بار  آخرین  کند.  متقاعد  طالبان  ترک  به 
به  که ساحل  روزی  رمضان،  ماه  جریان  در 
مادرش زنگ زده بود، مادرش از طریق تلفن 

به ساحل گفت که شاید صلح بیاید.
دعا  خدا  »پیش  گفت:  من  به  ساحل  »اما 
شهید  صلح  رسیدن  از  قبل  که  می کنم 

شوم«.«
او  نمی کند.  فراموش  را  آن روز  ساحل  مادر 
می گوید: »آن آخرین باری بود که با ساحل 

صحبت کردم.«

کنند.  واگذار  امریکایی ها  به  قابل توجهی 
مستقیِم  مذاکرات  که  معتقدند  تحلیل گران 
از  را  گروه  این  نیز  طالبان  با  واشنگتن 

مشروعیت بی پیشینه برخوردار کرد.
»مایکل سمپل«، کارشناس امور افغانستان و 
مشاور سابق اتحادیه اروپا در کابل، می گوید 
که خلیل زاد »با کوتاه آمدن در برابر طالبان، 
به این گروه فرصت داد روایت پیروزی خود 
صورت  به  طالبان  اکنون  و  کند.  تقویت  را 

عالی از این روایت استفاده می کنند.«
افغان ها معتقدند  از  او می گوید که بسیاری 
احیا  را  طالبان  که  بودند  »امریکایی ها  که 
کردند« نه خود طالبان. گسترش این روایت 
در میان افغان ها طالبان را امکان داده تا به 
خالی کردن  و  تضعیف  برای  راه هایی  دنبال 
مثال،  برای  برآیند.  دولتی  نیروهای  صفوف 
از  قبایل،  بزرگان  بر  فشار  اعمال  با  طالبان 
محلی  پوسته های  به  که  می خواهند  آن ها 
نیروهای امنیتی افغانستان بروند، به سربازان 
از جانب طالبان وعده امنیت دهند و سپس 
متقاعد  پوسته های شان  ترک  به  آن هارا 

سازند.
آقای سمپل که اخیرا در یک سفر پژوهشی 
سه هفته ای به افغانستان رفته بود، می گوید: 
برای  واقع  در  ساده  بسیار  تاکتیک  »این 
طالبان بسیار مؤثر واقع شده است. بسیاری 
گلوله  شلیک  بدون  آن ها  پیش َروی های  از 

کفار  توانست  طالبان  شورش  که  می گفتند 
افتخار  با  راه،  این  در  ما  و  دهد  را شکست 
برای برقراری یک نظام اسالمی در افغانستان 

شهید می شویم.«
در  روستا  در  که  هنگامی  می گوید  نوری 
نماز جماعت شرکت می کرد، سخنرانی های 
طالبان  محلی  چهره های  و  مذهبی  رهبران 
به  و  بود...  شهادت  و  جهاد  »فضایل  درباره 
بودند  طالبان  این  که  می شد  گفته  مردم 
را شکست  امریکا  یعنی  ابرقدرت جهان  که 

دادند.«
شنیدن  با  روستا  مردان  که  می گوید  نوری 
این ادعای طالبان که حکومت رییس جمهور 
غنی »مولوی ها و علمای دین را هدف قرار 
می دهد و به قتل می رساند« و این که »هیچ 
روحانی دیگری« باقی نمانده، بیشتر تحریک 
می شدند. او می گوید که در روستایش چنین 
ادعاهایی کافی است تا یک پسر ۱۴ ساله به 
پیوستن به جهاد متقاعد شود. طالبان وعده 
آن ها  وعده  و  نمی دهند  را  پولی  هیچ گونه 
برای جنگ جویان تازه وارد، »باالترین درجه 
شهادت... و محشورشدن با پیامبران در روز 
قیامت« است. نوری می گوید که در روستای 
خود دیده که برخی از جوانان افغان با پول 

شخصی شان اسلحه می خرند.
نوری می گوید: »طالباِن جنگی به صلح باور 
ندارند. آن ها فکر می کنند که ایاالت متحده 
را شکست داده اند. تالش ها آن ها برای جنگ 

است.«

روایت »پیروزی«
نهایی  مهلت  متحده  ایاالت  که  هنگامی 
خروج کامل نیروهای امریکایی را ـ که بین 
خلیل زاد و نمایندگان طالبان تاریخ اول ماه 
می تعیین شده بود ـ نادیده گرفت، طالبان 
وعده یک »واکنش« را دادند. رییس جمهور 
سرباز  هزار  چند  که  کرد  اعالم  بایدن  جو 
باقیمانده امریکا را به جای اول ماه می تا ۱۱ 

سپتامبر از افغانستان خارج می کند.
دونالد  عجله ی  که  می گویند  تحلیل گران 
ترمپ، سلف بایدن، برای خروج از افغانستان 
ماه  توافق نامه  در  طالبان  که  شد  باعث 
به  متحده،  ایاالت  با  خود   ۲۰۲۰ فبروری 
راحتی وعده خروج و جدول زمانی مشخص 
خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان 
امتیاز  این که  بدون  بیاورند،  دست  به  را 

اسکات پیترسون، کریستین ساینس مانیتور
مترجم: جلیل پژواک

ساحل در زندگی یک فرمانده جوان طالبان 
در ولسوالی سیدآباد والیت میدان وردک بود 
که حمالت متعددی را بر پایگاه های ارتش 
ملی انجام داده بود. اما پس از مرگ، به ابزار 
طالبان در کارزار تازه ی این گروه برای جذب 

جوانان افغان به جهاد تبدیل شد.
ساحل در تاریخ ۸ ِمی یک حمله موتربمب را 
در ولسوالی سیدآباد سازمان داد، اما خودش 
نیز توسط یک سرباز افغان که از حمله جان 
از  یکی  فقط  او  شد.  کشته  بود،  برده  به در 
افغان  جوانان  از  جدیدی  دسته  اعضای 
مبنی  طالبان  وعده  ی  تأثیر  تحت  که  است 
افغانستان  »کافر«  حکومت  سرنگونی  بر 
»امارت  احیای  و  غنی  اشرف  رهبری  به 

اسالمی« این گروه، قرار گرفته اند.
خروج  روند  متحده  ایاالت  درحالی که 
نیروهای خود را از افغانستان سرعت بخشیده 
است، اعضای طالبان در مساجد روستاها با 
تعریف و تمجید از فضایل جهاد و شهادت، 
یک  برابر  در  جنگ  در  »پیروزی  روایت  از 
سربازگیری  کارزار  تقویت  برای  ابرقدرت«، 

این گروه استفاده می کنند.
یک  در  طالبان  ساحل،  کشته شدن  از  پس 
به  تشویق جوانان  با هدف  فیسبوکی  پُست 
مرد  این  »فراموش کردن  نوشته اند:  جهاد 
اهلل  که  باشد  است...  ناممکن  خوش چهره 
شهادت این شهیِد راه خدا را بپذیرد.« عکس 
ساحل در این پُست، جوان ۱۹ ساله و بشاش 
را با موهای بلند و سبیل نازک نشان می دهد 
که بر روی چمنی، تسبیح به دست نشسته 

است.
میدان  والیت  وی،  زادگاه  و  ساحل  داستان 
قرار  طالبان  نفوذ  تحت  عمدتا  که  وردک، 
جذبه ی  چگونه  که  می دهد  نشان  دارد، 
شورش طالبان در میان مردم محلی به ویژه 
و  است،  کرده  رشد  بالقوه  جهادی های  نزد 
مردم  تلخ  خاطره  به رغم  این کشش  چطور 
از حکومت ظالم طالبان طی دهه ۱۹۹۰ و 
سپس جنایات این گروه علیه غیرنظامیان در 
حین جنگ با نیروهای خارجی و حکومتی 
باقی  پابرجا  متحده،  ایاالت  موردحمایت 

مانده است.
که  می دهد  نشان  وردک  میدان  قضیه 
چگونه گروه طالبان صفوف خود را با جذب 
جنگ جویان جدید تقویت می کند و چگونه 
فرماندهان این گروه جوانانی همچون ساحل 
را، که به گفته اعضای خانواده اش از طالبان 
بیزار بود )تا این که دو نیم سال پیش به این 
گروه پیوست(، متقاعد می کنند که برای این 

گروه بجنگند.

کمپین طالبان در ماه رمضان
آقای نوری از والیت میدان وردک است. او 
می کند.  کار  کابل  در  دولتی  اداره  یک  در 
سه روزه  آتش بس  طی  گذشته  هفته  نوری 
عید توانست به وردک سفر کند. او می گوید 
از آنچه در زادگاهش دید غافلگیر شده است.

در  طالبان  »فرماندهان  می گوید:  نوری 
جریان ماه رمضان برای جذب نیروی جدید 
به شدت کمپین می کردند. برخالف گذشته، 
در این ماه رمضان نیمی از جوانان و نوجوانان 

روستا به صف طالبان پیوسته اند.«
نوری می گوید: »من از برخی از جوانانی که 
تازه به صفوف طالبان پیوسته بودند، پرسیدم 
که چرا چنین کاری کرده اند. آن ها مغرورانه 

صورت می گیرد.«
طالبان در پروپاگاندای خود نیز ترک خدمت 
نیروهای ارتش و پولیس افغانستان را برای 
تشویق بیشتر جوانان به پیوستن به صفوف 
وب سایت  می کنند.  برجسته  گروه  این 
روز  هر  تقریبا  گروه  این  جهاد«  »صدای 
دشمن«  »پرسنل  عکس های  و  جزئیات 
صفوف  به  گروهی  صورت  به  گاهی  که  را 
و  می کند  پخش  می پیوندند،  »مجاهدین« 
می نویسد که این تعداد از کارمنداِن »اداره 
پی  خود  »اشتباهات  به  دست نشانده« 

برده اند.«
روغن کاری  نتیجه ی  آنچه  در  براین،  عالوه 
نظر  به  گروه  این  روانی  جنگ  ماشین 
می رسد، طالبان به صورت حرفه ای فیلم های 
جذاب را برای نمایش قدرت و توان جنگی 
گزارش  یک  می کنند.  پخش  و  تولید  خود 
»فراغت صدها  عنوان  با  گروه  این  تصویری 
از  دسته هایی  نظامی«،  اردوگاه های  از  نفر 
تکاورهای کامال مجهز را به نمایش می گذارد.

حفظ قدرت
جهادی هایی  جانب  از  نمایش ها  چنین  این 
که به گفته ارتش امریکا ساالنه هزاران تن از 
هم قطاران خود را در جنگ از دست می دهند، 
جالب توجه است. »اندرو واتکینز«، تحلیل گر 
بین المللی  »گروه  در  افغانستان  امور  ارشد 
بحران« می گوید که با وجود هزاران کشته، 
برآورد می شود که طالبان حدود ۵۰ تا ۱۰۰ 

هزار جنگ جو در اختیار دارد.
آقای واتکینز می پرسد: »این تعداد نیرو چه 
بیان  طالبان  سربازگیری  درباره  را  چیزی 

می کند؟«
روی  منازعه  مرگ بارترین  در  آن ها  »این که 
زمین، قادر هستند جای کشته های خود را 
با جنگ جویان جدید پر کنند. این حیرت آور 
است، به خصوص وقتی می بینیم که حکومت 
افغانستان در جلب و جذب نیرو برای صفوف 

خود به مشکل برخورده است.«
آقای واتکینز می گوید که برای ما بیرونی ها، 
وقت گذاشتن برای جمع آوری جزئیات »همه 
افرادی که ممکن است این یا آن پوسته را 
رها کرده باشند« شاید نوعی »روابط عمومی 
خسته کننده« و هدردادن وقت به نظر برسد، 
مزایایی  طالبان  سربازگیری  کارزار  برای  اما 

دارد.

شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی فراه می گوید که 
ولسوالی های بکوا، خاک سفید، گلستان و شیب کوه به گونه ی کامل 
تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد و در شش ولسوالی دیگر نیز 
سطح تهدیدهای امنیتی بلند است. او هشدار می دهد که بیم 
افزایش تسلط طالبان بر جغرافیای فراه همچنان وجود دارد. 
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چگونه در برابر هشرُکیش اتب آور شویم؟

از لندن تا نیویورک و از 
تهران تا قاهره شهرها به  دلیل 

ایجاد امنیت، تغییر شکل 
می دهند و مقامات میلیاردها 

دالر را در این راه مصرف 
می کنند. اما محله سازی، یکی 
از ساده ترین و قدیمی ترین 
تکنیک های ایجاد امنیت و 

ایمنی در شهرهاست که در 
افغانستان کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.

حوادث نام گذاری شود. عناصر، مجسمه ها و 
مردم  خاص  ارزش های  مورد  در  نشانه هایی 
محل مانند دانایی، مقاومت، استواری، آموزش 

و ... قرار داشته شود.

ج( تنوع
تنوع عمومی ترین ویژگی یک محله تاب آور 
است. تنوع در تمامی ابعاد و تمامی نظام های 
شهر خود را نشان می دهد. شبکه دسترسی، 
کاربری های  انرژی،  تأمین  زیستی،  منابع 
و  باشند  متنوع  امنیت  حفظ  و  خدماتی 
مواقع  در  تا  شود  تأمین  متعدد  مجاری  از 
حساس، امدادرسانی مختل نشود. بلوک ها در 
فرم شهری متنوع تر و باید اندازه کوچ کتری 
داشته باشند تا کار امداد و دفاع بهتر انجام 

شود.

د( مقاومت
عملکردهای  و  اقتصادی  اجتماعی،  نیروهای 
طبیعی  فجایع  بدترین  مقابل  در  باید  محله 
و غیرطبیعی آماده باشند. یک پارک، فضای 
حسینه  و  مسجد  سرپوشیده،  سالن  سبز، 
موقتی  مکتب  به  بحرانی  مواقع  در  می تواند 
و شفاخانه موقتی تبدیل شود. بنابراین چند 
عملکردی بودن مقاومت را افزایش می دهد. 
تحت  و  شده  شناسایی  باید  خطر  مناطق 
باید  اندازه جمعیت  قرار گیرند.  نظارت ویژه 
مقاوم باشد. یعنی مهاجرتی صورت نگیرد و 
از  ناشی  کمبود جمعیت  بیشتر،  فرزند آوری 
نسل کشی گذشته را جبران کند. انگیزه های 
برابر  در  دائمی  و  همه جانبه  مقابله  مدنی 
شود.  برانگیخته  باید  شهرکشی  حادثه  یک 
اما  می افتد  اتفاق  لحظه  یک  در  حادثه  زیرا 
هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیستی آن 

ممکن است تا سال ها ادامه داشته باشد. 
در  و  قوی  بسیار  باید  محله  زیرساخت های 
یک  باشد.  نوآورانه  و  انعطاف پذیر  عین حال 
نرده آهنی جداکننده ترافیکی موترها، گاهی 
مانع خوبی در برابر انتحاری است. یک کانال 

کوچک آب، در واقع یک پناهگاه است.

ه( حکومت داری
حکومت داری خوب شهری، اداره از پایین به 
باال و اقدامات مدنی، باعث افزایش تاب آوری 
شاروالی  یک  طرفی،  از  می شود.  شهری 
خدمت  به  غیرمستقیم  می تواند  انحصارگرا 
مقاومت  جریان  درآید،  ترویسم  و  فاشیسم 
مدنی را تحریف کند و برخالف منافع مردم 
انتخابی  باید  شاروالی ها  بنابراین  کند.  اقدام 
و  شاروالی  هماهنگی  با  باید  مردم  شوند. 
تعامل با کنشگران شهری، خودشان محله را 

مدیریت کنند.

نتیجه گیری
هزاره،  مردم  به ویژه  افغانستان،  مردم 
از  آنان  جهان اند.  مردم  تاب آورترین  جزو 
نسل کشی، اخراج اجباری، تبعیض و سرکوب 
آمده اند  بیرون  سربلند  مستبد  حکومت های 
تا  لوگر  از  را  این روزهای سخت  و بی تردید 
بهسود و از هرات تا کابل، به خاطرات خوش 
تنها  نوشته  این  ساخت.  خواهند  تبدیل 
یادآوری گوشه ی کوچکی وظایف خطاب به 
نهادهای اجتماعی، مسئوالن، مدیران شهری، 
سیاستمداران محلی و کنشگران حوزه شهری 

است.
اطالق  که  گرفت  نتیجه  باید  پایان  در 
کشته شده  افراد  تعداد  به  ربطی  شهرکشی 
ندارد. اگر در مقابل تخریب روابط یک جامعه، 
ساختمان،  یک  تنها  معنادار  بین بردن  از 
تبعیض  و  متمایز،  هویت های  سرکوب 
سیستماتیک سکوت کنیم و استقامت نکنیم، 
گاهی لحظه ای و گاهی آرام و خاموش نسلی 

را می کشد و ناپدید می کند.

پارادایم  در  که  است  سوانح  وقوع  و  بحران 
دارد  ریشه  پایدار«  »توسعه  و  »پایداری« 
اقتصادی،  زیست محیطی،  مختلف  ابعاد  و 
اجتماعی و حتا کالبدی را به ویژه در مقابل 

سوانح در بر می گیرد.
یک  ظرفیت  می توان  را  شهری  تاب آوری 
اختالالت،  با  مقابله  برای  شهری  سیستم 
جذب شوک و بازگشت سریع به حالت قبل 
فرایندهای  عملکردهای ضروری،  یا حفظ  و 

کلیدی، هویت و ساختار شهر دانست.

محله های تاب آور
محله سازی یکی از قدیمی ترین تکنیک های 
محل  باستانی  محله های  است.  شهرسازی 
پیشه ها و  نژادها، مذاهب،  زیست و سکونت 
خدمات مختلفی بودند. اگرچه جنگ نظامی 
اما  می گرفت  شهرها صورت  بیرون  در  غالبا 
از کنارهم قراردادن  پازل  ساکنین مثل یک 
دفاع  برای  مستحکم  دژی  خود،  خانه های 
به  خود  رسوم  و  فرهنگ  اقتصاد،  امنیت،  از 
ایجاد می کردند. و حتا در شرایط  نام محله 
ارزش های  از  می توانستند  نظامی  شکست 
روابط  مدرنیته  ولی  کنند.  پاسداری  خود 
عناصر شهری را دگرگون ساخت و با فروپاشی 
ارزش های قدیم، محله سازی کم رنگ شد. زیرا 
به جای اجتماع این دولت های مدرن مسئول 
حفاظت و حراست از شهر، کشور و ایالت ها 
تکنولوژی،  پیشرفت های  با  امروزه  بودند. 
راحتی  به  زیاد  بسیار  قدرت  با  انفجارهایی 
در دسترس دولت های متخاصم و گروه های 
تروریستی قرار گرفته است و مردم در مقابل 

این شر عظیم بی دفاع تر از همیشه  اند.
در طراحی شهر تاب آور ثابت شده است که 

ترند و آسیب پذیری بیشتری دارند و در مقابل 
نفس کمتری  به  اعتماد  از  دادگاه  و  پولیس 
روهای  پیاده  کوچه های خلوت،  برخوردارند. 
باریک، زیرگذرهای تاریک، فضاهای رهاشده 
و ... اغلب مکان هایی هستند که ایمنی شهر را 

با چالش جدی روبه رو ساخته است.
چالش بزرگتر، دشمنی با عرصه همگانی شهر 
اشاره شد »شهرکشی«  که  است. همان طور 
در این سطح نه تنها یک اقدام مجرمانه بلکه 
شهرکشی  در  است.  نسل کشی  با  مترادف 
شهرنشین  بی دفاع  مردم  از  گروهی  معموال 
می شوند.  کشتار  عموم  حضور  در  ناگهان 
یا سبک زندگی  تجارت شان آسیب می بیند 
صربستان  در  می بیند.  جدی  صدمه  آنان 
زمینه های یک نسل کشی تمام عیار مسلمانان، 
ابتدا با ترور نخبگان، معلمان، سیاستمداران، و 

دانشمندان مسلمان کلید خورد. 
مؤثری  و  پیچیده  راه های  شهرها  امروزه 
از  پیشگیری  و  دفاع  امنیت،  ایجاد  برای 
آسیب پذیری ساکنان خود انتخاب کرده اند. از 
لندن تا نیویورک و از تهران تا قاهره شهرها 
به  دلیل ایجاد امنیت، تغییر شکل می دهند و 
این راه مصرف  مقامات میلیاردها دالر را در 
می کنند. اما محله سازی، یکی از ساده ترین و 
قدیمی ترین تکنیک های ایجاد امنیت و ایمنی 
افغانستان کمتر مورد  در شهرهاست که در 
به  یادداشت  این  قرار گرفته است. در  توجه 
راه های مقابله با شهرکشی و ایجاد تاب آوری 

از طریق محله سازی می پردازیم.

تاب آوری چیست؟
به قول بان کی مون: »تعریف تاب آوری مانند 
تعریف عشق دشوار است.« مخصوصا وقتی در 
مورد تاب آوری در مقیاس های خرد صحبت 
در  تاب آوری  اصطالح  کاربرد  می کنیم. 
رشته های علمی برای اولین بار از روان شناسی 
ریشه می گیرد، وقتی در زمینه سازوکارهای 
مقابله با شرایط استرس زا و حوادث آسیب زا 

برای کودکان به کار می رفت. 
 »Resilience«هنوز مشخص نیست واژه ی
برای اولین بار کجا به کار برده شد ولی حدس 
زده می شود که برای اولین بار فرانسیس بیکن 
این  از ریشه  ارتجاعی  در توصیف یک عمل 

فعل استفاده کرد.
عنوان  به  شهری  مناطق  اخیرا  هرحال،  به 
تمرکز  اجتماعی  و  اکولوژیک  سیستم های 
کارکردهای  داشته اند.  تاب آوری  بر  ویژه ی 
تاب آوری در مواجهه جامعه محلی با شرایط 

محمدامین بیانی

بیگانه،  قدرت های  نفوذ  با  پیش  قرن  نیم 
هیوالی بنیادگرایی در افغانستان بیدار شد تا 
روستا را بر شهرها مسلط کند و بی رحمانه ترین 
احکام شریعت را به جای فرهنگ شهرنشینی 
تحمیل  کشور  شهرهای  همگانی  عرصه  بر 
یا  کند. عرصه همگانی شهر، قلمروی عموم 
فضاهای شهری همان تنها عرصه ای است که 
همه ی ما انسان ها در آن با هم برابر هستیم. 
و همه ارزش های مشترک انسانی مثل آزادی، 
عدالت،  هم پذیری،  همه شمولی،  برابری، 
سرمایه اجتماعی نه در روستا، نه در کوه و نه 
در دشت، بلکه در یک فضای شهری معنا پیدا 
می کند. بنابراین رونق و شکوفایی این بستر 
بنیادگرایان،  برای  ملی  و  بشری  ارزش های 
قابل  آنان  بیگانه  حامیان  و  کشور  دشمنان 
سلطه جویی  شهرها  زیرا  نیست  تحمل 

افسارگسیخته آنان را محدود می سازد.
زیارت  به  تروریستی  بمب گذاری  و  حمله 
نشانه ی  سخی،  زیارت  و  ابوالفضل  حضرت 
یک  به  افغانستان  ورود  شایعه ی  از  شوم 
بود  ضدشهری  نژادپرستانه ی  کثیف  جنگ 
انفجارهای پی درپی در چهارراه زنبق،  با  که 
بازار بامیان، مکتب سیدالشهدا و ... پاک سازی 
قومی و گروهی به حقیقت تلخ در افغانستان 
تبدیل شد. در طول این سال ها بیش از ۳۵ 
با  هزاره های شهرنشین  به  تروریستی  حمله 
قومی  پاک سازی  و  نسل کشی  پنهان  هدف 
از ۷۰۰ کشته و ۲۰۰۰  انجام شد که بیش 

زخمی نتیجه این حمالت بوده است.
نیست.  جدیدی  اصطالح  »شهرکشی« 
نوه  که  هنگامی  که  معتقدند  تاریخ نگاران 
این  شد،  کشته  بامیان  شهر  در  چنگیزخان 
فرمانده مغولی بیابان گرد برای انتقام، به شهر 
حمله و مسیر آب آن را مسدود کرد. سپس 
اهالی آن شهر را قتل عام کرد. و هیچ جانداری 
را زنده نگذاشت. بین سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ 
خمرهای سرخ دو میلیون از مردم شهرنشین 
کردند.  قتل عام  مرگ  مزارع  در  را  کامبوج 
کشتار صبرا و شتیال در محله های مسکونی 
فلسطینی توسط فاالنژها، قتل عام مسلمانان 
روستائیان  توسط  بوسنی  شهرنشین  عمدتا 
صرب و همه فجایعی که برای صدمه و نابودی 
تمام یا بخشی از مردم غیرمسلح شهری باشد، 
یا آسیب جدی به تجارت یا تأثیرات مخرب 
یا قتل عام  اجتماعی داشته باشد، شهرکشی 
شاو  مارتین  نظر  از  دارد.  نام  استراتژیک 
قتل عام  و  عمدی  نسل کشی  بین   ،)۲۰۰۴(
استراتژیک رابطه ی تناتنگی وجود دارد. زیرا 
یک انفجار، هر شهری را می تواند در لحظه 
کوتاهی تبدیل به آشویتس کند. نسل کشی 
نه  این بار  تهدید می کند،  را  بشر  نسل  هنوز 

در اردوگاه های کار اجباری، بلکه در شهرها.
ثابت  توانستند  بارها  دیگر، شهرها  در طرف 
در  تاب آورانه  مقاومت  با  می توانند  که  کنند 
مقابل فاشیسم و اعمال تبه کارانه ایستادگی 
در  اروپا  مقاومت  نماد  پاریس  وقتی  کنند. 
وقتی  یا  بود،  نازی  آلمان  فاشیسم  برابر 
سابق  شوروی  پیروزی  نماد  استالینگراد 
پایداری  نماد  هنوز  بیت المقدس  یا  و  شد 
شهرهای  فلسطینی هاست.  استقامت  و 
افغانستان هم می توانند نماد برخواستن دوباره 
باشند،  فاشیسم  شکست  و  افغانستان  ملت 

درصورتی که عملکرد مناسبی داشته باشند.

ایمنی یا امنیت؟
چالش های  امنیت  و  ترور  ایمنی،  و  جرم 
بزه کاری  است.  کابل  مثل  شهری  دوگانه 
بر  را  ترس  گه گاه  که  شبکه ای  جرایم  و 
از سوی خرده  شهر حاکم می سازد، معموال 
عمده  می گیرد.  صورت  شهری  خالفکاران 
قربانیان جرایم شهری، زنان، اطفال، ناتوانان 
و اقلیت های قومی هستند که اهدافی ضعیف 

همسایگی  واحدهای  ساخت  در  تاب آوری 
جدید شهری و محله ها همراه با بازسازی و 

احیا بسیار مهم است.

الف( قلمرو
قلمرو  داشتن  دفاع،  برای  اصل  بدیهی ترین 
ستیز  درحال  دائما  تاریخی  شهرهای  است. 
از  بنابراین  بودند.  خارجی  مهاجمان  با 
فضایی  و  کالبدی  حریم های  تفکیک  حیث 
عصر  در  ولی  هستند.  یافته  انکشاف  بسیار 
لحاظ  به  فیزیکی  دفاعی  موانع  ایجاد  حاضر 
سازمان  و  منظر  خدمات دهی،  اقتصادی، 
کالبدی شهر تقریبا غیرممکن است. بنابراین 
مختلف  سیستم های  دنیا  شهرهای  امروزه 
نظیر  امکاناتی  از  و  کرده اند  ایجاد  امنیتی 
مداربسته،  دوربین های  یکپارچه  سیستم 
پولیس امنیت شهری، شرکت های خصوصی 
امنیتی، شبکه های محلی و مردمی و ... برای 
کنار  در  و  می برند.  بهره  خود  امنیت  تأمین 
آن به تقویت حریم محله ای در ابعاد ذهنی 
و غیرفیزیکی روی آورده اند. زیرا به ساکنین 
بومی امکان می دهد به راحتی متوجه ورود 

غریبه ها و خطرات بالقوه باشند.
محله  یک  ایجاد  اصل  اولین  هچنین  قلمرو 
است. مناطق شهری باید به محله های متعدد 
با  متناسب  محله  هر  و  شوند  تقسیم بندی 
در  مناسبی  عملکرد  شخصیتش  و  کاراکتر 
یا  باشد. هر محله می تواند یک  شهر داشته 
چند مرکز داشته باشد ولی باید به  وسیله ی 
نیروهایی  و  نشانه هایی کالبدی و عملکردی 

نامرئی از سایر محله ها متمایز باشد.

ب( هویت و خاطره ی جمعی
تروریستان با هدف تخریب روندهای فرهنگی 
به  رغبت جمعی  و  مانند »میل  اجتماعی  و 
کسب دانش« در پی آنند که مردم را از معنا 
خالی کنند. در حالی که محله ها حافظ یک 
حافظه  و  خاطرات  هویت،  ذخیره  اجتماع، 
چند  شبکه  یک  محله  هستند.  جمعی 
که  است  اجتماعی  سرمایه های  از  سطحی 
اعتماد، دسترسی و مشارکت مردمی را قوت 
نیل  جهت  در  متعددی  اقدامات  می بخشد. 
به هویت و ایجاد حس تعلق وجود دارد. هر 
محله باید کاراکتر و شخصیت متمایزی باشد 
باشد و در  که برای ساکنین قابل شناسایی 
عین حال برای بیگانگان ناشناس باشد. برای 
مثال در یک محله از غرب کابل، هر کوچه و 
خیابان حتا کم اهمیت به نام شهدا و زخمیان 


