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سراشـیب  در  افغانسـتان  سیاسـی  وضعیـت 
ابهـام و تـرس قـرار گرفتـه اسـت. دیگـر کمتـر 
کسـی از صلـح حـرف می زنـد. میـدان جنـگ 
رونـد  می شـود.  گرم تـر  و  گـرم  افغانسـتان  در 
نشسـت  و  قطـر  در  بین االفغانـی  مذاکـرات 
نیروهـای  اسـت.  شـده  فرامـوش  اسـتانبول 
خارجـی در حـال بیرون رفتـن از افغانسـتان اند. 
جناح هـا  همـه  بـرای  عمـا  می شـود  دیـده 
به شـمول امریـکا تـاش  بـرای دسـت یابی یـک 
توافق سیاسـی، دیگـر اولویت نیسـت. یا ممکن 
اسـت دسترسـی بـه یـک توافـق سیاسـی عما 
بـه بن بسـت رسـیده و کرختـی صلـح ناشـی از 
همیـن اسـت. بسـیاری از نیروهای سیاسـی در 
افغانسـتان نیـز در حـال آمادگـی بـرای مقابلـه 
بـا طالبـان و سـناریوهای بعدی جنگ هسـتند. 
در یـک کام از دیـد بسـیاری ناظـران داخلی و 
بین المللـی امیـدی چندانـی بـرای خوش بینـی 

نـدارد.  وجود 
بینون  تازه ی  سخنان  موضع  تأمل ترین  قابل 
امور  در  ملل  سازمان  سابق  نماینده  سیوان، 
بود  افغانستان است. در دوران همین دیپلمات 

که نظم سیاسی افغانستان فرو پاشید...
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برای تحقق حقوق بشر باید 
در مسیر درست قرار بگیرد

گفت   وگو با دبیر کل 
حزب احصائیه    و ثبت احوال 

سناریوهای احتمالی 
در جنگ پیش رو

قاعدگی؛ 
سالمت زنان، سالمت جامعه است

بلینکن به اسرائیل 
هشدار داد از کوچاندن 
فلسطینی ها از محله شیخ 

جراح اجتناب کند

بشار اسد با 
»کسب ٩۵.١ درصد آرا« 
بار دیگر رییس جمهوری 
سوریه شد

افزایش بی سابقه در آمار روزانه کرونا؛ 

تنها در یک شبانه روز ۹۷۷ مریض شناسایی شدند

صفحه 4

ستاد  رییس  میلی،  مارک  جنرال  روز:  اطاعات 
مشترک ارتش امریکا گفته است که کشورش پیش 

از خروج نیروهایش از افغانستان در ماه سپتامبر،...

محقق: 
محاسبه ی دنیا 

باید این باشد که 
افغانستان به النه ی 
تروریسم بدل نشود

رییس ستاد ارتش امریکا: 
برنامه ای برای خارج کردن مترجمان 

افغان به سرعت در جریان است
۲١ روز پس از حمله 
بر مکتب سیدالشهدا؛ 

نه خبری از 
تحقیقات است و 

نه تأمین امنیت
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و  کرد  سقوط  نجیب اهلل  داکتر  حکومت 
تمام عبار  جنگ  یک  درگیر  افغانستان 
که  است  گفته  به تازگی  او  شد.  داخلی 
تکرارشدن  حال  در  افغانستان  در  تاریخ 
کابل  خارجی  نیروهای  خروج  با  و  است 
نظر  از  شد.  خواهد  رها  خودش  حال  به 
میان  میانجی گری  برای  آقای سیوان که 
نیروهای متخاصم افغانستان در آن زمان 
تاش می کرد و تاش های صلح طلبانه اش 
به شکست مواجه شد، مهم ترین عامل این 
از  افغانستان  حکومت  رهاشدن  شکست 
سوی حامیان بین المللی بود؛ این سناریو 
است  گفته  او  است.  تکرارشدن  حال  در 
سوی  از  افغانستان  کنونی  حکومت  که 
حامیانش رها شده است. او سرنوشت این 
حکومت را به آنچه بر سر حکومت داکتر 
نجیب اهلل آمد، پیش بینی کرده است. این 

پیش بینی قابل تأمل است. 
از  تنها  افغانستان  روزهای  این  وضعیت 
هفتاد  دهه ی  به  شباهت  سیاسی  نظر 
همین  وضعیت  نیز  جنگی  نظر  از  ندارد. 
است. طالبان در حال استفاده از تاکتیک 
جنگی »قتل با هزار زخم است.« استفاده 
حمات  کنارجاده ای،  ماین های  از 
قراردادن  انتحاری در شهرها، در مضیقه 
مثل  مختلف  شگردهای  با  شهروندان 
ناامنی در شاهراه ها  قطع هر روزه برق و 
به هدف گسترش نارضایتی شهروندان از 
حکومت تاکتیک هایی است که مجاهدین 
داکتر  توانست حکومت  هفتاد  در دهه ی 

نجیب اهلل را به زانو درآورد. 
در  ظاهرا  افغانستان  بین المللی  حامیان 
روند  گرفته اند.  قرار  آشفته ای  وضعیت 
خروج از افغانستان کلید زده شده است. 
تاکنون بخش زیادی از نیروهای خارجی 
را  افغانستان  امریکایی  سربازان  به شمول 
روند  این  محدود  مدت  تا  کرده اند.  ترک 
تصمیم  به رغم  اما  شد.  خواهد  تکمیل 
نگران  افغانستان،  از  رفتن  برای  قاطع 
وضعیت این کشور هستند. به تازگی یک 
روزنامه ی بریتانیایی گزارش داده است که 
امریکا قرار است پیش از خروج کامل از 
کشور، صدها نیروی ویژه امریکایی را در 
کابل مستقر کند تا مانع سقوط پایتخت 
این  شود.  طالبان  به دست  افغانستان 
متحدان  است.  آشفتگی  نشان  وضعیت 
چندصد  موقتی  استقرار  با  افغانستان 
نیرو نمی توانند از سقوط در کام آشفتگی 
این کار فقط  افغانستان جلوگیری کنند. 
بهانه  دیپلماتیک  سطح  در  طالبان  برای 
و در میدان جنگ طعمه دندان گیر برای 
جذب جنگ جویان بیشتر با روایت جهاد 

علیه خارجی ها را می دهد.
پارادوکس حرف و عمل در رفتار متحدان 
بین المللی افغانستان در مواجهه با وضعیت 
افغانستان آشکار است. از یک سو اطمینان 
خارجی  نیروهای  خروج  با  که  می دهند 
نیروهای مسلح افغانستان از توانایی کافی 
اجازه  و  برخوردارند  خود  از  دفاع  برای 
شود.  تکرار  سقوط  سناریوی  نمی دهند 
اما از طرف دیگر، دفاتر دیپلماتیک خود 
استرالیا  سفارت  به تازگی  می بندند.  را 
نگرانی های  به دلیل  است  کرده  اعام 
امنیتی سفارت خود را در کابل می بندد. 
با  نیز  امریکا  خارجه  امور  وزارت  قبا 
بود  کرده  اعام  دستورالعمل  یک  صدور 
از  را  خود  کارکنان  از  زیادی  تعداد  که 
امریکا  سفارت  می کند.  خارج  افغانستان 
به همه کارکنان سفارتش در کابل دستور 
کنند.  ترک  را  افغانستان  که  بود  داده 
محلی شان  همکاران  نیز  المان  و  فرانسه 
از افغانستان می کشند. دلیل محوری این 
سراسیمگی دیپلماتیک نگرانی از وضعیت 

امنیتی افغانستان است. 
خروج  تصمیم  نتیجه ی  وضعیت  این 
بدون  جهانی  جامعه  است.  شتاب آلود 
سیاسی  روند  یک  موفقیت  از  این که 
مطمئن شود، برنامه ی رفتن از افغانستان 
چنین  مترصد  که  طالبان  کرد.  شروع  را 
فرصتی بودند، با فرسایشی کردن مذاکرات 
و مانع تراشی روند صلح را بایکوت کردند 
بود  گونه  این  دادند.  ترجیح  را  جنگ  و 
که سناریوی هرج ومرج در افغانستان که 
در  بود،  شده  داده  هشدار  آن  از  سال ها 

آستانه ی محقق شدن است.

ویروس کرونا، 915 مورد ثبت شده بود.
گفته  کشور  شهروندان  به  خطاب  او 
کلید  شماست،  با  انتخاب  »حاال  است: 
و  خانواده  خود،  سامت  از  حفاظت 

جامعه در اختیار خود شماست.«
سوم  موج  گسترش  از  هشدار  ضمن  او 
خواسته  کشور  شهروندان  از  کرونا، 
بمانند،  با حد ممکن در خانه  است که 
ماسک  و  رعایت  را  اجتماعی  فاصله ی 
بپوشند. از شهروندان همچنان خواسته 
و  پاک  آب  با  را  دستان شان  که  است 

صابون بشویند.

افزایش یب سابقه در آمار روزانه کرونا؛ 
یض شناسایی شدند تنها در یک شبانه روز ۹۷۷ مر

سمنگان و جوزجان بهبود یافته اند.
شمار مجموعی بهبودیافتگان تا کنون به 

5۷ هزار و 119 نفر رسیده است.
در همین حال، وحید مجروح، سرپرست 
وزارت صحت عامه در صفحه ی رسمی 
تعداد  که  است  نوشته  خود  فیسبوک 
 ۷ )جمعه،  دیروز  کرونا  مثبت  موارد 
از  که  است  مواردی  بیشترین  جوزا( 
افغانستان  نخستین روز شیوع کرونا در 

به ثبت رسیده است.
اول  موج  در  مجروح،  آقای  به گفته ی 
روزانه  مثبت  موارد  بیشترین  کرونا 

یافته است.
براسـاس معلومـات وزارت صحـت عامه، 
اثـر  از  نفـر   1۸ گذشـته  شـبانه روز  در 
والیت هـای  در  کوویـد19  مریضـی 
کابـل، قندهـار، بلخ، قنـدوز و لوگر فوت 

کرده انـد.
به  کرونایی  فوتی های  مجموعی  شمار 

دوهزار و ۸99 نفر افزایش یافته است.
 15۷ گذشته  شبانه روز  در  همچنین 
کابل،  والیت های  در  کووید19  مریض 
نیمروز،  قندوز،  ننگرهار،  بلخ،  قندهار، 
خوست،  لوگر،  میدان وردک،  پروان، 

عامـه ی  صحـت  وزارت  روز:  اطاعـات 
سـاعت   ۲۴ در  کـه  می گویـد  کشـور 
ویـروس  مثبـت  مـورد   9۷۷ گذشـته 
هـرات،  کابـل،  والیت هـای  در  کرونـا 
قندهـار، بلـخ، ننگرهـار، تخـار، بغـان، 
پـروان،  فاریـاب،  نیمـروز،  قنـدوز، 
میـدان وردک، بدخشـان، کاپیسـا، لوگر، 
غزنـی، لغمان، پنجشـیر، زابـل، ارزگان، 
خوسـت و نورسـتان شناسایی شـده اند.

کرونا،  مثبت  موارد  تعداد  این  ثبت  با 
در  کووید19  مریضان  مجموعی  شمار 
افغانستان به ۷۰ هزار و 1۰۷ نفر افزایش 

همزمان  توسعه  و  امدادی  فعالیت های 
با تاش های مدوم برای تأمین صلح در 

افغانستان شده است.
عالی  کمیساریای  هم،  سوی  از 
است  گفته  ملل  سازمان  پناهنده گان 
میلیون   ۳5 داشتن  با  افغانستان  که 
جمعیت که بیش ترشان جوانان هستند، 
بسر  اقتصادی  و  امنیتی  بد  وضعیت  در 

می برد.
شهروند  میلیون ها  نهاد،  این  به گفته ی 
به سر  مهاجرت  در  هم اکنون  افغانستان 
به  جهانی  جامعه  کمک های  و  می برد 

افغانستان باید افزایش یابد.

یای عایل پناهندگان سازمان ملل خواستار افزایش کمک های جامعه جهاین به افغانستان شد کمیسار
صورت گرفته است.

است  گفته  مازو  رائوف  حال،  این  با 
که  دالر  میلیون   1۳5.5 مجمو  از  که 
ملل  سازمان  پناهندگان  کمیساریای 
درخواست  میادی  جاری  سال  برای 
کرده بود، تنها ۲۴ درصد آن تهیه شده 

است.
از  بیش  آواره شدن  به  اشاره  ضمن  او 
1۰۰ هزار نفر در جریان سال جاری در 
افغانستان، همچنین گفته است که این 
قرار  تاریخی  حساس  برهه ی  در  کشور 

دارد.
افزایش  خواستار  حال  عین  در  او 

پناهندگان  عالی  کمیساریای  معاون 
سازمان ملل در جریان این دیدار ضمن 
کمک ها  میزان  کاهش  از  نگرانی  ابراز 
کمک های  بودجه ی  و  افغانستان  به 
ادامه  از  کشور،  این  برای  بشردوستانه 
افغانستان  به  نهاد  این  کمک های 

اطمینان داده است.
کمیساریای  که  است  گفته  مازو  رائوف 
ماه  شش  طی  ملل  سازمان  پناهندگان 
گذشته به بیش از 1۰۰ زهار خانواده ی 
این  است.  کرده  کمک  بی جاشده 
و  بهداشتی  مالی،  کمک های  خانواده ها 
سرپناه  تهیه ی  حال  عین  در  و  غذایی 

عالی  کمیساریای  روز:  اطاعات 
از  متحد  ملل  سازمان  پناهنده گان 
جامعه جهانی خواسته است که از مردم 
افغانستان بیشتر حمایت کرده و کمک ها 

به آوارگان و پناه جویان را افزایش دهد.
عالی  کمیساریای  معاون  مازو،  رائوف 
پایان  در  عملیاتی  امور  در  پناهندگان 
این  افغانستان  به  روزه اش  چهار  سفر 
در  مازو  است.  کرده  مطرح  را  خواست 
معاون  صالح،  امراهلل  با  سفر  این  جریان 
اول ریاست جمهوری، نوررحمان اخاقی، 
وزیر مهاجرین و میرویس ناب، سرپرست 

وزارت خارجه دیدار کرده است.

افغانستان، قضیه به نفع آنان تمام می شود، 
اتحاد  که  »قهرمانانی«  او،  به گفته ی  زیرا 
جماهیر شوروی را شکست دادند، اکنون اگر 
خودشان نیستند، نسل آینده ی شان در برابر 
طالبان ایستادگی و بیرق افغانستان را بلند 

نگه خواهند داشت.
افغانستان  از  خارجی  نظامیان  خروج  روند 
از اول ماه می رسما کلید خورده است. این 
تا 11 سپتامبر سال جاری  است  قرار  روند 
همواره  ناتو  و  امریکا  شود.  کامل  میادی 
به  خروج،  از  پس  حتا  که  کرده اند  تأکید 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  حمایت شان 

افغان ادامه خواهند داد.

صلح تأمین نشود، در کنار دولت و نیروهای 
جهوری  نظام  خط  در  دفاعی  و  امنیتی 
امیدواری  ابراز  او  ایستاد.  خواهند  اسامی 
آغاز  افغانستان  در  دیگری  جنگ  که  کرد 

نشود.
رهبر حزب وحدت اسامی مردم افغانستان 
نظر  از  که  گفت  صحبت هایش  ادامه ی  در 
افغانستان،  از  نیروهای خارجی  با خروج  او، 
وضعیت کنون افغانستان »خراب و نابسامان« 
است. با این حال، او همچنین ابراز امیدواری 
کرد که اوضاع خوب و صلح نیز تأمین شود.

از سوی هم، محقق گفت که طالبان به این 
فکر نباشند که با رفتن نیروهای خارجی از 

که  افزود  غنی  اشرف  رییس جمهور  مشاور 
شعار جنگ نمی دهند و برای صلح آمادگی 
بارها گفته است که طرف مقابل  اما  دارند، 
]طالبان[ هیچ تمایلی به صلح ندارد. او تأکید 
جنگ  برای  هم  و  صلح  برای  هم  که  کرد 

آماگی دارند.
 ۲۰ در  که  گفت  محقق  آقای  حال،  این  با 
و  درس  و  دموکراسی  برای  گذشته  سال 
دو  جریان  در  اما  کرده اند،  کار  تحصیل 
سال اخیر متوجه شده است که وضعیت به 

گونه ای دیگری پیش می رود.
سال  دو  این  جریان  در  که  افزود  او 
آمادگی های الزم را گرفته اند و در صورتی که 

ارشد  مشاور  محقق،  محمد  روز:  اطاعات 
و  امنیتی  و  سیاسی  امور  در  رییس جمهور 
رهبر حزب وحدت اسامی مردم افغانستان 
که  کسانی  فریب  باید  دنیا  که  می گوید 
عوض  چهره  اما  می گویند،  سخن  نرم نرم 

می کنند، نخورد.
در  جوزا(   ۷ )جمعه،  دیروز  محقق  آقای 
دهمین  مراسم  در  صحبت هایش  جریان 
سالیاد داوود داوود، فرمانده زون ۳۰۳ پامیر 
نوری،  شاه جهان  و  افغانستان  شمال  در 
که  گفت  همچنین  تخار،  پولیس  فرمانده 
محاسبه ی دنیا باید این باشد که افغانستان 

به النه ی تروریسم بدل نشود.

محقق: 
یسم بدل نشود محاسبه ی دنیا باید این باشد که افغانستان به النه ی ترور

پس از وقوع این حمله ُگم شده، خبری در 
دست نیست.

این خانواده ها از حکومت افغانستان، حقوق 
حمله  که  خواسته اند  جهانی  جامعه  و  بشر 
بر مکتب سیدالشهدا را پی گیری و بررسی 

کنند.
است  شده  خواسته  حکومت  از  همچنین 
مراکز  و  کابل  غرب  باشندگان  امنیت  که 

آموزشی را تأمین کند.
که  کرده اند  تأکید  قربانیان  خانواده های 
مانند  نباید  سیدالشهدا«  مکتب  »فاجعه ی 
فراموشی سپرده  به دست  حادثات گذشته 

شود.
همین طور، در اعامیه آمده است که دولت 
بگیرد،  را  »نسل کشی«  جلوی  است  مکلف 
به  هزاره«  و  »شیعه  مردم  آن  غیر  در 
دادگاه های بین المللی مراجعه خواهند کرد. 
پرداخت کامل اکرامیه ی کشته و زخمیان، 
نام گذاری جاده ی چهل متره به نام »شهدای 
و  شکریه  سرنوشت  شدن  روشن  معارف«، 
توجه جدی به زخمیان از دیگر خواست هایی 
اند که از سوی خانواده های قربانیان حمله 
بر مکتب سیدالشهدا و باشندگان غرب کابل 

مطرح شده است.

اطاعات روز: ۲1 روز پس از حمله بر مکتب 
خانواده های  کابل،  غرب  در  سیدالشهدا 
غرب  باشندگان  و  مکتب  اهالی  قربانیان، 
نهادهای  حکومت،  که  می گویند  کابل 
امنیتی و جامعه جهانی آن گونه که الزم بود، 

در برابر این رویداد واکنش نشان نداده اند.
حمله  قربانیان  خانواده های  اعامیه ی  در 
جوزا(   ۷ )جمعه،  دیروز  که  مکتب  این  بر 
هنوز  است که حکومت  آمده  منتشر شده، 
امنیت  تأمین  برای  تأثیرگذار  گام های 
آنان  و حتا  نداشته  بر  کابل  مردم در غرب 
و  ملی  نهادهای  از  بسیاری  سکوت  شاهد 

بین المللی هستند.
مکتب  بر  حمله  اعامیه،  این  طبق 
»نسل کشی«  از  بارزی  نمونه ی  سیدالشهدا 
حمله،  این  قربانیان  خانواده های  و  است 
هزاره ها«  »نسل کشی  ادامه ی  آن را 
انسانیت«  دشمنان  و  »تروریستان  توسط 
می پندارند و دیگر این روند را بر نمی تابند.

غرب  باشندگان  و  قربانیان  خانواده های 
اعامیه گفته اند که در حمله  این  کابل در 
نفر   9۰ به  نزدیک  سیدالشهدا  مکتب  بر 
کشته و ۲۴۰ نفر دیگر زخمی شده اند. آنان 
همچنین گفته اند که از سرنوشت شکریه که 

سال ها منتظر ویزا بوده اند.
جنرال مارک میلی افزوده است: »یک وظیفه 
خیلی مهم اطمینان از این مسأله است که 
ما به آنها وفادار باشیم و آنچه برای حفاظت 
از آنها الزم است انجام دهیم و اگر ضرورت 
داشت از کشور خارج کنیم، اگر این چیزی 

است که آنها می خواهند.«
این  از  امریکا  وزارت خارجه ی  نظارت  به  او 
موضوع اشاره کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه 

نکرده است.
برای  مهاجرت  ویزای  صدور  برنامه ی 
افغان هایی که با امریکا کار کرده اند، بیش از 
افتاد. در آن زمان گفته  یک دهه پیش راه 
برنامه  این  از طریق  شده بود که قرار است 
مهاجرت  ویزای  نفر   5۰۰ و  هزار   ۲6 برای 

صادر شود.
بایدن،  جو  که  است  درحالی  همه  این 
رییس جمهور ایاالت متحده ی امریکا در ۲5 
ماه حمل سال جاری اعام کرد که تمامی 
افغانستان  از  سپتامبر   11 تا  را  نیروهایش 
خارج خواهد کرد. روند خروج این نظامیان 
کنون  تا  و  شده  آغاز  رسما  می  ماه  اول  از 
بین 16 تا ۲5 درصد آنان افغانستان را ترک 

کرده اند.

رییس  میلی،  مارک  جنرال  روز:  اطاعات 
است  گفته  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد 
از  نیروهایش  خروج  از  پیش  کشورش  که 
در  سرعت  به  سپتامبر،  ماه  در  افغانستان 
حال برنامه ریزی برای خارج کردن آن عده از 
شهروندان افغانستان است که برای نیروهای 

امریکایی کار کرده اند.
حاضر  حال  در  که  است  گفته  میلی  آقای 
شمار قابل توجهی از مترجمان و دیگر کسانی 
که برای امریکا کار کرده اند، در معرض خطر 
او، در  به گفته ی  قرار دارند.  حمات طالبان 
حال حاضر طرح هایی با سرعت خیلی زیاد 
از  زیادی  شمار  و  مترجمان  خروج  برای 
افرادی که با امریکا کار کرده اند، جریان دارد.

میلی در اظهاراتی که روز پنج شنبه )6 جوزا( 
از سوی دفترش منتشر شده، گفته است: »ما 
شهروندان  از  توجهی  قابل  شمار  می دانیم 
افغان هستند که از ایاالت متحده و ائتاف 
خطر  در  است  ممکن  و  کرده اند  حمایت 

باشند.«
یک  طبق  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
برنامه ی ویژه حدود 1۸ هزار شهروند افغان 
برای مهاجرت به امریکا درخواست داده اند، 
اما این روند عما جریان نداشته و متقاضیان 

یکا:  ییس ستاد ارتش امر ر
برنامه ای برای خارج کردن مرتجمان افغان 

یان است به رسعت در جر

۲۱ روز پس از حمله بر مکتب سیدالشهدا؛ 
نــه خبــری از تحقیــقات اسـت 

و نه تأمنی امنیت
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آقای رمضانی می گوید که 
وزارت اطالعات و فرهنگ 
نه به آن ها پاسخ »مثبت« 
می دهد و نه از جواب 
»منفی« خبری است و باعث 
شده آن ها از برنامه های 
امسال شان عقب بیفتند: 
»بیشتر از چهار ماه می شود 
کابل هستم. این وعده ی 
وزارت باعث شده مشکالت 
مالی ما چندبرابر شود.«

وزارت اطالعات و فرهنگ به گروه موسییق »صدای دل« وعده رس خرمن داده است؟
و  اطاعات  وزارت  که  می گوید  رمضانی  آقای 
فرهنگ نه به آن ها پاسخ »مثبت« می دهد و 
نه از جواب »منفی« خبری است و باعث شده 
بیفتند:  عقب  امسال شان  برنامه های  از  آن ها 
»بیشتر از چهار ماه می شود کابل هستم. این 
ما  مالی  مشکات  شده  باعث  وزارت  وعده ی 

چندبرابر شود.«
و  اطاعات  وزارت  رمضانی  آقای  گفته ی  به 
به  توجهی  هیچ  اخیر  دهه ی  دو  در  فرهنگ 
باعث  این  و  است  نداده  نشان  فرهنگ  و  هنر 
بقا  برای  خودشان  هنرمندان  که  است  شده 
ناامیدی  ابراز  با  رمضانی  آقای  کنند.  تاش 
و  مؤسسات  از  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  از 
نهادهای داخلی و خارجی خواهان همکاری و 
به اشتراک گذاشتن تجارب شان با این مؤسسه 

موسیقی محلی شدند.

پاسخ مسئوالن وزارت اطالعات و فرهنگ
فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  موسیقی  ریاست 
گروه  به  داده شده  وعده  وسایل  که  می گوید 
است  شده  خریداری  دل«  »صدای  موسیقی 
ریاست  از  درخواستی  رسیدن  صورت  در  و 
آن ها  دایکندی  والیت  فرهنگ  و  اطاعات 
به مؤسسه موسیقی  را  آله موسیقی  آن شش 

صدای دل تحویل می دهد.
وزارت  موسیقی  رییس  عرفان،  محمداحسان 
امتناع  دلیل  که  می گوید  فرهنگ  و  اطاعات 
مسئوالن  به  وسایل  این  تحویل دهی  از  آن ها 
آن ها  است که  این  گروه موسیقی صدای دل 
ریاست  از  »غیر  نیستند:  دولت«  »مأمور 
اطاعات و فرهنگ دایکندی دیگه کسی کاری 

نمی تواند.«
محمدحسین سیرت، رییس اطاعات و فرهنگ 
درخواست  که  می گوید  دایکندی  والیت 
دل  صدای  هنری  و  موسیقی  گروه  همکاری 
شده  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  به  مستقیما 
این ریاست حتا در جریان نیست که  است و 
چه وسایلی برای این گروه موسیقی خریداری 
گروه  این  آقای سیرت  گفته ی  به  است.  شده 
وسایل  تحویل گرفتن  و  تأییدیه  برای  هنوز 
این  به  از وزارت اطاعات و فرهنگ  موسیقی 

ریاست مراجعه نکرده است.
عصمت اهلل رمضانی مدیرمسئول گروه موسیقی 
صدای دل می گوید که پیشنهاد آن ها مستقیم 
به وزارت اطاعات و فرهنگ شده است: »هیچ 
فرهنگ  و  اطاعات  ریاست  موضوع  وقت 
خود  برای  وزارت  نبوده،  میان  در  دایکندی 
یک راه جور می کند درحالی که مسئول است 

می خواهد خود را غیرمسئول قلمداد کنند.«

را در باتکلیفی و سردرگمی رها کرده است: 
جدی  دوم  تاریخ  به  مؤسسه  رییس  و  »من 
1۳99 به کابل آمدیم خواست خود را به طور 
فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  با  کتبی  و  شفاهی 
شریک کردیم. وزارت در مقابل اعان هرگونه 
همکاری همه جانبه داد. از جمله همکاری در 
بخش های معنوی و مادی. رفت وآمد ما سه ماه 
حاضری  و  می رویم  انگار  کرد  دوام  وزارت  به 

امضا می کنیم.«
ریاست موسیقی وزارت اطاعات و فرهنگ در 
مکتوب 6۲۴ تاریخ 11 حوت 1۳99 به ریاست 
به  آله موسیقی که  اداری گفته شش  و  مالی 
گروه موسیقی صدای دل وعده داده شده بود 
خریداری شده و از این ریاست خواسته است 
تا وسایل و آالت موسیقی متذکره را به شعبه 

مربوط هدایت بدهد.
به گفته ی مدیرمسئول گروه موسیقی صدای 
قلم  شش  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  دل 
برخاف  اما  کرده  خریداری  را  موسیقی  آله 
وعده  شان، این وسایل را هنوز به گروه موسیقی 

با مشکاتی روبه رو شد، دست به دامن وزارت 
را  آن ها  کمبودی  تا  شد  فرهنگ  و  اطاعات 
برآورده کند. وزارت اطاعات و فرهنگ به این 
گروه وعده کمک داد، اما این وعده ها بیشتر از 

چهار ماه می شود عملی نشده است.
دل«  »صدای  موسیقی  گروه  که  مشکاتی 
طی درخواست به وزارت اطاعات و فرهنگ با 
این وزارت مطرح کرده است: »نداشتن آدرس 
تجهیزات  نداشتن  )دفتر(؛  معتبر  و  مشخص 
یک  نداشتن  و  نوازندگی  و  آوازخوانی  درست 
هنرمند مسلکی که جوانان عاقه مند را با آالت 
آشنا  افغانی  مدرن  موسیقی  آالت  و  موسیقی 

کند.« 
ریاست موسیقی وزارت اطاعات و فرهنگ طی 
مکتوب شماره ۴6۳ به تاریخ 9 جدی 1۳99 
به مقام وزارت اطاعات و فرهنگ گفته است: 
»مؤسسه فرهنگی و هنری صدای دل نخستین 
والیت  در  رسمی  هنری  و  فرهنگی  مرکز 
دایکندی به یک دمبوره افغانی، یک هارمونیه 
طبله  جوره  یک  هندی،  زیربغلی  یک  هندی، 
هندی، یک غیچک افغانی و یک رباب افغانی 
اشد نیاز دارد و از مقام وزارت می خواهیم که به 
مرجع مربوط امر خریداری را هدایت فرماید.«

محمدطاهر زهیر، سرپرست وزارت اطاعات و 
فرهنگ در حکمی 5۲۷5 به تاریخ 1۳ جدی 
1۳99 به آمریت تهیه و تدارکات دستور داده 
است که وسایل مورد نیاز این گروه موسیقی 

را تهیه کند.
آمریت  به  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  از حکم 
تهیه و تدارکات این وزارت مبنی بر تهیه شش 
دل  صدای  موسیقی  گروه  برای  موسیقی  آله 
بیشتر از چهار ماه می گذرد اما آالت موسیقی 

هنوز به این گروه موسیقی داده نشده است.
دل  صدای  موسیقی  گروه  مدیرمسئول 
آن ها  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  که  می گوید 

هادیخوشنویس

مادی  کمک های  وعده  از  ماه  چهار  از  بیشتر 
گروه  به  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  معنوی  و 
عصمت اهلل  می گذرد.  دل«  »صدای  موسیقی 
موسیقی  گروه  این  مدیرمسئول  رمضانی، 
وعده های داده شده را وعده سرخرمن می گوید 
فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  مدت  این  در  که 

نتوانسته آن را عملی کند.
۲ جدی 1۳99 گروه موسیقی محلی »صدای 
و  اطاعات  وزارت  از  درخواستی  طی  دل« 
مشکات شان  به  رسیدگی  خواستار  فرهنگ 
شدند. وزارت اطاعات و فرهنگ به مسئوالن 
این گروه موسیقی عاوه بر فراهم کردن شش 
آله موسیقی، وعده داد تا آن ها را به سازمان ها 
و نهادهای ملی و بین المللی که در بخش های 
هنری و فرهنگی فعالیت می کنند معرفی کند. 
اما با گذشت بیشتر از چهار ماه هیچ کدام از این 

وعده ها عملی نشده است.
که  می گوید  موسیقی  گروه  این  مدیرمسئول 
وزارت اطاعات و فرهنگ آن ها را در باتکلیفی 
رها کرده است: »وزارت اطاعات و فرهنگ نه 

جواب مثبت می دهد و نه جواب منفی.«
وزارت  موسیقی  رییس  عرفان،  محمداحسان 
تحویل  کار  که  می گوید  فرهنگ  و  اطاعات 
آالت موسیقی که این وزارت به گروه »صدای 
تمام شده است: »همین  بود  دل« وعده داده 
فرهنگ  و  اطاعات  ریاست  طرف  از  که 
ما  کند  تأیید  آن ها  و  بیاید  مکتوب  دایکندی 
تحویل  دل  صدای  گروه  به  را  موسیقی  آالت 

می دهیم.«

و  بالتکلیف  دل:  صدای  موسیقی  گروه 
سردرگمیم

گروه موسیقی »صدای دل« یک گروه موسیقی 
گروه  این  است.  دایکندی  والیت  در  محلی 
وزارت  از  را در سال 1۳9۸  فعالیت شان  جواز 
سروکار  آوردند.  به دست  فرهنگ  و  اطاعات 
این گروه موسیقی بیشتر با اشعار فولکلوریک و 

دوبیتی های هزارگی است.
آقای رمضانی می گوید که این گروه موسیقی 
است.  غیرانتفاعی  و  غیرسیاسی  مؤسسه  یک 
این گروه در هشت مارچ به مناسبت روز جهانی 
زن در سفارت ایاالت متحده امریکا یک برنامه 

هنری اجرا کرد.
»صدای  موسیقی  گروه  بنیان گذار  و  مسئول 
دل« یک بانوی آموزگار به نام خدیجه یعقوبی 
است و مصارف این گروه موسیقی را اغلب از 
جیب و حقوق آموزگاری اش پرداخت می کند. 
زمستان پارسال  بعد از آن که این گروه موسیقی 

که  گفت  ما  »برای  نداده:  تحویل  دل  صدای 
بعضی آالت موسیقی از جمله هارمونیه، طبله، 
خریداری  برای تان  را  رباب  و  غیچک  دمبوره، 
 ۸۰۰ و  هزار   ۴۳ داوطلب  شرکت  می کنیم. 
ارزش  که  شد  برنده  برنامه  این  در  را  افغانی 
اصلی و قیمت ثابت آن ۳۳ هزار افغانی می شود 
که پایین ترین و ارزان ترین جنس از بازار برای 
جیب  به  پول  فیصد   ۳۰ و  شده  خریداری  ما 
را  مشکات  و  جنجال  وزارت  و  رفته  شرکت 
شده  تبدیل  بن بست  یک  به  که  کرده  خلق 

است.«
جدی   11 تاریخ  به   ۴6۳ شماره  مکتوب  در 
1۳99 درخواست تحویل خانه ریاست موسیقی 
است:  شده  گفته  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت 
جدی   9 تاریخ   ۴6۳ شماره  پیشنهاد  »طبق 
1۳99 ریاست موسیقی و حکم شماره 5۲۷5 
مقام وزارت در رابطه به تهیه و خریداری شش 
قلم آله موسیقی این ریاست می باشد که بعد 
از ویزه شد مدیریت محترم کنترل قابل تهیه و 

خریداری می باشد.«

و سامت جامعه موثر باشد تا بتوان از تجزیه و تحلیل 
با روش  مناسب  آموزشی  برنامه  بررسی،  مورد  داده هاي 
اشاعه  و  تشویق  و  غلط  باورهاي  تصحیح  جهت  علمی 
رفتارهاي بهداشتی در خصوص مسائل مربوط به دوران 

قاعدگی را تدوین کرد.

نتیجه گیری
ارائه  لزوم  آگاهی،  سطح  بیش ازحد  پایین بودن  به دلیل 
نیز  و  بلوغ  دوران  از  بعد  و  قبل  بهداشتی  دستورهای 
طراحی  و  دختران  و  مادران  در  غلط  باورهاي  تصحیح 
براي  زمینه  این  در  پیوسته  و  منظم  آموزش  برنامه 
مسئوالن، مادران و دختران را می توان یکی از مهم ترین 
بحث ها  این  به  توجه  با  برشمرد.  بهداشتی  اولویت هاي 
پیشنهاد می  شود که با آموزش صحیح به خصوص از طرف 
مسئوالن  و  معلمان  و  مربیان  خانواده،  مانند  آگاه  افراد 
بهداشت مکاتب به دختران تفهیم شود که قاعدگی یک 
عمل طبیعی بدن است و آن را نباید یک بیماري یا حالت 
غیرطبیعی دانست و این که رعایت موازین عادي بهداشت 
باعث احساس بهبودي بیشتر در دوران قاعدگی می  شود. 
برنامه هاي  می  شود  پیشنهاد  اهداف  این  به  نیل  جهت 
مشاوره فردي و گروهی به عنوان یک روش مهم آموزش 

بهداشت در مدارس به کار گرفته شود.
منابع

بین  در  قاعدگی  آگاهی  میزان  غامی؛  روفی،   -1
دانش آموزان دختر در مکاتب هرات، 1۳99

کردند که متأسفانه در کشور ما خیلی کم و به ندرت روی 
این موضوع مهم توجه شده است.

این زمینه شده و نشان می دهد که  تحقیقات کمی در 
پژوهش  بیشتر  مورد  این  در  که  دارد  وجود  مبرم  نیاز 
شود. در تحقیقی که روی دانش آموزان دختر که توسط 
والیت  در  تحصیلی شان  دوره  تحقیقات  در  دانشجویان 
بسیار  دختران  می دهد  نشان  است،  شده  انجام  هرات 
کمی از موضوع بهداشت قاعدگی معلومات کامل و درست 
دارند و همچنان دخترانی که به قدر کافی درباره ی دوران 
قاعدگی آموزش دیده اند نگرش مثبت تري نسبت به این 
دوران از خود نشان داده اند تا کسانی که اصا آموزش و 
با  این زمینه نگرفته اند. مطالعات متعددي  اطاعاتی در 
موضوع های مرتبط به این موضوع درباره ی آگاهی دختران 
درباره ی بهداشت قاعدگی انجام شده است که نتایج آن ها 
دانش آموزان  آگاهی  است.  ضعیف  بسیار  آگاهی  مبین 
روانی  زمینه ی سامت جسمانی  در  هرات  مکاتب شهر 
و اجتماعی بلوغ زیر پنج درصد است1. به دالیل خاص 
تغییرات  مناسب  و  صحیح  آگاهی  از  دختران  فرهنگی 
جسمی و روانی دوران بلوغ محروم اند. همچنین به دلیل 
زندگی  ناصحیح در  و  نادرست  منابع  از  اطاعات  کسب 
و شخصیتی  روانی  و  خانوادگی دچار مشکات جسمی 
درباره ی  آموزشی کشور  متأسفانه در سیستم  می  شوند. 

این موضوع مهم اطاعات کافی نیست.
دوران  بهداشت  به  نسبت  عملکرد  چگونگی  و  آگاهی 
و صحت  زنان  مریضی های  در کاهش  قاعدگی می تواند 

سونیااحمدی،خبرنگاروفعالحقوقزناندرهرات

او  هر زنی که به سن بلوغ می رسد، چرخه قاعدگی در 
با  همراه  قاعدگی  این  اگرچه  می کند.  فعالیت  به  شروع 
درد و یک سری مشکات است، اما بروز چرخه قاعدگی 
تناسلی  نشان دهنده عملکرد طبیعی و سامت دستگاه 
زنان است. قاعدگی نشان می  دهد که رحم یک زن، برای 
باردارشدن آمادگی دارد و اگر بارداری رخ ندهد، پوشش 
خون  طریق  از  و  می  کند  ریزش  به  شروع  رحم  داخلی 
در  جدیدی  پوشش  تا  می  شود  خارج  بدن  از  قاعدگی 

دیواره داخلی رحم ایجاد شود.
دختران  رشد  مراحل حساس  جمله  از  بلوغ  و  نوجوانی 
به شمار می  رود؛ زیرا در این مرحله از زندگی، شخصیت 
قدرت  اکتساب  زمان  دوره  این  می  گیرد.  شکل  آن  ها 
مخاطره آمیز،  مشکات  از  بسیاري  و  است  باروري 
نازایی،  ناخواسته،  حاملگی هاي  ناموفق،  ازدواج هاي 
باالخره  بیماري هاي عفونی و مرگ ومیر و معلولیت  ها و 
مشکات عدیده جسمی، روانی و اجتماعی از دوران بلوغ 
نشأت می  گیرد. با توجه به این موضوع، ناآگاهی دختران 
از مکانیسم هاي دوران بلوغ و قاعدگی، باعث بسیاري از 

مشکات جسمی، روانی و رفتاري در آن ها می شود.
براساس آمار اداره ملی احصائیه حدود 6۷ درصد جمعیت 
تغییرات  زنان  در  می دهد.  تشکیل  جوانان  را  کشور 
فیزیولوژیکی گوناگونی در دوران بلوغ اتفاق می افتد که 
شروع  است.  ماهوار  عادت  شروع  تغییرات  این  از  یکی 
این  است.  زنان  زندگی  در  تکاملی  مرحله  یک  قاعدگی 

قاعدیگ؛ 

سالمت زانن، سالمت جامعه است
واقعیت یک روند بیولوژیکی، روحی و اجتماعی است و 
یک زن جوان در این دوران نیاز به درک چگونگی این 
واقعه دارد. بنابراین حمایت روحی، اجتماعی و آگاهی هاي 
بهداشتی از اصول مهم مراقبت هاي مخصوص این دوران 
است. سن شروع قاعدگی تحت تأثیر فاکتورهاي متعددي 
است، ولی اثرات ژنتیکی شدیدتر است. فاکتورهایی مانند 
نیز در آن دخالت دارند  بلوغ، مادر و پدر و تغذیه  سن 
و به صورت عمده از 9 تا 16 سالگی زمان بلوغ دختران 
است. در فرهنگ افغانستان موضوع قاعدگی و بهداشت 
بلوغ به ندرت مورد بحث قرار گرفته است که به طور عمده 
اجتماعی  تابوهای  و  فرهنگی  محدودیت هاي  به  مربوط 
می شود. این موضوع باعث می شود که نوجوانان اطاعات 
صحیح و کافی درباره ی تحوالت جسمی و جنسی شان 
نداشته باشند. در نتیجه اعتقادات غلط درباره ی بهداشت 
این  می  شود.  ایجاد  دختر  نوجوانان  بین  در  قاعدگی 
در  زنان  حضور  اخیر  سال هاي  در  که  است  حالی  در 
فعالیت هاي اجتماعی، فرهنگی و حرفه اي چشمگیر و قابل 
توجه بوده است و همچنین آنان در انجام مسئولیت برای 
تأمین بهداشت و سامت جامعه نقش کلیدي و موثرتر از 
مردان را عهده دار هستند و وضعیت سامت آنان تأثیر 
جدی بر سامت خانواده و جامعه دارد. در این راستا یکی 
از مصوبات پنجمین کنفرانس بین المللی سازمان صحت و 
سامت جهانی توجه بیشتر به سامت زنان و برنامه ریزي 
براي حل مشکات بهداشتی آنان اعام گردیده و در آن 
زنان را به عنوان زیربناي برنامه هاي ترویج سامت عنوان 
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آموزش  امریکایی  نیروهای  توسط  و  هستند 
دیده  اند، در حال حاضر به شدت تحت فشار 
مجبورند  و  پراکنده شده اند  زیرا  دارند،  قرار 
مسئولیت هایی را برعهده بگیرند که برای آن 
امنیت مراکز  تأمین  آموزش ندیده اند، مانند 
ولسوالی ها. به رغم این که کماندوهای افغان 
و  گذرانده اند  را  پیشرفته  آموزشی  دوره های 
دارند،  اختیار  در  پیشرفته  جنگی  تجهیزات 
طالبان اما اغلب در نبردهای متعدد خود در 

برابر این نیروها پیروز شده اند.
و  سربازان  تعهد  و  روحیه  شکست ها  این 
زده  ضربه  را  افغانستان  پولیس  نیروهای 
جای  به  افغانستان  امنیتی  پرسنل  است. 
دفاع  هنگام  در  را  کشته شدن  خطر  این که 
معموال  بگیرند،  جان  به  خود  مواضع  از 
هم  یا  و  می کنند  رها  را  خود  پایگاه های 
تلفات پی در  ادامه  تسلیم طالبان می شوند. 
پی به ویژه در نبود پشتیبانی هوایی نیروهای 
امریکایی و نیروهای ویژه ایاالت متحده برای 
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  نجات  و  کمک 
ملی افغانستان، ممکن است به ترک  خدمت 
این نیروها در مقیاس کان یا انحال کامل 
واحدهای نظامی کشور منجر شود. برخی از 
واحدها امکان دارد صفوف ارتش و پولیس را 
ترک کرده و برای دفاع از مناطق محلی خود 
با جنگ ساالران یکجا شوند. واحدهای دیگر 
نیز ممکن است به طور دسته جمعی به آغوش 

طالبان بگریزند.
شده  طالبان  بیشتر  تاز  و  تاخت  مانع  آنچه 
هرازگاهی  و  حضور،  از  ناشی  ترس  است، 
ایاالت  ویژه  نیروهای  و  هوایی  نیروی  اعزام 
متحده به جنگ این گروه در افغانستان بوده 
والیت  مرکز  بر  طالبان  که  هنگامی  است. 
حمله  غزنی  والیت  مرکز  بر  بعدا  و  کندز 
کردند، نیروهای حکومت در زمینه تدارکات، 
پشتیبانی رزمی و انتقال زخمی ها به نیروهای 
امریکایی متکی بودند و این ارتش امریکا بود 
که با حمات هوایی خود جهادی ها را از این 
جریان  در  همین طور،  راند.  بیرون  شهر  دو 
زمستان ۲۰۲۰، ارتش ایاالت متحده حمات 
طالبان بر لشکرگاه و شهر قندهار را عقب زد 

چریکی  جنگ  آزمایش شده  و  تاکتیکی 
به  روستایی  مناطق  کنترل  برای  طالبان 
جنگ  برای  نبرد  میدان  شکل دادن  منظور 
پیش رو بر سر کنترل مناطق پرجمعیت تر را، 

نادیده می گیرد.
ارتش  که  زمانی  تا  می دانستند  طالبان 
در  افغان  نیروهای  به  کمک  برای  امریکا 
را  والیات  مراکز  نمی توانند  باشد،  دسترس 
طالبان  بنابراین،  نگهدارند.  خود  کنترل  در 
با  شهری،  مراکز  تصرف  بر  تمرکز  به جای 
و  مهم  والیت  چندین  مراکز  محاصره کردن 
همچنین تاش برای کنترل مسیرهای اصلی 
منتهی به این مراکز، میدان جنگ را به نفع 
و  قندهار  هلمند،  والیت  کردند.  آماده  خود 
است.  افتاده  طالبان  به دست  تقریبا  ارزگان 
مراکز این والیت، شهر قندهار، شهر لشکرگاه 
و شهر ترین کوت، و برخی از مناطق کلیدی 
این والیات تحت محاصره طالبان قرار دارد. 
نمی کرد،  مداخله  متحده  ایاالت  ارتش  اگر 
طالبان به احتمال زیاد کنترل لشکرگاه را در 
خزان سال ۲۰۲۰ و کنترل شهر قندهار را در 
اوایل سال ۲۰۲1 به دست می گرفتند. بدون 
ویژه  نیروهای  حمایت  و  هوایی  پشتیبانی 
دست  به  مراکز  این  سقوط  متحده،  ایاالت 

طالبان دیر یا زود رقم خواهد خورد.
هر  مرکز  که  نیستند  مجبور  لزوما  طالبان 
کنترل خود  زور تحت  به  را  این والیت  سه 
با  نباشد.  کار  این  به  نیازی  شاید  درآورند. 
مراکز والیات  به  اصلی  قطع شدن مسیرهای 
نیروهای  که  زمانی  در  حتا  )طالبان  جنوبی 
در  بودند،  فعال  افغانستان  در  امریکایی 
را  افغانستان  حلقه ای  شاهراه  مورد  چندین 
لجستیکی  توانایی های  کاهش  و  بستند( 
تا  می توانند  طالبان  افغانستان،  هوایی  قوای 
زمان فروپاشی ارتش و پولیس یا تسلیم شدن 
خود  محاصره  تحت  را  شهرها  نیروها،  این 
به دنبال  زیاد  احتمال  به  نگه دارند. طالبان 
شهرهای  آن  نتیجه  در  که  نیستند  نبردی 
قدرت  مراکز  تاج های  که  افغانستان  جنوبی 
این گروه در جنوب به شمار می روند، ویران 
شوند. و این امر به طالبان امکان می دهد تا 
نیروی انسانی خود را برای جنگ در شرق و 

مرکز افغانستان به شمول کابل ذخیره کند.
لشکرگاه،  در  افغانستان  حکومت  متحدان 
شهر قندهار و ترین کوت تا حد توان مقاومت 
زمان  مرور  به  مقاومت  اما  کرد  خواهند 
خواهند  سعی  طالبان  شد.  خواهد  دشوارتر 

امر به طالبان کمک کرده است تا به والیاتی 
همچون بدخشان رخنه کند. این مسأله باید 
سال ها پیش زنگ خطر را در جامعه نظامی 
و اطاعاتی ایاالت متحده به صدا در می آورد.

بدخشان که زمانی مقر اصلی اتحاد شمال در 
مبارزه با طالبان در دوره پیشا 11 سپتامبر 
مقامات  است.  طالبان  سنگر  اکنون  بود، 
ولسوالی   ۲۷ از  که  می گویند  افغانستان 
تهدید  ولسوالی آن در معرض  بدخشان ۲۲ 
)و  القاعده  به  وابسته  گروه های  و  طالبان 
دیگر،  عبارت  به  دارد.  قرار  طالبان(  متحد 
ولسوالی   ۲۲ کنترل  سر  بر  اکنون  طالبان 
پانزده  می کند.  رقابت  حکومت  با  بدخشان 
بدخشان  که  بود  تصور  غیرقابل  پیش  سال 

به یکی از والیات ناامن کشور تبدیل شود.
همچنین، طالبان به والیات شمالی افغانستان 
که طی دهه ۲۰۰۰ جز والیات آرام محسوب 
جوزجان،  فاریاب،  سرپل،  مانند  می شدند، 
به  نیز  تخار،  و  کندز  بغان،  سمنگان،  بلخ، 
صورت قابل توجه نفوذ کرده است. همه این 
والیات اکنون تحت فشار طالبان قرار دارند. 
معرض  در  والیات  این  مراکز  از  بسیاری 
تهدید مستقیم طالبان قرار دارند. همچنین 
بر ساحات خارج  افغانستان  کنترل حکومت 
از مرکز والیت کنر و مرکز والیت نورستان، 
طی دو دهه گذشته تقربیا صوری بوده است.

عین مسأله در مورد والیات غربی کشور نیز 
هرات،  بادغیس،  در  طالبان  می کند.  صدق 
داشته اند.  نیمروز دستاوردهای عمده   و  فراه 
مدت  برای   ۲۰1۸ می  ماه  در  )طالبان 

کوتاهی وارد مرکز فراه شدند.(
تصویر جنوب و شرق افغانستان به ویژه تیره 
و تار است. هلمند، قندهار و ارزگان در کنار 
غزنی، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست و ننگرهار 
مراکز قدرت عمده طالبان به شمار می روند. 
بر  حکومتی  نیروهای  با  طالبان  شرق،  در 
که  لوگر  و  وردک  میدان  والیت  کنترل  سر 
دروازه های ورود به کابل دانسته می شوند، و 

لغمان و کاپیسا به شدت رقابت می کنند.
طالبان در جلب حمایت در والیات مرکزی 
افغانستان مانند کابل، غور، دایکندی، بامیان 
بوده اند  روبرو  بیشتری  مشکات  با  پروان  و 
مناطق  طالبان  نیز  والیات  این  در  حتا  اما 
یا  و  درآورده  خود  کنترل  تحت  را  مختلف 
هرازگاهی حمات کان را بر مناطق مختلف 
نیز  کابل  شهر  داده اند.  سازمان  والیات  این 
مرتبا شاهد حمات و ترورهایی است که از 

جانب طالبان اجرا می شود.

نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان 
در  را  خود  قدرت  مراکز  و  مواضع  باید 

برابر طالبان تحکیم کنند
نشان  افغانستان  امنیتی  وضعیت  بررسی 
این  دفاعی  نیروهای  و  که حکومت  می دهد 
به  دارند.  قرار  دشواری  وضعیت  در  کشور 
متحده  ایاالت  ارتش  عملیاتی  حمایت  رغم 
طی  طالبان  افغانستان،  ارتش  نیروهای  از 
چند سال گذشته دستاوردهای چشمگیری 
 ۳۴ از  والیت   1۷ مرکز  امروزه  داشته اند. 
تهدید مستقیم  افغانستان در معرض  والیت 

طالبان قرار دارد.
پس   ۲۰1۴ سال  در  که  است  درحالی   این 
ایاالت  رهبری  به  ائتاِف  نیروهای  آنکه  از 
متحده مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان 
سپرد، هیچ یک از مراکز والیات افغانستان در 

معرض تهدید مستقیم طالبان قرار نداشت.
سال  از  یعنی  گذشته  سال  سه  در  تنها  اما 
تحت  ولسوالی های  تعداد  این سو،  به   ۲۰1۸
از  )قبل  است.  شده  برابر  دو  طالبان  کنترل 
سال ۲۰1۸ حدود ۴5 ولسوالی تحت کنترل 
طالبان بود، امروزه ۸۸ ولسوالی. قبل از سال 
۲۰1۸ طالبان بر سر کنترل 11۷ ولسوالی با 
نیروهای حکومت رقابت می کردند، اکنون بر 

سر ۲1۳ ولسوالی.(
پذیرفتن  بدون  افغانستان  پولیس  و  ارتش 
خطر بالقوه شکست یا انتظار اینکه واحدهای 
نظامی اش یکی یکی از هم نپاشد، نمی تواند 
نقشه  طالبان  کند.  دفاع  افغانستان  تمام  از 
پولیس  و  ارتش  با  نبرد  مکانی  و  زمانی 
از  دفاع  برای  تاش  در  که  را  افغانستان 
بازرسی  افغان در پوسته ها و ایست های  کل 
پراکنده  کشور  مختلف  ساحات  در  کوچک 
طالبان  کرده اند.  ترسیم  استادانه  شده اند، 
به  وابسته  گروهک های  کنار  در  القاعده  و 
از  بسیاری  بر  راحتی  به  قادرند  القاعده 
پایگاه ها و مراکز ولسوالی ها تاخت و تاز کنند.

کماندوهای افغان که نیروهای بسیار توانمند 

بیلروزیو،النگوارجورنال
مترجم:جلیلپژواک

همزمان با خروج ایاالت متحده از افغانستان، 
گروه طالبان تاش های نظامی خود را برای 
امارت  بازگرداندن  و  کشور  بازپس گیری 
این  مسأله  است.  بخشیده  شدت  اسامی 
علیه  را  خود  جنگ  طالبان  آیا  که  نیست 
احیای  به منظور  افغانستان  ضعیف  حکومِت 
امارت اسامی ادامه خواهد داد یا خیر، بلکه 
یک  که  نیست  شکی  است.  آن  چگونگی 

حمله تهاجمی شدید طالبان در راه است.
چهار سناریوی محتمل در مورد این که جنگ 
افغانستان چگونه پیش خواهد  آینده  بر سر 
به طور خاصه  ذیل  در  که  دارد  وجود  رفت 

بیان شده است.
شدید  حمله  دنبال  به  سریع:  فروپاشی 
وخیم  سرعت  به  امنیتی  وضعیت  طالبان، 
حکومت  فروپاشی  برای  زمینه  و  می شود 
می شود؛  فراهم  افغانستان  ارتش  یا  و  ملکی 
طالبان در مدت کوتاه جنوب، شرق و غرب 
درمی آورند  خود  کنترل  تحت  را  افغانستان 
و حمات این گروه بر تصرف کابل و شمال 

متمرکز می شود.
تقویت مواضع و دفاع: حکومت افغانستان با 
از آن  امنیت مناطقی که دفاع  تأمین  هدف 
آسان تر باشد، مواضع خود را تقویت می کند 
نیروهای  حضور  ادامه ی  که  مناطقی  از  و 
می شود؛  خارج  باشد،  دشوار  آن  در  دولتی 
به  را  غرب  و  شرق  جنوب،  کنترل  طالبان 
بر  افغانستان  حکومت  اما  می گیرند،  دست 
حفظ پایتخت متمرکز می شود و از نیروهای 
از  شمال  پاک سازی  برای  تاش  در  خود 

طالبان استفاده می کند.
ارتش  و  حکومت  تدریجی:  فروپاشی 
طالبان  و  می ماند  باقی  منسجم  افغانستان 
قادر به بسیج نیروهای خود و تصرف والیات 
تدریج  به  افغانستان  حکومت  اما  نیست. 
مناطق تحت کنترل خود را در برابر طالبان، 

آنگونه که امروز، از دست می دهد.
متحد  افغانستان  حکومت  سخت:  دفاع 
خروج  از  پس  آمده  میان  به  خأل  می شود، 
خارجی  حمایت  کسب  با  را  امریکا  نظامی 
پر می کند، کارزار سخت و سنگینی را علیه 
طالبان به راه می اندازد و مواضع خود را در 

سرتاسر کشور حفظ می کند.
اتفاقات  که  است  مسلم  این حال  با 
را  جنگ  مسیر  می تواند  غیرقابل پیش بینی 
تغییر دهد. برای مثال، یک حمله تروریستی 
غربی  کشور  یک  علیه  افغانستان  خاک  از 
ماندن  به  مجبور  را  متحده  ایاالت  می تواند 
امکان  از خروج،  یا پس  کند.  این کشور  در 
ـ  به طور معجزه آسایی  ـ  ایاالت متحده  دارد 
تصمیم بگیرد در یک کشور همسایه مستقر 
برای  خود  هوایی  نیروی  از  آن جا  از  و  شود 
کند  استفاده  افغانستان  ارتش  از  پشتیبانی 
احتماال سرانجام  اتفاقات  این  )البته هردوی 
خواهد  تدریجی  فروپاشی  سناریوی  به 
نه چندان  سناریوی  در  همچنین،  انجامید(. 
محتمل، یک کودتا نیز بسته به نحوه اجرای 
کودتا، می تواند به سناریوی فروپاشی سریع 
ایستادگی  و  حکومت  تحکیم  سناریوی  یا 

بیانجامد.
با این حال، اگر وضعیت افغانستان همچنان در 
مسیر فعلی خود باقی بماند و ایاالت متحده 
نیز خروج خود را کامل کند، سناریوهای اول، 
دوم و سوم محتمل تر از سناریوی چهارم به 
حکومت  عملکرد  به  توجه  با  می رسد.  نظر 
گذشته،  دهه  یک  طی  افغانستان  ارتش  و 
ـ  افغان  نیروهای  است که  این دشوار  تصور 
متحمل  را  سنگینی  خسارات  هم اکنون  که 
و  یابند  دست  جادویی  کلید  به  ـ  شده اند 
بتوانند سرسختانه در سرتاسر کشور در برابر 

تهاجم طالبان مقاومت کنند.
حکومت  که  است  این  محتمل تر  سناریوی 
که  مناطقی  از  دفاع  برای  افغانستان 
مناطق  ترک  به  مجبور  باشد،  »قابل دفاع« 

بزرگی از کشور خواهد شد.

طالبان همه جا هستند
زیرا  دارد  قرار  تنگنا  در  افغانستان  حکومت 
دهه  یک  برخاف  طالبان،  قدرت  مراکز 
کشور  شرق  و  جنوب  در  فقط  دیگر  پیش، 
القاعده  کمک  با  طالبان  نمی شود.  محدود 
تاجیک  و  ازبیک  جهادی  گروهک  چندین 
اتحادیه  ازبیکستان،  اسامی  جنبش  مانند 
جهاد اسامی، کتابت امام بخاری و جماعت 
انصاراهلل را وارد رده های خود کرده است. این 

)و به رغم آن طالبان توانست کنترل دومین 
سد بزرگ کشور و نیز ساحات اطراف مراکز 

والیت هلمند و قندهار را به دست بگیرد(.
ایاالت متحده  ارتش  امسال  تابستان  از  پس 
از  را  افغان  نیروهای  که  بود  نخواهد  قادر 
نجات  استراتژیک  و  تاکتیکی  شکست های 

دهد.
حمات هوایی از پایگاه هایی از خارج از خاک 
طالبان  تهاجم  از  جلوگیری  برای  افغانستان 
که  است  این  حقیقت  بود.  نخواهد  کافی 
مقامات امریکایی در مورد استفاده از نیروی 
به عنوان  تنها  متحده  ایاالت  ارتش  هوایی 
القاعده و دولت  ابزاری برای هدف قراردادن 
از  حمایت  برای  نه  کرده اند،  بحث  اسامی 

ارتش افغانستان در برابر طالبان.
نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان باید 
مواضع خود را در راستای حفظ مناطقی که 
بیشتری  شانس  آن  از  دفاع  در  نیروها  این 
نیروهای  یعنی  این  کنند.  تقویت  دارند، 
از  را  خود  قوای  باید  افغانستان  حکومت 
جنوب و شرق خارج کند و آن ها را برای دفاع 
از مرکز و شمال کشور جابجا کند. نیروهای 
دفاعی و امنیتی ملی شاید تصمیم بگیرند که 
از مناطقی در غرب افغانستان نیز دفاع کنند، 

اما این کار احتماال دشوار خواهد بود.
اگر نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان 
تصمیم بگیرد همه مناطق را پوشش دهد و 
از جنوب و شرق نیز دفاع کند، امکان دارد 

شکست بخورد.
نیروهای  استراتژیکی  و  تاکتیکی  وضعیت 
افغانستان در سرتاسر  امنیتی ملی  دفاعی و 
در  نیروها  این  وضعیت  است.  ضعیف  کشور 
جنوب و شرق کشور از بد بدتر است. طالبان 
به خوبی از این واقعیت آگاهند و به احتمال 
زیاد استراتژی نظامی خود را براساس همین 

واقعیت طراحی می کنند.

جنوِب از دست رفته
هلمند،  در  مهم  روستایی  مناطق  بر  طالبان 
تاش  و  مسلطند  تقریبا  ارزگان  و  قندهار 
می کنند تسلط خود را به کنترل کامل این 

سه والیت ارتقا بخشند.
امریکایی  جنرال های  که  درحالیست  این 
به  و  روستایی  مناطق  بر  طالبان  کنترل 
مناطق  حفظ  در  گروه  این  ناتوانی  اصطاح 
توصیف  طالبان  ضعف  نشانه  را  شهری 
استراتژی  واقع  در  نگاه،  این  می کنند. 

سناریوهای احمتایل در جنگ پیش رو

در فهرست اقوامی که وزارت 
امور سرحدات و قبایل 

تهیه کرده، 67 »قوم« و 
زیرشاخه های قومی را به 
چهار دسته، دسته بندی 

کرده است. در دسته ی اول 
نام های 14 قومی فهرست 
شده که در ماده ی چهارم 

قانون اساسی نام برده شده 
است. این وزارت پیشنهاد 

کرده که نام های آن ها بدون 
بحث و گفت وگو در سیستم 
شناسنامه الکترونیکی درج 

شوند.

طالبان می دانستند تا 
زمانی که ارتش امریکا برای 
کمک به نیروهای افغان در 
دسترس باشد، نمی توانند 

مراکز والیات را در کنترل خود 
نگهدارند. بنابراین، طالبان 

به جای تمرکز بر تصرف مراکز 
شهری، با محاصره کردن 

مراکز چندین والیت مهم و 
همچنین تالش برای کنترل 
مسیرهای اصلی منتهی به 

این مراکز، میدان جنگ را به 
نفع خود آماده کردند. 

طالبان همزمان با جنگ برای تحت کنترل درآوردن جنوب و شرق 
افغانستان، حمالت خود را در شمال کشور ادامه خواهد داد. این گروه 
در اواسط دهه 2000 با سرعت خیره کننده ای نفوذ خود را در شمال 
گسترش داد. استراتژی طالبان به قدری در شمال مؤثر واقع شده 
است که از 17 والیت، مراکز 8 والیت آن در معرض تهدید مستقیم 
طالبان قرار دارند. میمنه، سرپل، مزارشریف، ایبک، پلخمری، شهر 
کندز، تالقان و فیض آباد از جمله این 8 مرکز هستند.



اگر بعضی 
افراد از جاهای 

پشتون   نشین 
کشور بیایند و از 
شما بخواهند که 
هویت قومی   شان 

را چیزی غیر از 
قوم پشتون ثبت 

کنید، شما این 
کار را می   کنید؟ 

دکتور 
اتنوگرافی: نخیر. 

ما: چرا؟ 
دکتور 

اتنوگرافی: به 
خاطر این که 

این کار از روی 
آگاهی نیست. 
تقلیدی است. 
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می   گویید برای مردم در خون تپیده   ی ما نه آب می   شود و نه نان. 
ما باید کوشش کنیم با استفاده از عنعنات پسندیده   ی خود مثل 
یک ملت واحد در مقابل دشمنان این آب و خاک ایستاد شویم. 
شرایط ما حساس است. این جا آلمان نیست، سویس نیست، کانادا 

نیست. ما به وحدت نیاز داریم. 
معرفی  حکومت  به  را  قوم  پنج  و  نود  و  شش   صد  شما  ولی  ما: 
اقوام  تثبیت  و  برای شناسایی  کرده   اید و ظاهرا روش   های علمی 

را نیز قبول ندارید. 
دکتور اتنوگرافی: شما دو مطلب را با هم خلط می   کنید. این که 
هویت این شش  صد و نود و پنج قوم باید در تذکره   ی الکترونیکی 
باید وحدت ملی داشته  این که ما  ذکر شود یک مساله است و 
باشیم مساله   ی دیگر. افغانستان یک گلستان است. این گلستان 
واحد است اما گل   های رنگارنگ دارد. متوجه هستید چه می   گویم؟ 
قبا پنج یا شش گل داشت. حاال شش  صد و نود و پنج گل دیگر 

به این گلستان اضافه شده. این چه عیبی دارد؟ 
)ثبت  شما  پیشنهاد  این  در  دیگر:  سوال  یک  خوب.  خیلی  ما: 
تازه( که مورد قبول و حمایت دولت  شش  صد و نود و پنج قوم 
هم قرار گرفته، تاجیک   ها و هزاره   ها و ازبیک   ها به اقوام کوچک   تر 
تقسیم   بندی   های  این  پشتون   ها  مورد  در  ولی  شده   اند،  تقسیم 

کوچک را نمی   بینیم. علت این کار چیست؟ 
برادران  ببینید،  است.  خیلی خوبی  سوال  این  اتنوگرافی:  دکتور 
تاجیک و هزاره و ازبیک ما در یک مورد نسبت به ما پشتون   ها 
امتیاز دارند. من خودم هم پشتون هستم، اما این را باید اعتراف 
کنم. اقوام دیگر بیشتر از ما به دموکراسی اعتقاد دارند. به همین 
به دفتر حزب ما می   آیند و می گویند  نفر  خاطر، هر روز هزاران 
از  قوم  و شش  چهل  دیروز  همین  بنویسید.  را  ما  قوم  نام  لطفا 
بدخشان آمده بودند و از ما خواهش کردند که نام قوم   های   شان را 
به حکومت و اداره   ی تذکره   ی الکترونیک برسانیم. هفته   ی گذشته 
تنها از سمنگان نمایندگان هفتاد و سه قوم که قبا به نام هزاره 
امروز  تا  ولی  کردند.  ثبت  را  و خود  آمدند  ما  نزد  یاد می   شدند، 
حتا یک نفر پشتون نیامده که گفته باشد اسم قوم مرا یک چیز 
دیگر بنویس. می   بینید که دیگران چقدر دموکرات شده   اند و ما 
پشتون   ها چقدر عقب مانده   ایم. به همین خاطر متاسفانه، در کمال 
اما  است.  قوم  یک  فقط  پشتون  قوم  افغانستان  کل  در  ناباوری، 
دیگران پیش رفته   اند و در هر قریه یک قوم به هویت خود می   بالد. 
این امتیاز آنان است. براساس محاسبات ما، فعا قوم هزاره سی و 
سه هزار نفر، تاجیک   ها سی و شش هزار نفر و ازبیک   ها هفتاد و 
چهار نفر نفوس دارند. بقیه   ی افرادشان به خودآگاهی رسیده   اند و 
با نام   های قومی دیگر ثبت گردیده   اند. متاسفانه پشتون   ها به خاطر 
از  و  دارند  نفوس  میلیون  هشتاد  هنوز  خود  شدید  عقب   ماندگی 

بیداری هویتی در میان   شان خبری نیست. 
جاهای  از  افراد  بعضی  اگر  حاال  توضیحات   تان.  از  تشکر  ما: 
پشتون   نشین کشور بیایند و از شما بخواهند که هویت قومی   شان 
را چیزی غیر از قوم پشتون ثبت کنید، شما این کار را می   کنید؟ 

دکتور اتنوگرافی: نخیر. 
ما: چرا؟ 

دکتور اتنوگرافی: به خاطر این که این کار از روی آگاهی نیست. 
با  دیگر  اقوام  برادران  باشید.  تفاوت  این  متوجه  است.  تقلیدی 
آگاهی کامل خودشان را تجزیه می   کنند. اما ما هنوز به آن سطح 
قوم  یک  را  خود  مجبوریم  خاطر  این  به  و  نرسیده   ایم  آگاهی  از 

بنامیم. 
ما: حزب شما در انتخابات آزاد بین جمهوریت و امارت که به زودی 

در قطر برگزار می   شود، شرکت می کند؟ 
دکتور اتنوگرافی: نه. برادر من رییس اداره   ی احصائیه و معلومات 
در حکومت می   باشد. او از طرف جمهوریت کاندید است. از یک 

خانه یک نفر کافی است. 
ما: خیلی تشکر از وقت   تان. 

دکتور اتنوگرافی: زنده باد افغانستان. تشکر از شما. 

سخیدادهاتف

بر  ما  توجه  تمام  اخیر  هفته   ی  یک  در  که  بود  این  ملی  قرار 
بود  قرار  لغمانی  داوود  شود.  متمرکز  لغمانی  داوود  حماسه   ی 
به عنوان والی جدید فاریاب توانایی   های لغمانی خود را در خدمت 
مردم آن والیت قرار دهد و آن سرزمین آشوب   زده را به آرامش 
اسامی یا امارت اسامی )هر کدام که بهتر بود( برساند. اما مردم 
حق   نشناس و بغاوتگر فاریاب نگذاشتند که آن والی کرام کار خود 
را شروع کند. در نتیجه، درامه خوابید و باز توجه ملت به جاهای 
دیگر، از جمله به مساله   ی شش صد و نود و پنج قوم افغانستان، 

رفت. 
دکتور  با  داشتیم  صمیمانه   ای  گفت   وگوی  خاطر  همین  به  ما 

عبدالوکیل اتنوگرافی، دبیر کل حزب احصائیه و ثبت احوال. 
ما: جناب اتنوگرافی، چرا حزب؟ مگر احصائیه و ثبت احوال حزب 

الزم دارد؟
دکتور اتنوگرافی: قطعا. 

به  مربوط  قضایای  و  هستید  دولت  کارمند  که  شما  چرا؟  ما: 
احصائیه و ثبت احوال در دست خودتان هست.

دکتور اتنوگرافی: کی گفته من کارمند دولت هستم؟
ما: شما مسئول احصائیه و ثبت احوال دولت نیستید؟

دکتور اتنوگرافی: نخیر. من هیچ مسئولیتی در حکومت ندارم و 
حزب من کاما مستقل است. 

ما: اوه، چون دفتر حزب شما در ساختمان احصائیه و ثبت احوال 
است، ما فکر کردیم حتما یکی از مدیران آن اداره هستید. 

دکتور اتنوگرافی: نه، ما دفتر خود را به آنجا منتقل کردیم تا از 
کشور  مختلفه   ی  اقوام  حقوق  ایفای  دموکراتیک  روند  بر  نزدیک 

نظارت داشته باشیم. 
ما: چه ربطی به دموکراسی دارد؟

دکتور اتنوگرافی: بسیار ربط دارد. ببینید، ما یک نظام دموکراتیک 
داریم. داریم یا نداریم؟ در این نظام دموکراتیک هر قوم باید بتواند 
هویت خود را اعام و ثبت کند. ما نمی   توانیم بگوییم یک نظام 
دموکراتیک داریم ولی اجازه نمی   دهیم اقوام کشور هویت خود را 

تسجیل نمایند. این خاف دموکراسی است. 
ما: ولی در این حکومت کسی نگفته که اقوام هویت خود را اعام 

یا ثبت نکنند. 
دکتور اتنوگرافی: درست است، ولی فعا در افغانستان فقط قوم 
است. سرنوشت  ترکمن مطرح  و  ازبیک  تاجیک،  هزاره،  پشتون، 
اقوام دیگر چه می   شود؟ آیا آن   ها شهروند افغانستان نیستند؟ آیا 
آنان حقوق مدنی ندارند؟ حزب ما برای دفاع از حقوق همین اقوام 

کوچک بنیانگذاری شد. 
ما: شما در این زمینه چه کار مشخصی کرده   اید؟ 

دکتور اتنوگرافی: من به عنوان دبیرکل حزب احصائیه و ثبت احوال 
کوچک  قوم  پنج  و  نود  و  توانستیم شش   صد  همکارانم  با  همراه 
به حکومت  اقوامی که ذکر شدند ثبت کنیم و  را در کنار  دیگر 
بانک  و  الکترونیکی  تذکره   ی  در  را  آنان  هویت  که  بقبوالنیم 
همه   ی  نمی   آوردیم،  فشار  ما  اگر  نمایند.  ثبت  حکومت  اطاعات 

این اقوام بسیار کوچک  اما گرامی کشور بی   هویت می   ماندند. 
ما: چه طور است که حکومت در اکثر موارد به فشارها و تقاضاها 

و پیشنهادهای شما واکنش موافق نشان می   دهد؟ 
دکتور اتنوگرافی: خوب، یک دموکراسی باید همین طور کار کند. 
حکومت  هستیم.  کشور  عزیز  اما  کوچک  بسیار  اقوام  صدای  ما 

نمی   تواند پیشنهادهای ما را نادیده بگیرد. 
ما: کار شما علمی است؟ 

دکتور اتنوگرافی: منظورتان چیست؟ 
ما: منظور این است که آیا شما با روش   های علمی به تفکیک و 

تشخیص اقوام می   رسید و سیستم آماری روشمندی دارید؟ 
وطن  این  می   کنم.  خواهش  می   کنم،  خواهش  اتنوگرافی:  دکتور 
نفاق  که  نکنیم  کاری  خورده.  زخم  دیده،  مصیبت  کشیده،  درد 
شما  که  چیزها  این  و  آماری  و  علمی  روش  آن  شود.  بیشتر 

کرد آن ها را وادار به تسلیم شدن و به اصطاح 
خود  پروپاگاندای  در  )طالبان  کنند  آشتی 
در  این که  جای  به  می زند(  آشتی  از  سخن 
نتیجه نبرد بین دو طرف شهرها تخریب شوند.

برای  بگیرند  تصمیم  طالبان  این حال،  اگر  با 
تصرف مرکز این سه والیت بجنگند، احتماال 
با  رفت.  خواهند  قندهار  و  هلمند  سراغ  ابتدا 
تحت کنترل درآوردن این دو شهر، سرنوشت 
منزوی  جغرافیای  به  توجه  با  ترین کوت 
مشخص  تقریبا  والیت  این  دورافتادگی  و 
تدارکاتی  مسیرهای  کنترل  طالبان  می شود. 
منتهی به ترین کوت را به دست خواهند گرفت 
و به این ترتیب نیروهای حکومتی مستقر در 
خواهند  ترک  را  شهر  گرسنگی  از  شهر  این 
ابتدا  کرد. احتمال دیگر این است که طالبان 
به ترین کوت حمله کنند تا آن را به عنوان نمونه 
برای شهروندان لشکرگاه و شهر قندهار عرضه 

کنند.

شرِق در نوسان
طالبان احتماال همزمان با نبرد بر سر جنوب 
برای تصرف شرق نیز وارد جنگ خواهند شد. 
تصمیم  طالبان  که  دارد  احتمال  همچنین 
هجوم  شرق  سمت  به  این که  از  قبل  بگیرد 
بیاورد، دستاوردهای خود را در جنوب تحکیم 
امنیتی  وضعیت  به  ها  این  همه  البته  بخشد. 
ملی  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  وضعیت  و 

افغانستان بستگی دارد.
والیات  در  افغان  نیروهای  تاکتیکی  وضعیت 
و  خوست  پکتیکا،  پکتیا،  زابل،  غزنی،  شرقی 
ننگرهار بهتر از وضعیت این نیروها در جنوب 
برای  طالبان  غزنی،  شهر  استثنای  به  نیست. 
آشکارا  شرقی  والیات  این  بقیه  مراکز  تصرف 

تاش چندانی نکرده اند.
مراکز  که  نیست  معنا  بدان  این  این حال،  با 
والیات شرقی در معرض تهدید نیستند. طالبان 
همانند جنوب ولسوالی های مهم شرقی را که 
سرنوشت این شهرها بدان بستگی دارد، تحت 
آن می جنگند.  کنترل  بر سر  یا  دارند  کنترل 
قات در زابل در قلب قلمرو طالبان قرار دارد 
و طالبان می توانند به سرعت برای تصرف این 
شهر اقدام کنند. گروه طالبان ثابت کرده  است 
حلقوی  جاده  می تواند  بخواهد  زمان  هر  که 
گردیز- بزرگراه  مانند  اصلی  راه های  سایر  و 

خوست را ببندد.
شبکه حقانی، بازوی جدایی ناپذیر و قدرتمند 
در  است،  متحد  نیز  القاعده  با  که  طالبان 
پکتیا، پکتیکا و خوست مستقر است. حقانی ها 
نیروهای  برای  هستند.  قوی  نیز  غزنی  در 
با  حکومت، عقب زدن طالبان و شبکه حقانی 
در  پایگاه هایی  از  گروه  هردو  این که  به  توجه 
مستقیم  حمایت  از  و  پاکستان  مرز  نزدیک 
پاکستان  استخباراتی  سرویس های  و  ارتش 
بود.  خواهد  دشوار  شرق  در  برخوردارند، 
طالبان به احتمال زیاد قات و شهر غزنی را 
از طرف  کرد.  تصرف خواهند  کوتاه  مدت  در 
برای  است  ممکن  نیز  خوست  شهر  دیگر، 
مدتی همچنان مورد مناقشه باقی بماند، زیرا 
سوی  از  که  خوست«  از  محافظت  »نیروی 
سازمان »سیا« پشتیبانی می شود، امکان دارد 
وارد عمل شود )زیرا آنوقت چیز زیادی برای 
سناریو  عین  داشت(.  نخواهد  دادن  دست  از 
تکرار  نیز  گردیز  و  شرن  شهر  درباره  احتماال 
می شود. اگر طالبان بتوانند زابل، غزنی، وردک 
درآورند، سقوط  کنترل خود  تحت  را  لوگر  و 

پکتیا، پکتیکا و خوست فقط زمان الزم دارد.

دروازه ورود به کابل
دست  در  را  شرق  کنترل  بتوانند  طالبان  اگر 
بگیرند، نبرد بر سر کابل چندان دور نخواهد 
تاش  گذشته  سال  چند  طی  طالبان  بود. 
نفع  به  را  کابل  سر  بر  نبرد  میدان  کرده اند 
خود آماده کنند. طالبان در حال حاضر بر سر 
کنترل 9 ولسوالی از 15 ولسوالی کابل رقابت 
می کند. به همین دلیل اعضای طالبان روزمره 
داخل  در  تروریستی  حمات  انجام  به  قادر 

پایتخت هستند.
خـود  حملـه  بتواننـد  این کـه  بـرای  طالبـان 
را بـر شـهر کابـل آغـاز کننـد، بایـد نخسـت 
والیـت لوگـر و وردک را کـه به عنـوان دروازه 
ورودی پایتخـت عمل می کننـد، تحت کنترل 
خـود درآورنـد. در حـال حاضـر طالبـان در 
و وردک حضـور  لوگـر  ولسـوالی های  بیشـتر 
چشـمگیری دارد، به طـوری که مراکـز این دو 
والیـت هم اکنـون در معـرض تهدیـد طالبان 

دارند. قـرار 
برای  موقعیت خوبی  از  طالبان درحال حاضر 

در  برخوردارند.  کابل  تصرف  منظور  به  فشار 
لوگر، طالبان چهار ولسوالی از هفت ولسوالی 
دو  سر  بر  و  می کنند  کنترل  را  والیت  این 
با حکومت رقابت می کنند. در  ولسوالی دیگر 
کنترل  تحت  را  ولسوالی  سه  طالبان  وردک، 
دارند و بر سر کنترل چهار ولسوالی با نیروهای 

حکومت رقابت می کنند.
به عاوه، گروه طالبان در سایر والیات پیرامون 
از  پروان  و  لغمان  کاپیسا،  در  جمله  از  کابل 

نفوذ قابل توجهی برخوردار است.
اگر طالبان در تصرف لوگر و وردک موفق شوند 
و بتوانند فشار خود را بر والیات اطراف والیت 
کابل و همچنین ولسوالی های والیت کابل که 
شهر کابل را احاطه کرده اند، حفظ کنند، نبرد 

بر سر پایتخت افغانستان آغاز خواهد شد.

شماِل آشفته
کنترل  تحت  برای  جنگ  با  همزمان  طالبان 
حمات  افغانستان،  شرق  و  جنوب  درآوردن 
داد.  خواهد  ادامه  کشور  شمال  در  را  خود 
سرعت  با   ۲۰۰۰ دهه  اواسط  در  گروه  این 
خیره کننده ای نفوذ خود را در شمال گسترش 
داد. استراتژی طالبان به قدری در شمال مؤثر 
 ۸ مراکز  والیت،   1۷ از  که  است  شده  واقع 
طالبان  مستقیم  تهدید  معرض  در  آن  والیت 
ایبک،  مزارشریف،  سرپل،  میمنه،  دارند.  قرار 
از  فیض آباد  و  تالقان  کندز،  شهر  پلخمری، 

جمله این ۸ مرکز هستند.
که  شمل  در  خود  دستاوردهای  از  طالبان 
دست  راحتی  به  آمده  دست  به  سختی  به 
نمی کشد. عاوه براین، ادامه جنگ در شمال 
را  افغانستان  ارتش و پولیس  واحدهای اصلی 
که حکومت می تواند از آن ها برای دفع حمات 
طالبان در جنوب، شرق و کابل استفاده کند، 

درگیر خود می کند.
منطقه  یک  مسلما  شمال  درحالی که 
اما  به شمار می رود،  طالبان  برای  استراتژیک 
نسبت به جنوب، شرق و کابل در جایگاه ثانویه 

قرار دارد.

غرِب وحشی
دستاوردهای  شمال،  همچون  طالبان 
است.  داشته  افغانستان  غرب  در  چشمگیری 
مرکز  کنار  در  فراه،  شهر  که  نیست  تصادفی 
قندز، در گذشته  و مرکز والیت  والیت غزنی 
است.  گرفته  قرار  طالبان  تاز  و  تاخت  مورد 
طالبان در فراه، هرات و بادغیس حضور قابل 
ماحظه دارند و ولسوالی های زیادی را در این 
بر سر  یا  حوزه تحت کنترل خود درآورده اند 

آن با حکومت می جنگند.
تحت  موفقانه  را  شرق  و  جنوب  طالبان  اگر 
کنترل خود درآورد، برای تصرف غرب نیازی 
به تخصیص منابع قابل توجه نخواهد داشت. با 
مخل  حمات  ادامه  و  جنوب  کنترل  داشتن 
ارتش  تدارکاتی  اصلی  مسیرهای  شمال،  در 
با  غربی  والیات  و  خواهد شد  قطع  پولیس  و 
تاش حداقلی به دست طالبان سقوط خواهند 

کرد.

مرکِز به مراتب سرسخت
نقـاط کشـور  بیشـتر  در  طالبـان  این کـه  بـا 
از موقعیـت خوبـی برخوردارنـد، امـا ردپـای 
ایـن گـروه در والیـات هزاره نشـین مرکـزی 
افغانسـتان مانند غـور و بامیان بسـیار محدود 
اسـت. هزاره هـا طـی حکومـت طالبـان رنـج 
دیدنـد و بـرای حفـظ قلمـرو خـود سـازمان 
خواهنـد یافـت. جنگ جویانـی کـه تحت چتر 
برابـر  در  جنـگ  بـرای  ایـران  در  فاطمیـون 
دولـت اسـامی )داعـش( در عـراق و سـوریه 
آمـوزش دیده انـد، احتمـاال صفـوف مقاومـت 

هـزاره را تقویـت خواهنـد کـرد.
مناطق  بتوانند  طالبان  اگر  این،  وجود  با 
کنترل  تحت  را  هزاره نشین  والیات  اطراف 
مقاومت  برای  هزاره ها  توانایی  درآورند،  خود 
کاهش  زمان  مرور  به  طالبان  یورش  برابر  در 

خواهد یافت.
افغانستان،  بازپس گیری  برای  طالبان  نقشه 
طی یک دهه گذشته با دقت ریخته و کشیده 
شده است، امری که برای ارتش ایاالت متحده 
کارآمد  استراتژی  است.  بوده  واضح  کاما 
جهادی ها عمدا در برخی مواقع نادیده گرفته 
شد، اما در آینده  نزدیک، فقط برای نیروهای 

افغان دردسرساز خواهد شد.

از  دفاع  بنیاد  ارشد  همکار  روزیو  بیل 
وار«  »النگ  جورنال  سردبیر  و  دموکراسی ها 

این بنیاد است.

گفت   وگو اب دبیر کل حزب احصائیه    و ثبت احوال 
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بشار اسد 55 ساله هفت سال دیگر رییس جمهور سوریه 
کشور  این  بر  تاکنون   ۲۰۰۰ سال  از  او  بود.  خواهد 

حکومت کرده است.
اعتراضات  عربی«  »بهار  با  همزمان   ۲۰11 سال  در 
مسالمت آمیز در سوریه علیه حکومت خودکامه بشار 
نهایت  در  اعتراضات  این  شد.  سرکوب  شدت  به  اسد 
آوارگی 11  باعث  و  منجر  در سوریه  داخلی  به جنگ 
میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت سوریه شد. صدها 

هزار نفر در جریان این درگیری ها کشته شدند.
از سال ۲۰15 به دنبال دخالت و حمایت نظامی روسیه 
اکثر  بر  کنترل خود  توانست  ایران، حکومت سوریه  و 
مراکز جمعیتی سوریه را دوباره به دست بگیرد. روسیه با 
حمایت، تسلیحاتی، نیروهای زمینی و هوایی از حکومت 
با اعزام نیروهای شبه  سوریه حمایت کرد و ایران نیز 
لبنان به تداوم حکومت  نظامی شیعه مانند حزب اهلل 

بشار اسد کمک کرد.
به گزارش رویترز، در انتخابات ریاست جمهوری سوریه 
در سال ۲۰1۴ اعام شد که میزان مشارکت واجدان 
شرایط در آن انتخابات ۷۳ درصد بود و بشار اسد نیز 

۸9 درصد آرا را کسب کرد.

رییس مجلس سوریه میزان مشارکت شهروندان سوریه 
در  یعنی  نفر  میلیون  از 1۴  بیش  را  انتخابات  این  در 
حدود ۷۸ درصد اعام کرد. به گفته او محمود مرعی 
یکی از رقبای بشار اسد در این انتخابات بیش از ۴۷۰ 

هزار رای یعنی ۳.۳ درصد آرا را کسب کرده است.
عبداهلل سلوم عبداهلل، دیگر کاندیدای این انتخابات نیز 

بیش از ۲1۳ هزار رای داشته است.

اپوزیسیون حکومت سوریه پیشتر  گروه های مخالف و 
اعام کردند که این انتخابات تنها نمایشی است برای 

مشروعیت دادن به قدرت بشار اسد در کشور سوریه.
نیز روز سه شنبه ضمن  اروپایی  امریکا و چهار کشور 
انتخابات ریاست جمهوری سوریه،  گفته   محکوم کردن 

بودند، این انتخابات آزاد و عادالنه نیست.
مشترکی  بیانیه  در  ایتالیا  و  آلمان  فرانسه،  امریکا، 
گفته بودند، ما تصمیم حکومت بشار اسد برای برگزاری 
انتخاباتی خارج از چارچوب توصیف شده در قطعنامه 
۲۲5۴ شورای امنیت سازمان ملل را محکوم می کنیم و 
از موضع گیری همه مردم سوریه، از جمله سازمان های 
روند  که  سوریه،  حکومت  اپوزیسیون  و  مدنی  جامعه 
انتخابات نامشروع را محکوم کرده اند، حمایت می کنیم.

آنها اضافه کردند، »این انتخابات تقلبی« هیچ پیشرفتی 
در جهت حل و فصل بحران سیاسی در سوریه نخواهد 

بود.
در همین حال، حموده صباغ رییس مجلس سوریه در 
یک نشست خبری اعام کرد بشار اسد با 95.1 درصد 
آرا، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شده 

است.

اطاعات روز: رییس مجلس سوریه روز پنجشنبه ششم 
جوزا اعام کرد که بشار اسد توانسته است در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور که روز گذشته برگزار شد، 
» 95.1 درصد آرا« را کسب کند. این در حالی است که 
کشورهای غربی و مخالفان حکومت سوریه می گویند، 

این انتخابات » آزاد و منصفانه« نبود.
به گزارش آسوشیتدپرس، نتیجه این انتخابات از قبل 
مشخص بود و دو رقیب بشار اسد در این انتخابات هیچ 

شانسی برای رقابت با رییس جمهور سوریه نداشتند.
به نقل از رادیو فردا، به گفته مقام های سوریه در این 
انتخابات 1۸ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند. 
اما در مناطقی که تحت کنترل شورشیان اسامگرا است 
و همچنین در مناطق تحت کنترل نیروهای کرد سوریه 

انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است.
آواره  میلیون  هشت  دستکم  می گوید  آسوشیتدپرس 
مناطق شمال  این  در  ساله سوریه  داخلی 1۰  جنگی 
پنج  زندگی می کنند. در حدود  و شمال شرقی  غربی 
کشورهای  در  پناهنده  صورت  به  نیز  سوری  میلیون 
انتخابات  این  در  اکثرا  که  می کنند  زندگی  همسایه 

شرکت نکردند.

یه شد ییس جمهوری سور بشار اسد با »کسب ٩۵.١ درصد آرا« بار دیگر ر

اموال خود  بازپس گیری  برای  فلسطینیان هیچ حقی  که 
ندارند.

اموال  و  خانه ها  که  می گویند  بی شماری  فلسطینیان 
در  یهودیان  خانه های  به  اکنون  بستگان شان  و  والدین 
حق  و  شده  مبدل  اسرائیل  دیگر  نقاط  و  اورشلیم  غرب 

بازپس گیری از آنها سلب شده است.
امور  در  که  بشری  حقوق  گروه  یک  عامیم«،  »عیر 
اخراج ۷۰  فعالیت می کند، هشدار داده که  بیت المقدس 
برای  مقدمه ای  جراح«،  »شیخ  خانه های  از  فلسطینی 

اخراج دست کم ۲۰۰ فلسطینی دیگر خواهد بود.
»شیخ  محله  در  درگیری  هفته ها  از  پس  گذشته  ماه 
جراح«، فلسطینیان در آخرین جمعه ماه رمضان در »حرم 
شریف« در حمایت از ساکنان این محله تظاهرات کردند 
که به زد و خوردهای شدید با پلیس اسرائیل و ورود پلیس 

به صحن حرم کشیده شد.
حماس اخطار داده بود که اگر اسرائیل »شهرک نشین ها« 
از »حرم شریف«  را  نظامیان خود  و  از »شیخ جراح«  را 

بلینکن به ارسائیل هشدار داد از کوچاندن فلسطیین ها از محله شیخ جراح اجتناب کند
بیرون نبرد، عواقب رویدادها بر دوش اسرائیل خواهد بود.

حماس روز ۲۰ ثور با شلیک هفت راکت، به سوی حومه 
آن،  به  پاسخ  در  که  کرد  عملی  را  خود  اخطار  اورشلیم، 
باریکه غزه را به سختی  ارتش اسرائیل به مدت 1۲ روز 

بمباران کرد.
اسرائیل  به  دیگر  راکت  مدت ۴۳۰۰  این  در  نیز  حماس 
شلیک کرد؛ ۲۴۸ فلسطینی در غزه کشته و 19۴۸ تن 
زخمی شده و خسارات عظیمی به بار آمد و اسرائیل نیز 
متحمل 9 کشته از میان شهروندان خود شد؛ سه کارگر 
خارجی نیز در اسرائیل کشته شدند. خسارات زیادی نیز 
به اموال اسرائیل وارد شد. به اقتصاد اسرائیل نیز در این 

چند روز بیش از دو میلیارد دالر آسیب رسیده است.
یعکوو شبتای، فرمانده پلیس اسرائیل، گفته بود که ایتامار 
با  شهرک نشین ها،  حامی  مجلس  نماینده  یک  بن گویر، 
عامل  محله »شیخ جراح«  در  تحریک آمیز خود  اقدامات 

انتفاضه جدید علیه اسرائیل بوده است.
اما وزارت خارجه اسرائیل رسما فلسطینیان را متهم کرد 
قضیه  »یک  که  اماک  سر  بر  اختافات  موضوع  از  که 
خصوصی« میان افراد است، برای ایجاد خشونت و آشوب 

با انگیزه های ملی »سوء استفاده کرده اند«.
شورای  هفته  این  اقدامات  و  مواضع  همچنین  اسرائیل 
عملیات  خصوص  در  را  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق 

نظامی اخیر قویا محکوم کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پنج شنبه شب از تشکیل 
»ارتکاب  به ظن  تحقیق  برای  بین المللی  کمیسیون  یک 

جنایت جنگی« خبر داد.
دلیل  که  گفته  اسرائیل،  رییس جمهور  ریولین،  رئوون 
یک جانبه«  »تصمیمات  و  سیستماتیک«  »غرض ورزی 

شورای حقوق بشر علیه اسرائیل »قابل درک نیست«.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز گفته است که 

این شورا »وسواس ضد اسرائیلی و گستاخانه« دارد.

حمات شدید راکتی حماس بود، حمایت کرد.
میان  شدید  درگیری های  آغاز  در  اسرائیل  عالی  دیوان 
شرق  در  معترض  فلسطینیان  و  کشور  این  نظامیان 
اورشلیم بر سر خانه های »شیخ جراح«، نشستی را که قرار 
تاخیر  به  برگزار کند،  اماک  این  مورد سرنوشت  در  بود 

انداخت اما این امر از ادامه بحران جلوگیری نکرد.
تا  دادستان، خواسته  مندل بلیت،  آویخای  از  عالی  دیوان 
روز 1۸ جوزا نظر حقوقی خود در مورد خانه های یادشده 

را ارائه دهد.
به نوشته تایمز اسرائیل، یک قانون اسرائیلی مصوب سال 
19۷۰ به یهودیان اجازه می دهد که زمین و خانه هایی را 
که اجدادشان قبل از تاسیس اسرائیل در سال 19۴۸ در 
شرق بیت المقدس خریداری کرده اند، پس بگیرند اما قانون 
مشابهی وجود ندارد که به فلسطینیانی که خانه هایشان 

از سوی یهودیان تصرف شده، امکان بازپس گیری بدهد.
از  بعد  سال  دو  تنها  که  اسرائیل  دیگر  قانون  یک  اصوال 
کرده  تاکید  شد،  تصویب  کنست  در  کشور  این  تاسیس 

اطاعات روز: وزیر خارجه امریکا روز پنج شنبه به اسرائیل 
از محله  فلسطینی  داد که کوچاندن خانواده های  هشدار 
یک  به  اورشلیم  بیت المقدس/  شرق  در  جراح«  »شیخ 

جنگ دیگر منجر خواهد شد.
به گزارش رادیو فردا، آنتونی بلینکن پنج شنبه شب، ششم 
جوزا، در پایان سفر به منطقه، اظهار داشت که در صورت 
خانه های  از  اجباری ساکنان شماری  تخلیه  عملی شدن 
وجود  منطقه  در  ظرفیت  این  هنوز  جراح«  »شیخ  محله 
دارد که تنش و نزاع بر سر آن، به یک جنگ تازه بینجامد.
با  تلفنی  مصاحبه  در  را  این سخنان  امریکا  خارجه  وزیر 
از آسمان اسرائیل در راه  سایت اکسیوس و هنگام عبور 

بازگشت به واشینگتن بیان کرد.
میان  آتش بس  برقراری  از  پس  روز  چند  بلینکن  آقای 
با  منطقه  به  خود  سفر  نخستین  در  حماس،  و  اسرائیل 
از  شماری  و  وزیر  نخست  با  فلسطینی،  قضیه  محوریت 
مقامات اسرائیل، رییس تشکیات خودگردان فلسطینی و 

نیز با سران مصر و اردن دیدار و گفت وگو کرد.
اقدامات  عواقب  از  نگرانی  که  افزود  اکسیوس  به  وی 
طرفین را که ممکن است به جنگ و در نهایت به تضعیف 
کشور  )تشکیل  کشوری  دو  راهکار  تحقق  چشم انداز 

فلسطین در کنار اسرائیل( منجر شود، مطرح کرده ایم.
دوری  آتش بس،  از  غیر  اظهارداشت،  امریکا  خارجه  وزیر 
دور  تکرار  به  ناخواسته  یا  عامدانه  که  اقداماتی  از  کردن 

خشونت شود، اهمیت دارد.
سران  با  خشونت  به  تحریک  خصوص  در  که  افزود  وی 
فلسطینی نیز گفت وگو کرده و همچنین از نقش سازنده 
اردن و مصر در مقابله با خشونت و برقراری آتش بس اخیر 

میان اسرائیل و فلسطینیان تقدیر کرده است.
خواسته  اسرائیل  از  جراح«  »شیخ  بحران  آغاز  از  امریکا 
از  پس  اما  کند،  خودداری  آن  ساکنان  تخلیه  از  که  بود 
مورد  که  اسرائیل  از  حماس،  و  اسرائیل  درگرفتن جنگ 
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اعالن تصحیح
قبآل درشماره )۲161( مورخ 05/03/1۴00 روزنامه اطالعات روز اعالن قرارداد باز سازی تعمیر و اطاق چوچه گیری، ترمیمات حوض های کانکریتی معه جوی های مواصالتی دخولی و خروجی آب و ترمیم حوض های 
کالن کانکریتی فارم ماهی قرغه والیت کابل MAIL/PD/NCB/W/125/1400 مربوط وزارت زراعت، آبیاری ومالداری به نشر رسیده بود و مبلغ قرارداد پروّژ متذکره اشتباها ۲،500،000 دو میلیون و پنجصد هزار 

افغانی ذکر گردیده بود. لذا مبلغ درست آن 1,8۲6,580 )یک میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار و پنجصدو هشتاد افغانی( می باشد داوطلبان محترم مطلع باشند.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«



www.etilaatroz.com ترجمه

دولت افغانستان اراده 
سیاسی چندانی برای بررسی 
جدی جنایات هولناکی مانند 
حمله به مکتب سیدالشهدا 

ندارد که این امر به شایعات 
دامن می زند. ایاالت متحده 
و سایر کشورها باید حامی 
تحقیقات مستقل درباره ی 
این حمله و سایر حمالت و 
اقدام واقعی برای بهبود 
وضعیت امنیتی جوامع در 

معرض خطر باشد.
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»عالن داوطلبی«
 IDLG/OB/NCB/G/07/1400 تدارک پروژه البسه بهاری و زمستانی برای کارکنان خدماتی اداره مرکزی

اداره مستقل ارگانهای محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پروژه البسه بهاری و زمستانی برای کارکنان خدماتی اداره مستقل ارگانهای محلی بابت سال مالی 1۴00 
 WWW.npa.gov.af این اداره اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک)حافظه(، به شکل رایگان از مدیریت عمومی تدارکات، آمریت تدارکات و یا هم از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی
بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی مدت ۲1 روز تقویمی به آمریت تدارکات، اداره مستقل ارگانهای محلی واقع 
تعمیر اسبق وزارت معدن محوطه اداره امور ارایه نماید. و آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل قبول اداره نمی باشد،تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ }۲5000( بیست وپنج هزار افغانی بوده و جلسه آفر 

گشایی به روز)شنبه( مورخ ۲۹/3/1۴00 ساعت 10:00 قبل از ظهر در امریت تدارکات این اداره تدویر می گردد.
نوت: داوطلبان عالقمند در پروسه آفرگشائی باید حد اقل دو روز قبل از ضرب العجل تسلیمی آفر به شماره تماس )0۷86۹8۷۹۴۹( یا ایمیل ادرس )sabawoonkhan1995@gmail.com( به تماس شوند. تا 

مشخصات شان جهت اجازه ورود به جلسه افرگشائی صورت گیرد.

آقای رمضانی می گوید که 
وزارت اطالعات و فرهنگ 
نه به آن ها پاسخ »مثبت« 
می دهد و نه از جواب 
»منفی« خبری است و باعث 
شده آن ها از برنامه های 
امسال شان عقب بیفتند: 
»بیشتر از چهار ماه می شود 
کابل هستم. این وعده ی 
وزارت باعث شده مشکالت 
مالی ما چندبرابر شود.«

اکنون زماین است که تالش ها برای تحقق حقوق برش ابید در مسیر درست قرار بگیرد
آموزش مبتنی بر اجتماع،  یعنی مکاتبی که 
در نزدیکی خانه دانش آموزان واقع شده، بین 
بهره مندسازی  در  و ۲۰۰1  سال های 1996 
آموزش  از  دختران  جمله  از  کودک  هزاران 
آن  از  حاکی  نشانه ها  و  کرد  عمل  موفق 
تحت  مناطق  در  دختران  زندگی  که  است 
اشغال طالبان،  بهبود روزافزونی داشته است. 
ادامه  با  که  می کنند  ادعا  طالبان  مقامات 
تحصیل دختران و زنان در دانشگاه موافقت 
می کنند. ایاالت متحده و سایر حامیان مالی 
تحریم هایی  و  کمک ها  از  ترکیبی  طریق  از 
جدید و بسیار هدفمند علیه افراد خاصی در 
امر  این  به  آن ها  باید  بشر،  حقوق  با  رابطه 

متعهد نگه دارند. 
اساسی  قانون  در  بشر  حقوق  از  حمایت 
مذاکرات  اگر  است.  ضروری  نیز  افغانستان 
پیشرفت  طالبان  و  کشور  این  مقامات  بین 
داشته باشد، طالبان بر تغییر در قوانین مهم 
تأکید خواهند کرد. مانند سال ۲۰۰۴، ایاالت 
متحده و سایر حامیان مالی باید از اهرم های 
حمایت های  حفظ  برای  خود  دیپلماتیک 
به دلیل  است  ممکن  کنند.  استفاده  اساسی 
طالبان  دستاوردهای  و  قریب الوقوع  خروج 
در میدان جنگ، نفوذ ایاالت متحده بر این 
روند کاهش یابد، اما ایاالت متحده همچنان 
مهم ترین عامل خارجی در این انتقال قدرت 
برای  موقعیت خود  از  باید  این کشور  است. 

دفاع از حقوق بشر استفاده کند.
ایاالت متحده و دیگران نباید با نادیده گرفتن 
نیاز به واکنش در برابر سوءاستفاده های شدید 
یا  بین المللی،   عوامل  و  خود  افغان  متحدان 
از دولت  ناامیدی  باعث  فساد گسترده  ی که 
کنند.  تکرار  را  گذشته  اشتباهات  می شود، 
چندانی  سیاسی  اراده  افغانستان  دولت 
مانند  هولناکی  جنایات  جدی  بررسی  برای 
این  که  ندارد  سیدالشهدا  مکتب  به  حمله 
متحده  ایاالت  می زند.  دامن  شایعات  به  امر 
و سایر کشورها باید حامی تحقیقات مستقل 
اقدام  و  سایر حمات  و  حمله  این  درباره ی 
واقعی برای بهبود وضعیت امنیتی جوامع در 

معرض خطر باشد.
دولـت بایـدن همچنیـن بایـد بـه شـفافیت 
درباره ی ادامه اسـتفاده از زور توسـط ایاالت 
اصطـاح  بـه  حمـات  جملـه  از  متحـده، 
تحقیقـات  و  شـده  متعهـد  ضدتروریسـتی 
سـریع و مسـتقل درباره ی حمـات منجر به 
تلفـات غیرنظامـی را تضمیـن کنـد. ایـاالت 
متحـده حتـا پـس از خارج کـردن نیروهـای 
طرف هـای  از  یکـی  همچنـان  نظامـی اش، 
درگیـر و مقید به قوانین جنـگ باقی خواهد 
مانـد. اگرچـه ایـاالت متحـده ایـن جنـگ را 
بـرای احقـاق حقـوق بشـر آغـاز نکـرد، امـا 
نحـوه ی عملکـردش پس از این بـر چگونگی 
پیشـرفت حقـوق بشـر،  یا فاجعه بارشـدن آن 

تأثیـر جـدی خواهد داشـت. 

زنان، رسانه های مستقل و سایر گروه ها ظهور 
کردند. کمک های مالی تفاوت چشم گیری در 
وضعیت  بهبود  کودکان،  مرگ ومیر  کاهش 
و  زندگی  به  امید  افزایش  و  مادران  صحی 

سواد ایجاد کرد.
دختران،  برای  به ویژه  آموزش،  از  حمایت 
هجوم  حامی  کشورهای  شعار  به  تبدیل 
البته  و  شد  افغانستان  به  متحده  ایاالت 
تفاوتی اساسی به جود آورد. میلیون ها کودک 
افغان، که تقریبا یک سوم آن ها دختر هستند، 
رفتند.  مکتب  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
کمک به رسانه ها باعث ایجاد خبرگزاری های 
معتبر در سراسر کشور شد و نسل جدیدی از 
از آن ها  روزنامه نگاران را پرورش داد؛ برخی 
سعی کردند دولت را در زمینه مسائلی مانند 

فساد به چالش بکشند.
از  حمایت  برای  جدی  هشدارهای  اما 
نیاز   »۲۰۰1 سال  از  پس  »دستاوردهای 
نبردی  همچنان  زنان  حقوق  بهبود  است. 
اساسی  قانون  لویه جرگه  در  است.  سخت 

امروز  از مسئوالن آن جنایات،  دادند. برخی 
هم  که  واقعیتی  دارند؛  منصب  کابل  در 
افغان ها و هم جامعه جهانی به آن واقف اند. 

هدفی  به  دستیابی  برای  متحده  ایاالت 
شد:  افغانستان  داخلی  جنگ  وارد  واحد، 
متاشی کردن القاعده و جلوگیری از حمات 
بعدی مشابه حمات 11 سپتامبر. این کشور 
همچنین سعی کرد تا حدی با شعار حمایت از 
حقوق زنان افغانستان حمات خود را توجیه 
کند. اما ایاالت متحده از سال ۲۰۰1 به طور 
مداوم حقوق بشر و حکومت داری خوب را به 
اهداف سیاسی کوتاه مدت، مشارکت و کمک 
مالی به جنگ ساالران افغان که با استفاده از 
قدرت تازه به دست آمده خود نه تنها طالبان، 
کرده اند،  سرکوب  نیز  را  محلی  رقبای  بلکه 
ترجیح داده است. هشدارها مبنی بر این که 
پشتیبانی  به  فقط  سوءاستفاده هایی  چنین 
نادیده  می زند،  دامن  شورشیان  از  محلی 
ارزگان  در  آنچه  اتفاقاتی شبیه  گرفته شده؛ 
تا  کردند  دعوت  طالبان  از  مردم  و  داد  رخ 
حمایت  تحت  محلی  پولیس  شر  از  را  آن ها 
امریکا خاص کند؛ شبه نظامیانی که دختران 

محلی را مورد تجاوز قرار می دادند.
ناتو  و  متحده  ایاالت  شرکای  این که  بدتر 
سال  در  شدند.  وابسته  روابط  گونه  این  به 
ناتو  کشورهای  از  یکی  سفیر  با  من   ،۲۰15
ماقات کردم که سربازانی در منطقه داشت 
که  رازق  قندهار،  امنیه  قومندان  مورد  در  و 
نیروهایش عادت داشتند سر بازداشت شدگان 
را سوراخ کرده و اجساد را در دشت ریگستان 
رها کنند، گفت وگو کردم. سفیر آهی کشید 
و گفت: »اما ما برای محافظت از نیروهای مان 

به رازق نیاز داریم.«
پس از سال ۲۰۰1 ، فضا واقعا برای جامعه 
مدنی در افغانستان باز شد. گروه های حقوق 

منبع:پاتریشیاگاسمن،دیدهبانحقوقبشر
ترجمه:شریفهعرفانی

کشور،  از  خروج  از  پس  متحده  ایاالت 
می تواند از کمک به عنوان اهرم فشار استفاده 
کند، اما دیگر نمی تواند فساد را در سیستم 

نادیده بگیرد.
انفجارهایی  وقوع  می ۲۰۲1،  ماه  در هشتم 
به  منجر  کابل،  سیدالشهدای  مکتب  در 
آن ها  بیشتر  که  شد  نفر   9۰ کشته شدن 
افغانستان  از جامعه هزاره ی شیعه  دخترانی 
بودند. این حمله هولناک،  نشان داد که ترس 
بسیاری از افغان ها از افزایش چنین جنایاتی 
کاما  امریکایی،   نیروهای  خروج  صورت  در 
درباره ی  اساسی  پرسش  اکنون  است.  به جا 
این  افغانستان  در  متحده  ایاالت  سیاست 
است که چطور می توان جلوی وخیم ترشدن 

وضعیت حقوق بشر را گرفت.
هرچند  ندارد،  تازگی  دست  این  از  حماتی 
این  یافته اند.  تعداد، شدت  و  مقیاس  نظر  از 
مکتب که در محله ی فقیر دشت برچی کابل 
واقع شده، با وجود این که در سال های اخیر 
بوده،  بی شماری  حمات  شاهد  منطقه  این 
هیچ محافظی نداشت؛ حماتی که  مسئولیت 
برخی از آن ها را »دولت اسامی« به گردن 
گرفت، اما برخی دیگر را هیچ گروهی به عهده 
نگرفته است. در حادثه تلخ و تکان دهنده یک 
و  زنان  بخش  به  مسلح  افرادی  پیش،  سال 
کردند؛  حمله  برچی  دشت  شفاخانه  زایمان 
حادثه  این  کشته شدگان  میان  در  مادر   15
نخواهد  مشخص  آن  مسئول  هرگز  اما  بود. 
و  جدی  تحقیقاتی  زمینه  این  در  زیرا،  شد، 

معتبر صورت نگرفت.
حمله اخیر نشان داد که جنگ در افغانستان 
کرده  عبور  جدیدی  غیرانسانی  مرزهای  از 
است:  شده  طوالنی  بسیار  جنگ  این  است. 
۴۳ سال جنگ، نه فقط ۲۰ سال اخیر پس 
پی  در  متحده  ایاالت  رهبری  به  حمله  از 
از  بی شماری  تعداد  سپتامبر.   11 حمات 
مردم کشته و زخمی شده اند. میلیون ها نفر 
یا به کشورهای دیگر گریخته اند،  یا در خود 

افغانستان آواره شده اند.
درگیری های مسلحانه  درست همان طور که 
مدت ها  افغانستان  مختلف  جناح های  میان 
شده،  آغاز  متحده  ایاالت  مداخله  از  قبل 
پس از خروج نیروهای امریکایی نیز احتماال 
ادامه خواهد داشت، زیرا جنگ بر سر قدرت 
اختافات ایدئولوژیک پشت این خصومت ها، 
فراموش  افغان ها  دارد.  عمیقی  ریشه های 
در  جناحی  جنگ های  طی  در  که  نکرده اند 
تا 199۴، شبه نظامیان  از سال 199۲  کابل 
را  غرض ورزانه ای  موشکی  حمات  افغان 
و  کردند  آغاز  برچی  دشت  محله  همین  به 
هزاران  قومیتی،  تبعیض  و  به دلیل خصومت 
تجاوزهای  و  رسانده  قتل  به  را  غیرنظامی 
دسته جمعی و کشتارهای هدفمند را صورت 

۲۰۰۴، بسیاری از نمایندگان مرد از تصویب 
برابری همه شهروندان، زن  بر  مبنی  قانونی 
فشار  به دلیل  فقط  مرد، جلوگیری کردند.  و 
حامیان  و  زنان  حقوق  طرفداران  مداوم 
بود  کمک ها(  قطع  به  )تهدید  آن ها  مالی 
نبردهایی  ماده گنجانده شد. چنین  این  که 
صحت  زمینه  در  دستاوردها  و  داشته  ادامه 
جمعیت  بیشتر  و  بوده،  نامساوی  آموزش  و 
مردم  تا  شده اند  برخوردار  آن  از  شهری 
را  آسیب ها  بیشترین  که  روستایی  مناطق 
بر اثر حمات شبانه و حمات هوایی ایاالت 
متحده و دولت افغانستان، و حمات طالبان 

و دولت اسامی متحمل شده اند. 
این دستاوردها اکنون به خطر افتاده، نه تنها 
بلکه  متحده،  ایاالت  نیروهای  به دلیل خروج 
رفته  پیش  گونه ای  به  جنگ  که  رو  این  از 
ایجاد  برای  تاش ها  تضعیف  موجب  که 
گسترده  فساد  افزایش  پاسخگو،  نهادهای 
به  که  شده  شکایاتی  برانگیخته شدن  و 
زد.  خواهد  دامن  شورش ها  به  خود،   نوبه 
خطر  معرض  در  اکنون  افغانستان  دولت 
تهدید  برابر  در  رقیب  جناح های  به  تقسیم 
مقامات  تاش  که  است  طالبان  فزاینده 
اطاعاتی ایاالت متحده برای تجدید اتحاد با 
جنگ ساالران پیشین، این وضعیت را تشدید 
کرده است؛ حتا با وجود این که این کار فقط 
و  اساسی  قانون  نظم  متاشی شدن  باعث 
حمایت از نیروهایی می شود که سوابق جدی 

در سوءاستفاده از قدرت دارند.
بشر  حقوق  از  حمایت  برای  راه  مهم ترین 
مالی  کمک  ادامه  نامشخص،  زمان  این  در 
در  درخشانی  سابقه  که  است  مؤسساتی  به 
ارائه خدمات آموزشی، صحی و سایر خدمات 
به  همچنان  طالبان  این که  وجود  با  دارند. 
داده اند،  ادامه  آموزش  حق  محدودکردن 
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طالبان و جنگ به شیوه ی راهربد »قتل اب هزار زخم«

پس از چند سال اعتراض های گسترده، جنبش های معترض و مدنی 
افغانستان زیر فشار سرکوب و رویکرد امنیتی-استخباراتی حکومت 
افغانستان له شدند. نسل جدید افغانستان پس از چند بار سرکوب 

اعتراض های مدنی توسط حکومت، به ناامیدی عمیقی سقوط کرد. 

آقای غنی  ریاست جمهوری  از ختم دوره  بعد 
سرنوشت جنگ چه خواهد شد؟ آیا با توجه به 
واقعیت سیاسی و امنیتی افغانستان انتخابات 
در  که  شد  خواهد  برگزار  ریاست جمهوری 
نتیجه ی ان جانشین آقای غنی مدیریت جنگ 
درنظرداشت  با  بگیرد؟  برعهده  را  طالبان  با 
خروج  از  پس  امنیتی  نیروهای  ظرفیت 
حمایت های  کاهش  بین المللی،  نیروهای 
جهانی، تجربه ی بد مدیریت روندهای سیاسی 
موجود  سیاسی  تنش های  انتخابات،  مثل 
در صف  که  سیاسی  و  قومی  گروه های  میان 
جنگ  می رسد  به نظر   هستند،  جمهوری 
گسترده تر خواهد شد؛ چرا که نه اراده ای برای 
انتقال مسالمت   آمیز قدرت وجود دارد و نه هم 
ظرفیت های دموکراتیک و مدنی. بنابراین یکی 
از سناریوهای احتمالی تعدد طرف های متعدد 
خودمختاری  زیاد  احتمال  به  و  جنگ  در 
سناریوی  همان  بود.  خواهد  مختلف  مناطق 
که پس از سقوط حکومت نجیب اهلل احمدزی 
امنیتی  و  سیاسی  وضعیت  یعنی  افتاد؛  اتفاق 
برای  سیاسی  و  قومی  گروه  هر  که  انارشیک 

خود شان می جنگیدند.
سناریوی دیگر ادامه جنگ، پیروزی زورمندانه 
طالبان است. آیا ممکن است که طالبان دوباره 
برگردند؟  قدرت  به  اسامی  امارت  دوره  مثل 
افغانستان،  امروزی  واقعیت های  به  توجه  با 
بعید  حدی  تا  سناریو  این  جهان  و  منطقه 
به نظر می رسد. هیچ یک از کشورهای همسایه 
نمی خواهند  پاکستان  به شمول  منطقه  و 
طالبان همچون دوره قبل به قدرت بازگردند 
ترویکای  نشست  در  را  موضوع  این  البته  و 
در  کرده اند.  اعام  نیز  مسکو  در  توسعه یافته 
در  اگر  افغانستان  اکنون  نیز  جهانی  سطح 
محراق توجه جامعه ی جهانی قرار ندارد، بدون 
شک همچون زمان ظهور طالبان به فراموشی 
نیز نرفته  است. جامعه ی جهانی در افغانستان 
کرد  نخواهند  فراموش  البته  و  کرده  هزینه 
چه  قدرت  به  طالبان  زورمندانه  بازگشت  که 
پیامدهای ممکن است برای شان داشته باشند. 
خاک  از  امریکایی  نیروهای  منظور  همین  به 
مسأله ی  از  اما  می شوند،  خارج  افغانستان 
در  امریکایی ها  نمی شوند.  خارج  افغانستان 
حال ساختن دو پایگاه نظامی در آن سوی خط 
دیورند و اوزبیکستان هستند تا همچنان مسأله  
افغانستان را از نزدیک نظارت و مدیریت کنند. 
زور  با  بخواهد  طالبان  که  شرایطی  در  یعنی 
افغانستان  بزرگ  شهرهای  یا  شود  کابل  وارد 
بمب افگن های  شک  بدون  کنند،  تصرف  را 
و  دارند  نزدیکی ها حضور  امریکایی در همین  
به آسمان افغانستان برخواهند گشت. طالبان 
به  و  هستند  آگاه  خوبی  به  موضوع  این  از 
را  والیت ها  مراکز  سقوط  خواب  دلیل  همین 
ممکن  سناریو  این  در  کرده اند.  دور  خود  از 
است طالبان روستاها و ولسوالی های زیادی را 
کابل  سقوط  عزم  صورت  هیچ  به  اما  بگیرند، 
را نخواهند کرد. اما این وضعیت نیز دیر دوام 
نخواهد کرد، چرا که نیروهای قومی و سیاسی 
خدمت  در  این گونه  ابد  تا  جمهوری  در صف 
یک جریان کوچک قومی و سیاسی نمی ماند؛ 
در  دوستم  عبدالرشید  مارشال  همان طوری 
و  برده  است  اسلحه  به  دست  خودش  نهایت 
علیه گروه طالبان و اندکی هم علیه حکومت 
آنچه  نهایت  در  است.  برخاسته  افغانستان 
بن بست  صورت  در  این که  است  واضح  خیلی 
جز  نیز چیزی  ادامه ی جنگ  صلح،  مذاکرات 
بن بست نخواهد بود. درست است که در زمان 
شورش طالبان در میان اقوام اوزبیک و تاجیک 
زمانی که  اما  دارند،  نیروها  مرکز  و  شمال  در 
چتر حکومت برداشته شود، سنگرهای جنگ 
در  قدرت  ماهیت  که  چرا  بود.  خواهد  قومی 

افغانستان قومی است.

قرار  تنگنای سقوط  در  را  احمدزی، حکومت 
دهند. 

خوبی  به  لشکرگاه  شهر  بر  طالبان  حمات 
یک  در  گروه  این  جنگ  جویان  که  داد  نشان 
جبهه جنگ را علیه نیروهای امنیتی افغانستان 
پیش برده نمی توانند؛ چرا که نیروهای امنیتی 
افغانستان با داشتن تسلیحات نظامی پیشرفته 
جنگ  در  هوایی،  قدرت  از  برخورداری  و 
داد.  خواهند  شکست  را  طالبان  جبهه ا ی 
بنابراین این گروه بیشتر از قبل به استراتژی 
آورده اند. جنگ  جویان  با هزار زخم روی  قتل 
این گروه از فاریاب تا بادغیس و فراه، از لغمان 
هلمند  از  غزنی،  و  وردک  میدان  تا  بغان  و 
تا ارزگان و قندهار حمات گوریایی را علیه 
نیروهای امنیتی افغانستان شدت بخشیده اند. 
افغانستان  حکومت  برای  جنگ  شیوه ی  این 
نیروهای  که  دارد. چرا  پی  در  هزینه سنگین 
پیشبرد  توان  تعداد  در  نه  افغانستان  امنیتی 
دارند  را  افغانستان  روستاهای  تمام  در  جنگ 
و نه در امکانات. برعاوه این که تا حد زیادی 
مردم  و  است  طالبان  کنترل  در  نیز  زمین 
زیادی  حد  تا  روستایی  و  دوردست  مناطق 
به دلیل ماحظات محلی و یا ترس از آینده ی 
مبهم سیاسی با گروه طالبان همسویی دارند. 
بافت  افغانستان،  وسیع  جغرافیای  به  توجه  با 
قومی،  و  اجتماعی  شکاف های  جمعیتی، 
و  دوردست  مناطق  در  جمعیت  پراکندگی 
و  مرکز  از  دوری  بر  مضاعف  که  روستایی 
قدرت،  از  دوری  عقده  از  دولتی،  خدمات 
محرومیت، فقر و رشد بنیادگرایی اسامی رنج 
می برند، در چنین بستر جغرافیایی و اجتماعی 
را که در میان  با گروه طالبان  ادامه ی جنگ 
امنیتی  نیروهای  برای  گرفته اند،  سنگر  مردم 
با درک  طالبان  است.  کرده   افغانستان دشوار 
از  را  جنگ  افغانستان،  جغرافیایی  واقعیت 
شهرها، مراکز والیات به ولسوالی ها و روستاها 
نیروهای  می خواهند  طریق  این  از  و  کشانده 
انگیزه  کافی  حد  به  که  را  افغانستان  امنیتی 
مختلف  مناطق  در  دارند،  نجنگیدن  برای 
جنگ  نوع  این  کنند.  چریکی  جنگ  درگیر 
هزینه ی  افغانستان  حکومت  برای  پراکنده 
هزینه   و  خطر  این که  برعاوه  دارد.  سنگین 

لوجیستیکی و انتقاالت نیز مطرح است.
برای  حداقل  طالبان  گروه  می رسد  به نظر 
یا  والیات  مراکز  تصرف  هدف  به  مدتی 
شهرهای بزرگ حمات گسترده نظامی انجام 
بلکه در شهرها و مراکز والیات  نخواهند داد، 
خواهند  استفاده  اسلحه  مثابه  به  انتحار  از 
کابل  اخیر  هفته های  در  همان طوری که  کرد. 

بزرگ شـهرهای  دیگـر  و  کابـل  خیابان هـای 
مقام هـای  می دهـد.  مـرگ  بـوی  افغانسـتان 
حکومتـی در کابـل موترهای لندکـروزر زره را 
در خانـه پارک کرده و بـا موترهای آمبوالنس، 
سـراچه و فانکـوچ کهنـه رفت وآمـد می کنند 
مقناطیسی/چسـپکی  بمب هـای  شـر  از  تـا 
یـک  از  بخشـی  این همـه  بماننـد.  امـان  در 

اسـتراتژی جنگـی اسـت. 
حاال پس از گذشت چهار دهه، استراتژی قتل 
پرمنازعه ی  زمین  در  همچنان  زخم  هزار  با 
افغانستان کاربرد دارد و به نظر می رسد همان 
چرخه ی خشونت و جنگ علیه نظم حاکم در 
افغانستان تکرار شده  است. جنگ  جویان گروه 
زخم  هزار  با  قتل  استراتژی  همان  از  طالبان 
امنیتی  نیروهای  و  بین المللی  نیروهای  علیه 
افغانستان استفاده کردند تا جایی که زمین را 
زیر پای نیروهای ائتاف بین المللی به رهبری 
امریکا در این بیست سال داغ کرد و در نهایت 
با امضای توافق نامه دوحه، نیروهای بین المللی 
را وادار به خروج از افغانستان کردند. اما اکنون 
که قرار است نیروهای بین المللی به طور کامل 
از افغانستان خارج شوند، طالبان همان مسیری 
را در پیش گرفته اند که قبل از این گروه های 
نظم  براندازی  یعنی  رفتند؛  را  آن  مجاهدین 
سیاسی موجود و تشدید منازعه ی دوامدار که 
بدون شک وضعیت انارشیک دیگری را در پی 

خواهد داشت. 
واکنش  در  ظاهر  به  اگرچند  طالبان  گروه 
به وجود  مجاهدین  که  انارشیک  وضعیت  به 
آورده بودند، ظهور کردند. اما اکنون از همان 
یک  مجاهدین  که  می روند  پیش  به  مسیری 
آن  پیامدهای خون بار  و  کردند  تجربه  آن  بار 
و  منطقه  افغانستان،  مردم  دامن گیر  هنوز 
جهان است. حاال پس از آغاز روند خروج کامل 
نیروهای بین المللی از خاک افغانستان، طالبان 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  بر  را  حمات شان 
در سراسر کشور شدت بخشیده و خشونت ها 
چنان که  داده اند.  افزایش  بی سابقه  به طور  را 
اخیر  ماه های  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
از  اندکی  تعداد  با  جنگ  درگیر  همه روزه 
جنگ  جویان طالبان در مناطق مختلف هستند 
که به طور مستقیم وارد جنگ نمی شوند، بلکه 
انجام  انتحاری  حمات  می  زنند،  شبیخون 
کنارجاده ای  انفجارهای  و  ماین  از  می دهند، 
مراکز  بر  تروریستی  حمات  می گیرند،  کار 
آموزش و اجتماع مردم انجام می دهند، مردم 
به طور  و  می کنند  محاکمه صحرایی  را  عادی 
پراکنده به بدنه ی نظام و سیستم امنیتی زخم 
نجیب اهلل  دوره  همچون  نهایت  در  تا  می زنند 

عباسعارفی

به  عما  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  روند 
طالبان  است.  شده   متوقف  و  رسیده  بن بست 
گفت وگوهای  ادامه  برای  اراده ای  و  تمایل 
ندارند، همان طوری که  فعلی  با حکومت  صلح 
اراده ی  نیز  غنی  رییس جمهور  حکومت 
چندانی برای صلح با طالبان ندارد. با این حال 
یک تفاوت بسیار عمده بین طالبان و حکومت 
با  طالبان  این که  دارد؛  وجود  افغانستان 
هزار  با  »قتل  جنگی  استراتژی  از  استفاده 
ولسوالی ها  مراکز  بر  را  حمات شان  زخم«، 
کابل  در  را  انتحاری  حمات  آن  با  موازی  و 
اما برخاف آن ها حکومت  شدت بخشیده اند، 
را  فعال  دفاع  حالت  قبل  از  بیشتر  افغانستان 
چندین  اخیر  هفته های  در  گرفته،  پیش  در 
و  لغمان  بغان،  والیت های  در  را  ولسوالی  
از دست داده و به عقب نشینی  میدان وردک 

تاکتیکی روی آورده است.
گروه طالبان که همواره به عنوان جنگ  جویان 
نیابتی پاکستان در افغانستان عنوان می شوند، 
و  امریکایی ها  توسط  رژیم شان  این که  از  پس 
شد،  داده  سقوط  بین المللی  ائتاف  نیروهای 
با  اما  برگشتند،  جنگ  میدان های  به  دوباره 
که  گوریایی  و  غیرمتعارف  جنگ  شیوه ی 
چهار دهه قبل این شیوه ی جنگ را سازمان 
طراحی  مجاهدین  برای  پاکستان  استخبارات 
کرده  بودند تا نیروهای اتحاد جماهیر شوروی 
را  احمدزی  نجیب اهلل  داکتر  و حکومت  سابق 
در جغرافیای وسیع افغانستان زمین گیر کنند؛ 
یعنی قتل با هزار زخم و داغ کردن زمین زیر 
پای نیروهای خارجی و داخلی در افغانستان. 

جنگ  زمان  در  که  اخترعبدالرحمان  جنرال 
استخبارات  سازمان  ریاست  روس ها،  علیه 
از  داشت،  عهده  بر  را  )آی اس آی(  پاکستان 
زخم  هزار  با  قتل  استراتژی  اصلی  طراحان 
چنان که  بود.  مجاهدین  گروه های  برای 
در  افغانستان  بخش  رییس   محمدیوسف، 
کتاب  در  پاکستان  استخبارات  سازمان 
اخترعبدالرحمان  می نویسد؛  گم نام«  »سپاهی  
از رهبران گروه های مجاهدین که در پاکستان 
مقیاس  در  که  بود  خواسته  بودند،  مستقر 
حمات شان  دوام دار  به صورت  ولی  کوچک، 
افغانستان  حکومت  و  شوروی  نیروهای  بر  را 
باید  کوچک  این حمله های  شمار  کنند.  اجرا 
زیاد، اما برق آسا و چریکی می بود. براساس این 
می زدند،  شبیخون  باید  مجاهدین  استراتژی، 
ترور می کردند، کاروان های اکماالتی را هدف 
می کردند،  منفجر  را  پل ها  می دادند،  قرار 
میدان های  به  و  می زدند  را  نفت  تانکرهای 
جنگی،  روش  این  می کردند.  حمله  هوایی 
آن ها  وارد می کرد.  روس ها  به  تلفات سنگین 
داغ  پای شان  زیر  را  زمین  و  کرده  خسته  را 
را  افغانستان  تا  می کرد  مجبور  و  می ساخت 

ترک کنند.

شیوه ی جنگ طالبان
پایه هـای بـرق را می زننـد تا کابـل در تاریکی 
و  فـراه  هـرات،  در  نفـت  تانکرهـای  بمانـد، 
ولـی  آتـش می گیـرد،  کابـل  دروازه شـمالی 
عاملیـن آن معلـوم نیسـت، در قندهـار و غـور 
پل هـای بـزرگ و کوچـک بـا انفجـار تخریـب 
می شـود تـا رفت وآمـد بـرای مـردم مشـکل 
شـوند، تمامـی مسـیرهای رفت وآمـد از مرکز 
بـه والیـات ناامـن اسـت، هیچ کسـی در هیچ 
کجـای افغانسـتان احسـاس امنیـت نمی کند، 
تعطیـل  کار  بـازار  شـده،  تخریـب  سـرک ها 
اسـت، مـردم در فکـر مهاجـرت و فـرار از این 
داخـل  ناامنـی  کابـل  در  هسـتند.  وضعیـت 
خانه هـای مردم رسـیده اسـت، معلوم نیسـت 
کـه چـه وقـت از پنجـره راکـت یـا موشـک 
داخـل خانـه می آیـد و همـه را نابـود می کند. 

بود.  خونین  انتحاری  حمله ی  یک  شاهد 
مکتب  در  کابل  غرب  در  انتحاری  حمله  این 
دختران  آن  قربانیان  که  داد  رخ  سیدالشهدا 
طالبان  اگرچند  بودند.  کودکان  و  دانش آموز 
را برعهده نگرفتند، ولی  این حمله  مسئولیت 
نیز  طالبان  که  کرده  ثابت  مشابه  تجربه های 
انجام  را  این چنینی  انتحاری  حمات  بارها 
داده اند، و همین طور با توجه به نفوذ طالبان بر 
سایر گروه های تروریستی فعال در افغانستان، 
به نوعی مسئول چنین  این گروه  بدون شک 
حمات  آن که  با  است.  خونین  رویدادهای 
و  می دهد  رخ  کابل  غرب  در  که  انتحاری 
بیشتر هزاره ی شیعه را هدف قرار می دهند، به 
نوعی برنامه ی کشتار سیستماتیک هزاره های 
اما  تروریستی است،  از سوی گروه های  شیعه 
گروه  همه  رأس  در  که  تروریستی  گروه های 
را  دیگری  سیاسی  اهداف  دارد،  قرار  طالبان 
نیز از این طریق دنبال می کنند. وقوع چنین 
سنگین  روانی  پیامدهای  خونین  رویدادهای 
دارد. با هر رویداد انتقادها علیه حکومت شدت 
می گیرند،  فاصله  حکومت  از  مردم  می گیرد، 
جهان  همین طور  و  می شود،  بیشتر  نفرت ها 
نسبت به آینده ی افغانستان ناامیدتر می شود، 
دستاورد  طالبان  برای  این ها  همه ی  که 
چیزی  چنین  واقع  در  می شوند.  محسوب 

خواسته ی طالبان است. 

سناریوهای ادامه جنگ
مذاکرات صلح در صورتی احتمال موفقیت اش 
زیاد است که دو طرف به بن بست نظامی رسیده 
باشند، اما فعا در جنگ جاری افغانستان مسأله 
طالبان  گروه  طرف  یک  است.  پیچیده  کمی 
نیروهای  توافق نامه خروج  امضای  با  که  است 
بین المللی از افغانستان اعتماد به نفس شان باال 
رفته و ادعای پیروزی دارند. درحالی که طرف 
مقام  در  ریاست جمهوری  ارگ  حلقه  مقابل 
طالبان  با  تکلیف شان  هنوز  حکومت  اجرایی 
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  نیست.  روشن 
حالت  در  عما  مستقر  دولت  نیروهای  مقام 
حالت  در  اواخر  این  در  این که  بدتر  و  دفاعی 
عقب نشینی تاکتیکی قرار دارند. با این حال در 
صورت ادامه ی بن بست مذاکرات صلح و موازی 
با آن ادامه ی جنگ، افغانستان با چند سناریو 
ادامه ی  سناریوها  از  یکی  که  است  روبه رو 
جنگ طبق روال فعلی است. اما تا چه وقت؟ 
در خوش بینانه ترین حالت حکومت آقای غنی 
ادامه  را  این جنگ  بتواند  دیگر  تا چهار سال 
که  ندارد  قانونی  فرصت  آن  از  پس  اما  دهد، 
دهد.  ادامه  طالبان  با  جاری  جنگ  این  به 

سناریوهای ادامه جنگ جاری چه خواهد بود؟


