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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.

4

ایجاد شورای عالی دولت و مسوولیت تاریخی کارگزاران قدرت
برای ترسیم افغانستان صلح آمیز و خشکاندن ریشه های تاریخی بحران و جنگ، در کنار ایده و باور هم دیگرپذیرانه، ابزارهای 

قوی مدیریتی در قالب نظام سیاسی مردم ساالر و قانونی و از همه مهم تر ساختارهای سیاسی بر بنیاد واقعیت های اجتماعی و 
فرهنگی جامعه افغانستان ضرورت مبرم است.

سیگار:حدودسهمیلیونکودکدرساحاتزیرکنترلطالبانازواکسینپولیومحرومشدهاند
برای  امریکا  ویژه  بازرس  اداره  کابل:  ۸صبح، 
با نشر گزارشی اعالم  افغانستان )سیگار(  بازسازی 
کرد که نزدیک به سه میلیون کودک زیر پنج سال 
واکسین  دریافت  از  طالبان  کنترل  زیر  ساحه  در 

پولیو محروم شده اند.
اداره، روز شنبه، یکم جوزا، گزارش تازه خود  این 
که  است  شده  گفته  گزارش  این  در  کرد.  نشر  را 
توسط  پولیو  واکسین  تطبیق  ممنوعیت  دلیل  به 
گروه طالبان  ۲.۵ تا سه میلیون کودک و اکسین 

نشده اند.
طبق گزارش سیگار، این شمار از کودکان در مناطق 

تحت کنترل طالبان از تطبیق واکسین پولیو محروم 
شده اند.

اداره بازرس امریکا می گوید که این شمار کودکان، 
طی دو برنامه جداگانه در دو سال پسین از دریافت 

این واکسین بازمانده اند.
که  است  آمده  هم چنان  گزارش  این  ادامه  در 
هم زمان با آغاز کمپین خانه  به  خانه واکسین پولیو، 
روبه رو  امنیتی  تهدیدات  با  بخش  این  کارمندان 

شده اند.
رسمی  صورت  به  سیگار  گزارش  به  طالبان  گروه 

واکنش نشان داده است.

سیگار، به کشته شدن سه واکسیناتور زن توسط 
تفنگ داران در شهر جالل آباد و نیز یک انفجار در 

ریاست صحت عامه ننگرهار اشاره کرده است.
تفنگ داران در دو حمله جداگانه در دهم حمل سال 

جاری، سه کارمند صحی در این والیت را کشتند.
پولیو یا فلج کودکان، بیماری  است که درمان ندارد 
و بهترین راه برای مهار آن، استفاده از واکسین پولیو 

برای کودکان زیر پنج سال است.
در سال جاری و نیز ۲۰۲۰ میالدی به دلیل شیوع 
کرونا و نیز ممانعت از تطبیق برنامه واکسین پولیو، 

شمار واقعات این بیماری افزایش یافته است.

4

شکستیاعقبنشینیتاکتیکی؟

عقب نشینی تاکتیکی

3

پس از اعالم زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، میزان حمالت گروه طالبان 
بر کالن شهرها و ولسوالی ها افزایش یافته است. این گروه تنها در یک شبانه روز 
گذشته در دست کم 1۵ والیت کشور با نیروهای امنیتی درگیر بوده است. براساس 
معلومات نهادهای امنیتی، طالبان در والیت های لغمان، میدان وردک، لوگر، سرپل، 
بلخ، هلمند، بغالن، تخار، کندز، بدخشان، بادغیس و ارزگان حمالت تهاجمی انجام 
داده اند که در نتیجه با تلفات سنگین مواجه شده اند. طبق این معلومات، تنها در 
۲4 ساعت گذشته بیش از 173 جنگ جوی طالب توسط نیروهای امنیتی کشته و 
بیش از 1۰۰ تن دیگر زخمی شده اند. از سوی دیگر نحوه حمالت گروه طالبان در 
جریان روزهای اخیر متفاوت بوده است. این گروه بیش تر بر ولسوالی ها حمله کرده  
و در مواردی برخی ولسوالی ها را نیز تصرف کرده است. سقوط پی هم ولسوالی ها، 

انتقادات اعضای مجلس نماینده گان را به همراه داشته است.

سقوطپیهمولسوالیها؛
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4:27دقیقه؛
آخرینزنگرخصتیوصنفهایی

کهبرایهمیشهخالیشد



 

دیرگاهی است که خبری از صلح نیست. مذاکرات دوحه با تمام 
استانبول هم  تکلیف نشست  هیجانی که داشت، متوقف است. 
روشن نیست. تالش سیاسی ای که بتواند روزنه  هرچند کوچک 
امید به سوی صلح باز کند، نیز به چشم نمی خورد. گویا جهان هم 
در حال فراموشی افغانستان است؛ یا دست کم نمی خواهد فراتر 
از توصیه اخالقی به صلح کاری بکند. در سطح ملی اما رخوت و 
سردرگمی در حدی است که هیچ کسی نمی داند فردا چه اتفاقی 

خواهد افتاد.
منفی  اثر  مردم  فعلی  زنده گی  روی  آن که  ضمن  وضعیت  این 
گذاشته، باعث ناامیدی آن ها نسبت به آینده نیز شده است. تصور 
عمومی آن است که جنگ با تمام قوت وارد زنده گی آن ها خواهد 
شد و افغانستان به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. از این رو، 
قابل  بخش  و  افتاده   کوچ کشی  فکر  به  سرمایه گذاران  بیش تر 
توجهی از آن ها نیز قباًل بار و بساط خود را به یک کشور دیگر 
احتمالی  با شرایط خونبار  اما درمانده اند که  عام  برده اند. مردم 
آینده چگونه کنار بیایند. آن ها نه پای رفتن دارند و نه بال پریدن 
کام  در  زنده گی  در چنین شرایطی،  آینده.  به  امیدی  نه هم  و 
مردم عام بسیار تلخ می گذرد. دولت هم از خلق بارقه امید در دل 

جامعه عاجز است.
به مردم دروغ گفته اند که فعاًل حرف  مقامات متأسفانه آن قدر 
راست آن ها هم خریداری ندارد. وعده های رنگین به آن ها داده 
با این وصف، مردم شک دارند که  اما عملی نشده است.  شده؛ 

دولت بتواند در بدترین شرایط در کنار آن ها بایستد.
با گسترش جغرافیای جنگ و سقوط ولسوالی ها به دست گروه 
طالبان، بر حجم نگرانی مردم و یأس آن ها از دولت افزوده شده 
است. این امر هم چنان باعث قطع امید آن ها از تالش های مرتبط 
در  انعطافی  وقتی می بینند که هیچ  مردم  است.  به صلح شده 
است،  متوقف  دوحه  مذاکرات  نمی شود،  دیده  دو طرف  مواضع 
از تالش معطوف به  نشست استانبول برگزار نمی شود و جهان 
نتیجه برای صلح پا پس کشیده است، در قعر ناامیدی فرو می روند.

آینده افغانستان تاریک است و مردم نگران. دولت باید برای رفع 
این نگرانی دست به کاری بزند و عماًل نشان بدهد که صلح برایش 
یک امر حاشیه ای نیست. جهان نیز برای ترغیب طرف ها به صلح، 
باید  بین المللی  نهادهای  شود.  اقدام  وارد  جدی تر  صورت  به 
فشارهای الزم را بر طرف های جنگ وارد کنند تا به میز گفت وگو 
برگردند. اگر تالش ها برای آوردن صلح به متن تصمیمات دولت 
افغانستان و گروه طالبان تشدید نشود، جنگ وارد مراحل پیچیده 
آن خواهد شد. این هشداری است که باید آن را جدی گرفت و 

اجازه نداد که دامنه جنگ  گسترده تر شود.
با توقف کامل گفت وگوها و بن بست تمام راه های منتهی به صلح، 
افغانستان وارد یک جنگ داخلی تمام عیار خواهد شد. این جنگ 
داخلی، جنگ همه علیه همه خواهد بود. در این جنگ، امکان 
از  نشانه های کم رنگی  البته  است.  متصور  نوع جنایت  هر  وقوع 
وقوع چنین جنگی در بعضی از والیت ها دیده می شود. در چنین 
شرایطی، جهان نباید تنها نظارگر منفعل وضعیت باشد. دولت 
و طالبان هم باید مسوولیت های خود در قبال آینده افغانستان 
را درک کنند. نباید با خیره سری، خشونت ورزی و انتقام جویی، 
افغانستان را وارد یک جنگ ویرانگر و خانمانسوز داخلی دیگر 

کنند.
سران حکومت باید هرچه زودتر شورای عالی دولت را تشکیل 
کنند. این شورا باید خطوط اساسی اقدامات بعدی دولت را روشن 
سازد. تیم های سیاسی شریک در قدرت، نباید آینده افغانستان را 
به خاطر منافع تیمی خود به قمار بگیرند. اجازه بدهند که شورای 
عالی دولت بدون عیب و نقص تشکیل شود. این شورا می تواند 
تنها محل گردهمایی تمام رهبران سیاسی و شخصیت های ملی و 
تنها کورسوی امید افغان ها برای خلق اجماع ملی در آینده باشد. 
از این رو، تأخیر در تشکیل شورای عالی دولت در شرایطی که 
جنگ با تمام قباحت آن رو به گسترش است و مردم نسبت به 

آینده قطع امید کرده اند، به نفع نیست.
نفع هیچ  به  و کج کشی  تأکید کرد که سرکشی  باید  پایان  در 
برود،  دست  از  صلح  رشته  اگر  نیست.  حکومت  سران  از  یکی 
همه یکسان در آتش جنگ خواهند سوخت. در شرایطی چنین 
حساس، نیاز است که ارگ و سپیدار به زبان مشترک برسند. به 
خاطر منافع تیمی، به پیکر تیم مقابل زخم نزند. تعیینات باید در 
چارچوب توافق نامه انجام شود. هر دو تیم باید به صالحیت های 
راه  تنها  این  بگذارند.  توافق نامه وقع  این  یک دیگر در چارچوب 
حفظ هم بسته گی و بلند بردن سطح مقاومت در برابر تهدیدات 
را  این صورت، هیوالی جنگ همه  غیر  در  است.  طالبان  گروه 

خواهد بلعید.

خبری از صلح نیست

یک  شنبه
شماره 3606

2 جوزای 1400
23 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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مقامهامیگویندکهکشتزارهایگندمشماریازدهقانان
درآتشجنگسوختهاست

بیشاز۸۰تندرولسوالیچالوالیتتخاردریک
»ختمقرآن«مسمومشدند

۸صبح، قندهار: مقامام محلی در والیت جنوبی 
هلمند می گویند که در پی درگیری های اخیر در 
این والیت کشت زارهای گندم برخی از دهقانان 

آتش گرفته و نابود شده است.
و  آبیاری  زراعت،  ریاست  مسووالن  گفته  به 
در  ناوه،  ولسوالی  بر  افزون  والیت،  این  مالداری 
نیز در سه جای جداگانه  لشکرگاه  بوالن  ساحه 
درگیری ها سوخته  دلیل  به  گندم  کشت زارهای 

است.
رفیع اهلل قلم، مدیر عمومی پالن و برنامه های این 

در  »خیرات«  مراسم  یک  در  کابل:  ۸صبح، 
ولسوالی چال والیت تخار بیش از ۸۰ تن از اهالی 

محل مسموم شده اند.
۸صبح  به  تخار  پولیس  سخنگوی  اسیر،  خلیل 
از  پیش   11:۰۰ ساعت  رویداد  این  که  گفت 
خانقاه  روستای  در  ثور،  جمعه، 31  روز  چاشت 

ولسوالی چال به وقوع پیوسته است.
به گفته او، بیش از ۸۰ تن در یک مراسم »ختم 
که  افزود  وی  شده اند.  مسموم  خیرات«  و  قرآن 
ولسوالی  به کلینیک  از مسموم شده گان  شماری 

ریاست گفت که تنها در ساحه عینک ولسوالی 
گندم  کشت زار  زمین  جریب  اندازه ۲3  به  ناوه، 

سوخته است.
او ابراز نگرانی کرد که اگر درگیری ها در ساحات 
احتمال می رود که حاصالت  یابد،  ادامه  زراعتی 

دیگر دهقانان نیز در میان آتش نابود شود.
کشت زارهای  آتش سوزی  از  خبرهایی  هم چنان 
گندم در ولسوالی نادعلی هلمند نیز در رسانه ها 

اجتماعی نشر شده است.
این  دلیل  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
آتش سوزی ها را ادامه درگیری های بین نیروهای 

امنیتی و جنگ جویان طالبان خوانده اند.
و  مرکز  از  بخشی هایی  اخیر  هفته های  در 
ولسوالی های هلمند شاهد درگیری گسترده بین 
نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالبان بوده است. 
این درگیری ها به دنبال حمالت گسترده طالبان 

آغاز شده است.

ساحه  در  دیگر  شماری  و  یافته اند  انتقال  چال 
بررسی  مورد  گروه های صحی  و  داکتران  توسط 
و تداوی قرار گرفتند. اسیر می گوید که با وجود 
معلوم  رویداد  این  علت  ساحه  به  داکتران  اعزام 
از  شماری  که  است  حالی  در  این  است.  نشده 
انداخته  را  رویداد  این  علت  محلی  خبرنگاران 

شدن چرس در غذای مردم می گویند.
این  در یک رویداد جداگانه در ولسوالی چاه آب 
والیت نیز هشت تن به دلیل خوردن چرس همراه 

غذا مسموم شده اند.

فرماندهگارنیزیونولسوالی
آقچهوالیتجوزجان

کشتهشد

دولتافغانستانازاعالم
برنامهتازهناتوبرایحمایتاز
نیروهایامنیتیاستقبالکرد

فرمانده  جنبش،  آق محمد  کابل:  ۸صبح، 
جوزجان  والیت  آقچه  ولسوالی  گارنیزیون 

کشته شده است.
عبدالرشید  مارشال  به  نزدیک  فرمانده  این 
دوستم، رهبر حزب جنبش، صبح روز شنبه، 
یکم جوزا، از سوی یک محافظ خود کشته 

شده است.
طبق اعالم منابع محلی، این رویداد در مرکز 

ولسوالی آقچه جوزجان رخ داده است.
محافظ آق محمد جنبش پس از گلوله باری 

بر وی، از محل حادثه فرار کرده است.
شورای  اول  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
آق محمد  که  می گوید  ملی،  مصالحه  عالی 
مردم  دشمنان«  »خصمانه  طرح  با  جنبش 

کشته شده است.
طبق معلومات فرهمند، آق محمد از سال ها 
امر  تحت  نیروهای  صفوف  در  سو  این  به 
مارشال دوستم کار می کرد و از چند سال به 
این سو به عنوان فرمانده گارنیزیون ولسوالی 

آقچه وظیفه اجرا می کرد.
مارشال  که  عملیاتی  در  جنبش  آق محمد 
و  فاریاب  جوزجان،  والیت های  در  دوستم 
سرپل در گذشته اجرا کرده بود، حضور فعال 

داشت.

۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه کشور از 
تداوم کمک هایش  بر  مبنی  ناتو  اخیر  اعالم 
به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان استقبال 

کرده است.
در خبرنامه وزارت خارجه که روزشنبه، یکم 
جوزا، نشر شد، گفته شده است که از اعالم 
نیروهای  با  ناتو  سازمان  حمایت های  مجدد 
امنیتی افغانستان در بخش ارتقای ظرفیت و 
حمایت مالی از این نیروها، قدردانی می کند.

و  دفاعی  نیرو های  آموزش  خارجه،  وزارت 
فراهم سازی  هم چنان  و  افغانستان  امنیتی 
این  به  تدارکاتی  خدمات  ارائه  برای  بودجه 

نیروها را یک نیاز توصیف کرده است.
طبق خبرنامه وزارت خارجه، آغاز فصل جدید 
همکاری میان افغانستان و سازمان ناتو گامی 
موثر در امر مبارزه مشترک علیه تروریسم و 
تامین صلح و ثبات در کشور و منطقه است.

وزارت امور خارجه به ادامه همکاری هایش با 
تازه روابط  ناتو در چهارچوب فصل  سازمان 
این سازمان با افغانستان، اعالم آماده گی کرده 

است.
سخنگوی  اندر،  رحمت اهلل  حال،  همین  در 
نوار  یک  در  نیز  ملی  امنیت  شورای  دفتر 
تصویری می گوید که خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان به معنای قطع کمک های آن ها 
به  نظامی  و  مالی  همکاری های  و  نیست 
ادامه  گذشته  مانند  کشور  امنیتی  نیروهای 

خواهد داشت.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان 
سی و  جمعه،  روز  ناتو  یا  شمالی  اتالنیک 
یکم ثور، در دیدار با امانوئل ماکرون، رییس 
جمهور فرانسه، در پاریس اعالم کرد که در 
سه محور به همکاری های خود پس از خروج 

نیروهای ناتو با افغانستان ادامه می دهد.
این سه محور شامل ماموریت مشورت دهی 
افغان،  نیروهای  از  مستمر  مالی  حمایت  و 
فراهم سازی آموزش نیروهای ویژه در خارج از 
افغانستان و تامین بودجه حمایت از عملکرد 

میدان هوایی کابل می شود.

هشتمینروزتظاهراتدرفاریاب؛
معترضانازداوودلغمانیخواستنداینوالیت

راترککند

گسترشدامنهدرگیریهادرهلمند؛

۸صبح، کابل: تظاهرات باشنده گان والیت فاریاب 
علیه والی جدید این والیت وارد هشتمین روز خود 

شد.
هشتمین  در  جوزا،  یکم  شنبه،  روز  معترضان 
لوای  برابر  با پوشیدن کفن در  این تظاهرات  روز 
کاری  دفتر  که  شاهین   ۲۰۹ اردوی  قول  اول 
از  آن ها  کردند.  تجمع  است،  لغمانی  محمدداوود 

داوود لغمانی خواستند که فاریاب را ترک کنند.
از  و  عالی جوانان  انیق، عضو شورای  محمدظاهر 
روزنامه  با  صحبت  در  فاریاب،  محلی  خبرنگاران 
۸صبح گفت که تظاهرات روز شنبه گسترده تر بود 
و معترضان برای اولین بار در درب لوای اول قول 
اردوی ۲۰۹ شاهین تجمع کرده بودند. به گفته او، 
معترضان هشدار دادند که اگر والی جدید فاریاب 
»رفتارهای  نکند، مسوولیت  ترک  را  میمنه  شهر 
خارج از تظاهرات مسالمت آمیز و درگیری با لوای 

ارتش« به دوش حکومت خواهد بود.
طبق معلومات انیق، اطراف مقر والیت فاریاب در 
کنترل معترضان است و خیمه تحصن یکی برای 

زنان و دیگری برای مردان برپا شده است.
حزب  سخنگوی  نیرو،  احسان  حال،  همین  در 
دوستم،  عبدالرشید  مارشال  ریاست  به  جنبش 
می گوید که هیچ گونه مذاکراتی درباره حل مساله 

فاریاب صورت نگرفته است. به گفته او، مردم در 
والیت های دیگر نیز برای برپایی تظاهرات آماده گی 
خواست  به  حکومت  که  صورتی  در  و  می گیرند 
اقدامات  مسوولیت  نکند،  رسیده گی  معترضان 

بعدی به دوش حکومت خواهد بود.
تظاهرات در مخالفت با معرفی والی جدید فاریاب در 
شهر میمنه پس از اعالم برنامه معرفی محمدداوود 
لغمانی که در سوم ثور به این سمت گماشته شد، 
شکل گرفت. پیش از آن نیز تظاهراتی در دست کم 
برگزار  کشور  شمال شرقی  و  شمال  والیت  چهار 
شده بود. قرار بود محمدداوود لغمانی در ۲۵ ماه 
ثور معرفی شود، اما با دو روز تأخیر در لوای اول 
قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شهر میمنه به کارش 
باری مانع نشست هواپیمای  آغاز کرد. معترضان 

حامل لغمانی در ۲۵ ثور شده بودند.
سوی  از  نیز  فدرالی  دولت  اعالم  مثل  شعارهایی 
معترضان سر داده شده است. برخی از تصاویر نشر 
شده در جریان روزهای گذشته نشان می دهد که 
معترضان سالح نیز برداشته  و در مواردی پرچمی 

را  زیر نام »ترکستان« حمل کرده اند.
از نظر دولت، معترضان باید به والی جدید فاریاب 
اجازه خدمت گزاری بدهند و پیش از پیش قضاوت 

نکنند.



عبداالحمد حسینی 

حسیب بهش

از  خارجی  نیروهای  خروج  زمان  اعالم  از  پس 
افغانستان، میزان حمالت گروه طالبان بر کالن شهرها 
و ولسوالی ها افزایش یافته است. این گروه تنها در یک 
با  کشور  والیت   1۵ دست کم  در  گذشته  روز  شبانه 
نیروهای امنیتی درگیر بوده است. براساس معلومات 
لغمان،  والیت های  در  طالبان  امنیتی،  نهادهای 
میدان وردک، لوگر، سرپل، بلخ، هلمند، بغالن، تخار، 
کندز، بدخشان، بادغیس و ارزگان حمالت تهاجمی 
مواجه  تلفات سنگین  با  نتیجه  در  که  داده اند  انجام 
شده اند. طبق این معلومات، تنها در ۲4 ساعت گذشته 
نیروهای  توسط  طالب  جنگ جوی   173 از  بیش 
امنیتی کشته و بیش از 1۰۰ تن دیگر زخمی شده اند. 
از سوی دیگر نحوه حمالت گروه طالبان در جریان 
روزهای اخیر متفاوت بوده است. این گروه بیش تر بر 
ولسوالی ها حمله کرده  و در مواردی برخی ولسوالی ها 
ولسوالی ها،  پی هم  سقوط  است.  کرده  تصرف  نیز  را 
همراه  به  را  نماینده گان  مجلس  اعضای  انتقادات 
داشته است. به باور آن ها ضعف در رهبری  نهادهای 
طالب  جنگ جویان  که  است  شده   سبب  امنیتی 
آگاهان  کنند.  تصرف  را  دولت  کنترل  تحت  مناطق 
تاکتیک جنگی  خود  اما معتقدند که طالبان  نظامی 
را تغییر داده اند. به باور آنان، طالبان بر ولسوالی هایی 

ارگ ریاست جمهوری می گوید که تالش ها ایجاد دو 
یک  است  قرار  است.  یافته  تسریع  در حکومت  شورا 
شورا با عضویت 1۵ تا ۲۵ نفر و شورای دیگر با عضویت 
۵۰ تا 6۰ نفر ایجاد شود. شورای دومی بیش تر شکل 
تخصصی دارد و با شورای عالی دولت همکار خواهد 
بود. با این حال به گفته منابع، هرچند بیش تر بحث ها 
اما  شده،  نهایی  دولت  عالی  شورای  ایجاد  مورد  در 
این شورا  پیرامون تشکیل و صالحیت  اختالف نظرها 
از  برخی  میان  این  در  است.  مانده  پابرجا  هم چنان 
سیاسیون، از جمله گلبدین حکمتیار پیشنهاد کرده اند 
که اعضای این شورا به هدف شکل گیری اجماع ملی 
افراد  بیش تر  سهم  بر  ارگ نشینان  اما  باشد،  محدود 
تأکید دارند. تاکنون سهم سه نفر از قوه اجراییه و دو 
خوانده شده  نهایی  ترکیب  این  در  مقننه  قوه  از  نفر 
این شورا  این سیاسیون معتقدند که  بر  افزون  است. 
باید تصمیم گیرنده باشد و مشوره دادن آن دردی را 
دوا نمی کند. هرچند روز دوشنبه، سوم جوزا، به عنوان 
زمان اعالم این شورا و برگزاری اولین نشست آن تعیین 
شده است، اما منابع احتمال می دهند که این کار با 

تأخیر صورت گیرد. 
ارگ ریاست جمهوری می گوید که تالش ها برای ایجاد 
دو شورا از سوی این نهاد ادامه دارد. هرچند یک شورا 
به نام »شورای عالی دولت« در توافق نامه سیاسی ۲۸ 
برای آن  نام دقیق  اما هنوز  یافته،  ثور 13۹۹ تصریح 
انتخاب نشده است. شورای دومی نیز بیش تر ساختار 
تخصصی دارد و در زمینه اجماع ملی به شورای عالی 
دولت کمک می کند. محمد امیری، معاون سخنگوی 
ارگ ریاست جمهوری، روز شنبه، یکم جوزا، به روزنامه 
۸صبح گفت که شورای عالی دولت بین 1۵ تا ۲۵ عضو 
خواهد داشت. به گفته او، افزون بر محمداشرف غنی، 
رییس جمهور کشور، امراهلل صالح و محمدسرور دانش، 
رییس  رحمانی،  میررحمان  جمهور،  رییس  معاونان 
رییس  مسلم یار،  عبدالهادی  و  نماینده گان  مجلس 
مجلس سنا نیز در ترکیب این شورا حضور دارند. بدین 
ترتیب سهم سه نفر از قوه اجراییه و دو نفر از قوه مقننه 

نهایی است. 
آقای امیری هم چنان افزود که در شورای عالی دولت 
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است،  آن ها ساده  و تصرف  بیش تر آسیب پذیرند  که 
حمله می کنند و به این طریق جنگ روانی را نیز به 
پیش می برند. این آگاهان نظامی به حکومت پیشنهاد 
می کنند که نیروهای امنیتی را از مناطق آسیب پذیر 
بیرون کند و شیوه جنگ را از حالت دفاعی به تعرضی 
ضمن  امنیتی  نهادهای  حال  همین  در  دهد.  تغییر 
که  می گویند  نماینده گان  مجلس  اعضای  ادعای  رد 
و  است  بی پیشنه  امنیتی  نهادهای  بین  هماهنگی 
اوضاع به گونه درست مدیریت می شود. مسووالن در 
این نهادها تأکید دارند که به دلیل دقت در عملیات 
نظامی،  و  ملکی  افراد  تلفات  میزان  آوردن  پایین  و 
آنان،  گفته  به  می کنند.  عقب نشینی  جاها  برخی  از 
نهادهای امنیتی در تالش اند تا با راه اندازی عملیات، 

ساحات تصرف شده را دو باره پس بگیرند. 
امریکایی  نیروهای  اعالم زمان خروج  از  طالبان پس 
این  افزوده اند.  حمالت شان  شدت  بر  افغانستان،  از 
بر والیت های هلمند،  از عید سعید فطر  گروه پیش 
بغالن  والیت  در  حتا  و  حمله  بغالن  و  کندز  غزنی، 
اما  امنیتی  چندین ولسوالی را تصرف کرد. نیروهای 
زدند.  و عقب  دفع  را  این حمالت  کامل  آماده گی  با 
و  کرده  تغییر  طالبان  گروه  نحوه حمالت  اما  اکنون 
این گروه بیش تر بر ولسوالی ها حمله می کند. حتا در 

بیش تر اشخاص متنفذ سیاسی و ملی که از جریان های 
مختلف سیاسی هستند، حضور خواهند یافت. به گفته 
او، سهم زنان نیز چهار کرسی در ترکیب این شورا مد 
نظر گرفته شده است، اما ممکن است افزایش یابد. به 
گفته معاون سخنگوی رییس جمهور، این شورا حکومت 
را در بحث مشوره و تصمیم گیری کمک می کند، اما در 
کار ارگان های دولتی دخالت نخواهد کرد. بدین ترتیب 
ادامه  معمول  نهادهای حکومتی طبق  روزانه  کارهای 
که  کرد  تصریح  ادامه  در  امیری  آقای  یافت.  خواهد 
شورای عالی دولت با شورای عالی مصالحه ملی تضادی 
ندارد و شورای مصالحه کارهایش را هم چنان به پیش 

خواهد برد. 
آقای امیری هم چنان گفت یک شورای دیگر که ساختار 
آن بیش تر فنی است، با حضور ۵۰ تا 6۰ عضو ایجاد 
خواهد شد. به گفته وی، در این شورا افرادی از اقشار 
مختلف جامعه، از جمله زنان، روحانیون، فرهنگیان و 
گفتنی  داشت.  خواهند  عضویت  مدنی  جامعه  فعاالن 
روز  شورا  این  ترکیب  معلومات،  براساس  که  است 

دوشنبه، سوم جوزا، اعالم خواهد شد.

ادامه جنجال ها بر سر تشکیل و صالحیت شورا
به  هویتش  به شرط حفظ  دولت  در  دیگر  منبع   یک 

برخی موارد توانسته  است چندین ولسوالی  را تصرف 
جلریز  ولسوالی   گروه  این  معلومات،  براساس  کند. 
میدان وردک و ولسوالی دولت شاه لغمان را در جریان 
به گونه کامل تصرف کرده است.  یک هفته گذشته 
تأیید  را  ولسوالی ها  این  منابع محلی سقوط  هرچند 
می کنند، اما نهادهای امنیتی با رد این ادعا می گویند 
که نیروهای امنیتی »عقب نشینی تاکتیکی«  کرده اند. 
تند  انتقادات  ولسوالی ها  پی هم  سقوط  حال  این  با 
اعضای مجلس نماینده گان را برانگیخته است. شماری 
از اعضای مجلس نماینده گان نهادهای امنیتی را به 
نبود  ناتوانی متهم می کنند و می گویند که به دلیل 
هماهنگی الزم میان این نهادها، ولسوالی ها به دست 

گروه طالبان سقوط می  کند. 
فضل کریم ایماق، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس 
نماینده گان، به روزنامه ۸صبح گفت که گروه طالبان 
در حال حاضر به مناطقی تعرض می کند که تصرف 
ولسوالی ها  افزود که طالبان در  او  باشد.  آسان  آن ها 
به  اقدام  رو  این  از  دارند،  اختیار  در  بیش تر  اراضی 
سقوط ولسوالی ها می کنند. عالوه بر این، به باور این 
عضو مجلس نماینده گان، طالبان می خواهند که برای 
باشند  داشته  دستاورد  استانبول،  نشست  در  شرکت 
تا بتوانند براساس آن با حکومت و جامعه بین المللی 
چانه زنی کنند. او گفت که این گروه به همین دلیل 
حمالت گسترده  خود را آغاز کرده  است و از آن جا یی 
که توان سقوط مراکز شهرها را ندارد، باالی ولسوالی ها 
برای  که  داد  پیشنهاد  به حکومت  او  می کند.  حمله 
را  هوایی  حمالت  ولسوالی ها،  سقوط  از  جلوگیری 

بیش تر کند و مانع پیش رفت گروه طالبان شود. 
از سوی دیگر آقای ایماق به سقوط ولسوالی جلریز و 
کمک نرسیدن به نیروهای گیر مانده در این ولسوالی 

و  تشکیل  مورد  در  اختالف نظرها  که  گفت  ۸صبح 
صالحیت شورای عالی دولت هنوز پابرجا مانده است. 
این منبع افزود که با توجه به اختالف نظرهای موجود، 
تعیین روز دوشنبه به عنوان زمان اعالم ترکیب نهایی 
این شورا دقیق و نهایی نیست. این منبع تصریح کرد که 
در ُکل روی ایجاد شورا تفاهم وجود دارد، اما برخی از 
سیاسیون روی تشکیل آن اختالف نظر دارند. به گفته 
منبع، برخی از سیاسیون می خواهند که ترکیب شورای 
ارگ نشینان  اما  باشد،  محدود  و  کوچک  دولت  عالی 
با این مورد موافق نیستند و خواستار افزایش اعضای 
این شورا شده اند. در کنار این در مورد صالحیت شورا 
منبع،  باور  به  است.  نشده  گرفته  نهایی  تصمیم  نیز 
مشوره دهی،  مرجع  دولت  عالی  شورای  این که  بحث  
تصمیم گیری یا میان این دو باشد، پیش از وقت است. 
و  این شورا  ابعاد شکل گیری  تصریح کرد که همه  او 
مکانیسم کار آن در ادامه با نشر اعالمیه ای از سوی ارگ 

ریاست جمهوری روشن خواهد شد.
اسالمی،  رهبر حزب  گلبدین حکمتیار،  میان  این  در 
و  شورا  این  ترکیب  بودن  محدود  بر  هم چنان 
جریر،  همایون  دارد.  تأکید  آن  بودن  تصمیم گیرنده 
عضو برجسته حزب اسالمی به رهبری آقای حکمتیار، 
به روزنامه ۸صبح گفت که در نشست سه جانبه رهبر 

اشاره کرد و گفت که حکومت باید به نیروهای امنیتی 
که به کمک ضرورت دارند و یا در محاصره اند، عاجل 
نرسیدن  صورت  در  که  افزود  او  کند.  کمک رسانی 
کمک، مورال و روحیه جنگی نیروهای امنیتی پایین 
وزارت  به جواب  واکنش  او هم چنان در  آمد.  خواهد 
امنیه ولسوالی جلریز والیت  به قوماندان  امور داخله 
این  باشد،  دقیق  حرف  این  »اگر  گفت:  یدان وردک 
این صد درصد روی روحیه  گپ غیرمسووالنه است. 
روز  چهار  آن ها  دارد.  منفی  تاثیر  امنیتی  نیروهای 
مقاومت کردند، مهمات و نان نرسید و سبب سقوط 
ولسوالی شد«. این در حالی است که مجیب اهلل امینی، 
فرمانده پولیس ولسوالی جلریز میدان وردک تا ناوقت 
نیروهای تحت امرش در  از  با شماری  پنج شنبه شب 
محاصره طالبان بود. در یک نوار صوتی که از او به نشر 
رسید، او گفت که از سه روز به این سو در محاصره 
طالبان قرار دارد و هیچ کمکی به آن ها صورت نگرفته 
منظورش  ظاهراً  که  صوتی  نوار  این  در  او  است. 
امور داخله است، می گوید: »زمانی  سرپرست وزارت 
که به وزیر زنگ می زنیم و وضعیت را می گوییم که 
این گونه است، می گوید که ما چطور کنیم. وقتی که 
وزیر یا معین با تمام امکانات مشکالت سرباز خود را 
حل نمی تانه، وای به حال سربازی که در سنگر َخو 

می کنه و خون خود را می ریزانه«.
به  بیان کرد که حکومت  ایماق  آقای  از سوی دیگر 
قانون تمکین نمی کند و به فرهنگ سرپرست وزیران 
از مدیریت وزارت خانه های  او  نقطه پایان نمی گذارد. 
توسط  داخله  وزارت  و  دفاع  وزارت  مثل  کلیدی 
نیز  امر  این  افزود که  او  انتقاد کرد.  سرپرست وزیران 
او،  گفته  به  دارد.  تأثیر  جنگ  مدیریت  و  ناامنی  در 
مدیریت  برای  پشت کار  و  تعهد  چندان  سرپرستان 
بحران ندارند. این در حالی است که وزارت های امور 
دفاع و داخله توسط سرپرستان اداره می شوند. هرچند 
مجلس بارها از حکومت خواسته است که افراد جدید و 
شایسته را برای این وزارت خانه ها معرفی کند، حکومت 

اما تاکنون به این خواست ها وقعی نگذاشته است.
ادامه در صفحه ۸

این حزب با رییس جمهور غنی و حامد کرزی، رییس 
جمهور پیشین، روی تصمیم گیرنده بودن شورای عالی 
به  بود.  توافق شده  آن  ترکیب  بودن  و محدود  دولت 
صالحیت  صاحب  باید  دولت  عالی  شورای  او،  گفته 
باشد و پس از بحث روی مسایل کالن ملی، مصوبات 
آن نهایی تلقی شود؛ زیرا به باور آقای جریر، شورای 

مشورتی مشکلی را حل نمی کند. 
همایون جریر هم چنان گفت که دلیل اصلی ایجاد این 
شورا، توافق روی یک طرح واحد در سطح کشور، فیصله 
در مسایل بزرگ ملی و شکل گیری اجماع سیاسی است، 
اما به باور او، در صورتی که شمار اعضای شورا بیش تر 
باشد، شکل گیری چنین اجماعی مشکل می شود. آقای 
جریر گفت که این دو ویژه گی برای حزب اسالمی مهم 
است و رییس جمهور نیز در نشست سه جانبه به آن 
توافق کرده بود. به باور او، به یک اجماع سیاسی و طرح 
واحد صلح نیاز است؛ زیرا در غیر آن »فرصت طالیی 
نشست صلح ترکیه« به هدر خواهد رفت. شمار اعضایی 
که آقای حکمتیار در ترکیب شورای عالی دولت بر آن 

تأکید دارد، هشت نفر است. 
منابع در جریان روزهای گذشته به ۸صبح گفته بودند 
که شماری از سیاسیون به شمول عبداهلل عبداهلل رییس 
شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رییس جمهور 
پیشین، عبدالرب رسول سیاف و دیگران بر »اجرایی« 
مسایل  در  دولت  عالی  شورای  بودن  »تصمیم گیر«  و 
صلح و جنگ، سیاست خارجی، استقالل و حاکمیت 
ملی تأکید داشته اند. با این حال محمداشرف غنی اصرار 
داشته است که شورای عالی دولت به حکومت مشورت 
دهد و صالحیت »اجرایی و تصمیم گیری« متعلق به 

نهاد ریاست جمهوری باشد. 
پیش تر روزنامه ۸صبح فهرست احتمالی اعضای شورای 
رییس  ترتیب  بدین  بود.  کرده  نشر  را  دولت  عالی 
جمهور غنی، عبداهلل عبداهلل، میررحمان رحمانی، حامد 
عبدالرشید  مارشال  سیاف،  رسول  عبدالرب  کرزی، 
عطامحمد  ربانی،  صالح الدین  محقق،  محمد  دوستم، 
نور، محمدکریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، سید منصور 
حبیبه  گیالنی،  حامد  مسلم یار،  فضل هادی  نادری، 
سرابی، زهره مطهری، فوزیه کوفی و فاطمه گیالنی در 
توجه  با  که  است  گفتنی  شامل اند.  شورا  این  ترکیب 
به حضور معاونان رییس جمهور، این فهرست طویل تر 

می شود.

سقوط پی هم ولسوالی ها؛ 
شکستیاعقبنشینیتاکتیکی؟

تشکیل و صالحیت شورای عالی 
دولت هنوز محل بحث است
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ایجاد شورای عالی دولت و مسوولیت 

تاریخی کارگزاران قدرت

نخبه گان گروهی و قومی مختلف افغانستان است.
اکنون افغانستان در جایی قرار گرفته است که به راحتی 
بحران   و  تاریخی  بدبختی های  تمامی  به  می توانیم 
عمل  این  بگذاریم.  پایان  نقطه  ملک  این  در  آدم سوز 
مدیران  صادقانه  و  سالم  اراده   به  متکی  سعادت بخش 
سیاسی و نخبه های سیاسی در کشور است و نیازمند 
است  مدیریتی  و  سیاسی  بسترسازی های  و  مقدمات 
که توسط آن به این مهم دست یازیده شود. یکی از 
تمهیدات قوی و قابل اعتماد ایجاد شورای عالی دولت 
است که جدیداً از تأسیس آن در رسانه های کشور یاد 
و گزارش می شود. شورای عالی دولت بایست کارکردی 
واحد  افغانستان  نماد  امر  واقعیت  در  که  باشد  داشته 
سخت  افغانستان  امروز  کند.  تمثیل  را  همه شمول  و 
نیازمند دیدگاه های مشترک و روحیه هم دیگرپذیری 
است. شورای عالی دولت این عمل را به صورت عینی 
برهه   این  در  را  سیاسی  کثرت گرایی  و  تثبیت  باید 
حساس تاریخ افغانستان شالوده سازی کند و بنا بگذارد. 
افغانستان خانه  هم چنانی که در حیطه  گپ و سخن 
بسیار  تصمیم گیری های  در  می شود،  قلمداد  مشترک 
مهم و ارزنده و در پالیسی های عملی نیز باید این مسأله  

حیاتی از جانب شورای عالی دولت تثبیت شود.

از  این که  کنار  در  چندهویتی  و  چندقومی  جوامع 
برازنده گی هایی برخوردار هستند، تهدیدهایی نیز متوجه 
آنان است. افغانستان نمونه بارز این نوع جامعه است که 
اتنیکی و فرهنگی،  در دو قرن اخیر این چندگانه گی  
خود را در مناسبات اجتماعی و سیاسی بیش تر دخیل 
آن  افغانستان  که  تاریخی  واقعیت  بنابر  است.  ساخته 
این چندرنگی کتله ای در بستر  را تجربه کرده است، 
اجتماع هم چنان از گذشته وجود داشته و با شکافتن 
و فروپاشی نظم سیاسی سنتی در افغانستان به صورت 
از گذشته متبارز شده است. چنین  جدی تر و فربه تر 
جوامعی در صورتی که از بنیادهای فرهنگی تساهل گرا 
موجود  چندگانه گی  باشند؛  برده  سهم  دموکراتیک  و 
اما در  تبدیل می شود؛  به فرصت های قوی  در جامعه 
اوضاع جامعه  ای مثل افغانستان، این تشتت اتنیکی به 
شکل چالش ظهور کرده است/می کند. پرسش اساسی 
این است که اساساً چرا این گونه شود؟ پاسخ این سوال 
و  سیاسی  ساختار  و  سیاسی  نظام  عمیق  تحلیل  در 
است.  نهفته  کشور  حاکمه  دستگاه  کارکرد  هم چنان 
زیرا نهاد قدرت، پتانسیل های اجتماعی و سیاسی خلق 
راستای  در  سیاسی  طاقت های  این  هرگاه  و  می کند 
وحدت و یک پارچه گی مسالمت آمیز و انسان محور در 
جامعه نباشد، نیروی متضاد به وجود می آید. دقیقاً این 
نیروهایی که از بنیاد یک واکنش غیرملی و خودخواهانه 
نظام سیاسی، ساختار سیاسی و کارگزاران سیاسی در 
از  دفاع  داعیه شان  می کنند،  پیدا  ظهور  جامعه  بدنه 

حقوق و هویت شان در پیکر جامعه است.
پالیسی های  از  جوامع  این گونه  در  قدرت  صاحبان 
یک رنگ سازی جامعه پیروی می کنند و کثرت طبیعی 
را در بستر جامعه نمی نگرند. نظام سیاسی را براساس 
تفکر قوم غالب بنا می گذارند و ساختار سیاسی ای را 
تعریف می کنند که از طریق آن سیاست های غالبانه و 
آمرانه را تعمیل می سازند. بقای هم چو نظام ها و استمرار 

دموکراسی مشارکتی و احقاق حقوق همه شهروندان 
افغانستان در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی از شوراهای بزرگی چون شورای عالی دولت 
انتظار می رود. شکستن انحصار قدرت به صورت فردی 
و یا گروهی که تاهنوز از مشخصات این کشوری درگیر 
عالی  که شورای  است  دیگری  کار  است،  بوده  بحران 
دولت به شکل مشارکتی در سطوح باالی کشور باید 
به وجود بیاورد. تصمیم ها براساس رای همه گانی اخذ و 
قدرت اجراآت آن نیز به شکل مشارکتی تعمیل شود. 
آرام  فضای  برگشت  برای  امیدواری ها  و  صلح  پروسه 
و  مشارکتی  روند  با  افغانستان  در  انسان ها  و شایسته 
همه شمول امکان می یابد و در جهت تسهیل آن اجماع 
ملی تا حدودی شکل پیدا می کند. عامل مادر و اصلی 
در آوردن صلح در افغانستان و هم چنان پایداری صلح 
در کشور، بحث داخلی و اجماع در سطح ملی ست. اگر 
با ایجاد شورای عالی دولت این پارامتر موثر خلق شود 
که تا اندازه ای امیدوارکننده می نماید و نقش اساسی و 
وطن دوستانه  خویش را اعمال کند، به یقین افغانستان 
در فصل تازه  تاریخ سیاسی و تاریخ معاصر خویش قرار 
خوش بینی،  چنین  تحقق  صورت  در  گرفت.  خواهد 
سنت مفلوک و به انزجار رفته  کهن سیاسی که در این 
خاک تاکنون سیطره سیاه داشته است، نقش و رنگش 

کم تر خواهد شد.
خشکاندن  و  صلح آمیز  افغانستان  ترسیم  برای 
ریشه های تاریخی بحران و جنگ، در کنار ایده و باور 
هم دیگرپذیرانه، ابزارهای قوی مدیریتی در قالب نظام 
سیاسی مردم ساالر و قانونی و از همه مهم تر ساختارهای 
فرهنگی  و  اجتماعی  واقعیت های  بنیاد  بر  سیاسی 
که  زمانی  تا  است.  مبرم  ضرورت  افغانستان  جامعه 
زیرساخت های سیاسی و مدیریتی در جامعه خاصیت 
هرگز  باشند،  نداشته  را  دیگرپذیری  و  کثرت گرایی 
افغانستان به آرامش و آسایش و ختم بحران نخواهد 
رسید. لذا این فرصت پیش آمده برای افغانستان، بدون 
معاصر  تاریخ  در  که  است  مجالی  بی نظیرترین  تردید 
افغانستان، در حال رقم خوردن است. مردم افغانستان، 
سزاوار ختم کشتار، شایسته فضای صلح پایدار و الیق 
افغانستان مشترک به تمام معنا در نظر و عمل هستند. 
شورای عالی دولت مسوولیت تاریخی دارد تا این روزنه  
امید را برای مردم افغانستان به یک چشم انداز واقعی 

تبدیل کند.

قدرت شان در این است که روحیه خودی و بیگانه را 
در سطح کشور به صورت بنیادین القا کنند. این نوع 
نگاه به سیاست و ساختار سیاسی در جوامع چندپارچه 
اجتماعی  مخوف  شکاف های  تعمیق  سبب  اتنیکی، 
می شود. واکنش های خصمانه را زمینه سازی می کند و 
بدتر از همه این که دستگاه سیاست و نهاد قدرت خود را 
در جایگاه مالک الرقاب و محق می پندارند و دیگران را 
مستحق سرکوب و محکوم به هم رنگ شدن با صاحبان 
قدرت می دانند. در صورتی که چنین باشد/شود، عماًل 
جامعه و دولت با بحران خطیری مواجه می شوند که هر 
لحظه با اندک تحول و بهانه  ای جهت گیری های مشخص 
خلق شود و کشور به بحران هایی مواجه گردد که شاید 
تأسف  با  کند.  مدیریت  را  فضا  آن  نتواند  هیچ کسی 
شبیه این تحلیل را در واقعیت امر مردم افغانستان در 
سیر تاریخ سیاسی گذشته شان آزموده اند. نبود روحیه 
پلورالیسم سیاسی در میان نخبه گان سیاسی - فرهنگی 
در افغانستان در گذشته، این  مخمصه ها را رژف و این 

زخم ها را خون چکان ساخته بود.
تجربیات تاریخی در این کشور خیلی هزینه بر و گران 
نوین کشور  تاریخ  این فصل  اما خوب است در  است؛ 
از آن تجربه های تاریخی یکی یکی پند گرفته شود و 
اوضاع حال و آینده این سرزمین بر بنیاد آگاهی و درس 
نهادینه سازی  و  ترویج  همین طور  و  گذشته  از  عبرت 
روحیه دموکراتیک و کثرت گرایی سیاسی - فرهنگی 
در هم سوی و هم پذیری، در جامعه سامان داده شود. 
امروز  دنیای  در  تحکم سیاسی  یا  و  تک روی سیاسی 
دیگر خریدار ندارد و ظرفیت برای حل و پذیرش آن نیز 
در میان مردم دیده نمی شود. پس، جایگزین ایده های 
جامعه  در  کردن  عمل  و  فکر  غالبانه  و  تنگ سیاسی 
متکثری مانند افغانستان، قبول کثرت گرایی سیاسی و 
فرهنگی است که از بنیاد در نهاد دولت و قدرت بایست 
شالوده سازی شود. یگانه راه حل پایان بخشیدن به بحران 
و  همه شمول  ساختارهای  ترسیم  افغانستان،  تاریخی 
عادالنه قدرت است. این کار به نفع تمامی شهروندان و 

شوروی  قوت های  خروج  تجربه  می گرفت.  صورت 
از افغانستان موجود است. در زمان خروج نیروهای 
شوروی نه تنها تولی ها و کندک ها که حتا لواهایی 
که اکماالت و حمایه  آن ها از طریق زمین با مشکل 
صورت می گرفت، عقب نشینی کردند. با عقب نشینی 
این لواها و کندک ها، نیروی بزرگ مانور و ذخیره 

برای قول اردوها ایجاد شد.
یک  زمان  آن  در  کندک ها  و  لواها  عقب نشینی 
قول اردوهای جالل آباد،  اکمال  بود.  موثر  استراتژی 
پکتیا و قندهار که بدون حمایه شوروی ها به مشکل 
استراتژی  این  شدن  پیاده  با  می گرفت،  صورت 
توسط خود افغان ها با تلفات و ضایعات کم تر اجرا 
شد. جنگ جالل آباد به بهترین وجه مدیریت شد. 
والیات پکتیا، خوست، زابل، قندهار، ارزگان، هلمند، 
کندز، بغالن، کنر و جالل آباد بدون حمایه شوروی ها 

اکمال می شد.
مسوول عدم تعبیه مجدد قطعات نیروهای امنیتی و 
دفاعی که امروز دامن گیر نیروهای امنیتی و دفاعی 
شده است، سیاسیون و والی ها هستند. در بسیاری 
از ولسوالی ها با وجودی که تنها چند صد متر مربع 
و یا چند کیلومتر مربع در اختیار نیروهای امنیتی 
و دفاعی است، متباقی ساحات در کشمکش میان 
نیروهای امنیتی و طالبان قرار دارد. از طرف دیگر، 
وضعیت  درنظرداشت  با  ولسوالی ها  این  اکثریت 
امنیتی  نیروهای  حالت  و  کشور  امنیتی  کنونی 
ندارد.  هم  استراتژیک  منفعت  چندان  دفاعی،  و 
انتخابات  به  بخشیدن  مشروعیت  برای  سیاسیون 
ریاست جمهوری و وکالی پارلمان در کار نظامیان 
مداخله می کردند و با تعبیه مجدد نیروها مخالفت 
تقرر  و  تعیین  در  والیان  اکثریت  حتا  می ورزیدند. 

قوماندان ها نقش ایفا می کردند.
از جانب دیگر، نیروهای حمایت قاطع نیز نیروهای 
امنیتی و دفاعی را در تعبیه مجدد قوت ها همکاری 
نکردند. نیروهای امنیتی و دفاعی به دلیل مخالفت 
سیاسیون نتوانستند بسیاری از جزوتام های خود را 
این  که  مناطقی  در  بدهند.  تاکتیکی  عقب نشینی 
زمینی  راه های  و  داشتند  قرار  محاصره  در  نیروها 

دارد.  فراوان  اقسام  و  انواع  خود  ذات  در  جنگ 
و  تعرض  به  تاکتیکی  نگاه  از  متعارف  جنگ های 
مدافعه و نامتعارف به چریکی و کمین گفته می شود. 
جنگلزار،  در  جنگ  به  جغرافیایی  نگاه  از  جنگ 
دلدلزار، کوهسار و میدان های هموار تقسیم می شود. 
سایبری،  می توانند  جنگ ها  نیز  تکنولوژی  نگاه  از 
هم چنان،  باشند.  بیولوژیکی  و  کیمیایی  هسته ای، 
و  کم  مصرف  با  که  است  جنگی  روانی،  جنگ 
تأثیرات بیش تر مخرب در همه انواع جنگ های ذکر 
شده، قابلیت استعمال دارد. موضوع مورد بحث ما 
»عقب نشینی تاکتیکی« است که این روزها بسیار 

مورد بحث رسانه ها قرار گرفته است.
یکی  و  نظامی  اصطالح  یک  تاکتیکی  عقب نشینی 
از اجزای مدافعه است. مدافعه در ذات خود شکل 
نوع  این  نظامی  نیروهای  است.  جنگ  اجباری 
روی  از  بلکه  نه،  قوت  روی  از  را  جنگی  تاکتیک 
یک  که  زمانی  هم  آن  می کنند؛  اختیار  ناچاری 
جزوتام در یک منطقه برای حصول یک هدف در 
مدافعه قرار می گیرد، یا بعد از حصول هدف بنا بر 
دستور مقامات باالیی عقب نشینی می کند و یا بنا بر 
عدم داشتن توانایی مقاومت و عدم دریافت حمایه 
به خاطر جلوگیری  مافوق، جبراً  مقامات  از جانب 
از تلفات و ضایعات عقب نشینی می کند تا در موقع 
مناسب دوباره مواضع از دست رفته را اشغال کند. به 

این روش ، عقب نشینی تاکتیکی می گویند.
صورت  اختیاری  ندرت  به  تاکتیکی  عقب نشینی 
می گیرد. آن هم زمانی که نیروها برای عملیات های 
گماشته  جایی  به  طبیعی  حوادث  اثر  در  نجات 
صلح  حفظ  برای  نیروها  که  زمانی  یا  می شوند، 
قرار  متخاصم  گروه های  میان  میانجی  منحیث 
تهدید  در  منطقه  یک  که  زمانی  یا  و  می گیرند 
تعرض کشور همسایه و یا گروه های تروریستی قرار 

پالن گذاری  در  نه  هم  امریکایی ها  بود،  مسدود 
عقب نشینی سهم گرفتند و نه حمایت هوایی کردند. 
حمایت زمینی هم که از سال ۲۰14 به بعد کاماًل 
محدود شده بود. به طور مثال، عقب نشینی نیروهای 
امنیتی و دفاعی از ولسوالی غورماچ والیت فاریاب 

کاماًل ناقص صورت گرفت.
»ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است«. هنوز 
هم نیروهای امنیتی و دفاعی از قابلیت های زیادی 
برخوردار هستند. استراتژی دفاع مستقالنه ترتیب 
و  بود  ترتیب شده  در سال 13۹۸  شود، چنان چه 
ریاست  و  ملی  امنیتی  شورای  دفتر  دسترس  در 
جمهوری قرار دارد. از نقاط مثبت آن استفاده شود، 
مناطقی که در آن اکمال نیروهای امنیتی و دفاعی 
از طریق زمین مشکل آفرین است، با حمایه قطعات 
خاص و کوماندو تخلیه شود. هم چنان ولسوالی هایی 
وجب  -اگرچه  دارد  کم تر  استراتژیک  اهمیت  که 
وجب خاک افغانستان مهم است- اما بنابر ضرورت، 
نیروهای  از  شود.  تخلیه  مانور  نیروی  ایجاد  برای 
ذخیره در اکماالت سایر لواها، ولسوالی ها، حفظ و 

امنیت شاهراه ها استفاده شود.
دولت می تواند این نیروها را مدیریت کند. این نیروها 
کادرهای  نیستند.  کم  کشور  امنیت  تأمین  برای 
نظامی که بدون سپری شدن زمان معین تقاعد به 
تقاعد سوق داده شدند، بدون تبعیض احضار شوند 
و از آن ها در سوق و اداره نیروها استفاده شود. از 

قطعات و جزوتام ها در سراسر کشور حمایت شود.
در سال های 136۰ در بیان خیل جاجی والیت پکتیا 
در نزدیکی خط دیورند وظیفه اجرا می کردم. وقتی 
هواپیماهای قوای هوایی را می دیدم، خوش می شدم 
دارد.  خبر  ما  از  ما  دولت  که  می گرفتم  روحیه  و 
اگر دولت با پرسونل نیروهای امنیتی و دفاعی در 
جلریز ارتباط می گرفت و به آن ها اطمینان حمایوی 
سخنگویان  و  نمی شدند  تسلیم  آن ها  می داد، 
دولت هم مجبور نمی شدند در بساط نکته دانان از 
عقب نشینی تاکتیکی که نمی دانند )به خاطری که 
نظامی نیستند و اصطالحات نظامی را نخوانده اند( به 

چه چیزی اطالق می شود، سخن بگویند.

داشته باشد، نیروها در حالت مدافعه قرار می گیرند، 
وقتی تهدیدها برطرف می شود، دستور عقب نشینی 

تاکتیکی داده می شود.
در اغلب موارد، عقب نشینی تاکتیکی جبراً صورت 
و  قطعات  باشد  که  دلیلی  هر  بر  بنا  می گیرد. 
جزوتام ها توان مقاومت را در مقابل دشمن ندارند؛ 
بنابراین نخست عقب نشینی و بعد از آرایش قوا و 
دست  از  ساحات  زمینی،  و  هوایی  حمایه  دریافت 
وقتی  چنان چه  می کنند.  اشغال  دوباره  را   رفته 
طالبان چند سال پیش به شهر کندز حمله کردند، 
نیروهای امنیتی و دفاعی بنا بر عدم داشتن توانایی 
تلفات  از  این گروه و جلوگیری  مقاومت در مقابل 
ملکی و نظامی، عقب نشینی کردند و بعد از آرایش 
این  از دست  رفته را پس گرفتند.  قوت ها ساحات 

مورد، یک »عقب نشینی تاکتیکی« بود.
می گیرد.  صورت  منظم  تاکتیکی  عقب نشینی های 
به این معنا که قطعات و جزوتام ها در یک فرصت 
تهیه شده  از قبل  برنامه ای  و  با یک پالن  مناسب 
پرسونل، سالح، مهمات و تجهیزات شان را که قابل 
انتقال  مصون  مکان  یک  در  خود  با  باشد،  انتقال 
می دهند و حالت مدافعه را به خود اختیار می کنند 
و متباقی تجهیزاتی را که نمی توانند انتقال دهند، 
برای این که به دست دشمن نیفتد، در ساحه از بین 

می برند.
عقب نشینی های تاکتیکی عموماً برای خارج شدن از 
نقاط محکوم و مستقر شدن به نقاط حاکم صورت 
می گیرد. تعبیه نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص 
صورت  طوری  ملی  پولیس  و  اردو  ایجاد  اوایل  در 
گرفته است که در آن زمان از حمایت قوی هوایی 
و زمینی نیروهای ائتالف برخوردار بودند و هیچ نوع 
نمی شد.  احساس  عقب نشینی  بر  مبنی  ضرورتی 
اکنون که این حمایه وجود ندارد، نیروهای امنیتی 
و دفاعی مجبور هستند برای ایجاد قوت های مانور، 

عقب نشینی تاکتیکی کنند.
تعبیه  تاکتیک،  نوع  این  با  نشدن  مواجه  برای 
مجدد قوت ها حتا در آغاز سال ۲۰14 که اکثریت 
نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شدند، باید 

عقب نشینی تاکتیکی

مهدی شیرزاد

عصمت اهلل احمدی، ماستر 
علوم استرتژی امنیت ملی

برای ترسیم افغانستان 
صلح آمیز و خشکاندن 

ریشه های تاریخی بحران و جنگ، در کنار 
ایده و باور هم دیگرپذیرانه، ابزارهای 

قوی مدیریتی در قالب نظام سیاسی 
مردم ساالر و قانونی و از همه 

مهم تر ساختارهای سیاسی بر بنیاد 
واقعیت های اجتماعی و فرهنگی 

جامعه افغانستان ضرورت مبرم است. 
تا زمانی که زیرساخت های سیاسی و 

مدیریتی در جامعه خاصیت کثرت گرایی 
و دیگرپذیری را نداشته باشند، هرگز 

افغانستان به آرامش و آسایش و ختم 
بحران نخواهد رسید.





حفیظ اهلل نادری

به سوریه می روند  اروپا  از  اگر آن ها  ندارد )گوانتانامو(. 
همان جا  می کوشیم  می شوند،  تروریست  آن جا  و 
دادگاه  و هنگامی  که  برنگردند  به خانه  و  بمانند  باقی 
رسیده گی  آن ها  جرایم  به  می خواهد  بین المللی ای 
کند، سارنوال آن دادگاه را تحریم می کنیم، به او اجازه 
نمی دهیم به راحتی سفر کند و مدرک و شاهدی بیابد. 
هیچ چیزی نباید راز وحشت نهفته در چشمان تروریست 

را فاش کند.
اکثر روشن فکران در شرق به شمول روشن فکران دینی 
نیز این پدیده را با کاربرد روش غربی مورد ارزیابی قرار 
بودن  تروریست  پیش فرض  پذیرش  با  آن ها  می دهند. 
این گروه، تمام خوانش های دینی آن ها را ضرورتاً اشتباه 
می دانند.  جنایت کارانه  جنایت اند،  توجیه گر  چون  و 
مسابقه به راه می افتد میان روشن فکران دینی در احمق 
فراموش  گاهی  میان  این  در  و  تروریستان.  خواندن 
دینی  خوانش  خواندن  غیراسالمی  شاید  که  می شود 
خودش  پیامبر  نباشد.  راحت  هم  این قدر  تروریستان 
از مردم  بزرگی  بر بخش  ابوبکر  برده گرفت.  در جنگ 
و  کرد.  تحمیل  شمشیر  زور  با  را  خود  خالفت  نظام 
مسأله  این  اما  به جا می آورد.  را  داعش همین سنت ها 
اصلی نیست. نکته اصلی پرسشی است که روشن فکران 
دینی و غیردینی از پاسخ دهی به آن امتناع می ورزند: 
برگزیده  را  اسالم  داعش خشن ترین خوانش  مثاًل  چرا 
را؟ جواب  این دین  نه خوانش های متساهل تر  و  است 
این سوال می تواند دو رویی روشن فکران را به نمایش 
سرزمین های  در  استخوان ها  هنگامی  که  بگذارد. 
می شد،  خرد  امپریالیسم  تانک  زنجیر  زیر  در  اسالمی 
و گوانتانامو و هر جای  بگرام  انسان ها در  هنگامی  که 
دیگر دنیا شکنجه می شدند، هنگامی  که انسان ها بدون 
هیچ محاکمه و روندی با یک روباتی از آسمان کشته 
می شدند، هنگامی  که... اکثر این روشن فکران خاموش 

بودند.
وقتی شرایطی مورد توجه قرار گیرد که تروریست ها را 
فهمیده می شود که چرا  به  درستی  است،  کرده  خلق 
آن ها این خوانش خشن را برمی گزینند. ابویحیی اللیبی 
گزارشی منتشر کرده است در مورد رفتار امریکایی ها با 
او در زندان بگرام. او می گوید که تمام زندانیان آن جا 
به گونه های مختلف شکنجه می شدند. او البته توسط 
زندان  در  بعد  و  شد  داده  تسلیم  امریکا  به  پاکستان 
لیبیا  حتا  اسالمی  کشورهای  تمام  که  دریافت  بگرام 
با  با غرب دشمن است،  که در آن زمان تصور می شد 
امریکا همکاری دارند. به همین دلیل است که او سران 
دولت های اسالمی را تکفیر می کند. این فتوای اللیبی 
هم چنان متأثر از سیاست های سران دولت های اسالمی 
در برابر اسرائیل است. اللیبی معتقد است که همکاری 
امریکا، خالق  و  اسرائیل  با  به  ویژه عرب  اسالمی  دول 

ستمی است که بر فلسطینیان می رود.
در  وی  که  است  این  بر  تأکید  اللیبی  از  کردن  یاد  با 
این  عقب  در  دیگر،  اندیشمند  ده ها  و  المقدسی  کنار 
جنبش قرار دارد. به  عبارت  دیگر، تروریستان تیوریسن 
اسالم  جهان  در  وجود،  این   با  دارند.  و...  فیلسوف  و 
تروریسم به شیوه ای فهمیده می شود که هالیوود آن را 
انسان ها یک روز صبح  از  به نمایش می گذارد. عده ای 
تصمیم می گیرند تا بر امریکا حمله کنند بدون این که 
این کشورهیچ نقشی در محرومیت آن ها داشته باشد. 
بدون این که این کشور به سرزمینی لشکر کشیده باشد 

و یک ملت را در خون نشانده باشد.
شرها همه خاستگاه دارند. هیچ شری از روی تصادف 
و بدون پیشینه به میدان نمی آید. اروپا به شر خود با 
حقوق  معاصر  نظم  است.  پرداخته  فهم  همین  بر  اتکا 
بشر اروپایی پاسخی است به شر هیتلری. اما در شرق تا 
هنوز اثر چندانی از این روش شر خوانی دیده نمی شود. 
تا  نگشته  آرنتی ظاهر  )افغانستان( هنوز هانا  در شرق 
آیشمن درون خانه را )که شباهت اندکی با آیشمن نازی 
و  جهانی  خالقان  هر چه  ما  بنشیند.  مطالعه  به  دارد( 
محلی این شر می گویند را می پذیریم و همین است که 

در دور بی پایان تکرار ستم و ستمگری گیر مانده ایم.
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در تظاهرات چند روز پیش پاریس که علی رغم هشدار 
مقامات دولت فرانسه در حمایت از فلسطینیان برگزار 
شد، شعار جنبش دادخواهی سیاه پوستان امریکا به  کار 
پالکارد  تظاهرات،  در  شرکت کننده گان  از  یکی  رفت. 
نوشته  آن  روی  که  می کرد  حمل  خود  با  را  بزرگی 
شده بود: »من نفس کشیده نمی توانم«، اشاره به شعار 
جنبش دادخواهی سیاهان برگرفته شده از جمله جورج 
فلوید که وی قبل از جان دادن در زیر زانوهای پولیس، 
آن را به زبان آورد. کاربرد این شعار در قضیه فلسطین 
نیز  و  اسرائیل  این  جهت که  از  و آن  امر مهمی است 
برابر اسرائیل را  امریکا مقاومت نظامی فلسطینیان در 
تروریسم می دانند. بعد از توضیح مختصر دالیل تئوریک 
حمایت امریکا از اسرائیل، آنچه در ادامه می آید، نقدی بر 
فهم عمومی از تروریسم است که شامل درک این پدیده 

در افغانستان نیز می شود.

دالیل تئوریک حمایت امریکا از اسرائیل
امریکا حداقل بنابر سه دلیل از اسرائیل حمایت می کند:

یک: این کشور )در کنار کانادا، استرالیا، زالندنو و به 
تأسیس  روند  شبه  جنوبی(  آفریقای  ناموفق تر   صورت 

اسرائیل به میان آمده است.
خانه  اروپایی ها،  توسط  آن  کشف  از  قبل  امریکا  قاره 
بومیان این قاره بود. ورود اروپایی ها موجب ناپدیدشدن 

هشتاد )در برخی مناطق نودوهشت( درصد ساکنان آن 
شد. عامل این اتفاق مورد اختالف است. روایت رسمی 
بیماری های جدیدی می داند  از  ناشی  را  آن  و مسلط، 
که اروپایی ها با خود به آن جا برده بودند. اما مطالعات 
شرایط  خلق  و  نسل کشی  که  می دهد  نشان  انتقادی 
مساعد برای پخش امراض نیز نقش مهمی در کاهش 
نفوس بومیان بازی کرده است. با این وجود، جهان رفته 
رفته متمدن تر می شد. حق حاکمیت برای غیراروپایی ها 
نیز به رسمیت شناخته می شد. همه چیز تغییر کرده بود 
تا آن که در سال 1۹4۸ کشوری جدیدی به نام اسرائیل 
بر سرزمین دیگران )فلسطینیان( تأسیس شد؛ چیزی 
که اتفاقات بعدی را قابل پیش بینی می ساخت. در عرض 
یک  سال پس از تأسیس، این کشور ۸۵ درصد ساکنان 
فلسطینی )حدود هفت صد هزار نفر( را از مناطق زیر 
پاک سازی  و  نسل کشی  کرد.  اخراج  خویش  حاکمیت 
قومی حربه های اصلی برنامه اخراج گسترده را تشکیل 
می داد. این روند هم چنان ادامه داشت تا به موج دومش 
رسید. در سال 1۹67 هنگامی  که در نتیجه جنگ شش 
روزه، ساحات جدیدی به  دست اسرائیل افتاد، بیش تر از 
سه صد هزار فلسطینی از این ساحات نیز اخراج شدند. 
میزان کشته شده گان فلسطینی در تمام این دوران کم تر 
از مورد بومیان امریکایی بوده است؛ اما برنامه ساخت 
شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی همان 
عملی  شمالی  امریکای  در  اروپایی ها  که  است  چیزی 

ساختند: جاگزینی باشنده گان بومی با تازه واردان.
شاید  آن  همانند  کشورهای  و  امریکا  حیث،  این  از 
نامشروع  را  اسرائیل  شکل گیری  اساس  نمی توانند 

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پر بال کند

حافظ
***

یک دموکراسی و یک دیکتاتوری دید.

سه: اسرائیل جنگ بر ضد فلسطین را مبارزه در برابر 
امریکا  که  است  این همان جنگی  و  تروریسم می داند 
پس از یازدهم سپتامبر تاکنون آن را به  پیش می برد. 
حمایت از روایت اسرائیل در این جنگ در حقیقت تأکید 
وجود،  این   با  است.  خودش  جنگ  حقانیت  بر  امریکا 
روایت امریکایی از تروریسم تنها از سوی اسرائیل به  کار 
نرفته است. این روایت جهانی است و حتا کشورهایی 
را  آن  است،  کرده  رشد  آن ها  محیط  در  تروریسم  که 
خواهیم  روایت  همین  نقد  به  پایان،  در  می پذیرند. 

پرداخت.

شر غربی
من در کابل حقوق و علوم سیاسی خوانده ام. به یاد دارم 
هنگامی  که در صنف، فاشیسم را مطالعه می کردیم، نه 
من و دیگر هم صنفانم، هیچ کدام ما نفرتی از هیتلر و 
حزب نازی نداشتیم. این حس در کنار جذابیت ذاتی 
قدرت، ناشی از امر مهم دیگری بود: ما فاشیسم را به  
می کردیم.  مطالعه  و طبیعی  اجتماعی  امر  یک  عنوان 
مثاًل، استاد ما به شکست آلمان در جنگ اول جهانی و 
پرداخت غرامت از سوی این کشور اشاره می کرد. او از 
زنده گی هیتلر، به  ویژه از حادثه زخمی شدن او در جریان 
جنگ اول جهانی یاد می کرد. بعد هم چنان دانستیم که 
هیتلر خودکشی کرده بود و دیگر سران نازی همه به 
دادگاه کشیده شده بودند. تمام این تحلیل ها به مقصد 
فهم فاشیسم بود و این نکته که اگر ما هم در همان 
زمان در برابر چنین شرایطی قرار می داشتیم، به  احتمال 

خیلی زیاد عضو حزب نازی بودیم.
این سخن  البته  می خواندیم.  این گونه  را  غربی  شر  ما 
چندان هم درست نیست؛ چون کتابی که ما در دانشکده 
می خواندیم توسط یک غربی نوشته  شده بود. لذا بهتر 
مطالعه  به  چنین  را  خود  شر  غربیان  بگویم  است، 
به دالیلی روش جهانی  غربی  و چون روش  می گیرند 

است، جهان، شر غربی را آن گونه می داند.
اما شر ما را چگونه می خوانند؟

شر شرقی
نام دیگری دارد: تروریسم. تروریسم اصطالحی  شر ما 
پایان  به   را  بحث  رفتن  کار  به  محض  به   که  است 
می رساند. تروریسم اسم عنصر فراری است. چیزی شبه 

جن؛ چیزی که فقط ترسناک است.
در عقب تروریسم هیچ اندیشه ای وجود ندارد. در یک 
فکری  »پدران  عنوان  با  گوگل  در  ساده  جست وجوی 
پدران پیش کش می شوند:  این  از  نازیسم« سه دسته 
ساینس دانان  می شوند،  آغاز  نیچه  با  که  فیلسوفان 
مثل فلیپ لینارد که برنده جایزه نوبل است و رهبران 
دینی و روحانی که هر یک نویسنده و سخنور بزرگ 
است. اما اگر همین عنوان را با تعویض واژه »نازیسم« 
فکری  »پدران  بنویسیم:  گوگل  روی  »تروریسم«  با 
نمی آید.  به  دست  نتیجه ای  هیچ  تقریباً  تروریسم«، 
فیلسوف  آن ها  ندارد  امکان  تاریخ اند.  فاقد  تروریستان 

داشته باشند.
گروه های  رهبران  اندیشه ،  در  بی ریشه گی  از  گذشته 
جز  ما  ندارند.  چیزی  نیز  آن ها  اعضای  و  تروریستی 
نام های عربی آن ها، چیز دیگری در موردشان نمی دانیم. 
ما نمی دانیم که آیا آن ها مثاًل به مانند هیتلر معشوقه 
ویولن  آیشمن صبح  ما می دانیم که  یا خیر.  داشته اند 
می نواخت. ما می دانیم او چند فرزند داشت. ما می دانیم... 
اما در مورد تروریستان چه؟ آن ها چه را دوست دارند؟ 

آن ها چند تا فرزند دارند؟ آن ها...؟
نه  و  عشقی  نه  دارند،  داستانی  نه  تروریستان  چون 
خانواده نورمالی، پس هنگامی  که دست گیر می شوند، 
اشتباه است که وقت خود را با به دادگاه کشیدن آن ها 
شده اند  دست گیر  که  آن جا  فوراً  را  آن ها  کنیم.  تلف 
باید بُکشیم. اگر انجام این امر میسر نبود، آن ها را در 
زندان هایی نگه می داریم که هیچ کس به آن ها دسترسی 

را  خویش  تأسیس  شیوه  کار  این  با  چون  بخوانند؛ 
نامشروع اعالم خواهند کرد.

جنایتی  هیچ گونه  مرتکب  دموکراسی ها  این که  دو: 
نمی شوند، باور مسلط و رسمی در امریکا است. بخش 
بزرگی از جنگ ها و اقدامات غیرنظامی امریکا، از آغاز 
توجیه  ایده  بر همین  تکیه  با  امروز،  به  تا  جنگ سرد 
ارائه  شده  باور  این  از  دفاع  برای  دلیل  دو  است.  شده 
است. از آن جایی که دموکراسی ها به آزادی بیان احترام 
به   رژیم ها  نوع  این  توسط  ارتکاب شده  جنایت  دارند، 
جلو  امر  همین  نتیجه  در  و  می شود  همه گانی  راحتی 
دوم،  قدم  در  می گیرد.  آن ها  سوی  از  را  آن  ارتکاب 
برخالف دیکتاتوری ها، در روند تصمیم گیری رژیم های 
دموکراتیک، تمام دیدگاه ها در نظر گرفته می شود، به 
شمول دیدگاه های هشداردهنده در باب ارتکاب جنایت. 
این فرصت نیز امکان ارتکاب جنایت را از میان می برد. 
از این حیث چون اسرائیل -همان گونه که معموالً امریکا 
اعالم می کند- »یگانه دموکراسی در شرق میانه« است، 
پس رفتار او هم چنان نمی تواند جنایت کارانه باشد. دو 
عامل؛ آزادی بیان در این کشور و دموکراتیک بودن روند 

تصمیم گیری های آن جلو هم چو رفتار را می گیرد.
با این  وجود، می توان بر این دو استدالل قدری خرده 
گرفت و حقانیت آن ها را مورد سوال قرار داد. شواهد 
نشان می دهد که در نظام های دموکراسی ابراز نظر در 

زمینه مسائل سیاست خارجی آن چنان هم آزاد نیست. 
مثاًل، روشن فکران چپی و منتقد امپریالیسم به خوبی 
و  سپتامبر  یازدهم  حادثه  فردای  در  که  داده اند  نشان 
جدید  عصر  برای  امریکا  خارجی  سیاست  وقتی  که 
تنظیم می شد، آن ها هیچ دسترسی ای به رسانه های این 
کشور نداشتند. هیچ رسانه مشهوری با آن ها مصاحبه 
داشت.  نشر  امکان  آن ها  نوشته های  نه هم  و  نمی کرد 
در قضیه فلسطین نیز تا همین اواخر ناممکن بود که 
مثاًل CNN با یک فلسطینی که در زیر اشغال به سر 
حداقل  دیگر،  عبارت   به   دهد.  انجام  مصاحبه  می برد، 
در امریکا در حوزه سیاست خارجی، رسانه ها دنباله رو 
یک  مثاًل  میان  فرق  امر  این  و  حکومتی اند  سیاست 
دموکراسی و دیکتاتوری را از میان می برد. در قدم دوم، 
دیدگاه ها  تمام  دادن  جا  دلیل  به  دموکراسی ها  این که 
در تصمیم های خویش نمی توانند رفتار ظالمانه داشته 
در  می تواند  حرف  این  است.  تأمل  قابل  نیز  باشند، 
این  )در  باشد  نظام ها درست  نوع  این  سیاست  داخلی 
سطح هم مثاًل مارکسیست ها میدان سیاست داخلی را 
زیر سیطره طبقه مسلط می دانند، بخشی از فمینیستان 
سیاهان  دادخواهی  جنبش  و  مردان  دست  در  را  آن 
ادامه  و  حفظ  وسیله  را  امریکایی  دموکراسی  حداقل 
تسلط سفیدپوستان به حساب می برند(. اما در سیاست 
خارجی که تنها در موارد نادر افکار عمومی )امریکایی( 
به آن عالقه می گیرد، نمی توان با این ایده موافقت کرد. 
نهادهای »متخصص«  از سوی  از سیاست  بخشی  این 
اکثراً در پشت درهای بسته تعیین می گردد و به همین 
میان سیاست خارجی  فرقی  به  سختی می توان  دلیل 

شـر غربی در برابر شـر شرقی
امریکا،فلسطینوتروریسم؛

شرها همه خاستگاه دارند. هیچ شری از روی تصادف و بدون پیشینه به میدان نمی آید. اروپا به شر خود با اتکا 
بر همین فهم پرداخته است. نظم معاصر حقوق بشر اروپایی پاسخی است به شر هیتلری. اما در شرق تا هنوز 

اثر چندانی از این روش شر خوانی دیده نمی شود. در شرق )افغانستان( هنوز هانا آرنتی ظاهر نگشته تا آیشمن 
درون خانه را )که شباهت اندکی با آیشمن نازی دارد( به مطالعه بنشیند. ما هر چه خالقان جهانی و محلی این شر 

می گویند را می پذیریم و همین است که در دور بی پایان تکرار ستم و ستمگری گیر مانده ایم.
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»لَلَّی لَلَّی لَلَّی لَلَّی، بابا گل لَلَّی لَلَّی، جان مادر لَلَّی لَلَّی، 
او جان مادر لَلَّی لَلَّی، بابه آیه لَلَّی لَلَّی لَلَّی، دلبر شیرین 
لَلَّی لَلَّی، لَلَّی لَلَّی لَلَّی«. پس از آن عصر فراموش ناشدنی، 
نمی دانم بار چندم است که به ویدیوی دختران مکتب 
که با الالیی مادرانه ای ترکیب شده است، نگاه می کنم؛ 
است  خشکیده  گل دختران شان  از  پس  که  الالیی ای 
چنین الالیی هایی  از  خبری  دیگر  عصر  آن  از  پس  و 
نیست. اشک و ماتم جایش را به لبخند، الالیی و حس 
مادرانه داده است. بازهم ویدیو را از صفحات مجازی که 
نمی دانم سازنده  آن کیست، پیدا می کنم و چهره های 
چشمانم  جذب  می خندند،  لحظه  هر  که  بشاشی 
می شود. مادر با صدای نحیف و مادرانه الالیی می خواند 
و دختران با چادرهای سفید می خندند. یکی دستش 
می زنند.  هم دیگر  به  با شیطنت  بقیه  و  می برد  باال  را 
دارند.  امید  و  می رقصند  می خندند،  چهره ها  آن جا 
چشمان شان برق می زند و در چشمان شان عشق و امید 
را می بینم. چه قدر زیبا است خندیدن شان. برای بار دوم 
نگاه می کنم و با لبخند شان گریه ام می گیرد. چهره های 
روی  تصویر  است که  روزها  بادامی  با چشمان  بشاش 
موبایلم را گرفته است و فکر آن عصر مرا آزاد نمی کند: 

4:۲7 دقیقه، 4:۲7 دقیقه. 
گاه روزانه لحظاتی را به ساعت روی دیوار خیره می شوم 
 4 عدد  روی  کم کم  که  می کنم  نگاه  عقربه هایی  به  و 
میخ کوب  ثانیه ها  روی  بی اختیار  می رود.  دقیقه  و ۲7 
می شوم و از گذر زمان می ترسم که زمان با بی رحمی 
را  است  شده  شکستانده  شهر  این  از  که  شاخه هایی 
و  می ایستاد  زمان  کاش  می گویم  گاه  کند.  فراموش 
و  نمی رفت  دقیقه   ۲7 و   4 ساعت  روی  دقیقه گرد 
هنوز دختران مان کنارمان بودند. در همان دقایق چه 
نشد،  گشوده  روشنایی  روی  به  دیگر  که  چشم هایی 
چه  نشد،  باز  گفتن  سخن  به  دیگر  که  لب هایی  چه 
امیدهایی که ناامید نشد و چه مادرانی که چشمان شان 
با  باغ شهر نرگس هایش را چید و  تر نشد و آن شب 
دقیقه ها  می گذرد،  عصر  آن  از  روز   14 وجودی  که 
می گذرند و همه چیز فراموش می شود. به درنگ درنگ 
با  دانش آموزان  که  می کنم  فکر  مکتب  رخصتی  زنگ 
از دو هفته  تا  از صنف های شان می دوند  اشتیاقی  چه 
رخصتی عیدی شان خوش بگذرانند. کاش زنگ رخصت 
به صدا در نمی آمد و هنوز ما دخترمان را داشتیم و با 
به دفترچه اش خیره  نمی گریستیم،  یادگار شکریه مان 

نمی شدیم و کلماتش را بار بار نمی خواندیم. 
آن روز ساعت 4:۲7 دقیقه نرسیدم و 1۵ دقیقه بعد از 
همان دقایق شوم، وقتی پاهایم راهش را به سمت کوهی 
نتوانستم  دیگر  کرد.  باز  بود  آن  دامنه   در  مکتبی  که 
بنویسم. انگشتانم از نوشتن کلماتی در مورد آن چه آن 
روز دیده بودم، عاجز بود. گاه کوشش می کردم چیزی 
بنویسم تا این بغض گره خورده در گلویم راهش را به 
سمت کلماتم باز کند، اما امکان نداشت. انگار کلماتم نیز 
با خون های دختران زیبای مکتب در جوی ها جریان پیدا 
کرده و تنهایم گذاشته بود. نمی توانستم از چهره هایی 
نمی توانستم  بودند،  آرمیده  به روی خاک  که  بنویسم 
از چشمانی بنویسم که سوخته بودند و نمی توانستم از 

شکریه هایی بنویسم که ناپدید شده بودند. 
با  همه  که  دقایقی  همان  گرومپ.  گرومپ،  گرومپ، 
صدای سه انفجار دست شان را به گوش های شان گرفته 
ساعت  بودند،  خزیده  بازار  از  گوشه ای  در  ترس  از  و 
4:۲7 دقیقه. از آن پس دقایق می گذشت و ما گل های 
تازه  شهر را از دست می دادیم. شاید دقایقی گذشت و 
مردم به خودشان آمدند. کراچی داران سبزی های شان 
را مرتب کردند و همه با هم پچ پچ داشتند و می گفتند 
»باز کجا َره زده«. دکان داران از دکان های شان بیرون 
شدند و به هر طرف دیدند. آفتاب پرنور می تابید و در 
افطاری شان  نیازهای  خرید  حال  در  مردم  آن  گرمای 
بودند. با صدای انفجار، انگار چهره شهر تغییر کرد. مردم 
ترسیده بودند و شهر ترسناک دیده می شد. نزدیکی های 
»چهاراهی حاجی نوروز« رسیده بودم که مردم به طرف 
باال )قلعه نو( می دویدند. با چهره های آشفته که از شدت 

را شناسایی کنند و دخترشان را پیدا کنند. نیروهای 
پرسه  طرف  هر  بودند،  نفر  از شش  کم تر  که  پولیس 
می زدند و کوشش می کردند زخمی ها را به کلینیک ها 
و شفاخانه های اطراف انتقال دهند. مردانی با لباس های 
پر خاک که بیش تر به لباس کارگری می مانست، اطراف 
زخمی ها می چرخیدند و کوشش می کردند کمک کنند 
و فرزندان شان را بیابند. موترهای شخصی پشت سر هم 
می آمدند و زخمی ها را می بردند. آفتاب مالیم می تابید .

تمام سرک را خون گرفته بود که با خاک زمین عجین 
شده بود. خواستم نزدیک تر بروم، اما جرات نتوانستم. 
همه   می دهد.  خون  بوی  جا  همه  می کردم  احساس 
دختران به زمین افتاده بودند و بسیاری شان بی نفس با 
چشمان باز به نقطه ای ثابت میخ کوب شده بودند. نفس 
نداشتند و انگار آرام بودند. خون، خون را نمی شناخت 
و همه جریان پیدا کرده بود در میان جوی های بزرگ. 
بسیاری از بکس های کتاب نیز در خون می غلتیدند و از 
صاحبان شان بی خبر بودند. دختران اندکی سالم مانده 
بودند و بسیاری با لباس شان سوخته بودند و بسیاری 
در نبود پاها و دست های شان از هوش رفته بودند. به 
پاره شده  انفجار موتر بمب بکس های شان  دلیل شدت 
بود و کتاب ها با خون شان در هم آمیخته بود. روی یک 
کتاب نوشته شده بود: »جغرافیه از سلما«. کتاب ریاضی 
که فرمول های نیوتن را تشریح داده بود، در میان خون 
می رقصید و دریای کابل در کتاب جغرافیه شان به جای 
این که از کوتل اونی سرچشمه بگیرد، از خون سلما دریا 
ساخته بود. نمی دانستم چه کاری باید بکنم، ایستاده 

بودم و شاید مات و مبهوت مانده بودم. 

که  می وزید  مالیم  باد  و  می کرد  غروب  کم کم  آفتاب 
موهای دختران را هر طرف با خود می رقصاند. دختری 
که کنار جوی بزرگ سرک افتاده بود، شاید موهایش 
را به تازه گی »چوتی« کرده و بافته بود. بافت  موهایش 
در میان خونش غلت می زد و او تقال داشت برای زنده 
ماندن. بلند شد و وقتی نصف پایش را ندید، از هوش 

رفت. 
و  می گشت  رقیه  دنبال  به  زخمیان  میان  در  مادری 
رقیه رقیه گویان فریاد می زد. وقتی او را کنار لیال، دختر 
همسایه شان دید که نصف صورتش سوخته و هنوز رنگ 
ناخن  روشنش دلربایی می کرد، کنارش آرام  نشست و 
تیار  افطاری  خانه،  بریم  بخی  بخی،  مه  گفت: »دختر 
کو بری مادر خو. پدرتو تازه از کار آمده«. رقیه دیگر 
حرفی نزد، نفس نکشید و حتا نیم نگاهی نیز به مادرش 
نینداخت. مادرش سرش را لمس می کرد و بدون این که 
بود.  شده  خیره  نیم سوخته اش  صورت  به  کند،  گریه 
شاید صدایش خیلی زیبا باشد، شاید او خیلی لبخند 
کنارش  در  نیز  لیال  و  بود  خوابیده  اما  داشت؛  زیبایی 
افتاده بود. سرش به شدت آسیب دیده بود و پشتش که 
آهن بزرگ دریده بود، او را از نفس انداخته بود. پاهایش 

برهنه بود و حنای پایش به خوبی دیده می شد. 
نمی توانستم بیش تر از این را ببینم. خواستم عقب بروم، 
اما نمی توانستم، همان طور که نتوانستم با خیال راحت 

شده  زرد  به  مایل  روزه داری  تشنه گی  و  گرسنه گی 
بود، به هم دیگر می گفتند که در »مکتب سیدالشهدا« 

انتحاری شده است. 
بلند  آهی  با  نبود،  مکتب  در  فرزندان شان  که  کسانی 
اما کسانی  که فرزندان شان  ادامه می دادند؛  به راه شان 
در آن مکتب درس می خواندند، با شتاب می دویدند و 
شاید زمین برای شان ناهموار شده بود که هر قدر به 
پیش می رفتند، پس کشیده می شدند؛ همان حالتی که 
عدد  هر  به سمت  عجله  با  دقیقه  گرد  داشتم.  نیز  من 
می چرخید. من با تعدادی از زنان که ترس و پریشانی 
سمت  به  می شد،  دیده  خوبی  به  چهره  های شان  در 
مکتب می رفتم. موتر نبود، همه پیاده به سمت مکتب 
می دویدند. در مسیر راه بسیاری به زمین می افتادند و 
دوباره بلند می شدند و خدا خدا می کردند که »دخترم 

جور باشه«. 
سمت  به  که  کسانی   بیش تر  و  می تابید  آفتاب  هنوز 
مکتب برای نجات فرزندان شان می رفتند، زنان بودند؛ 
زنان یعنی مادران. بسیاری در مسیر راه گریه می کردند 
و در حالی  که هر بار چادر های شان می افتاد و سرشان 
فقط  دوروبر  از  بی خبر  و  می دویدند  می شد،  برهنه 
می خواستند چهره  های دختران شان را ببینند. خانمی 
در  و  بود  برهنه  پاهایش  می دوید،  همه  از  جلوتر  که 
میان خاک و سنگ بدون این که کوچک ترین دردی را 

احساس کند، می دوید. 
نزدیکی های مکتب رسیدیم. دود تمام دور و بر مکتب را 
مانند ابری سیاه پوشانده بود. آفتاب گاه کم نور می تابید 
دیگر کسی  رسیدیم،  که  مکتب  نزدیکی  پرنور.  گاه  و 

از دیگری خبر نداشت، انگار تمام مردم شهر به طرف 
مکتب هجوم آورده باشند. زمین جای خالی نداشت و 
همه مادران و پدرانی بودند که برای دیدن دخترشان 
آمده بودند. در نزدیکی من خانمی وقتی جمعیت و دود 
برخاسته از موتربمب را دید، یک باره به زمین افتاد و 

گفت: »وای خدا، دخترم َره از تو می خایم.« 
با  است  عجیبی  کلمه   روز  آن  از  پس  برایم  »مادر« 
معنای متفاوت. مادر یعنی صبر، یعنی سوختن، یعنی 
تمام هستی. آن جا مادرانی را دیدم، در حالی  که اشک 
گونه های خاک خورده شان را تر کرده بود، صدا می زدند: 
»لیال کجایی دخترم؟ زهرا کجایی؟ مریم کجایی؟ زینب 
کجایی؟« با جمعیت مردم که بیش تر پدران، مادران و 
دانش آموزان بودند، جلوتر رفتیم. پیرمردی که از محل 
است،  کلینیک  پالوی  »انتحاری  انفجار می آمد، گفت: 
پیرمرد ،  گفتن حرف های  با  کده.«  انتحاری  موتر  یک 

خانمی فریاد زد، به زمین افتاد و از هوش رفت. 
آن  نمی شد  که  بود  حدی  به  جمعیت  رفتیم.  جلوتر 
 طرف سرک را به خوبی دید. صدای داد و فریاد زنان 
به گوش می رسید. همه گریه می کردند و دختران شان 
را صدا می زدند. وقتی بیش تر جلو رفتیم، زمین سیاه 
سیاه  لباس های  با  دانش آموز  دختران  و  می شد  دیده 
فرش  بود،  گرفته  سرخ  رنگ  که  سفید  چادرهای  و 
دختران  تا  می کردند  کوشش  زنان  بودند.  شده  زمین 

به خانه بروم و پاهایم مانند ماجراجویی مرا به سمت 
مکتبی کشاند که قبرستان صدها دانش آموز شده بود. 
مردم با عجله زخمی ها و شهدا را در موتر، موترسایکل 
و بایسکل می بردند. ناله ای نحیف چشمانم را به عقب 
کشاند. چه قدر دختر زیبایی بود! چادر سفیدش عقب 
بود. چشمانش  رفته و ریشه های چادرش خونی شده 
را سرمه کشیده بود و از درد نداشتن دست آهسته ناله 
می کرد. وقتی خود را چرخاند، کنارش رفتم و اشکش را 
پاک کردم. پای راستش نیز سوخته بود. آهسته گفت: 
»آبی، آبی«. مادرش را صدا می زد و معلوم نبود مادرش 
کجا بود و او را صدا می زد. با مشت خاک را در دستانش 
فشرد و انگار آهسته به زمین نشست و آرام شد. چه قدر 
زیبا بود چشمانش را وقتی که بست و لبانش دیگر باز 

نشد و نفسش را هوا احساس نکرد. 
شاید  که  بود  خردسالی  دختر  دیگر  گوشه ای  در 
پشتش  بود.  اول  صنف  زیاد  احتمال  به  و  هفت ساله 
سوخته بود و سرش نیز به شدت آسیب دیده بود. وقتی 
جلوتر رفتم، دیدم سرش با تکه  آهنی پاره شده است. 
بدنش  از  که  خونی  و  خاک  میان  را  کوچکش  پاهای 
جریان پیدا کرده بود، می مالید. وقتی پیشش رفتم، با 
صدای کودکانه گفت: »یحمت« یعنی رحمت. دانستم 
را  کتابش  بکس  ندارد.  سال سن  هفت  از  بیش تر  که 
برداشتم؛ بکس کوچکش که سه طرف آن  از پشتش 
بعد از پاره گی دوخته شده بود و زنجیرکش را نیز در 
حالی  که خراب بود با »پینگ« بسته بودند. شرح حال 
زنده گی ا ش را از همان بکس به خوبی دانستم. کتاب های 
صنف اول ریاضی، دری و مهارت زنده گی خونی شده 
بود و اولین جشن یادگیری الفبا برای او خون بود که 
کتابش را نیز نقش بسته بود. الف، ب، پ در میان خون 
شسته شده بود . بغل کردم و به کنار دیواری آوردم تا 
موتر بعدی او را با خود به شفاخانه ببرد. کنار دیوار با 
او نشسته بودم و به امیدهایی نگاه می کردم که پژمرده 
شده بودند. پسر جوانی در کنار دختری نشسته بود تا 
او را به شفاخانه ببرد. پاهای دختر سوخته بود و هر بار 
آب می خواست، آب. شاید دیگر می خواست افطار کند؛ 
افطاری که بسیاری با خون کردند و بسیاری با شکم 

گرسنه از نفس بازماندند. 
دختر کوچک را در بغل گرفته بودم. او کوشش می کرد 
دردش را فراموش کند، اما هم چنان که خون از بدن 
وقتی  پشتش  می کرد.  ناله  داشت،  جریان  نحیفش 
باهم ترکیب شده  لباس  بود، گوشت، خون و  سوخته 
ناله  بلندی کشید و دستانش سست شد.  بود. ناگهان 
از دستان کوچکش مداد رنگی های کوچک و رنگارنگ 
به زمین افتاد و با مدادرنگی هایش دو افغانی دیگر نیز 
آهسته به زمین غلتید. دیگر نمی توانستم به دستان و 
مدادرنگی های تراش خورده اش نگاه کنم. شاید با آن چه 
نقاشی های کودکانه ای کشیده باشد، شاید می خواسته 
با  یا  و  بخرد  چیزی  دکان  از  تا   بدود  افغانی  دو  با 
مداد رنگی هایش آینده اش را رنگ زده بود که حاال جز 

رنگ سرخ، رنگ دیگری نداشت. 
دقایقی او را در آغوشم گرفته بودم، اما حتا اسمش را 
نمی دانستم تا صدایش کنم. گریه امانم نمی داد و فقط 
به دست کوچکش نگاه می کردم. پس از چند دقیقه، 
مردی با لباس خاکی که تکه های گچ در گوشه گوشه 
آن چسبیده بود، آمد و وقتی دخترش را در بغلم دید، 
پاهایش سست شد، آهسته نشست و گفت: »مهربان، 

مهربان پدر«. اسمش مهربان بود. 
پدرش او را در آغوش کشید. با ناامیدی می گریست و 
می گفت: »جواب مادر تو ره چه بدم، وای آبی پدر خو، 
وای دردانه پدر خو، وای مقبول پدر خو. بخیز جان پدر 

خو. بخیز مادر پدر خو«. 
تکرار  با خود  بار  برخاستم. چند  نداشتم.  دیگر طاقت 

کردم مهربان، چه اسم قشنگی. مهربان، مهربان!
مسجدها  تمام  شب  آن  ناامید .  اما  برگشتم،  عصر  آن  
احساس  می دادند.  غسل  را  مهربان های مان  صبح  تا 
می کردم شهر بوی خون می دهد و ستاره ها در آسمان 
سرخ رنگ می تابند. آن عصر من برگشتم بدون زینب، 
شهر  به  تنها  من  و  رفتند  همه  مهربان.  و  لیال  رقیه، 
برگشتم. پس از آن شب، دیگر نتوانستم لباسی را که 
در همان روز به تن داشتم، بپوشم. احساس می کردم 
و  مهربان ها  از  مهربان می دهد. شهر خالی  بوی خون 

مهربانی ها شد.

4:27
آخرین زنگ رخصتی و صنف هایی 

که برای همیشه خالی شد

دقيقه؛

آن روز ساعت 4:27 دقیقه نرسیدم و 15 دقیقه بعد از همان دقایق شوم، 
وقتی پاهایم راهش را به سمت کوهی که مکتبی در دامنه  آن بود باز کرد. 
دیگر نتوانستم بنویسم. انگشتانم از نوشتن کلماتی در مورد آن چه آن روز دیده بودم، 

عاجز بود. گاه کوشش می کردم چیزی بنویسم تا این بغض گره خورده در گلویم راهش 
را به سمت کلماتم باز کند، اما امکان نداشت. انگار کلماتم نیز با خون های دختران زیبای 

مکتب در جوی ها جریان پیدا کرده و تنهایم گذاشته بود. نمی توانستم از چهره هایی 
بنویسم که به روی خاک آرمیده بودند، نمی توانستم از چشمانی بنویسم که سوخته 

بودند و نمی توانستم از شکریه هایی بنویسم که ناپدید شده بودند. 
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ناهماهنگی میان ارگان های امنیتی، سبب شکست 
نیروها امنیتی شده است

مجلس  دفاعی  امور  کمیسیون  عضو  راسخ،  مهدی 
نماینده گان، نیز از وضعیت کنونی ابراز نگرانی کرد. آقای 
گروه  حمالت  میزان  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  راسخ 
پوسته ها  بیش تر  حاضر  حال  در  و  یافته  افزایش  طالبان 
دلیل  او  دارد.  قرار  گروه  این  محاصره  در  ولسوالی ها  و 
گروه  تهاجمی  حمالت  افزایش  و  ولسوالی ها  سقوط 
طالبان را »بی کفایتی« مسووالن نهادهای امنیتی عنوان 
کرد. او توضیح داد که میان ارگان های امنیتی »هیچ گونه 
او سیاسی  شدن  این،  بر  افزون  ندارد.  وجود  هماهنگی« 
نیروهای  و شکست  علت سقوط  نیز  را  امنیتی  نیروهای 
امنیتی خواند. او گفت: »مسووالن و قوماندانان پوسته ها و 
ولسوالی ها براساس رشوت و واسطه تعیین می شوند. آن ها 

ظرفیت الزم را برای مدیریت جنگ ندارند«.
جنگی  روحیه  آمدن  پایین  راسخ  آقای  دیگر  سوی  از 
و  نیروها  این  شکست  عوامل  از  نیز  را  امنیتی  نیروهای 
که  جاهایی  در  گفت  او  کرد.  عنوان  ولسوالی ها  سقوط 
امنیتی  نهادهای  بوده اند،  محاصره  در  امنیتی  نیروهای 
اقدام نکرده  و آنان را از محاصره نجات نداده اند. به گفته او، 
این امر باعث شده که نیروهای امنیتی کشته یا به طالبان 
مجلس  دفاعی  امور  کمیسیون  عضو  این  شوند.  تسلیم 
نیروهای  بین  در  حاضر  حال  در  که  افزود  نماینده گان 
امنیتی این باور شکل گرفته که هیچ کس صدای آن ها را 
نمی شنود و کمکی صورت نمی گیرد. او افزود: »اکنون یک 

برای  حاکمیت  و  حکومت داری  نوع  شک،  بدون 
بوده است.  اصلی شان  از دغدغه های  و  انسان ها مهم 
ملت ها بارها و به تکرار از نوع نظام متأثر شده اند؛ اما 
مردم افغانستان از این بابت بیش تر آسیب دیده اند. لذا 
بی جا نخواهد بود اگر بگوییم ورشکسته گی این کشور 
محصول نبود حاکمیت کارا و پاسخگو بوده است. چه 
بسا که به صورت تاریخی تقابل شهروندان، مهاجرت ها 
و ده ها مورد ناگوار دیگر، نیز در سایه یک هرج ومرج 
مزمن در کشور اتفاق افتاده است. حاال، بعد از 4 دهه، 
وقتی به دهه های ۸۰ و ۹۰ میالدی نگاه می کنیم، به 
خوبی به درد زخم ها و آسیب های خود پی می بریم و 
با تقبل مشکالت  آنچه را که در عرصه های مختلف 
بسیار به دست آورده بودیم، به آسانی از دست دادیم. 
و  حقیقی  فضای  در  هنوز  آن  نمونه های  و  شواهد 
مجازی به صورت فراوان قابل دید است که در این جا 

نیاز به تذکر آن نیست.
خوشبختانه افغانستان پس از تجربه های تلخ و ناکام، 
در بیست سال گذشته شاهد شکل گیری نظام مبتنی 
مردم  تمام  برای  که  است  بوده  شهروندان  آرای  بر 
کشور، بدون استثنا جایگاه برابر و منافع متنوع خلق 
کرد. از آن جمله، افغانستان سرزمین فرصت ها برای 
سرمایه گذاران شد. برای این که بدانیم که ماهیت این 
است،  بوده  چه  عملی  صورت  به  فرصت ها  و  منافع 
خوب است که دستاوردهای بیست  سال حکومت داری 
نوین در افغانستان را با طرح چند سوال ساده محک 
بزنیم و ببینیم که واقعاً در سایه این نوع حکومت داری 

وضعیت تولیدات چگونه است و ما به کجا رسیدیم.
کاربران  انتقادات  و  جنگ  غبار  و  گرد  به  توجه  با 
شبکه های اجتماعی، وضعیت این طور وانمود می شود 
گذشته  دهه  دو  در  تغییری  و  تحول  هیچ  گویا  که 
نداشتیم. کارکردها، دستاوردها، فعالیت ها و... همه و 
همه در نقطه صفر است. آیا واقعاً در نقطه صفر قرار 
داریم؟ حاصل بیست  سال حکومت داری چه بود؟ به 
خصوص نظام به صورت عملی در عرصه رشد صنایع و 

از آگاهان نظامی معتقدند که در  از سوی دیگر شماری 
طبیعی  امر  یک  عقب نشینی  و  پیش رفت  جنگی  حالت 
روزنامه  به  نظامی،  امور  آگاه  یارمند،  باز محمد  است. 
۸صبح گفت که طالبان اکنون توان نظامی شان را محاسبه 
می کنند و بر جاهایی حمله می کنند که برای شان سهل 
امری  را  جنگ  یک  در  عقب نشینی  او  باشد.  ساده  و 
طبیعی خواند و از حکومت خواست که نیروهای امنیتی 
باور  به  بکشد.  بیرون  است،  از جاهایی که آسیب پذیر  را 
او، نهادهای امنیتی باید یک سروی عمومی انجام دهند 
و از نقاطی که کمک رسانی دشوار است، نیروهای شان را 
نیروها،  این  بیرون کشیدن  با  او  گفته  به  بکشند.  بیرون 
خطوط دفاعی قوی شود و در برابر حمالت تهاجمی گروه 
به حکومت  نظامی  امور  آگاه  این  گردد.  استفاده  طالبان 
پیشنهاد می دهد که در برابر حمالت تعارضی گروه طالبان 
را  امنیتی  نیروهای  و  کند  تنظیم  استراتژی درست  یک 
او گفت  بدهد.  آرایش  تغییر  تعرضی  به  دفاعی  از حالت 
زمانی که باالی نیروهای امنیتی و یا یکی از ولسوالی ها 
کند.  تغییر  تا وضعیت  اقدام شود  حمله می شود، سریعاً 
این آگاه امور نظامی افزود، خطوط دفاعی طوری منسجم 
شود که ولسوالی ها سقوط نکند و تجهیزات به دست گروه 
طالبان نیفتد تا زمینه تبلیغات برای مخالفان مسلح دولت 

فراهم نشود. 
هم چنان آقای یارمند خاطر نشان کرد که نهادهای امنیتی 
باید در برابر گروه طالبان »بسیج ملی« ایجاد کند؛ به این 
نیروها  این  به  و  ایجاد  مردمی  نیروهای خیزش  که  معنا 
آموزش »چریکی« داده شود تا در برابر گروه طالبان حمالت 
انجام دهند. به همین ترتیب او به نهادهای امنیتی گفت 
که در برابر طالبان عمل بالمثل انجام دهند. آقای یارمند 
توضیح داد که گروه طالبان از چندین والیت نیرو های  خود 
را جمع و بسیج و سپس باالی یک ولسوالی یا شهر حمله 
می کند. به گفته او، این نوع حمله شکننده است و نیروهای 
امنیتی باید عین شیوه را تطبیق کنند. او اظهار داشت که 
بین ولسوالی ها و والیت های همجوار باید هماهنگی الزم به 
وجود آید و در صورت حمله طالبان، نیروهای امنیتی نیز 

حمله کنند و مقاومت طالبان را بشکنند. 
از سوی دیگر او نیز از حمایت نشدن نیروهای گیرمانده 
انتقاد کرد و گفت: »ولسوالی دولت شاه لغمان  در جنگ 
از چندین ماه محاصره بود و کمک نرسید. باالخره جنگ 
یک اشتها دارد، زمانی که امکانات نباشد و حمایت صورت 
نگیرد، اشتهای جنگ هم تضعیف می شود«. او گفت که 
این کاستی باید رفع شود و زمانی که باالی یک منطقه 

این یعنی افغانستان پس از بیست  سال قادر شده است 
که از صفر و ورشکسته گی کامل صاحب کارخانه ها و 
صنایع داخلی شود. هم چنان میزان خوکفایی بیش تر 
و زمینه کار برای بیش تر از 3۲۰۰۰۰ نفر از هم وطنان 

ما فراهم شود.
مهم ترین دستاورد افغانستان در بیست  سال گذشته، 
و  تکنولوژی  عرصه  در  ما  جوانان  دانش  بلندرفتن 
و  دستگاه ها  تمام  امروز  خوشبختانه  است.  صنعت 
تکنولوژیی که در کارخانه ها تعبیه شده است، توسط 
انجنیران افغان مدیریت می شود. تجدید دستگاه های 
عصری بخشی از دستاوردها است که کمک می کند تا 
صنعت کاران بتوانند محصوالت باکیفیت تولید و در 
کمین زاده،  آقای شیرباز  کنند. چنان چه  رقابت  بازار 
کنفرانس  در  معادن  و  صنایع  اتاق  عمومی  رییس 
می گوید:   )14۰۰ ثور   ۲۸( صنعت  هفته  مطبوعاتی 
کشورهای  از  بسیاری  به  نسبت  ما  تکنولوژی  »حتا 

منطقه آپدیت تر/بروزتر است«.
او افزود: »با وجودی که بعضی کشورهای منطقه حتا 
می کنند،  استفاده  گذشته  قرن  تکنولوژی  از  هنوز 

صنایع ما با تکنولوژی جدید و عصری مجهز است«.
حکومت  به  مطلق  صورت  به  دستاورد  این  البته 
مدیون  را  پیش رفت ها  این  ما  نمی شود،  داده  نسبت 
تالش جمعی در یک فضا و بستر نسبتاً مناسب که 
کماکان از سوی حکومت فراهم شده است، هستیم. 
براساس گفته های نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و 
تجارت خبرهای خوشی در عرصه رشد و شکوفایی 
صنایع داخلی در راه است، اگر هم وطنان ما به خاطر 
به  داخلی  تولیدکننده گان  و  از صنعت کاران  حمایت 
محصوالت وطنی اولویت دهند، بدون شک می توانیم 

بر ناممکن ها فایق آیم.
دستاوردهای  فراوان،  توقعات  و  مشکالت  وجود  با 
جمعی ما در عرصه صنایع و تولیدات داخلی غیرقابل 
انکار است. افغانستان امروز بیش تر از هروقت دیگری 
صنعتی تر شده است. تجربه ثابت کرد که این همه، 
انتظار  لذا  است؛  جمعی  همکاری  و  تفاهم  محصول 
شهروندان و صنعت کاران این است که صلح و آرامش 

در کشور تحکیم شود، تا همه افغان ها بتوانند با رشد 
و رونق تولیدات داخلی شان با افتخار زنده گی کنند.

باور شکل گرفته است که هیچ کسی صدای ما را نمی شنود 
و هیچ کمکی نمی کند. تا زمانی که امکانش هست، جنگ 
یا تسلیم شویم. خون  یا ترک کنیم  کنیم و در غیر آن 
سرباز برای حکومت ارزش ندارد. وضعیت طوری است که 
یک پوسته و پایگاه در یک جای سقوط می کند، کسی خبر 
و مورال  آمدن روحیه  پایین  این عوامل سبب  نمی شود. 

نیروهای امنیتی شده است«.
از سوی دیگر آقای راسخ بیان داشت که شیوه و تاکتیک 
در  او،  گفته  به  است.  کرده  تغییر  طالبان  گروه  جنگی 
سقوط  که  رسیده اند  باور  این  به  طالبان  حاضر  حال 
پر ازدحام  شهر  یک  به  شدن  وارد  و  سخت  کالن  شهر ها 
تا  می کنند  تالش  رو  این  از  است،  شده  دشوار  شلوغ  و 
ولسوالی ها را تصرف کنند و به  گونه کامل تحت کنترل 
بگیرند. این در حالی است که در جریان یک هفته گذشته 
به  میدان وردک  جلریز  و  لغمان  دولت شاه  ولسوالی های 
دست طالبان سقوط کرده است. منابع محلی والیت لغمان 
که  و می گویند  نمی پذیرند  را  دولت شاه  ولسوالی  سقوط 
نیروهای امنیتی عقب نشینی تاکتیکی کرده اند. رحمت  اهلل 
زیارمل، والی لغمان، به روزنامه ۸صبح گفت که در حال 
حاضر نیروهای کماندو به این والیت رسیده اند و عملیات 
تصفیه ای آغاز شده است. او گفت که نیروهای امنیتی در 
از  را  ولسوالی ها  تمامی  فرصت  نخستین  در  تا  تالش اند 

وجود گروه طالبان پاک سازی کنند.

نیروهای امنیتی از حالت دفاعی به تعرضی درآیند

تولیدات داخلی چه چیزی برای گفتن دارد؟
در سایه نابسامانی هایی که در عرصه های مختلف از 
دهه ها به این سو بر کشور سنگینی می کند و با توجه 
خوشبختانه  امنیتی،   - سیاسی  تحوالت  و  تاریخ  به 
جایگاه  به  مختلف  عرصه های  در  عمومی  وضعیت 
غیرقابل برگشت رسیده است. افغانستان در بخش های 
پیش رفت های  صنعت  عرصه  در  جمله  از  مختلف 
بیش تر  در حال حاضر،  است.  داشته  غیرقابل وصف 
از ۵۰۰۰ شرکت در سراسر کشور مشغول فعالیت و 
تولید هستند و خبر خوش تر این است که صنعت کاران 
و تولید کننده گان ما به این توانایی رسیده اند که تمام 
از  قلم   ۵۰ در  حداقل  را  هم وطنان شان  نیازمندی 
قلم می توانند  و در 1۲  مرفوع سازند  داخلی  صنایع 
بیش تر از ۵۰ درصد کاالهای مورد نیاز شهروندان را 
تامین کنند. گذشته از آن، در سال های اخیر بخشی 
افغانستان به کشورهای اروپایی،  از تولیدات صنعتی 
و  منطقه  کشورهای  سایر  و  میانه  آسیای  آفریقایی، 

جهان صادر می شود.

حمله صورت می گیرد و نیروهای امنیتی به کمک ضرورت 
روحیه  تا  بگیرد  صورت  هوایی  و  زمینی  حمایت  دارند، 

جنگی نیروها تقویت شود. 
ولسوالی های تصرف شده پس گرفته می شود

حال  در  که  می گویند  امنیتی  نهادهای  حال  همین  در 
حاضر هماهنگی الزم بین این نهادها وجود دارد. روح اهلل 
احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، به روزنامه ۸صبح 
شکل  به  امنیتی  ارگان های  بین  هماهنگی  که  گفت 
بی پیشینه وجود دارد. او گفت که نیروهای امنیتی در هر 
ارتباط اند و این سبب شده که میزان  با هم در  عملیات 
عدم  رابطه  در  او  دیگر  سوی  از  یابد.  کاهش  تلفات شان 
حمایت از نیروهای امنیتی گفت که نیروهای امنیتی در 
کمک رسانی  هوایی  و  زمینی  بخش های  در  تا  تالش اند 
کنند. او اما تصریح کرد، در جاهایی که تهدید بلند است، 
تا  می کنند  را جست وجو  بدیل  راه های  امنیتی  نهادهای 
گفت:  او  کنند.  کمک  جنگ  در  گیرمانده  نیروهای  به 
»هیچ گاهی غفلت صورت نگرفته و تالش ما این است که 

مشکل حل شود«.
از سوی دیگر او درباره ولسوالی های از دست رفته گفت 
که نهادهای امنیتی پالن منظم دارند تا عملیاتی را جهت 
او  گفته  به  کنند.  راه اندازی  ولسوالی ها  این  بازپس گیری 
آقای  است.  شده  راه اندازی  عملیات  این  اکنون  همین 
احمدزی بیان کرد که نیروهای امنیتی در جریان عملیات 
دقت الزم را به کار می گیرند تا به غیرنظامیان تلفات وارد 
نشود. او تصریح کرد که گروه طالبان از خانه های مردم 
در  کندی  این سبب  و  می کند  استفاده  عنوان سنگر  به 
عملیات شده است. سخنگوی وزارت دفاع خاطر نشان کرد 
که کندی در عملیات به معنای ناتوانی نیروهای امنیتی 
نیست. به گفته، در ولسوالی هایی که طالبان تحرک دارند، 
آن  باشنده گان  برای  زنده گی  تا  می شود  انجام  حمالت 

عادی شود. 
ماه  یک  جریان  در  درگیری ها  سطح  که  است  گفتنی 
گذشته بلند بوده است. براساس آمارهای »پروژه داده های 
جریان  در  )اکلد(«،  مسلحانه  درگیری  نقاط  و  رویدادها 
سال ۲۰۲1 میالی میانگین تلفات روزانه جنگ افغانستان 
تاکنون حدود  ترتیب  بدین  نفر می رسد.  از ۸۰  بیش  به 
1۰ هزار نفر از طرف های درگیر جنگ و غیرنظامیان در 
نتیجه درگیری های چهار ماه اول سال روان میالدی کشته 
شده اند. این بیش ترین آمار از زمان ثبت آمارها توسط اکلد 
است. این نهاد در میانه های سال ۲۰16 میالدی روند ثبت 

آمارهای مربوط به جنگ افغانستان را آغاز کرد.

دستاوردهادرعرصهصنایعداخلیچیست؟
بیست  سال حکومت داری؛ 

خوشبختانه افغانستان پس 
از تجربه های تلخ و ناکام، در 
بیست سال گذشته شاهد شکل گیری 

نظام مبتنی بر آرای شهروندان بوده است 
که برای تمام مردم کشور، بدون استثنا 

جایگاه برابر و منافع متنوع خلق کرد. از آن 
جمله، افغانستان سرزمین فرصت ها برای 
سرمایه گذاران شد. برای این که بدانیم که 

ماهیت این منافع و فرصت ها به صورت 
عملی چه بوده است، خوب است که 

دستاوردهای بیست  سال حکومت داری 
نوین در افغانستان را با طرح چند سوال 

ساده محک بزنیم و ببینیم که واقعًا 
در سایه این نوع حکومت داری وضعیت 

تولیدات چگونه است و ما به کجا رسیدیم.

سقوط پی هم ولسوالی ها 



حسینا شیرزاد

بعد از ترک افغانستان، آماده زندگی در کشوری نبودم 
که در آن  وظایف به شکل سخت گیرانه بین جنسیت ها 
تقسیم نمی شود. خالصه زنده گی من این گونه خواهد 
بود: من از یکی از بدترین کشورها برای زنان به یکی از 
بهترین کشورها برای زنان سفر کردم. من یک مهاجر 
فرایند  یک  دادن  وفق  ناروی هستم.  کشور  در  افغان 
است و مقایسه کردن این دو کشور بسیار نامنصفانه 
زن  این که  مورد  در  دیدگاه هایم  من  ولی  می باشد؛ 
مستقل بودن در این دو کشور چه معنا دارد را با شما 

شریک می سازم.
ساحل  در  می نویسم،  را  یادداشت  این  که  اکنون 
اسکاگراک در ناروی جنوبی هستم. در یک غرفه تفرج، 
موهای  با  خنک  نسیم  بازی  و  نشسته ام  آب  کنار  در 
پریشانم را در ساعت شش صبح احساس می کنم. اگر در 
افغانستان می بودم، این فقط یک رویا می بود. نه فقط به 
خاطری که افغانستان یک کشور محاط به خشکه است؛ 
به این دلیل که این کشور به اندازه کافی برای یک زن 
امن نیست تا در ساعت شش صبح نسیم صبحگاهی را 

به تنهایی و بدون همراهی یک مرد احساس کند.
در سال ۲۰13، محصل دانشگاه کابل و هم زمان کارمند 
را  خود  انگلیسی  زبان  گرفتم  تصمیم  بودم.  نیمه روز 
تقویت کنم و به همین خاطر، در یک صنف انگلیسی 
یک مرکز آموزشی در همسایه گی مان در ساعت شش 
مرکز  تا  مرا  تکسی  راننده  یک  کردم.  نام  ثبت  صبح 
می رساند؛ ولی یک روز در ماه دسامبر وی عذر خواست 
که دیگر مرا صبح وقت با تکسی خود به مرکز آموزشی 
برده نمی تواند. تصمیم گرفتم که به تنهایی به آموزشگاه 

بروم.
یک هفته بعد، یک مرد در روی سرک به من حمله کرد. 

پس از کشته شدن اسامه بن  الدن، دولت امریکا همواره 
با شبکه  بر آن داشته است که دستش در مبارزه  تأکید 
تروریستی القاعده، باالتر بوده است. امریکا هم چنان تأکید 
بر آن داشته که این شبکه »از بین رفته« و یا هم »رو به 
نابودی« است. بدون شک امریکا بزرگ ترین حمالت خود 
را برای نابودی این گروه انجام داده است؛ اما آن گونه که 
شاهد هستیم، نابودی این شبکه تروریستی، کار ساده ای 
زیر  توانست  اخیر  دهه  دو  در  القاعده  نمی رسد.  نظر  به 
حمالت امریکا، شبکه خودش را هم چنان حفظ کند. پس 
از بگومگوهایی در پیوند به بیرون شدن نیروهای امریکایی 
از افغانستان، شبکه  القاعده در افغانستان دوباره فعال تر از 
قبل شده است، به امید این که بتواند تهدیدی برای منافِع 
امریکا باشد. پس از حمالت امریکا بر القاعده، فعالیت های 
این شبکه در افغانستان کاهش یافته بود. اما واقعیت این 
است که القاعده در حال تحول است؛ تحولی که می تواند 

برای امنیت منطقه و جهان زنگ خطر بزرگی باشد.
کشته شدِن بن الدن، ضربه سنگینی به بدنه  این شبکه 
تروریستی وارد کرد؛ اما القاعده نشان داد که بزرگ ترین 
شبکه  تروریستی جهان است. در طول سال های متمادی، 
فعالیت های خراب کارانه  القاعده نشان داد که این شبکه به 
رهبری واحدی متکی نیست و بسیاری از عملیات هایش در 
خاورمیانه، مستقالنه و زیر نظر رهبران محلی آن صورت 
می گیرد. القاعده هم چنان قابلیت جایگزینی رهبران متعدد 
بن  مرگ  که  می شود  مشخص  این جا  دارد،  خود  در  را 
القاعده  القاعده منجر نشده است.  نابودی شبکه  به  الدن 
از چیزی که می توان تصور کرد،  ریشه های خود را فراتر 
فراموش کرد  نباید  اما  در چهارسوی جهان دوانده است. 
که القاعده هم چنان به دنبال گرفتن انتقام خون پدِر این 
شبکه است. با این حال، القاعده ی »شکست خورده« این بار 
قدرتمندتر از گذشته در صحنه منازعات افغانستان و کل 
رقم  را  بدتری  بحران های  و  گشت  برخواهد  خاورمیانه 

خواهد زد.
خروج نیروهای بین المللی به رهبری امریکا از افغانستان، 
نگرانی ها را برای اتحاد نامقدس طالبان و القاعده بیش تر 
افغانستان  صلح  مذاکرات  در  درگیر  طرف های  می سازد. 
تالش کرده اند تا طالبان دست به اتحاد و همکاری با القاعده 
ندهند. ناسازگاری های طالبان با حکومت جمهوری اسالمی 
افغانستان، پیچیده گی های مذاکرات و تهدیدهای  القاعده را 

به این معنا است که او خودش را به اندازه ای آموزش 
خودش  را  مصارفش  و  بیابد  شغل  بتواند  که  می دهد 
بپردازد و هم زمان به کارهای خانه و فرزندان رسیده گی 
کند. من آموزش دیده بودم که در افغانستان یک زن 
مستقل باشم؛ ولی دریافتم که استقالل در ناروی یک 

معنای کاماًل متفاوت دارد.
را  ناروی گرفتم، من  را در  اقامت  اجازه  این که  از  بعد 
منتقل کردند به یک اتاق خالی در اسلو. قبل از آن، بسیار 
به ندرت برای خرید وسایل خانه می رفتم و بنابراین حتا 
نمی دانستم که چگونه پرده ها را اندازه بگیرم و یا از برمه 
استفاده کنم. در افغانستان تمام کارهای شاقه، کارهای 
اثاث  و  باغداری، خرید غذا  از  بود؛  مردانه  به اصطالح 
تخنیکی  امور  وسایل،  تنظیم  و  ترمیم  تا  گرفته  خانه 

احساس کردم که او می خواهد مرا اختطاف کند؛ ولی 
هدف او آزار جنسی بود. من به دنبال او دویدم و اتفاقاً او 
توسط محافظان خصوصی یکی از خانه ها در آن حوالی 
دست گیر شد. در فرهنگ افغانی بی حرمتی به یک زن 
قابل قبول نیست و من هم آن زمان خشن تر از کسی 
بودم که اکنون هستم. وی را با چندین سیلی محکم و 
لت و کوب از جانب محافظان بخشیدم. بعد از آن تصمیم 

گرفتم صنف زبان را بدون اخذ دیپلوم ترک کنم.
من از یک  خانواده لیبرال و تحصیل کرده افغان می آیم. 
برای خانواده ام هیچ چیزی مهم تر از مستقل شدنم نبود. 
و  تحصیل کرده  هم  خودش  که  مادرم  برای  خصوصاً 
مستقل بود. فکر می کردم به اندازه کافی مستقل بودم تا 
این که به ناروی رسیدم. در افغانستان زن مستقل بودن 

می توان نشانه هایی از اتحاد این دو گروه دانست. گرچند 
کرده اند؛  رد  را  القاعده  با  خود  همکاری   همواره  طالبان 
و  تروریستی  گروه های  با  طالبان  روابط  به  استناد  با  اما 
افراطِی منطقه ای، احتمال آن می رود که القاعده نیز از این 
روند طوالنی بهره مند شو د  و بعد از خروج امریکا، حضور 
افغانستان داشته  به دو دهه قبل در  گسترده تری نسبت 
نشان  که  رسید  نشر  به  گزارشی  گذشته،  ماه  در  باشد. 
می داد القاعده در هژده والیت افغانستان، زیر چتر طالبان 
برای  پیش شرط ها  از  یکی  که  حالی  در  می کند.  فعالیت 
ادامه مذاکرات صلح افغانستان با طالبان، قطع همکاری و 
رابطه این گروه با شبکه تروریستی القاعده بود؛ اما طالبان 
پیش شرط های زیادی از آن موافقت نامه را زیر پا گذاشتند. 
با درنظرداشت این موضوع، ممکن است که در آینده نیز 

طالبان در مغایرت با توافقات انجام شده، عمل کنند.
از سوی دیگر، سخنگوی شبکه  القاعده گفته بود: »طالبان 
جنگ را در برابر امریکا ادامه  می دهند. از آن شمار مردم 
افغانستان که از گروه های مسلح حمایت می کنند، ممنونیم. 
نیروهای جهادی، سالیان متمادی در کشورهای مختلف 

اسالمی عملیات می کنند«.
القاعده در جنگ بعدی در برابر امریکا، دست دوستی به 

طرف دشمنان امریکا دراز خواهد کرد.
خصوص  به  افراطی،  گروه های  نسخه های  تمام  حاال 
تا  اسالمی،  خالفت  و  اسالمی  امارت  چون  نسخه هایی 
جایی در اندیشه  افراط گرایان قابل قبول است؛ اما از منظر 
القاعده  تروریستی  شبکه  عمل  و  ساختار  افراط گرایان، 
اهداف  می شود.  شناخته  دیگر  گروه های  از  متفاوت تر 
را  شبکه  این  القاعده،  دینی  و  ایدئولوژیکی  متفاوت تر 
متفاوت تر نشان می دهد. برعکس دیگر گروه ها، تنها دشمن 
القاعده، امریکا است. این شبکه هم چنان در طول سال ها 
مصرف  را  خود  انرژی  کم ترین  افغانستان،  در  فعالیتش 
منازعه با اهل تشیع کرد و کم تر به منازعات مذهبی توجه 
بیش تر  را  ایران  توجه  است  توانسته  مسأله  همین  نمود. 
به این گروه جلب کند. حاال با توجه به این موضوع، باید 
امریکا  خاطرنشان کرد که در کنار طالبان، دشمن دیگر 
)ایران( نیز مناسبات خوبی با گروه های افراطی منطقه ای 
مانند القاعده دارد. روابط پیچیده ای که نمی شود آن ها را 
ایدئولوژیک،  اختالفات  مقدس و دوستانه خواند. در کنار 
روابط نابرابر کشورها با ایران، سبب شکل گیری این رابطه 

خانواده  تمام مصارف  باید  مردان  برعالوه،  رنگمالی.  و 
-به  زنان شاغل  به خاطری که  پرداخت می کردند؛  را 
شمول من- بسیار به ندرت مصارف خانه را به شکل 

مساوی با مرد خانواده تقسیم می کردند.
بعد از مدتی دریافتم که در کشور ناروی کارهای خانه 
را مالقات  ناروژی  ندارد. زنان  هیچ ربطی به جنسیت 
کردم که خودشان الماری و دیگر بخش های خانه شان 
نجاری  رنگمالی،  می توانستند  آن ها  بودند.  ساخته  را 
باغداری کنند و در عین حال مسوولیت های عمده  و 
مثل تربیت فرزند و تقسیم مصارف خانه را با شریک 
زنده گی شان به وجه احسن انجام دهند. البته اکثریت 
مردان ناروژی هم توانایی آشپزی و بچه داری را دارند. 
در کشور ناروی، زن مستقل، یک زن خودمختار در تمام 
امور است. من در حال خو گرفتن با این معنای جدید 
بهتر  احساس می کنم که خیلی  و  استقالل هستم  از 
است که به این شکل زنده گی کنم. چون یاد گرفتن هر 
مهارت بدون تقسیم جنسیتی در حقیقت یک بخشی 
که  دهیم  یاد  جوان تر  نسل  به  باید  ما  است.  رشد  از 
استقالل استوار بر این آموزه است که زنان هر کاری را 

که مردان انجام می دهند، انجام داده می توانند.
هم چنان باید یادآور شوم که مردان کشور من در جد 
و جهد برآورده کردن تمام مصارف خانواده از مزایای 
جوانی و زنده گی انسانی بسیار کم برخوردار می شوند. 
تمام  خودشان  گفته  به  که  می شناسم  را  مردانی  من 
عمرشان در دویدن و یافتن یک لقمه نان برای خانواده 
چندین نفری سپری شده است و می شود و بسیار کم 
زنده گی خود را زنده گی کرده اند. شاید تربیه کردن یک 
نسل مستقل زنان در افغانستان برای مردان این کشور 

هم خالی از لذت نباشد.

معمایواقعی

حضور القاعده در افغانستان؛  
جنگ ادامه می یابد؟

زن مستقل
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Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Climate-Induced Disaster Risk Reduction Project

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

» دعوت به داوطلبی  روش باز ملی«

شماره دعوت به داوطلبی :-
پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم )CDRRP( وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری 
از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 16۰ بسته 
وسایل جمع آوری شیر و لوازم پروسس لبنیات برای دو مرکز اشتراک نموده و نقل شرطنامه 
مربوط را در فلش دسک )حافظه(  بشکل رایگان از پروژه مذکور  بدست آورده ، آفر های خویش 
را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر 
اعالن الی ساعت 1۰:۰۰  قبل از ظهر مورخ ۲۵/جوزا/14۰۰ به دفتر جلسات تعمیر آمو، منزل 
دوم، پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی 

قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی  مبلغ /1۲۰,۰۰۰ یکصد بیست هزارافغانی بوده ، جلسه 
آفر گشایی مورخ  از ظهر و جلسه  پیش آفرگشایی مورخ 14۰۰/۰3/1۵  ساعت 1۰:۰۰ قبل 

14۰۰/۰3/۲۵  ساعت 1۰:۰۰  قبل از ظهر در اطاق جلسات پروژه CDRRP تدویر می گردد.
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اکنون که این یادداشت را می نویسم، در ساحل اسکاگراک در ناروی جنوبی هستم. در یک 
غرفه تفرج، در کنار آب نشسته ام و بازی نسیم خنک با موهای پریشانم را در ساعت شش 

صبح احساس می کنم. اگر در افغانستان می بودم، این فقط یک رویا می بود. نه فقط به خاطری 
که افغانستان یک کشور محاط به خشکه است؛ به این دلیل که این کشور به اندازه کافی برای 
یک زن امن نیست تا در ساعت شش صبح نسیم صبحگاهی را به تنهایی و بدون همراهی یک 

مرد احساس کند.

ک
 مل

یه
هان

رابطه ،  این  برقراری  دالیل  از  یکی  هم چنان  شده  است. 
تروریستی  انجام حمالت شبکه   از  برای جلوگیری  تالش 
ایران در طول سال های متمادی،  ایران است.  القاعده در 
تروریستی  شبکه  اعضای  و  رهبران  برای  امنی  پناه گاه 
القاعده بوده  است. روابط تیره  امریکا با القاعده و ایران نیز 

می تواند دشمِن دشمن را تبدیل به دوست بسازد.
حقیقت رابطه القاعده با ایران و برادرخوانده گی این شبکه 
اعضای  که  گفت  باید  هم چنان  ندارد.  تازه گی  طالبان،  با 
طالبان و القاعده رابطه تنگانگی با یک دیگر دارند و ایران 
هم روابطی »نیک« با هر دو گروه دارد، از آن جا که رهبران 
ارشد هر دو گروه در ایران ساکن  بوده اند/هستند. دو برادر 
نامشروع هم چنان نگاه های ابزاری به یک دیگر دارند و هر 
آن ممکن است که با زاییده شدن مخالفت ها میان دو برادر، 

اتحاد از هم بپاشد.
که  گفت  می توان  نتیجه  در  موارد،  این  همه   به  توجه  با 

در  خود  استراتژی  ساختن  عملی  در  متحده  ایاالت 
افغانستان با شکست بزرگی مواجه خواهد بود و در پایان، 
میدان جنگ را برای شبکه   تروریستی القاعده، خالی خواهد 
گذاشت. امریکا بار دیگر در برابر بزرگ ترین دشمن خود 
را  آن  امریکا  که،  دشمنی  گرفت.  خواهد  قرار  )القاعده( 
»شکست خورده« خوانده بود. حاال پس از بیست سال موش 
و گربه بازی، امریکا نه تنها نتوانسته است شبکه تروریستی 
القاعده را از میان بردارد، بلکه در تقابل با شکست نیز قرار 
گرفته است. جنگ امریکا برعلیه گروه های تروریستی، نباید 
تروریستی  باشد. گروه های  افغانستان  مرزهای  به  محدود 
مرزها  سوی  آن  در  محکم تری  ریشه های  القاعده  چون 
دارند. در گذشته  ها، امریکا بارها یادآور شده بود که مقصد 
آن ها محو ساختن شبکه تروریستی القاعده است و کاری 
با طالبان ندارد. با توجه به شرایط کنونی، امریکا باید تدابیر 

جدی تری در امر مبارزه با تروریسم، روی دست بگیرد.
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تالشوزیردفاعامریکابرای
تماسبارهبراننظامی
چینبیپاسخماندهاست

روسیه:
ایرانبهزودیغنیسازی۶۰درصدی

یورانیومرامتوقفمیکند

مرگفرماندهارتشنیجریهودهافسردریکسانحههوایی

انتقادچینازرویکرد»تقابلجویانه«اتحادیهاروپا

مقام های امریکایی می گویند که لوید آستین، وزیر دفاع 
امریکا، به رغم چندین بار تالش تا کنون موفق نشده با 

مقام های بلندپایه نظامی چین صحبت کند.
با تنش  به شدت  از چندی پیش  امریکا  و  روابط چین 
همراه شده و دو اقتصاد بزرگ دنیا بر سر مسایل مختلفی 
مانند تایوان، هنگ کنگ و دریای جنوبی چین اختالف 

نظرهای جدی دارند.
بی بی سی فارسی به نقل از روزنامه فایننشال تایمز چاپ 
لندن می گوید که لوید آستین، وزیر دفاع ایاالت متحده، 
نایب  کیلیانگ،  شو  جنرال  با  صحبت  خواهان  بار  سه 
رییس کمیسیون مرکزی نظامی و یکی از اعضای دفتر 
سیاسی که باالترین مقام نظامی چین است شده، اما تا 

کنون چین از چنین کاری امتناع کرده است.
این روزنامه می گوید که جنرال مارک میلی، رییس ستاد 
با  بایدن  جو  کار  به  آغاز  از  هم  امریکا،  ارتش  مشترک 

همتای چینی خود صحبت نکرده است.
روابط  اخیراً  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
خصمانه«  فزاینده  طور  »به  را  چین  و  متحده  ایاالت 

توصیف کرد.
به رغم تنش های موجود بین دو کشور، مقام های نظامی 
امریکا می گویند که همواره تالش کرده اند برای کاستن از 
تنش ها یا پرهیز از حادثه احتمالی با همتایان چینی خود 

ارتباط داشته باشند.
یک مقام دفاعی امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است 
باره  این  در  است،  تیره  طرف،  دو  نظامی  »روابط  که 

تردیدی نیست«.
این مقام که نامش اعالم نشده، به رویترز گفته است که 

ایاالت متحده خواهان گفت و گو با چین است.
یک مقام دیگر امریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است 
که در دولت جو بایدن بحث بر سر این است که آبا آستین 
لوید باید با جنرال شو تماس بگیرد یا با وزیر دفاع چین.

در  بیش تری  نفوذ  و  قدرت  شو  جنرال  می شود  گفته 
ساختار سیاسی نظامی چین دارد و به شی جین پینگ، 

رییس  جمهور چین، نزدیک است.
چین پس از روی کار آمدن آقای بایدن، خواستار بهبود 
در  دیپلماتیک  تنش های  از  پس  کشور  دو  بین  روابط 

دوران ریاست جمهوری دونالد ترمپ شد.
از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ماه جنوری امسال، 
دیپلمات های ارشد چین و امریکا در ماه مارچ در آالسکا 
دیدار کردند، اما هیچ تماس نظامی سطح باالیی بین دو 

کشور برقرار نشده است.

میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک 
برجام، گفته است که ایران »به زودی« غنی سازی 6۰ 

درصدی یورانیوم را متوقف می کند.
به گزارش رادیو فردا آقای اولیانوف در گفت وگویی که 
در روزنامه »اکو مسکو« منتشر شده است، گفته است 
این اقدام »خیلی زود« و »طی چند روز آینده و در روند 

مذاکرات« وین رخ خواهد داد.
مذاکرات  در  روسیه  نماینده  که  اولیانوف  میخاییل 
هسته ای در وین نیز است، گفته است احیای برجام این 
به  قادر  دیگر  ایران  که  کرد  فراهم خواهد  را  اطمینان 

تولید بمب اتم نخواهد بود.
با  اتریش  وین  در  برجام  احیای  مذاکرات  چهارم  دور 
حضور نماینده گان ایران و روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا 
و آلمان به عنوان اعضای کنونی برجام از 17 ثور آغاز شد 

و روز چهارشنبه، ۲۹ ثور، پایان یافت.
در این دوره از مذاکرات نماینده گان امریکا حضور دارند، 

ولی به طور مستقیم با هیات ایرانی مذاکره نمی کنند.
 3.7 غنی سازی  به  مجاز  تنها  ایران  برجام،  بر اساس 
از  یکی  و  است  محدود  حجمی  در  یورانیوم  درصدی 
موارد عدول ایران از تعهدات برجامی، باال بردن سطح 
غنی سازی به ۲۰ درصد و سپس 6۰ درصد بود که بسیار 
هسته ای  بمب  تولید  برای  نیاز  مورد  به سطح  نزدیک 

یعنی۹۰ درصد است.
در ۲۲  نطنز  غنی سازی  تاسیسات  در  انفجار  دنبال  به 
کرد  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری  جاری،  سال  حمل 
اتفاق، قصد دارد غنی سازی 6۰  که در واکنش به این 

درصدی را آغاز کند.
حدود  که  گزارشی  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
که  کرد  اعالم  کرد،  منتشر  تاریخ  این  از  بعد  ماه  یک 
نمونه گیری های انجام شده از تاسیسات هسته ای نطنز 
تا  یورانیوم  غنی سازی  »نوسانات«  که  می دهد  نشان 

با چین  از پیش برد توافق سرمایه گذاری  اروپا  اتحادیه 
خودداری ورزیده است؛ سیاستی که ناخشنودی چین 
را در پی داشته است. پارلمان اروپا پیش برد این توافق 
را منوط به رفع تحریم ها علیه شماری از سیاست مداران 

اتحادیه اروپا کرده است.
واکنش چین به تصمیم پارلمان اروپا تند و توام با انتقاد 
بوده است. موضوع بر سر اجرای توافق سرمایه گذاری 
اتحادیه اروپا با چین است؛ توافقی که قرار است فعالیت 

و بازرگانی خارجی اروپا و چین را هماهنگ کند.
سایت »تاگس شاو« وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان 
روز شنبه، ۲۲ می )اول جوزا( با انتشار گزارشی از پکن 
به واکنش دولت چین نسبت به تصمیم پارلمان اروپا 

پرداخته است.
اروپا روز پنج شنبه، ۲۰  به گزارش دویچه وله، پارلمان 
توافق  بر  ناظر  مذاکرات  توقف  به  رای  ثور(   3۰( می 
سرمایه گذاری مشترک با چین داد. دو روز پس از آن، 
چین نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و آن را 

سیاستی »تقابل جویانه« و از موضع باال خواند.
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفت: 
»این توافق، توافقی سنجیده است و هر دو طرف از آن 
سود می  برند و نمی بایست به آن به عنوان هدیه یک 

سطح غنای 63 درصد رسیده است.
تهران قباًل گفته بود که قصد دارد از یورانیوم با غنای 
با قدرت هسته ای  6۰ درصد برای سوخت کشتی های 
با  کشتی  ایران  که  است  حالی  در  این  کند.  استفاده 

سوخت هسته ای در ناوگان خود ندارد.
مذهبی  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل  بار  نخستین 
جمهوری اسالمی ایران، در چهارم حوت پارسال گفته 
بود که »برای پیش ران هسته ای یا کارهای دیگر ممکن 

است غنی سازی را به 6۰ درصد هم برسانیم«.
رهبر جمهوری اسالمی تاکید کرده بود که ایران برای 
کسب توانایی های هسته ای »متناسب با نیازهای کشور 
مصمم« است »و به همین علت، حد غنی سازی ایران 

ابراهیم آتاهیرو، فرمانده کل ارتش نیجریه و ده افسر 
ارتش این کشور در جریان یک سانحه هوایی کشته 

شدند.
به گزارش رادیو فردا این سانحه هوایی در شمال غرب 
رخ  هوایی  و  آب  نامناسب  شرایط  علت  به  و  نیجریه 
داد و هواپیمای حامل فرمانده ارتش نیجریه در حوالی 

فرودگاه نظامی ایالت کادونا سقوط کرد.
امنیتی  مشکالت  با  اخیر  ماه های  در  کادونا  ایالت 
در  نیجریه  ارتش  کل  فرمانده  و  بود  مواجه  متعددی 
جریان یک سفر رسمی، قصد داشت برای رسیده گی به 

این مشکالت وارد این منطقه شود.
ایالت کادونا در نیجریه هم چنین محل سکونت شیعیان 

طرف به طرف دیگر برخورد کرد«.
 سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که آن 
ابراز  و  است  اروپا  اتحادیه  با  همکاری  خواستار  کشور 
قبال  نیز سیاست مشابهی در  اروپا  امیدواری کرد که 

چین در پیش گیرد.
موضوع بر سر تحریم چهار سیاست مدار اتحادیه اروپا از 
سوی دولت چین است. این افراد در ارتباط با سرکوب 
خشن مسلمانان اویغور از دولت چین انتقاد کرده بودند. 
چین در واکنش به این اظهارات، سفر این افراد به چین 
را ممنوع کرده بود. پارلمان اروپا نیز در حمایت و دفاع 

۲۰ درصد نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشور 
باشد اقدام خواهد کرد«.

جو بایدن، رییس جمهور امریکا، پیش از این اقدام ایران 
در غنی سازی 6۰ درصد را خالف برجام خوانده و گفته 

بود که این اقدام کمکی به مذاکرات وین نمی کند.
مذاکرات  در  شرکت کننده  اروپایی  و  روسی  مقام های 
شدن  برداشته  درباره  توافق  به  رسیدن  برای  که  وین 
تحریم های امریکا علیه ایران و نحوه بازگشت ایران به 
روزهای  در  تعهدات هسته ای خود گفت وگو می کنند، 
اخیر گفته اند که در دور جدید مذاکرات، پیش رفت های 
توافق«  به  رسیدن  آستانه  »در  و  شده  حاصل  خوبی 

هستند.

به ویژه حامیان ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه، 
است.

ایران  به  وفادار  شیعه  رهبران  از  که  زکزاکی  ابراهیم 
محسوب می شود، سال ۲۰1۵ در اقامتگاه خود در این 
ایالت توسط ارتش بازداشت شد و در زندان مرکزی این 

ایالت به سر می برد.
محمدو بوهاری، رییس جمهور نیجریه، مرگ فرمانده 

ارتش این کشور را »ضربه سنگین« خوانده است.
ارتش نیجریه در سال های اخیر درگیری های گسترده ای 
داشته  بوکوحرام  گروه  ویژه  به  اسالم گرا  با شورشیان 
است و ابراهیم آتاهیرو از ابتدای سال جاری میالدی 

مسوولیت فرماندهی ارتش را بر عهده گرفته بود.

از این چهار سیاست مدار اروپایی، پیش برد گفت وگوها 
بر سر توافق سرمایه گذاری با چین را به حالت تعلیق 

در آورد.
چین استفاده از این حربه را تالشی برای تحت فشار 
قرار دادن خود دانسته است. دولت چین منکر سرکوب 
مسلمانان اویغور است و انتقاد سیاست مداران اروپایی را 

نوعی دخالت در امور داخلی کشور خود تلقی می کند.
از  اروپا،  اتحادیه  بازرگانی  اتاق  رییس  ووتکه،  یورگ 
سر  بر  گفت وگو  قطع  بر  مبنی  اروپا  پارلمان  تصمیم 

توافق یاد شده حمایت کرده است.


