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

وزارت صحت عامه دیروز )دوشنبه، ۱۷ جوزا( با نشر اطالعیه ای گفته است که روند تطبیق واکسین کرونا 
به زودی با فراهم کردن دوزهای بیشتر واکسین این ویروس در سراسر کشور از سر گرفته می شود.
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خارجه  وزارت  ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی 
امریکا برای صلح افغانستان، برای جان بخشیدن 
به روند صلح افغانستان سفرهای تازه اش را آغاز 
با  او  آمد.  کابل  به  قبل  روز  دو  او  است.  کرده 
چهره های مطرح سیاسی افغانستان دیدار کرد. 
تا  است  آن  وقت  گفته  خلیل زاد  سفر،  این  در 
دهند  کاهش  را  خشونت ها  درگیر،  طرف های 
کنند.  آغاز  را  معنادار  و  جدی  گفت وگوهای  و 
بلندپایه  هیأتی  را  خلیل زاد  آقای  سفر  این  در 
از نهادهای مختلف امریکا همراهی می کند. این 
سفر پس از مدت ها سکوت و کرختی در روند 
صلح افغانستان صورت می گیرد. به نظر می رسد 
هدف اصلی امریکا این است که دوباره به جان 
بی رمق روند صلح افغانستان کالبد تازه ببخشد 

و بن بست را بکشند. 
طالبان اکنون موضع سازش ناپذیری دارند. این 
حلقه ی  تنگ ترکردن  و  بیشتر  تسلط  به  گروه 
در  و  می اندیشد  افغانستان  دولت  حاکمیت 
نزدیک به دو ماه گذشته دست کم ده ولسوالی 
را سقوط داده است. شدت جنگی که طالبان به 
آن دامن زده، بی سابقه است. برای طالبان اکنون 

اولویت اصلی تسلط بیشتر بر افغانستان است...
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خویشتن داری  به  گروه  این  اصوال 
دیپلماتیِک  تالش های  ندارد.  توجهی 
نیمه جان خلیل زاد در وضعیتی که برای 
مهار خشونت ها هیچ برنامه  ای در دستور 
کار نیست و طالبان و دولت افغانستان 
بر طبل جنگ می کوبند، جامعه جهانی 
افغانستان  خونین  روزهای  نظاره گر 
واقع  گره گشا  نمی تواند  قطعا  است، 
مذاکره  میز  به  بازگشت  راه  تنها  شود. 
و گفت وگوی معنادار ترک جنگ است. 
برای شکست بن بست باید طالبان وادار 
هر  از  بکشند،  دست  از خشونت  شوند 

راه ممکن. 
تنش آلود  روابط  بزرگ تر  مشکل 
در  است.  پاکستان  و  افغانستان 
روند  دوباره  است  قرار  که  روزهایی 
روابط  شود،  احیا  افغانستان  صلح 
کانال های  و  تنش آلود  کابل-اسالم آباد 
روابط  یک  حد  در  یا  قطع  دیپلماتیک 
روزها  این  مثال  به عنوان  است.  تعارفی 
امنیت  پاکستان حمداهلل محب، مشاور 
است.  کرده  تحریم  را  افغانستان   ملی 
کشور  دو  همکاری  مانع  وضعیت  این 
است.  شده  صلح  روند  خصوص  در 
قطع  و  صلح  ثبات،  به  دست یابی  برای 
و  روابط  دامنه ی  و  سطح  باید  جنگ، 
به  کشور  دو  دیپلماتیک   گفت وگوهای 
خوش باوری  یابد.  ارتقا  سطح  باالترین 
که  بپذیریم  اگر  است  ساده لوحانه 
تنش آلود  روابط  سایه ی  در  پاکستان 
به  را  طالبان  می شود  حاضر  کابل  با 

گفت وگوی معنادار وادارد.
گفت وگوهای  برای  هنوز  طالبان  گروه 
است.  نداده  نشان  خوش  روی  معنادار 
همچنان این گروه به دنبال امتیاز است، 
بدون این که بخواهد امتیازی دهد. فعال 
طالبان  هم وغم  دیپلماسی  میدان  در 
هفت هزار  آزادی  امتیاز  به دست آوردن 
زندانی و حذف نام اعضای این گروه از 
لیست سازمان ملل است. بدون این که 
رخ  تغییری  جنگ  میدان  در  بخواهد 
دهد. طالبان به رغم همه ی فشارها زیر 
نرفت،  استانبول  نشست  در  بار شرکت 
استانبول فرصت ضیاع  زیرا در نشست 
دلیلی  می شد.  گرفته  طالبان  از  وقت 
ترجیح  را  روند دوحه  که طالبان هنوز 
روند  این  در  که  است  این  می دهند، 
طالبان امکان بازی فرسایشی با مسأله 
دارد.  را  افغانستان  جنگ  سیاسی  حل 
از طرفی دیگر با خیال آسوده از طریق 
مراکز  و  کابل  حصر  استراتژی  جنگ 
والیات را پیش می برد و منتظر خروج 
به  تا  می مانند  خارجی  نیروهای  کامل 

خیال شان به رویای فتح دست یابند. 

است دست  نه حاضر  برای گروهی که 
از جنگ بردارد و نه در میز دیپلماسی 
صادق است، توصیه اخالقی برای سازش 
دیپلماسی  ندارد.  معنایی  سیاسی 
این  نمی تواند  نیز  تضرعی  و  ضعیف 
گره را بگشاید. برای مسیر درست صلح 
اما  شده،  دیر  خیلی  هرچند  افغانستان 
جامعه  که  است  این  حل  راه  عجالتا 
جهانی برای طالبان و حامیان منطقه ای 
صلح  به  بازگشت  اولتیماتوم  یک  آن ها 
معنادار و دست کشیدن از جنگ را دهد. 
از  را  جنگ  و  صلح  روند  یا  نهایت  در 
یا  قرار دهد  بازنگری جدی  بنیاد مورد 
مسیر  افغانستان  جنگ  که  دهد  اجازه 
خودش را برود. این به اصطالح »بازی 
قوی تر  را  طالبان  فقط  گربه«  و  موش 

می کند. 

تاریخ  در  کرونا  واکسین  تطبیق  روند 
در  خورشیدی  گذشته ی  سال  حوت   ۵
تا کنون  از آن زمان  آغاز شد.  افغانستان 
براساس آمار وزارت صحت عامه، بیش از 

۲۴۱ هزار غیرنظامی واکسینه شده اند.
متوقف شده  در کشور  روند درحالی  این 
است که در شبانه روز گذشته باالترین رقم 
به ویروس کرونا  ابتال  از  ناشی  مرگ ومیر 
آمار  براساس  است.  شده  ثبت  کشور  در 
رسمی وزارت صحت عامه، در ۲۴ ساعت 
و  داده  جان  کرونایی  بیمار   ۵۶ گذشته 
یک هزار و ۵۸۲ بیمار جدید هم شناسایی 

شده اند.

کمک  چین  سوی  از  که  کرونا  واکسین 
 Beijing Institute of( توسط  شده، 
به  و  تهیه   )Biological Products
سپرده  کشور  این  در  افغانستان  سفارت 

شده است.
آقای قایم این محموله ی واکسین کرونا را 

در میدان هوایی چین تسلیم شده است.
به  محموله  این  که  است  کرده  تأکید  او 
در  و  کرده  تسلیم  باربری  شرکت های 

تاریخ ۲۰ جوزا به کابل می رسد.
محموله ی  دو  این  از  قبل  افغانستان 
واکسین کرونا را از هند و ایتالف جهانی 

واکسین دریافت کرده بود.

»ازدیا فاصله بین دوزهای اول و دوم باعث 
از بین رفتن معافیت نمی شود«.

وزارت صحت عامه همچنین افزوده است 
واکسین  دوم  و  اول  دوز  میان  فاصله  که 
است  هفته   ۱۶ الی  چهار  ویروس،  این 
کرده،  اخذ  را  آن  اول  دوز  که  آنانی  و 
دوم  دوز  بعد  هفته   ۱۶ الی  می توانند 

واکسین را تطبیق کنند.
سفیر  قایم،  جاوید  این،  با  همزمان 
یادداشت  یک  در  چین  در  افغانستان 
فیس بوکی گفته است که ۷۰۰ هزار دوز 
دو  تا  چین  کمک های  از  کرونا  واکسین 
روز دیگر به کابل می رسد. به گفته ی او، 

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور 
و  اول  دوزهای  تطبیق  روند  که  می گوید 
دوم واکسین کرونا در کشور متوقف شده 

است.
 ۱۷ )دوشنبه،  دیروز  عامه  صحت  وزارت 
که  است  گفته  اطالعیه ای  نشر  با  جوزا( 
با  به زودی  کرونا  واکسین  تطبیق  روند 
این  واکسین  بیشتر  دوزهای  فراهم کردن 
گرفته  سر  از  کشور  سراسر  در  ویروس 

می شود.
شهروندان  از  تعداد  آن  به  اطالعیه  در 
را  کرونا  واکسین  اول  دوز  که  کشور 
که  است  خاطرنشان شده  کرده،  دریافت 

کسنی کرونا در افغانستان؛  متوقف شدن روند تطبیق وا
کسنی تا دو روز دیگر به کابل می رسد ۷۰۰ هزار دوز جدید وا

رهایی او تاکنون استفاده کرده اند.
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  همچنین 
در تاریخ ۲۹ حوت سال گذشته اعالم 
این  ربودن  در  داعش  گروه  که  کرد 
که  در خبرنامه ای  دارد.  کودک دست 
در آن زمان از سوی این نهاد به نشر 
رسید، آمده است که ۵۵ عضو داعش 
بازداشت شده  این قضیه  اربتطا به  در 

است.
بود  گفته  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
منابع  کاهش  به دلیل  داعش  گروه  که 
درآمد اقتصادی به ربودن غیرنظامیان، 
کارمندان دولتی، تجاران و سرمایه داران 

دست می زند. 

مجلس نمایندگان: 
رهانشدن عبدالرووف 9 ساله برای نریوهای امنییت و کشفی لکه ی ننگ است

رییس  سراج،  احمدضیا  آن،  به دنبال 
تاریخ  در  کشور  ملی  امنیت  عمومی 
۲ حوت سال گذشته در یک نشست 
خبری گفت که ۲۹ عملیات نیروهای 
از  عبدالرووف  رهایی  برای  امنیتی 
چنگ آدم ربایان در والیت بلخ بی نتیجه 

بوده است.
آن  تا  امنیتی  نیروهای  او،  گفته ی  به 
 ۲۶ او،  رهایی  برای  همچنین  هنگام 

مکان را بازرسی و تالشی کرده اند.
اختطاف  زمان  آن  در  سراج  آقای 
»پیچیده«  و  »مغلق«  را  عبدالرووف 
خوانده و تأکید کرده بود که نهادهای 
برای  خود  امکانات  تمامی  از  امنیتی 

مزارشریف،  شهر  چهارم  ناحیه ی  در 
مرکز والیت بلخ توسط افراد مسلح که 
گفته شده لباس نظامی به تن داشتند، 
از مسیر مکتب ربوده شد. خانواده ی او 
بدل  در  آدم ربایان  که  بود  گفته  قبال 
رهایی عبدالرووف، از آنان مبلغ نزدیک 

به دو میلیون دالر درخواست کرده اند.
اختطاف  از  پس  ماه  سه  حدود 
غنی،  محمداشرف  کودک،  این 
 ۲۷ تاریخ  در  کشور  رییس جمهوری 
مقام های  به  گذشته  سال  جدی 
که  درصورتی  داد  هشدار  بلخ  امنیتی 
آنان  تمامی  نکنند،  آزاد  را  عبدالرووف 

را از وظایف شان برکنار می کند.

رحمانی،  میررحمان  روز:  اطالعات 
رییس مجلس نمایندگان می گوید که 
عدم رهایی عبدالرووف نُه ساله از چنگ 
آدم ربایان که حدود هفت ونیم ماه پیش 
در والیت بلخ ربوده شده، »لکه ی ننگ« 
و »شرم« بر جبین نیروهای امنیتی و 

کشفی است.
آقای رحمانی این موضوع را در نشست 
دیروز )دوشنبه، ۱۷ جوزا( این مجلس 
امنیت  کمیسیون  به  او  کرد.  مطرح 
داد  وظیفه  نمایندگان  مجلس  داخلی 
و  امنیتی  نهادهای  با  هماهنگی  در  تا 
کشفی برای رهایی این کودک کار کند.

عبدالرووف حدود هفت ونیم ماه پیش 

خود با حمداهلل محب را قطع کرده است.
مردم  خون  که  بود  گفته  همچنین  او 
ملی  امنیت  مشاور  سخنان  از  پاکستان 
آقای  است.  آمده  جوش  به  افغانستان 
قریشی از حمداهلل محب خواسته بود که 

سخنانش را اصالح کند.
به گفته ی او، پاکستان تنها به فکر صلح 
سال های  در  و  است  منطقه  در  ثبات  و 
و جانی  مالی  هزینه های سنگین  گذشته 
را از سوی تروریستان متحمل شده است.

که  شد  گزارش  صحبت ها،  این  به دنبال 
را  او  با  خود  رسمی  تماس های  پاکستان 
قطع کرده است، اما حمداهلل محب در یک 
نشست خبری گفت که در این مورد هیچ 
دریافت  پاکستان  سوی  از  رسمی  پیام 

نکرده است.
اما  جوزا(   ۱۵ )شنبه،  پیش  روز  دو 
خارجه ی  وزیر  قریشی،  شاه محمود 
پاکستان در نشستی در ملتان این کشور 
تأیید کرد که پاکستان تماس های رسمی 

دو مسأله نگرانی مردم و دولت افغانستان 
است.

»حالت  به  نسبت  او  حال،  این  با 
افغانستان  و  پاکستان  میان  ایجادشده« 
در پی صحبت های آقای محب ابراز تأسف 
موضوع  این  نمی گذارد  که  افزود  و  کرد 

مانع همکاری میان این دو دولت شود.
محمدحنیف اتمر تأکید کرد که همکاری 
میان دو دولت باید براساس خواست مردم 
افغانستان که توقف جنگ و خون ریزی و 

برقراری آتش بس دایمی است، باشد.
را  سخنان  این  کشور  خارجه ی  وزیر 
درحالی مطرح می کند که حمداهلل محب 
در ۲۳ ثور سال جاری در جریان سفرش 
به والیت ننگرهار، گفته بود که پاکستان 
قدرت طلب،  گروه  یک  از  استفاده  با 
داخل  در  مرزهایش  گسترش  صدد  در 

افغانستان است.
آقای محب در آن زمان همچنین گفته بود 
که پاکستان »هیچ چیز از عزت و افتخار« 
ندارد و اقوام پاکستان به شمول پشتون ها 
را  حقوق شان  و  اند  معترض  بلوچ ها  و 

می خواهند.

حمداهلل  اظهارات  به دنبال  روز:  اطالعات 
در  کشور  ملی  امنیت  مشاور  محب، 
تماس های رسمی  و قطع  پاکستان  مورد 
وزیر  اتمر،  محمدحنیف  او،  با  پاکستان 
بدون  که  می گوید  کشور  خارجه ی 
همکاری پاکستان پیشرفت در روند صلح 
ممکن  افغانستان  در  خون ریزی  قطع  و 

نیست.
)یک شنبه،  پیش  روز  دو  که  اتمر  آقای 
۱۶ جوزا( در یک نشست خبری در هرات 
دولت  و  مردم  که  صحبت می کرد، گفت 
خوبی  به  را  موضوع  این  نیز  افغانستان 

درک می کنند.
روند  ]در  پاکستان  »همکاری  افزود:  او 
صلح افغانستان[ حتمی است برای دولت 
که  هستیم  باور  این  به  ]ما[  ما.  مردم  و 
با  را  همکاری  و  گفت وگو  حالت  هر  در 

پاکستان حفظ کنیم.«
از سویی هم، وزیر خارجه ی کشور گفت 
از دولت  نمایندگی  به  که حمداهلل محب 
روی  خود  صحبت های  در  افغانستان 
در  پیشرفت  و  خون ریزی  قطع  مسأله ی 
صلح تأکید کرده است. به گفته ی او، این 

اتمر: 
کستان پیرشفت در روند صلح ممکن نیست بدون همکاری پا

طالبان به نماینده اتحادیه اروپا: 
تأمنی امنیت دیپلمات ها در افغانستان جزء منافع ملی ما است

است:  کرده  تأکید  دیدار  این  در  طالبان  هیأت  او،  گفته ی  به  است.  کرده  مطرح 
و  ما  کشور  ملی  منافع  از  جزئی  بشر  بخش های  کارکنان  و  دیپلمات ها  »امنیت 

مسئولیت ما )طالبان( است.«
کمک های  و  خارجی  نیروهای  خروج  صلح،  روند  مورد  در  همچنین  طرف  دو 

بشردوستانه ی اتحادیه ی اروپا هم بحث و گفت وگو کرده اند.
این درحالی است که در تاریخ ۱۶ ثور شیرمحمد عباس استانکزی در یک نشست 
ناروی،  بریتانیا،  آلمان،  اروپا،  اتحادیه ی  امریکا،  سفیران  و  نمایندگان  با  ویدیویی 
فرانسه، ایتالیا و سازمان ملل متحد هم گفته بود که طالبان متعهد است تا امنیت 
تمامی دیپلمات های خارجی، خبرنگاران و کارمندان سازمان های حقوق بشری را 

تأمین کند.

طالبان  گروه  روز:  اطالعات 
تمامی  امنیت  که  می دهد  اطمینان 
کارمندان  و  خارجی  دیپلمات های 
در  را  بشری  حقوق  سازمان های 

افغانستان تأمین می کند.
محمدنعیم، سخن گوی دفتر سیاسی 
گروه طالبان در قطر گفته است که 
به  گروه  این  هیأت  را  موضوع  این 
رهبری شیرمحمد عباس استانکزی، معاون این دفتر طالبان دو روز پیش )یک شنبه، 
۱۶ جوزا( در دیدار با توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان 
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سیر تکامل و احمتال احیای مجدد تحریک طالبان اپکستان )4(
با  پاکستان  طالبان  تحریک  رابطه  می رسد  نظر  به  بعید 
القاعده در شبه قاره هند مزایای مادی قابل مالحظه ای 
برای تحریک طالبان پاکستان داشته باشد، اگرچه ممکن 

است مشروعیت گروه را نیز افزایش دهد.

دولت اسالمی خراسان
با کنار گذاشتن روابط تحریک طالبان پاکستان با القاعده 
اسالمی  دولت  رقبای  دو  هر  که  افغانستان،  طالبان  و 
متحد  یک  پاکستان  طالبان  تحریک  هستند،  خراسان 
دولت  می رسد.  به نظر  خراسان  اسالمی  دولت  طبیعی 
اسالمی خراسان با ظهور در منطقه پاکستان و افغانستان 
در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵، موجی از تبلیغات و خشونت 
را به راه انداخت که مشخصه آن با عالمت تجاری دولت 
غیرمعتبر  یا  مرتد  را  مسلمانان  )سایر  تکفیری  اسالمی 
می داند( بود. دولت اسالمی خراسان مانند تحریک طالبان 
پاکستان به دنبال اجرای قانون شرع و مخالف جنبش ها 
و گروه های ملی گرایانه است که به طور فعال یا منفعالنه 

توسط دولت پاکستان پشتیبانی می شوند.
بین  عمده  همسویی  احتمال  می رسید  نظر  به  ابتدا  در 
خراسان  اسالمی  دولت  و  پاکستان  طالبان  تحریک 
شش  توسط  وفاداری  اعالم  از  مجموعه ای  دارد؛  وجود 
خود  تعهد  علنا  که  بود  پاکستان  طالبان  تحریک  رهبر 
اکتبر  در  اسالمی،  دولت  رهبر  بغدادی،  ال  ابوبکر  به  را 
۲۰۱۴ ابراز کرد. با این حال، به زودی مشخص شد که 
مورد  در  پاکستان  طالبان  تحریک  درون  در  اختالفاتی 
که  دارد  وجود  اسالمی  دولت  وابستگان  با  همسو شدن 
عمدتا توسط اتحادهای موجود تحریک طالبان پاکستان 
با طالبان افغانستان و القاعده هدایت می شود. اختالفات 
داخلی در درون یک سازمان متالطم، همراه با یک برنامه 
ضد پاکستانی بی وقفه، منجر به سرپیچی رهبران اصلی 

تحریک طالبان پاکستان از دولت اسالمی خراسان شد.
اگرچه هسته ی تحریک طالبان پاکستان با دولت اسالمی 
خراسان همسو نشده است، اما به نظر نمی رسد که این 
به  احتماال  این  باشند.  شده  درگیر  مستقیما  گروه  دو 
از  برخی  پاکستان  طالبان  تحریک  که  است  دلیل  این 
ابزارهای تاکتیکی را در مبارزات دولت اسالمی خراسان 
علیه دولت پاکستان درک می کند و به این دلیل دولت 
اسالمی خراسان سابقه همکاری با گروه های جنگ جوی 
محلی را دارد. با این حال، این واقعیت باقی مانده است 
که دولت اسالمی خراسان به طور فعال و مداوم منابع خود 
را با اعضای سابق تحریک طالبان پاکستان تقویت کرده و 
قدرت تحریک طالبان پاکستان را از بین می برد. اکثریت 
وابستگی  خراسان  اسالمی  دولت  امیران  اتفاق  به  قریب 
قبلی به تحریک طالبان پاکستان دارند از جمله امیر اول، 
حافظ سعید، که اهل منطقه اورکزی در خیبر پشتونخواه 

و فرمانده سابق تحریک طالبان پاکستان بود.
در سطوح سازمانی، اگر رهبران تحریک طالبان پاکستان 
بتوانند از نفوذ روزافزون طالبان افغانستان در افغانستان 
استفاده کنند، وفاداران تحریک طالبان پاکستان احتماال 
روابط خود با طالبان را تقویت می کنند تا با دولت اسالمی 
خراسان.  با این حال، اگر طالبان افغانستان بخواهند از 
جهاد تحریک طالبان پاکستان علیه دولت پاکستان فاصله 
بگیرند، این ممکن است حداقل در حوزه عملیاتی برای 
دستاوردهای تاکتیکی، فضایی برای همکاری بین تحریک 
کند.  ایجاد  خراسان  اسالمی  دولت  و  پاکستان  طالبان 
نیازهای عملی تحریک طالبان پاکستان در آینده احتماال 
بر اختالفات ایدئولوژیکی مغلوب شود، همان طور که در 
مورد شبکه حقانی و دولت اسالمی خراسان اتفاق افتاده 
افغانستان  در  گزارش شد که  در سال ۲۰۱۹  است، که 

همکاری عملیاتی دارند.
بیشتر قدرت تحریک طالبان پاکستان در گذشته از شبکه 
القاعده  افغانستان، شبکه حقانی،  طالبان  با  آن  ارتباطی 
و دیگر گروه های مستقر در پنجاب گرفته شده است. تا 
زمانی که این روابط پایدار باشد، تحریک طالبان پاکستان 
پیشرفت  یک  دارد.  وجود  دیگر  شکل  یا  شکل  یک  به 
جماعت  متفرقه  گروه های  اخیر  ادغام  نگران کننده، 
االحرار و حزب االحرار با تحریک طالبان پاکستان است. 
طالبان  تحریک  عملیاتی  ظرفیت  به  نه تنها  گروه ها  این 
سایر  با  را  خود  ارتباط  بلکه  می کنند،  کمک  پاکستان 
گروه های مرگبار منطقه مانند دولت اسالمی خراسان نیز 
با خود به همراه می آورند. برعالوه، یکی از خطرناک ترین 
که  است  این  پاکستان  طالبان  تحریک  ویژگی های 
مجموعه ای عمیق از جهادگران باتجربه را که به طور منظم 
توسط سازمان های دیگر مانند گروه القاعده در شبه قاره 
هند و دولت اسالمی خراسان استخدام می شوند، فراهم 
را  پاکستان  طالبان  تحریک  قدرت  این  گرچه  می کند. 
به عنوان یک سازمان تقویت نمی کند، اما نقش مهمی در 

تقویت غیرمستقیم خشونت و تروریسم در منطقه دارد.
ادامه دارد...

می کرد که از طریق رسانه های مختلف از حزب تحریک 
طالبان  مقابل  در  و  می کرد  پشتیبانی  پاکستان  طالبان 
تشویق  پاکستان  دولت  علیه  را  شان  جهاد  افغانستان، 
می کرد. القاعده و سایر گروه های اسالمگرا مانند جنبش 
اسالمی ازبیکستان، تحریک طالبان پاکستان را به عنوان 
این  که  شناختند  رسمیت  به  محلی(  )محافظان  انصار 
می شود  پاکستان  طالبان  تحریک  حقانیت  تقویت  باعث 
دیتا خیل،  در  پایگاه هایی  ایجاد  باعث  تا سال ۲۰۰۷  و 

دوسالی، میرعلی و میرامشاه در وزیرستان شمالی شد.
نظر  از  اما  شد،  القاعده  متحد  پاکستان  طالبان  تحریک 
القاعده  سازمانی مستقل از آن عمل می کرد و با عوامل 
برای انجام حمالت ارتباط برقرار می کرد. به عنوان مثال، 
در  آباد  اسالم  در  ماریوت  هتل  به  انتحاری  حمله  یک 
سپتامبر ۲۰۰۸، این شک را بر انگیخت که این حمله کار 
مشترک شبه نظامیان القاعده و تحریک طالبان پاکستان 
می  ماه  دوم  در  الدن  بن  مرگ  از  پس  حتا  است.  بوده 
۲۰۱۱، رهبران تحریک طالبان پاکستان اعالم کردند که 
آن ها همچنان به تأمین پناهگاه القاعده و حمایت از این 
سازمان ادامه خواهند داد. حمله ای را که تحریک طالبان 
پاکستان به پایگاه دریایی مهران در کراچی در ۲۲ می 

آن سال انجام داد، برای انتقام مرگ بن الدن بود.
در  »القاعده  تشکیل  به  منجر  منطقه  در  القاعده  حضور 
شبه قاره هند« در سال ۲۰۱۴ شد و آرزوی بن الدن برای 
داشتن یک وابسته به القاعده در جنوب آسیا را برآورده 
کرد. عاصم عمر –که دیگر زنده نیست-، پاکستانی تبار و 
فرمانده سابق تحریک طالبان پاکستان بود که در سپتامبر 
انتخاب  قاره هند  القاعده در شبه  امیر  عنوان  به   ۲۰۱۴
شد. گروه القاعده در شبه قاره هند مانند تحریک طالبان 
پاکستان حمالت عمده ای را در پاکستان آغاز کرده است. 
به عنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۱۴، گروه القاعده در شبه 
قاره هند در ترور سرتیپ ظهور فضل قدری دست داشت 
که به دنبال آن تالش برای ربودن ناوچه ذوالفقار نیروی 
دریایی پاکستان در اکتبر ۲۰۱۴ صورت گرفت. در سال 
شبه  داشتن  دست  به  مشکوک  امنیتی  مقامات   ۲۰۱۶
نظامیان القاعده در شبه قاره هند در یک حمله نارنجک 
به یک مجتمع پلیس در ناظم آباد شمالی در کراچی شد.
نشانه هایی وجود دارد که رابطه القاعده در شبه قاره هند 
با تحریک طالبان پاکستان همچنان قوی است، حتا اگر 
به نظر برسد که القاعده در شبه قاره هند در حال حاضر 
ظرفیت عملیاتی محدودی دارد. در جوالی ۲۰۱۸ القاعده 
در شبه قاره هند با انتشار بیانیه ای درگذشت فضل اهلل 
از  به دنبال آن یک مداحی ویدیویی  و  را تسلیت گفت 
ایمن الظواهری را به طور علنی با تحریک طالبان پاکستان 
نشان داد. اخیرا در جوالی سال ۲۰۱۹، مقامات سازمان 
ملی مبارزه با تروریسم در طی عملیاتی در ایالت پنجاب 
طالبان  تحریک  و  القاعده  مظنون  نظامی  شبه  شش  با 
پاکستان به هم دیگر تیر اندازی کردند که این نشان دهنده 
ادامه ارتباط بین دو گروه است. القاعده در شبه قاره هند 
ایاالت  امنیتی  نیروهای  حمله  در   ۲۰۱۹ سپتامبر  در 
متحده و افغانستان، امیر خود، عاصم عمر و شش عضو 
ارشد دیگر را در والیت هیرمند افغانستان از دست داد. 
با توجه به ضررهای رهبری القاعده در شبه قاره هند و 
فعالیت محدود آن در منطقه، جدا از تالش های تبلیغاتی ، 

چند  از  می تواند  افغانستان  طالبان  و  پاکستان  طالبان 
دارد که طالبان  احتمال وجود  این  طریق صورت گیرد. 
تحریک  خود  نفوذ  از  استفاده  با  کنند  سعی  افغانستان 
طالبان پاکستان را متقاعد کنند تا حمالت خود را محدود 
کرده و قابل مذاکره با دولت پاکستان شود، خصوصا اگر 
طالبان افغانستان بخواهند رابطه سالم با پاکستان داشته 
باشند. اگر تحریک طالبان پاکستان این دوره را اتخاذ کند، 
باعث تشکیل گروه های متالشی کننده  زیاد  احتمال  به 
همچنان  که  می شود  پاکستان  طالبان  تحریک  شدید 
با  همکاری  و  پاکستان  دولت  دادن  قرار  هدف  پی  در 
این  هستند.  خراسان  اسالمی  دولت  مانند  گروه هایی 
وقتی  مثال  به عنوان  بود،  شده  مشاهده  گذشته  در  الگو 
با  عملیاتی  سطح  در  االحرار  جماعت  مانند  گروه هایی 
این حال،  با  اسالمی خراسان همکاری می کردند.  دولت 
اگر رهبران تحریک طالبان پاکستان از حمله علیه دولت 
برای  است  ممکن  افغان  طالبان  ورزند،  امتناع  پاکستان 
حفظ روابط همکاری هرچند پرتنش با پاکستان، به دنبال 

فاصله گرفتن از تحریک طالبان پاکستان باشند.
یکی دیگر از نتایج احتمالی و احتماال محتمل تر این است 
تحریک  در جنگ  درگیر شدن  از  افغانستان  طالبان  که 
ترجیح  کنند،  جلوگیری  پاکستان  در  پاکستان،  طالبان 
دهند که بی طرف بمانند و روابط تاریخی خود با تحریک 
طالبان پاکستان و همچنین کشور پاکستان را حفظ کنند. 
در این صورت ممکن است تحریک طالبان پاکستان در 
آینده ی نزدیک از پناهگاه های امن در افغانستان برخوردار 
شود و بتواند تمام منابع خود را برای جنگ در پاکستان 
متمرکز کند. طالبان افغانستان که به ویژه از سال ۲۰۱۰ 
که تقویت شده اند، خود را برای کشور پاکستان مستقل 
یادآوری  بیکن  تریسیا  که  همان طور  داده اند.  نشان 
می کند، طالبان افغانستان قبال به دنبال مراجع جدیدی 
رفته اند، منابع مستقل پشتیبانی و کنترل گسترده ارضی 
را بدست آورده اند. بدین ترتیب، منصرف کردن تحریک 
طالبان پاکستان از هدف قرار دادن دولت پاکستان برای 
به  نسبت  کمتری  اولویت  احتماال  افغانستان،  طالبان 

گذشته خواهد داشت.

القاعده
در  ریشه  پاکستان  طالبان  تحریک  با  القاعده  رابطه 
ثابت  و  دارد  سال ۲۰۰۱  در  افغانستان  به  امریکا  حمله 
می شود که در رشد اولیه تحریک طالبان پاکستان مهم 
است. عملیات ایاالت متحده علیه طالبان افغان و عوامل 
القاعده در افغانستان منجر به هجوم به مناطق قبیله ای 
مال  عمر،  مال  جمله  از  آن ها،  ارشد  رهبری  از  پاکستان 
داداهلل، مال عبیداهلل، جالل الدین حقانی، اسامه بن الدن 
و ایمن الظواهری شد. بیشتر این چهره ها به همراه دیگر 
جنگ جویان افغان، عرب و آسیای میانه ای به وزیرستان 

جنوبی پناهنده شده اند.
القاعده نقش مهمی در تأمین پول به شبه نظامیان محلی 
برای اجاره فضا برای اردوگاه های آموزشی، استخدام افراد 
قبیله ای محلی و برداشتن اقدامات دیگری که بعدا باعث 
بر  عالوه  داشت.  شد،  پاکستان  طالبان  تحریک  ظهور 
رهبران  به ویژه  پاکستان،  طالبان  تحریک  مادی،  مزایای 
دریافت  ایدئولوژیک  حمایت  القاعده  طرف  از  آن  ارشد 

فاطمه فرامرز

متحدان و رقبای منطقه ای
چشم اندازهای تحریک طالبان پاکستان برای دستیابی به 
هدف اش در ایجاد مجدد نیرو، احتماال به طور قابل توجهی 
تحت تأثیر روابط در حال تکامل آن با سایر سازمان های 
تاریخی  پیوندهای  بود.  خواهد  منطقه  در  شبه نظامی 
و  گروه ها  سایر  و  پاکستان  طالبان  تحریک  اعضای  بین 
تدارکاتی  و  فعالیت های عملیاتی  نقش آن ها در تسهیل 
درون گروهی، به این معنا بوده است که عضویت در این 
در  است.  دشوار  آن  تشخیص  و  سیال  اغلب  سازمان ها 
با سایر  پاکستان  طالبان  تحریک  روابط  سطح سازمانی، 
گروه های جنگ جو – به ویژه طالبان افغانستان، القاعده و 
دولت اسالمی خراسان- در تأمین منافع مادی این گروه و 
همچنین مشروعیت بخشیدن به ایدئولوژی آن بسیار مهم 

بوده است.

طالبان افغانستان
که  متحده  ایاالت  و  افغانستان  طالبان  بین  مذاکرات 
در   ۲۰۲۰ فبروری  در  دوحه«  »توافق نامه  به  منجر 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  شرایط  مورد 
شد، زمینه را برای مذاکرات سیاسی جاری بین طالبان 
مذاکرات  این  کرد.  فراهم  کابل  در  افغانستان  دولت  و 
بر  آن  پیامدهای  مورد  در  زیادی  گمانه زنی های  موجب 
طالبان پاکستانی شده است. به طور کلی تحریک طالبان 
پاکستان توافق نامه دوحه را یک پیروزی بزرگ برای همه 
جهادگران و ایدئولوژی آن ها می داند. فیلم این گروه که 
در اپریل ۲۰۲۰ تحت عنوان »قهرمانان ملت« به یادبود 
طالبان  تحریک  رابطه  شد،  منتشر  محسود  حکیم اهلل  از 
آنان  نسبت  احترام شان  و  افغانستان  طالبان  با  پاکستان 
را برجسته می کند. این ویدیو شامل تصاویری از رهبران 
و  اهلل  حکیم  جمله  از  پاکستان  طالبان  تحریک  مختلف 
نور ولی در مالقات ها با مال سنگین زدران، فرمانده اصلی 
طالبان حقانی است. یک تفسیر از این ویدیو این است که 
تحریک طالبان پاکستان مشتاق تبلیغ روابط نزدیک خود 
با طالبان افغانستان و همچنین خواهان حمایت قاطع از 

این گروه است.
بین  شناخته شده  عملیاتی  و  ایدئولوژیک  روابط  به رغم 
طالبان افغانستان و طالبان پاکستانی، یک منبع اصطکاک 
و تمایز شدید بین این دو، حمله نکردن گروه اولی  به کشور 
پاکستان است. در واقع، طالبان افغانستان به دور از هدف 
قراردادن دولت پاکستان، از اسالم آباد پشتیبانی می کنند. 
طالبان افغانستان و رهبران شبکه حقانی، مانند مال عمر و 
سراج الدین حقانی، بارها تالش کرده اند تا تحریک طالبان 
پاکستان را متقاعد کنند که جهاد خود را در افغانستان 
است،  بوده  بی نتیجه  این تالش ها همیشه  متمرکز کند. 
هویت  اساس  پاکستان،  دولت  علیه  جهاد  انجام  زیرا 
تشکیل می دهد.  را  پاکستان  طالبان  تحریک  جداگانه ی 
در سال ۲۰۰۹، طالبان افغانستان آشکارا وابستگی خود 
به تحریک طالبان پاکستان را از طریق سخن گوی خود 
ذبیح اهلل مجاهد انکار کردند و گفتند که حمایت آن ها از 
تحریک طالبان پاکستان فقط در حد »همدردی با آن ها 
به عنوان مسلمان« است. در سال ۲۰۱۴، طالبان افغانستان 
آشکارا حمله تحریک طالبان پاکستان به مدرسه دولتی 

ارتش را محکوم کردند.
به رغم چنین اختالف در اهداف شان، هر دو گروه روابط 
افغانستان  طالبان  و  کرده اند  حفظ  را  متقابل  سودمند 
اخیرا در مورد تحریک طالبان پاکستان مستقیما صحبت 
اهداف عملی فردی  این دو گروه در  نکرده اند. همکاری 
طالبان  تحریک  رهبران  گذشته،  در  دارد.  ریشه  آن ها 
ارزشمندی  عملیاتی  و  لجستیکی  پشتیبانی  از  پاکستان 
انتحاری،  بمب گذاران  تهیه  جمله  از  افغان،  طالبان 
از  استخدام  برای  را  آن ها  توانایی  که  بوده اند  برخوردار 
بودن  همسو  می داد.  افزایش  پاکستان  قبیله ای  مناطق 
امکان  این  پاکستان  طالبان  تحریک  به  افغان  طالبان  با 
در  پشتون،  قبایل  گسترده ی  حمایت  از  تا  می دهد  را 
و  منابع  نوبه خود  به  که  کند،  استفاده  افغانستان  جهاد 
افزایش  را  پاکستان  طالبان  تحریک  خود  مشروعیت 
افغان  با طالبان  این، یک رابطه کاری  بر  می دهد. عالوه 
این امکان را به تحریک طالبان پاکستان داده است که 
از حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا و عملیات 
فرار  افغانستان  به  پاکستان،  قبایلی  مناطق  در  نظامی 
کنند. از طریق این دریچه، آینده تحریک طالبان پاکستان 
تا حدی به میزان وابستگی طالبان افغانستان به تحریک 
طالبان پاکستان به عنوان یک مسئولیت پیش رو و تمایل 

آن ها برای فاصله گرفتن از گروه، بستگی خواهد داشت.
اگرچه یک توافق سیاسی در افغانستان، نیاز به حمایت 
برطرف  را  افغانستان  جهاد  از  پاکستان  طالبان  تحریک 
می کند، اما همچنین باعث کاهش نیاز طالبان افغانستان 
تحریک  بین  آینده  روابط  می شود.  پاکستان  دولت  به 
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زمان  از  نظر ها  اختالف  این  شد.  نخواهد 
که  تنها  نه  به حال  تا  عمومی  عفو  اعالم 
گردیده  نیز  شعله ور  بلکه  نشده  خشکانده 
است. طالبان و گروه های شورشی از مزایای 
این فرصت طالیی استفاده بهینه می کنند. 
بین  خشونت  و  تبعیض  تعصب،  درخت 
اتباع کشور از دریای منفعت طلبی شخصی 

بزرگان احزاب آب یاری می شود. 
خاک  در  خارجی  نیروهای  حضور   .۶

افغانستان
بر  مستدل  و  منطقی  استدالل  تا هنوز 
را  طالبان  گروه  دینی  احکام  و  شریعت 
خاک  نبرد  در  خارجی  نیروهای  حضور 
نبرد ها،  این  در  می داد.  شکل  افغانستان 
عالوه بر تلفات جانی دو طرف و خسارات 
قتل  به  نیز  عوام  و  بی گناه  افراد  مالی، 
رسیده اند. زن ها بیوه و اطفال یتیم گردیده 
پیمان  عضو  کشور های  که  حال  است. 
در  عساکرشان  )ناتو(،  شمالی  اتالنتیک 
امنیت  بر  بین المللی کمک  نیروهای  قالب 
ایاالت متحده  نظامی  نیروهای  و  )آیساف( 
امریکا بدون دست یافتن به نتیجه مطلوب 
بیست ساله شدند،  پایان جنگ  به  مصمم 
جنگ،  برای  بهانه ی  هیچ  و  دلیل  اندک 
دهشت افکنی، انتحار و انفجار گروه طالبان 
در خاک افغانستان نمی رود. اکثریت مطلق 
مردم افغانستان بی سوادند و تن به تبلیغات 
کفار  تجاوز  بر  گروه  این  اصرار  می دهند. 
جهاد،  فرضیت  توجیه  و  کشور  خاک  در 
البالی  از  علیه شان  مقاومت  و  ایستاگی 
و  توجه  جلب  باعث  دین  تعبیر  و  تفسیر 
حمایت مردم عوام دور از حقیقت و کور از 

نیرنگ دشمن گردیده است.
۷. دوسیه سازی برای جنایت کاران

را  دولت  ساحه  جنایت کاران  امن  پناه گاه 
آغوش صحرایی گروه طالبان شکل می دهد. 

و اجرآات عندالموقع، رضایت مردم مناطق 
را در بر داشته است. فساد اداری، سیستم 
قضایای  به  رسیدگی  دنباله دار  و  ضعیف 
اجراآت  و  رشوت  واسطه بازی،  حکومتی، 
بدون بازخواست در دولت باعث شده است 
تا مراجعه کنندگان حتا به محاکم صحرایی 

طالبان رضایت دهند. 
۹. مفکوره ای ساختن نبرد

دولت  قدرت  ساحه  از  که  نا راضی  فرد  هر 
صحرایی  محاکم  حاکمیت  ساحه  به 
استقبال  و  تشویق  مورد  می رود،  طالبانی 
دولت  با  جنگ شان  طالبان  می گیرد.  قرار 
برای  نموده اند.  دین  توجیه  بر  آراسته  را 
راه  در  جهاد  را  جنگ  طالب  جنگ جویان 
جهاد  راه  در  شهادت  را  کشته شدن  خدا، 
را  جنگ  در  درگیر  طرف  قتل نمودن  و 
تلقین  جنگ  میدان  در  غازی شدن  نوید 
با  گروه  این  جنگ جویان  پس،  می نمایند. 
حتا  و  می شوند  وارد جنگ  مقدس  انگیزه 
از مردم  بخاطر نصیب شدن درجه شهادت 
دعا می خواهند و از خداوند آمرزش و درجه 
دیدگاه  این  با  می کنند.  استدعا  شهادت 
علوم  مدارس  طلبه های  اکثریت  توانستند 
دولت  مخالف  را  صوفی ها  و  مال ها  دینی، 
از  و حامی خویش گردانند. هر مالیی که 
به  افغانستان تغذیه می شود،  آدرس دولت 
ابراز  به  طالبان  گروه  نفع  به  و  نظام  ضد 

سخن می پردازد.
۱۰. پروژه ای شدن صلح

کار  صلح  استقرار  برای  تالش  در  تعجیل 
شیطان نیست. هرقدر زودتر بتوانیم به صلح 
به  یابیم،  و مهیا شدن محیط مرفه دست 
صلح  استقرار  تأخیر  ماست.  صالح  و  خیر 
استفاده جویی،  فرصت  دولت  دشمنان  به 
را  بیم  ایجاد  و  خون  جوی بار  راه اندازی 
فراهم می سازد. تاهنوز بدبختانه عمر صلح 

زوایای متفاوت دشمن شان را تحت حمله 
و مخالفت قرار  دهند. تقابل دو دهه امریکا 
با طالبان در جنگ افغانستان را نیز همین 
در  طالبان  ساکن شدن  بود.  مصداق  مورد 
خودبه خود  دفتر سیاسی  چتر  زیر  قطر 

قدرت زا است. 
۳. محافظه کاری امریکا در قبال قضیه 

طالبان
سپتامبر   ۱۱ حمالت  از  بعد  امریکا 
برای  تا  شد  مصمم  القاعده  گروه  توسط 
در  تروریزم  النه های  ریشه کن سازی 
آزادی  نام  تحت  را  عملیات های  افغانستان 
با  کشور  این  در  قاطع  حمایت  و  پایدار 
جلب  کمپاین  و  نظامی  نیروهای  اعزام 
این  کند.  راه اندازی  ناتو  کشور های  توجه 
نیرو های  تجهیز  و  آموزش  شامل  عملیات 
نیروهای  اشتراک  و  افغان  امنیتی  ملی 
آیساف، کشور های عضو ناتو، در میدان نبرد 
طوالنی ترین  شاهد  امریکا  بود.  طالبان  با 
جنگ )دو دهه( بدون دست آورد با طالبان 
در  طالبان  که  جنگی  بود،  افغانستان  در 
فرجامش نه به گزینه پیشنهادی صلح اعتنا 
افراد  کشتار  و  قتل  از  دست  نه  و  نمودند 
عام المنفعه  پروژه های  تخریب  و  بی گناه 
برداشتند. تردد تصمیم امریکا باعث تقویت 
طالبان در ساحه جنگ شد و اکنون اکثریت 
محالت دور از مراکز ولسوالی ها توسط افراد 
این گروه اداره و مدیریت می شود. طالبان 
سیار  حکومت های  حاکمیت،  ساحه  در 
تدویر می کنند و به عرایض مردم از طریق 

محاکم صحرایی رسیدگی می نمایند.
۴. بی اتفاقی ملت

نفاق  بانی  ویران گر  داخلی  جنگ های 
است.  شده  افغانستان  ملت  بی اتفاقی  و 
ماحول  افراد  آرامش  نمی تواند  هیچ کس 
فرهنگ  ترویج  نماید.  تحمل  را  خویش 
انتحار، انفجار، قتل، کشتار و خونریزی در 
ذهن پیر و جوان این مملکت ریشه تنیده 
آرامش  برای  رنج دیده  ملت  نمی گذارد  و 
فقر  باشند.  داشته  سر  در  فکری  آبادی  و 
عامل  دو  کاریابی  و  شغل  نبود  اقتصادی، 
عمده این بی اتفاقی است. نفاق ملت روایت 
جهت دهی  و  عملکرد  در  موثریت  روشن 
حمالت طالبان در خاک افغانستان را دارد. 
از طرف گروهی  که  این جا، هر سنگی  در 
هر  و  می شود  پرتاب  دیگر  گروهی  سر  به 
خیانتی که نسبت به هم دیگر رخ می دهد، 
و شورشیان  طالبان  نثار  که  است  تحفه ی 

می شود. 
۵. اختالف نظر بزرگان احزاب

و  قومی  تبعیض  ذات البینی،  مخالفت های 
خدشه دار  برای  را  میدان  مذهبی  تعصب 
شدن مسیر راست خوش بختی رها می نماید 
فعالیت های  سر  بر  مفتخرانه  را  تاج  و 
جنگ های  می نهد.  هراس افکنان  ویران گر 
داخلی افغانستان هم حاصل کشمکش های 
رهبران احزاب، مجاهدین متنفذین اقوام و 
شهروندان منافع طلب کشور های همسایه 
سیاسی  ملی  اقتدار  اخذ  و  قدرت  سر  بر 
کشور بوده است. خون های ریخته شده در 
زودی خشک  به  داخلی  نتیجه جنگ های 

گروه طالبان در ابتدا، از حرکت ۱۵ طالب 
محمدعمر  مال  رهبری  به  جنوب  مدارس 
به منظور  و  فساد  و  شر  با  مقابله  برای 
پیاده سازی اصول اسالمی و ایجاد یک نظام 
اسالمی مبتنی بر فقه حنفی در افغانستان 
فعالیت های  دامنه  گسترش  گرفت.  شکل 
دولت  با  مخالفت  در  گروه  این  تروریستی 
باعث شد تا حضور شان در ساحات مختلف 
بین المللی  نیرو های  با  مقابله  در  کشور 
مالحظه  افغان  امنیتی  ملی  نیروهای  و 
حکومت  تمثیل  شعار  با  گروه  این  گردد. 
اسالمی  شریعت  مسیر  تعقیب  و  اسالمی 
آغاز به فعالیت کرد. هم دستی با گروه های 
تروریستی القاعده و انس حقانی و گروه های 
و  افغانستان  دولت  با  مقابله  برای  دیگر 
نیرو های آیساف با تمویل پاکستان صورت 
گرفته است. افتخار حاکمیت ۵ ساله رژیم 
طالبان در افغانستان زمانی به انزجار منتهی 
شد که آنان به استبداد پرداخته و سرکوب 
ناگهانی  ظهور  گرفتند.  پیش  در  را  ملت 
امتحان  زبان ها،  روی  ظاهرشدن  قدرت، 
تحریک  مزایای  چشیدن  و  طالب  مجدد 
اسالمی طالبان در زمان حال هم ریشه در 
عوامل مختلف دارد که موارد بارز آن قرار 

ذیل اند:
۱.  ضعف حاکمیت دولت

قضیه  به  افغانستان  دولت  سران  نگاه 
طالبان هیچ گاه جدی نبوده است. علی رغم 
اجرای  برای  گروه  این  بی شمار  تهدیدات 
سران  هراس افکنی،  و  تروریستی  حمالت 
خطاب  ناراضی  برادران  را  طالبان  دولت 
نموده اند و از آن ها عاجزانه خواهش نمودند 
کشور  صلح  پروسه  در  ادغام  روند  به  تا 
اشتراک نمایند، دولتی که پالیسی و موقف 
ارگان های  سران  و  معاونین  رییس جمهور، 
امنیتی اش در برابر طالبان هرگز یک سان و 
هم خوان نبوده است. برداشت های متفاوت 
غفلت  موجب  گروه  این  عملکرد  از  دولت 
این  سرکوب  تصمیم گیری  در  وظیفوی 
گروه در خاک افغانستان شده است. ایشان 
از  یا  دولت  ولی  می رزمند  پیروزی  برای 
یا  و  می کند  دفاع  کنترلش  تحت  مناطق 
حاکمیت  ساحه  فراخ ساختن  بخاطر  هم 
می نماید.  تکتیکی  عقب نشینی  گروه،  این 
طالبان با امکانات اندک و اولیه با نیرو های 
امنیتی افغان در نبردند. سوق و اداره منظم، 
هماهنگی نیرو های امنیتی و حمالت هوای 
اساسی اند،  ستون های  دشمن  نابودی  در 
و  رهبری  درست  که  شرطی  به  البته 

مدیریت گردند. 
۲.  حمایت تروریزم بین المللی

تروریستی  حمالت  اجرای  برای  طالبان 
جهانی  شبکه های  بی دریغ  حمایت  شاهد 
حمایت  داراست.  را  دیگر  تروریستی 
القاعده از  بی دریغ گروه جهانی تروریستی 
طالبان به تکرار دیده شده است. گروه های 
دهشت افکن جهانی بخاطر گسترش ساحه 
گروه های  از  تخریب کارانه شان  فعالیت های 
به  هم  تا  می گیرند  کار  منطقوی  مخرب 
از  بتوانند  هم  و  آیند  نایل  مقصود  شهرت 

جنایت کاران امیدی رهایی از چنگ حکومت 
را ندارند از همان خاطر حین متهم و محکوم 
قرار گرفتن فرار در دل طبیعت طالب پرور 
را بر قرار در پشت پنجره زندان ها ترجیح 
می دهند. جنایت کاران به قضیه زندگی شان 
از دید ناامیدی می نگرند و حتا در صفوف 
که  می نمایند  را  روزی  پیش بینی  طالب، 
طرز  این  گردند.  زندانی  و  دست گیر  مبادا 
نترس  و  بی رحم  وحشی،  را  ایشان  دید 
کاذب  تعریف های  و  تشویق  می سازد. 
وا  تقابالت  و  سنگر شکنی ها  شجاعت،  از 
می دارد تا ایشان جان را در مقابل تخریب 
سنگر های دولت نثار و فدا کنند. این افراد 
از اینکه از زندگی آینده شان ناامیدند، دست 
به هر کاری می زنند که از توان شان باشد. 

۸. عملکرد آنی حکومت صحرایی
مراجعه مردم بخاطر دعوی در دفاتر عدلی 
و قضای دولت شاید موجب بدست آوردن 
مرغ شود، در حالی که باید گاوی را از دست 
داد تا به حق خویش )مرغ( رسید. محاکم 
صحرایی طالبان، رسیدگی عاجل به عرایض 

عوامل رشد مجدد قدرت طالبان در افغانستان

نخواهد  آسانی  کار  این  است.  ضعف ها 
بود، زیرا احزاب ائتالف در این مورد توافق 
ممکن  که  بنت  آقای  ندارند.  چندانی 
تمام  خردمندی  با  شود،  نخست وزیر 
انتظارات را پایین آورده است. وی می گوید: 
غیرممکن ها،  درباره ی  بحث  به جای  »ما 
بودجه  کرد.  خواهیم  تمرکز  ممکن ها  بر 
دو سال  از  اسرائیل  زیرا  است،  اولویت  در 
تیم  اما  است.  نداشته  را  بودجه  این  قبل 
جدید باید بر مدیریت نیز تمرکز کند؛ این 

همچنان  او  اگرچه  بی رحم.  اندازه  همان 
مطمئنا  )و  ماند  خواهد  باقی  صحنه  در 
کمی  وی  برکناری  انتقام جویی(،  مترصد 
سم زدایی  اسرائیل  سیاسی  روحیه ی  از 
قضایی  تعقیب  این،  بر  عالوه  کرد.  خواهد 
که  است  امر  این  اثبات  وی  سیاسی  و 
نهادهای اسرائیل در برابر حمله وی محکم 

ایستاده اند.
را  اسرائیل  نقاط آسیب پذیر  نتانیاهو  آقای 
این  اصالح  بعدی  دولت  کار  کرد.  آشکار 

نظارت  جهان  در  کووید۱۹  واکسیناسیون 
در  اخیر  وجود جنگ  با  وی  است.  داشته 
کرده  صلح  عربی  کشور  چندین  با  غزه، 
است.  داشته  نگه  امان  در  را  اسرائیل  و 
حال  در  حتا  او  سیاست های  از  بسیاری 
سیاست مدارانی  پذیرش  مورد  نیز  حاضر 

است که او را کنار گذاشته اند.
با وجود این، او از هیچ ترفندی روی گردان 
نشد؛ برای دستیابی به پیروزی در انتخابات، 
شوونیسم  ناسیونالیزم،  و  کرد  تفرقه افکنی 
درآمیخت.  هم  با  را  نخبگان  کینه توزی  و 
را  قدرت  مالی  فساد  اتهام  از  پس  حتا  او 
رها نکرد و زمانی که تهدید شد، زبان به 
انتقاد هر کسی گشود که بر سر راهش قرار 
پولیس،  عدلیه،  وزارت  مطبوعات،  گرفت. 
شکارچی«  »جادوگران  زمره  در  را  همه 
از  او  زیرکشیدن  به  هدف شان  که  خواند 

اریکه قدرت بود.

منبع: اکونومیست
برگردان: شریفه عرفانی

احتمال  حد  این  تا  هرگز  این  از  پیش 
ضعیف  نتانیاهو  بنیامین  نخست وزیری 
نشده بود. در تاریخ دوم ماه جون مخالفان 
الپید،  یایر  و  بنت  نفتالی  رهبری  به  وی 
روی تشکیل دولتی توافق کردند که نقطه 
ساله   ۱۲ حاکمیت  بر  بود  خواهد  پایانی 
نتانیاهو بر سیاست این کشور. تنها کاری 
کنست  از  اعتماد  رأی  گرفتن  مانده  که 
نتانیاهو  آقای  است.  اسرائیل(  )پارلمان 
در  خراب کاری  برای  را  خود  تالش  تمام 
در  اما  گرفت.  خواهد  کار  به  زمینه  این 
به  طوالنی اش  سلطنت  شکست،  صورت 

پایان خواهد رسید. 
مرد  این  به  که  است  لقبی  بی بی«،  »شاه 
پررونق  اقتصادی  شکوفایی  بر  او  داده اند. 
کارزارهای  بهترین  از  یکی  و  پیشرفته  و 

رأی دهندگانی  بماند،  نتانیاهو  آقای  اگر 
سال  از  بار  پنجمین  برای  را  مالل زده 
خواهد  رأی  صندوق های  پای  به   ۲۰۱۹
سیاست  است  ممکن  برود،  اگر  کشاند. 
اسرائیل بهبود یابد. درست است که حزب 
در  حزب  بزرگ ترین  همچنان  وی  لیکود 
وی  مذهبی  و  ملی  پایگاه  و  است  کنست 
انتخاباتی  از نیروی  همچنان بخش مهمی 
است  عوام فریبی  او  اما  می رود،  به شمار  او 
به  و  توانا  سخنوری  یگانه؛  استعدادی  با 

زنان در بیشتر والیات دسترسی مستقیم به بازار ندارند. 
محصوالت زنان از سوی مردان به بهای ناچیز خریداری شده 
و توسط مردان به بازار عرضه می شود. زنان تجارت پیشه و 
صنعت کار به ویژه در والیات و روستاها بنابر محدودیت های 

تحصیلی و آموزشی آگاهی کافی درباره ی بازاریابی نیز ندارند. 

به دلیل اصرار بی اندازه ی 
کشورهای صنعتی در 

استفاده از سوخت های 
فسیلی، کره ی زمین به 
 شکل ناراحت کننده ای 

درحال گرم شدن است. 
سوختن سوخت های 
فسیلی باعث تولید 

گازهایی می گردد که اثر 
گلخانه ای شدیدی دارند. 
کاربن دای اکساید، میتان 

و ازون از مشهورترین 
گازهای گلخانه ای 

هستند.

فرصیت برای تغییر؛ 

خالیص از سلطه ی بنیامین نتانیاهو، راه گشای 
مس زدایی از سیاست ارسائیل خواهد بود

گل رحمان فراز

از  طالبان  از  پاکستان  حمایت 
بوتو  بی نظیر  سخنان  البه الی 
خانم  بود.  روشن  وضاحت  به 
بدتر  گزینه ی  را  طالبان  بوتو 
با  و  می دانست  بدترین  از 
حمایت  به  جهانی  البی گری 
بخش  می پرداخت.  گروه  این 
از  گروه  این  ایستادگی  اعظم 
حمایت های مالی کویته فراهم 

می گردد. 
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دوم  سمت  آمر  عادل،  حیات اهلل  که  بود  گفته  روز  اطالعات 
پولیس با هشت سرباز به گروه طالبان پیوسته است. او افزوده 
بود که آقای عادل، یک عراده تانک، یک عراده رنجر و با کلی 

تجهیزات و امکانات به طالبان پیوسته است. 
حسن حکیمی، می گوید که پیوستن نیروهای دولتی به هدف 
»طالبان  است:  طالبان  گروه  تبلیغاتی  فعالیت های  گسترش 
تشویق  عسکرها  دلیل  همین  به  و  می کنند  پخش  تبلیغات 
می  شوند که به آنان بپیوندند و این خیلی جای نگرانی است و 

باید کمر تبلیغات طالبان شکسته شود.«
این در حالی است که عبدالظاهر فیض زاده، والی غور بارها در 
صحبت با روزنامه اطالعات روز گفته بود که با نیروی کم، اطراف 
شهر فیروزکوه را گزمه می کنند و طالبان قدرت رزمی شان را در 

مقابل نیروهای دولتی در این والیت باخته اند. 
برخی از باشندگان غور معتقدند که والی این والیت به عنوان 
دست کم  را  طالبان  روزافزون  قدرت  نظامی،  شورای  رییس 
گرفته است و حاصل این کار، سقوط ولسوالی شهرک به دست 

طالبان است. 

تهدید بلند در دولینه
شهرک  ولسوالی  نزدیکی  در  ساغر  و  دولینه  ولسوالی های 
موقعیت دارد. بسیاری ها به شمول حسن حکیمی، فعال مدنی 

نگرانند که این دو ولسوالی نیز به دست طالبان سقوط کند. 
روزنامه  به  پارلمان  در  غور  مردم  نماینده  رضازاده،  کرام الدین 
اطالعات روز می گوید که ولسوالی های دولینه، چهارسده، زیر 
تهدید بلند امنیتی قرار دارند و باید به وضعیت آشفته ی این 

ولسوالی ها توجه جدی شود. 
دولینه،  ولسوالی  در  بی پروایی  نوع  هر  که  می دهد  هشدار  او 
برای حکومت پرهزینه و برای طالبان پردست آورد خواهد بود: 
مختلف  نقاط  در  طالبان  است.  خراب  غور  امنیتی  »وضعیت 

دولینه و چهار سده هم تحرکات دارند و هم جنگ می کنند.«
او سقوط نکردن ولسوالی های غور را مشروط به تقویت نیروهای 
تکرار  ولسوالی ها  دیگر  در  تا سناریوی شهرک  دولتی می داند 

نشود. 
روز یک شنبه ۱۶ جوزا  دولینه،  ولسوالی  برای مدیریت جنگ 
اعالمیه ی  در  شدند.  فیروزکوه  شهر  وارد  کماندو  نیروی  ده ها 
دفتر والی غور امده است که این نیروها جهت سرکوب طالبان 
به ولسوالی  دولینه اعزام می شوند. در این اعالمیه، به نیروهای 
امنیتی دولینه اطمینان داده شده است که اوضاع جنگی نفع 

دولت تمام خواهد شد. 
اما نمایندگان غور در پارلمان اعزام کوتاه مدت نیروهای کماندو 
برای جنگیدن با طالبان را در دولینه موثر نمی دانند. کرام الدین 
رضازاده، نماینده پارلمان از حکومت می خواهد که با تمویل و 
تجهیز نیروهای دولتی و اعزام نیروهای تازه نفس، جلو حمالت 
گسترده طالبان را بگیرد. او یکی از دالیل افزایش خشونت  ها 
والیت های  از  آنان  جنگی  نیروی  را حضور  طالبان  و حمالت 

بادغیس، فاریاب، سرپل و هرات می داند. 
غور می گوید که سطح  مدنی  فعاالن  از  یکی  حسن حکیمی، 
ساغر،  شهرک،  چهارسده،  ولسوالی های  در  امنیتی  تهدیدت 

دولینه، دولتیار و تولک بلند است. 
گروه  کامل  کنترل  در  نیز  مرغاب  ولسوالی  شهرک،  کنار  در 
از  بیش  که  می گویند  غور  در  محلی  منابع  دارد.  قرار  طالبان 
به  مرغاب  در  مستقر  دولتی  نیروهای  که  می شود  سال  یک 
کرده اند.  عقب نشینی  فیروزکوه  شهر  شمال  در  پاسگاه  یک 
این پاسگاه بر فراز یک کوه در روستای موسوم به »شاه تیغ« 

موقعیت دارد.
اختیار  را در  – هرات  از شاهراه غور  گروه طالبان بخش هایی 
دارند و همچنین در بخشی از شاهراه  ایست های بازرسی دارند. 

واجد روحانی – هرات

انفجار موتربمب قرارگاه نیروهای ارتش ملی در ولسوالی شهرک 
والیت غور را در چشم برهم  زدنی نیست و نابود کرد. این انفجار 
روز شنبه، ۱۵ جوزا رخ داد و یک روز بعد، طالبان توانستند 

مرکز ولسوالی شهرک را به کنترل شان درآوردند. 
نیروهای  غور،  والی  فیض زاده،  عبدالظاهر  روایت  براساس 
دولتی برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان از ولسوالی شهرک 
یک شنبه،  روز  پنج  ساعت  »حوالی  کرده اند:  عقب نشینی 
نیروهای دولتی از ولسوالی شهرک عقب نشینی کرده اند. تصمیم 

این است که به زودی شهرک از دست طالبان گرفته شود.«
در  پارلمان  در  غور  مردم  نماینده ی  دهقان پور،   عطامحمد 
در  شهرک  ولسوالی  که  است  گفته  پارلمان  عمومی  نشست 
نتیجه ی بی پروایی حکومت به دست طالبان سقوط کرده است 
و شمار زیادی از سربازان ارتش در این ولسوالی جان باخته اند. 
نیکزاد،  نیک محمد  ولسوالی شهرک،  از سقوط  پیش  روز  یک 
آمر آمنیت پولیس غور به روزنامه اطالعات روز گفته بود که در 
انفجار موتربمب در قرارگاه ارتش ملی در ولسوالی شهرک، ۱۰ 

نیروی ارتش جان باختند. 
وزارت دفاع ملی کشور درباره ی سقوط ولسوالی شهرک حاضر 

به پاسخ گویی نشد.

جوالن طالبان
برای سومین روز متوالی آنتن های مخابراتی به استثنایی شبکه 
به  غور  باشندگان  است.  قطع  غور  والیت  در  »سالم«  دولتی 
روزنامه اطالعات روز می گویند این وضعیت در نتیجه ی تهدید 

طالبان پیش آمده است.
جان محمد، ۴۵ ساله یکی از ساکنان غور است. او به روزنامه 
شهرک،  ولسوالی  سقوط  با  طالبان  که  می  گوید  روز  اطالعات 
افزایش می دهند:  نیز  به مناطق دیگر  را  احتماال حمالت شان 
»ما خیلی می ترسیم که طالبان به شهر فیروزکوه حمله کنند. 
تهدیدات طالبان افزایش یافته است. اگر ناامنی ها بیشتر شود، 

مجبورم دکانم را ببندم.«
برده  وی  از  نامی  نخواست  که  غور  امنیتی  معتبر  منبع  یک 
تجهیز  با  طالبان  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  شود، 
صدها جنگ جو در تالش سقوط چندین ولسوالی هستند. به 
افراز  و  موتربمب ها  انفجار  از  بهره گیری  با  طالبان  او،  گفته ی 

کمین  می خواهند که به نیروهای دولتی تلفات وارد کنند. 

تبلیغ گسترده ی طالبان
به گفته حسن حکیمی، از فعاالن مدنی در غور، گروه طالبان 
در کنار جنگ با نیروهای دولتی، فعالیت های تبلیغاتی شان را 
در غور افزایش داده اند: »طالبان فعالیت تبلیغاتی گسترده دارند 
و وقتی که آنتن های مخابراتی را قطع می کنند، به مردم تبلیغ 
می کنند که حکومت ناتوان است و باید از آنان حمایت کنند 

تا زنده بمانند.«
در تاریخ ۱۲ جوزا آمر امنیت فرماندهی پولیس غور به روزنامه 

اندک ترین  و  می گذرد  مذاکره  به  افغانستان 
ارزش، آینده روشن و پیامد قناعت بخش در 
آن دیده نمی شود. امروزه بدبختانه به پروسه 
صلح نگاه پروژه ای می شود و طوالنی شدن 
در  آن  عواقب  بدون سنجش  را  پروسه  این 
پاس  با  بی تجربه  هیأت  تعیین  دارند.  نظر 
خشم  هم  داخلی  جنگ های  درگیر  منابع 
را  و هم گفت وگوها  بلند می کند  را  طالبان 
به نفع طالبان رقم می زند. در این روند، تضاد 
و تفاوت ها بیشتر از تفاهم و مفاهمه مطرح 
صلح  اهمیت  و  ارزش  به  زمانی که  از  است. 
شد،  دیده  پروژه  بلکه  نه  پروسه  عنوان  به 
صلح جایگاه اجتماعی و مصداق دینی اش را 
نتیجه گیری  تجربه گرفت.  به  تنها در شعار 
معروف  قول  این  نقل  با  صلح  پروژه شدن 
امن  دنیا  گفتن،  صلح  »با  می شود:  منتهی 

نمی شود.«
۱۱. پخش تبلیغات و پروپاگندا

پیش روی های حاکمیت و نفوذ طالبان غالبا 
ارعاب و پروپاگند  تبلیغات،  از طریق پخش 
در  اصل  این  به  پی بردن  می گیرد.  صورت 
مخالفت های  در  را  حضور شان  واقعیت 
این  تأثیر  می سازد.  پر رنگ تر  ضد دولتی 
است  سرنوشت ساز  حدی  به  فعالیت  نوع 
خودمانی  مجالس  در  محل  مردم  حتا  که 
و  انگیزه  با  حرکت  حق،  اراده  از  خویش 
غیرت به جوش آمده طالبان و ناتوانی جنگی 
افغان سخن می زنند.  امنیتی  ملی  نیروهای 
می باید  را  تبلیغات  چنین  ذهن نشینی 

خطرناک دانست. 
۱۲. حمایت دایمی پاکستان 

حمایت پاکستان از طالبان از البه الی سخنان 
بی نظیر بوتو به وضاحت روشن بود. خانم بوتو 
طالبان را گزینه ی بدتر از بدترین می دانست 
گروه  این  حمایت  به  جهانی  البی گری  با  و 
می پرداخت. بخش اعظم ایستادگی این گروه 
فراهم می گردد.  کویته  مالی  از حمایت های 
اخذ حمایت های مالی و پناه دادن خانواده های 
جنگ جویان طالب به خاک پاکستان از جمله 
مواردی اند که به طالبان اطمینان مبارزه را 
داده و بیم گروگان گیری خانواده ها، ایشان را 
مصمم به نمایش فعالیت و دست آورد برای 
می کند.  افغانستان  دولت  با  جنگ  و  مقابله 
این  ساله   ۵ حاکمیت  شناختن  رسمیت  به 
پاکستان  عربی،  متحده  امارات  توسط  گروه 
نزد  دینی   مشروعیت  فرصت  عربستان  و 
مسلمانان جاهل و بی خبر از سیاست تأمین 

منافع را مشخص ساخته بود. 
ارزش های  نادرست  تمثیل   .۱۳

دموکراسی
برای  حمایتی  چتر  عنوان  به  دموکراسی 
اهمیت  از  دموکراتیک  ارزش های  ترویج 
اثربخش  شیرازه های  است.  برخوردار  ویژه 
دموکراسی را تمثیل اراده ملت، آزادی بیان، 
تأمین  و  صلح  تحکیم  جنسیتی،  برابری 
ملت،   – دولت  بین  روابط  ایجاد  امنیت، 
طریق  از  مسالمت آمیز  گذار  و  مردم ساالری 
شکل  قانون مندی  و  انتخابات  برگذاری 
می دهد. با کمال تأسف موارد فوق زیر چتر 
نظام نوپای جمهوریت عمال به درستی تمثیل 
و شاهد سکتگی ها در عملی شدن شان  نشد 

اصول  این  و شفاف  درست  تطبیق  بوده ایم. 
می توانست مردم را به روشنایی کامل زندگی 
قرار  دهد.  مسالمت آمیز  و  امن  قانون مند، 
امور موجب دل سردی  این  نادرست  تطبیق 
گردیده  حکومت داری  و  حکومت  از  مردم 

است. 
در  افغانستان  دولت  هرگاه  روی هم رفته، 
صدد  در  بین المللی اش  همکاران  با  تبانی 
ساختن  کم رنگ  و  طالبان  قدرت  تضعیف 
مناطق  در  صحرایی شان  حاکمیت  نقش 
دور از مراکز شهر و ولسوالی هاست. نخست 
باید نیرو های ملی امنیتی را با روحیه آزاد، 
نظام  به  خدمت  و  وطن  به  عشق  انگیزه ی 
عیار نماید، از اندک ترین دستآورد تقدیر به 
عمل آورد و مکافات را از چنگال واسطه بازی 
کارا می تواند دست  استخبارات  نجات  دهد. 
گروه های  و  همسایه  کشور های  پاکستان، 
تروریستی جهانی را از حمایت طالبان کوتاه 
سازد. مراحل مذاکرات صلح، تاهنوز تنها به 
این  از  طالبان  است.  انجامیده  طالبان  نفع 
از  را  توانستند ۵۰۰۰ زندانی خویش  طریق 
قید دولت افغانستان رها نمایند بدون اینکه 
جریان  در  ختم  و  آتش بس  گزینه  به  حتا 
مذاکرات صلح موافقه کنند. تطبیق درست 
به  را  مردم  می تواند  دموکراسی  ارزش های 
و  امن  قانون مند،  زندگی  کامل  روشنایی 
مسالمت آمیز قرار دهد. دولت باید با تطبیق 
شیرازه های دموکراسی و جمهوریت رضایت 
از دل سردی  را  و مردم  را بدست آورد  مردم 
نسبت به حکومت و حکومت داری نجات دهد. 
تبلیغات دولت در روحیه پروری نظامیان حتا 
رسانه های تحت حاکمیت  و  تلویزیون ها  در 
بسان »آنچه دیدید، یک اعالن تجارتی بود« 
حب الوطن  ذهنیت دهی  می گردد.  تلقی 
می باید در دوران مکتب برای شاگردان،  در 
دوران دانشگاه برای دانشجویان و در دوران 
از طرف دولت فراهم  آموزش برای سربازان 

گردد.
تابع حقیقت. خوب  نه  باورند،  تابع  انسان ها 
است تا باورمندی و اخالص بین دولت و مردم 
برای شان تحمیل گردد. عشق به وطن، دفاع 
زیر  می توان  که  است  مؤلفه ی  دو  خاک،  از 
چتر آن فعالیت فراخ و فراوان را برای دولت، 
جمهوریت و دموکراسی انجام داد. مسأله ی 
در  عزت  و  مال  خاک،  از  دفاع  فرض بودن 
برابر متجاوزین باید بین ملت نهادینه گردد. 
دولت و ادارت دولتی در عملکرد حکومتی از 
عدالت و شفافیت کار گیرند و روابط گسسته 
این  بزرگان  کنند.  احیا  را  ملت   – دولت 
جنگ های  و  از خشونت ها  می بایست  خاک 
بیشتر  این  از  و  گرفته  پند  گذشته  داخلی 
است  الزم  نباشند.  دیارشان  بربادی  فکر  به 
تا دولت هم با توجه به پیشینه فعالیت این 
بزرگان، نقش میانجی و مصلح را در امور خیر 
و صلح به ایشان تسلیم دارد. آن جاست که 
شاهد تضعیف فعالیت و نقش این گروه های 
خواهیم  کشور  مختلف  نقاط  در  تروریستی 
بود. وقتی منافع مردم در محور جمهوریت 
شود،  حفاظت  جان شان  از  و  گردد  برآورده 
استبداد  و  زور  باطل،  طرفدار  هرگز  مردم 

نخواهند شد.

آشوب جنگ در غور؛ از قطع شبکه های 
مخابرایت ات احمتال سقوط چند ولسوایل

که  کسی  روی  به  راه  بستن  با  باید  را  کار 
تحت پیگرد قضایی است، آغاز کرده و اجازه 

ندهیم در جایگاه نخست وزیر قرار بگیرد.«
اقدامات دیگر می تواند شامل سیاست زدایی 
تاکتیک های  که  باشد  پولیس  نیروی  از 
شورش هایی  ایجاد  به  منجر  تهاجمی شان 
در داخل اسرائیل و شلیک موشک از سوی 
تقسیم  شد.  اسرائیل  به  غزه  فلسطینی های 
نفر  به طوری که یک  وظایف دادستان کل، 
حقوقی  مشاور  هم  و  اصلی  دادستان  هم 
دیگر  خوب  ایده های  از  یکی  نباشد،  دولت 
در  بحث  شامل  می تواند  دیگر  موارد  است. 
لحاظ  از  که  باشد  کشور  عالی  دیوان  مورد 
قدرت در جایگاه بسیار باالیی است، اما در 

جایگاه پاسخ گویی ضعیف عمل می کند. 
اصالحات دشوار خواهد بود. اما مقابله با هر 
یک از این مشکالت در زمان آقای نتانیاهو، 
که از سیستم حقوقی به عنوان ابزاری برای 

لشکرکشی استفاده می کرد، غیرممکن بود. 
معنای  به  نیز  ارتدکس  اولترا  به  او  اعتماد 
تعطیلی  و  مدنی  ازدواج  غیرقانونی بودن 
خدمات عمومی در روز شنبه است. هرچند 
چنین  برداشته شدن  از  اسرائیلی ها  اکثر 

قیوداتی طرفداری می کنند.
ائتـالف جدیـد یـک حـزب عربـی نیـز در 
سـاختار خـود دارد، امـا نقش فلسـطینی ها 
در آن همچنـان کم رنـگ اسـت. بـا وجـود 
ایـن بـاز هـم می تـوان گام هـای کوچکـی 
عربـی  مناطـق  در  بودجـه  افزایـش  ماننـد 
اسـرائیل و کاهـش رنـج در سـرزمین های 
اشـغالی و غـزه برداشـت. آقـای بنـت، یکی 
مهاجـران،  جنبـش  پرشـور  طرفـداران  از 
می گویـد: »همـه مجبورنـد گاهـی تحقـق 
تعویـق  بـه  را  خـود  رویاهـای  از  برخـی 
واقعیـت؟  بـر  مبتنـی  دولتـی  بیندازنـد.« 

به نظـر خیلـی بـد نیسـت.

در تاریخ 12 جوزا آمر امنیت فرماندهی 
پولیس غور به روزنامه اطالعات روز گفته 

بود که حیات اهلل عادل، آمر سمت دوم 
پولیس با هشت سرباز به گروه طالبان 

پیوسته است. او افزوده بود که آقای 
عادل، یک عراده تانک، یک عراده رنجر 
و با کلی تجهیزات و امکانات به طالبان 

پیوسته است. 
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میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین روز یکشنبه در 
توییتی اعالم کرده بود که شورای حکام آژانس بین المللی 
بررسی دو گزارش می پردازد که  به  اتمی دوشنبه  انرژی 

مدیرکل آژانس: 

کرات با ایران نتایج مورد انتظار را نداشته باشد نگرانم مذا
چندان برای ایران مطلوب نیست، اما اتفاق خاصی نخواهد 

افتاد.
امریکا،  که  گفتند  رویترز  به  غربی  دیپلمات های  پیشتر 
ایران  نشدن  موفق  وجود  با  آلمان،  و  فرانسه  بریتانیا، 
در  کشف شده  اورانیوم  آثار  درباره  موثق  توضیح  ارائه  در 
آژانس  حکام  شورای  هفته  این  نشست  در  سایت،  چند 
ایران  علیه  قطعنامه  صدور  از  اتمی  انرژی  بین المللی 

اجتناب خواهند کرد.
اوایل ماه جوزا، ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
کردند توافق موقت پیشین خود برای نظارت بر سایت های 
هسته ای را که روز جمعه منقضی شده بود، برای یک ماه 

دیگر تمدید کرده اند.
چنـد روز پـس از آن، آژانـس بین المللـی انـرژی اتمی در 
گزارشـی اعـالم کـرد ذخیـره اورانیوم غنی شـده ایـران به 
۱۶ برابـر میـزان مجـاز در برجـام افزایـش یافتـه و میزان 
اورانیـوم غنی شـده بیسـت درصـد و شـصت درصـد ایران 
نیـز بـه ترتیـب بـه بیـش از ۶۲ و ۴/۲ کیلوگـرم رسـیده 

ست. ا
آژانس افزود که از هنگامی که ایران اجرای پروتکل الحاقی 
داده های  به  تاکنون  کرد  متوقف   ۹۹ حوت  پنجم  در  را 
دسترسی  ایران  هسته ای  برنامه  بر  نظارت  برای  ضروری 

ندارد.

بر  همچنین  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
ضرورت »الزام ایران برای شفاف سازی و حل بدون تاخیر 
به  پاسخ ها  و  مستندات  اطالعات،  ارائه  با  مسائل،  این 

پرسش های آژانس« تاکید کرد.
شفاف سازی  در  پیشرفت  »فقدان  گفت:  گروسی 
بودن  کامل  و  درستی  با  ارتباط  در  آژانس  پرسش های 
اعالمیه های پادمان ایران، به طور جدی بر توانایی آژانس 
در ارائه اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران 

تاثیر می گذارد.«
شهریور سال گذشته، جمهوری اسالمی در بیانیه مشترکی 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که »به صورت 
داوطلبانه دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت اتمی خود 

را فراهم خواهد کرد.
محل  دو  این  از  یکی  خبرگزاری ها،  گزارش  براساس 
منطقه تورقوزآباد در نزدیکی تهران است که نخست  وزیر 
آن سخن  از  ملل  سازمان  نشست  در   ۹۷ سال  اسرائیل، 

گفت و دیگری در اطراف شهرضای اصفهان قرار دارد.
روز  همچنین  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
گفت:  اینترنشنال  ایران  خبرنگار  به  پاسخ  در  دوشنبه 
»کاری که ما می کنیم این است که اطالعات را در اختیار 
صدور  درباره  تصمیم گیری  و  می گذاریم  حکام  شورای 

قطعنامه یا هر تصمیم دیگری به عهده آنهاست.«

بین المللی  آژانس  مدیرکل  رافائل گروسی،  روز:  اطالعات 
از  اسالمی  جمهوری  خودداری  به  اشاره  با  اتمی  انرژی 
پاسخ به پرسش های این آژانس، از این که ایران در حال 

پنهان کردن مواد اتمی است، شدیدا ابراز نگرانی کرد.
گروسی روز دوشنبه در اولین روز از نشست فصلی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: »پس از چندین 
ماه، ایران توضیحات الزم درباره وجود ذرات هسته ای در 
انجام  بازدید تکمیلی  از سه مکانی که آژانس  هیچ کدام 

داد، ارائه نکرده است.«
از  توضیحاتی  چنین  ارائه  عدم  »در صورت  داد:  ادامه  او 
سوی ایران، من عمیقا نگران این هستم که مواد هسته ای 
محل  و  داشته  وجود  ایران  در  نشده  اعالم  محل  سه  در 

کنونی این مواد اتمی برای آژانس مشخص نیست.«
بین المللی  آژانس  مدیرکل  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
پرسش ها  به  همچنین  »ایران  کرد:  تاکید  اتمی  انرژی 
مکان  و  نداده  پاسخ  دیگر  نشده  اعالم  مکان  یک  درباره 
روشن  را  فلزی  دیسک  صورت  به  طبیعی  اورانیوم  فعلی 

نکرده است.«
گروسی گفت: »من نگران هستم که مذاکرات فنی میان 
آژانس و ایران نتایج مورد انتظار را به دنبال نداشته باشد 
و موجب عدم پیشرفت در شفاف سازی این موارد پادمانی 

شود.«

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0702277506  سردبیر چاپی: م.علی جاوید مالکی 

 سردبیر آنالین: الیاس نواندیش
 گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، خادم حسین کریمی، سهراب سروش، عابر شایگان، عباس اسدیان، معصومه جعفری، عصمت اهلل سروش، لطف علی سلطانی، لیاقت الیق، هادی خوشنویس، 

واجد روحانی و فریضه عالمی
 بخش صلح: حسین علی کریمی، عباس عارفی و فاطمه فرامرز

 مترجم: جلیل پژواک 
 ویراستار: شیر مهریار  

 صفحه آرا: رضا مظفری
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com شماره تماس: 0797435777 - 0767152062   ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل 
توزیع: کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952 شماره تماس: 0729119551 - 0202500187    آدرس: کابل، کارته سه  

برای  بوکوحرام  رهبر  مرگ  خبر  که  پیش  ماه 
ارتش  سخنگوی  یک  شد،  منتشر  بار  نخستین 
نیجریه به بی بی سی گفت ارتش در حال بررسی 
ابوبکر  مرگ  از  اطمینان  از  پس  و  است  خبر  این 

شیکاو، بیانیه ای صادر خواهد کرد.

شیکاو کیست؟
در  بوکوحرام  رهبر  یوسف،  محمد  مرگ  از  پس 
این  رهبری  شیکاو  ابوبکر   ،۲۰۰۹ سال  در  زندان 

گروه را به دست گرفت.
او بوکوحرام را از یک فرقه زیرزمینی به یک گروه 
به  حمله  با  و  کرد  تبدیل  مسلح  طلب  خشونت 
به شهرت  شهرها و گروگان گرفتن دانش آموزان 

رسید.
دختر  صدها  ربودن  با   ۲۰۱۴ سال  در  بوکوحرام 
دانش آموز از مدرسه ای در ایالت برنو، توجه رسانه 

های بین المللی را به خود جلب کرد.
بیشتر از سی هزار نفر در زد و خورد این گروه با 
نیروهای دولتی کشته شده اند و دو میلیون نفر هم 

مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
او در یک ویدیو که سال ۲۰۱۲ منتشر شد گفت:  
›‹من کشتن را دوست دارم ... همان طور که از ذبح 

مرغ و گوسفند لذت می برم. ›‹
ابوبکر  جانشین  کسی  چه  که  نیست  معلوم  هنوز 

شیکاو شده است.

در  افراطی  گرای  اسالم  گروه  یک  روز:  اطالعات 
نیجریه از مرگ ابوبکر شیکاو، رهبر گروه بوکوحرام 

در انفجاری خودخواسته خبر داده است.
بیانیه  افراطی دولت اسالمی غرب آفریقا در  گروه 
داده  قرار  ها  خبرگزاری  اختیار  در  که  صوتی  ای 
اعضای  با  نبرد  در  شیکاو  ابوبکر  کرد  اعالم  است، 
این گروه در جنگل های شمال شرق نیجریه کشته 

شد.
وسیله  به  رسد  می  نظر  به  که  بیانیه  این  طبق 
دولت  به  موسوم  گروه  رهبر  برناوی،  ابومصعب 
ابوبکر  است،  شده  خوانده  آفریقا  غرب  اسالمی 
مواد  با  گرفت  تصمیم  تسلیم  جای  به  شکاوی 

منفجره خود را بکشد.
به نقل از بی بی سی فارسی، به گفته آقای برناوی، 
شبه تظامیان گروهش پس از گرفتار کردن ابوبکر 
این  به  و  کند  توبه  کردند  پیشنهاد  او  به  شیکاو 

گروه بپیوندد.
ابومصعب برناوی گفت: ›‹شیکاو تصمیم گرفت به 
جای شرمندگی در این دنیا، در آن دنیا شرمنده 

شود. ›‹
تاریخ ضبط این بیانیه صوتی مشخص نیست ولی 
ماه  بار  نخستین  شیکاو  ابوبکر  شدن  کشته  خبر 

گذشته منتشر شد.
این خبر  به  دولت نیجریه و گروه بوکوحرام هنوز 

واکنش نشان نداده اند.

یک گروه رقیب از کشته شدن 
رهرب گروه افراطی بوکوحرام خرب داد

این نامه می گوید: »حمایت جی ۷ و جی ۲۰ که 
امکان دسترسی کشورهایی با درآمد متوسط یا کم 
درآمد به واکسن را فراهم می آورد، یک عمل خیریه 
استراتژیک هر کشوری چنین  منافع  بلکه  نیست، 

ایجاب می کند.«
بلر، نخست وزیرهای سابق  تونی  براون و  گوردون 
بریتانیا، بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل 
متحد و پانزده رهبر سابق کشورهای آفریقایی در 

شمار امضاکنندگان این نامه هستند.
دیگر  و   ۷ جی  رهبران  که  کرده اند  تاکید  آنها 
باید  شده اند  دعوت  اجالس  این  به  که  رهبرانی 
تضمین کنند که در طول دو سال جهت مقابله با 
ویروس کرونا در سراسر جهان حدود ۳۰ میلیارد 

دالر هزینه می کنند.
برای  بیانیه ای جداگانه گفت: »  براون در  گوردون 
جی ۷ چنین امری حکم خیریه را ندارد، بلکه عملی 
است در جهت محافظت از خود که مانع پخش و 
جهش این ویروس و تهدید دوباره همه ما می شود.«

وی افزود: »این که هر نفر در بریتانیا در طول هفته 
هزینه  کند  هزینه  امریکا(  سنت   ۴۳( پنس   ۳۰
بهترین  به  نیز جهان  آن  ازای  در  و  است  ناچیزی 

شکل بیمه می شود.«
درصد   ۷۹ که  می دهد  نشان  نظرسنجی ها  نتایج 
در بریتانیا و امریکا و ۶۳ درصد در فرانسه از این 

سیاست پشتیبانی می کنند.

اطالعات روز: یکصد رییس جمهور و نخست وزیر و 
ثروتمند  دولت های  از  کشورها  سابق  خارجه  وزیر 
از  ممانعت  جهت  که  خواستند   ۷ گروه  عضو 
جهش ویروس کرونا و تهدید دوباره جهان هزینه 

واکسیناسیون جهانی را پرداخت کنند.
در  را  خود  درخواست  جهان  سابق  رهبران  این 
آستانه اجالس جی ۷ مطرح کرده اند که روز جمعه 
و در  برگزار می شود  لندن  این هفته ۲۱ جوزا در 
جریان آن جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده، 
و  کانادا  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  بریتانیا،  رهبران  با 

جاپان دیدار می کند.
به نقل از رادیو فردا، رهبران سابق جهان در نامه 
در  جهانی  همکاری های  که  کرده اند  عنوان  خود 
 ۲۰۲۱ سال  اما  انجامید  شکست  به   ۲۰۲۰ سال 

می تواند سرآغاز دوره جدیدی باشد.

ینه ی  صد رهرب سابق جهان: گروه ۷ هز
کسیناسیون جهاین کرونا را بدهد وا
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موضوع: اعالن تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰:
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه و تدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ را 
به شرکت خدمات لوژستیکی حکمت صدیقی، واقع قلعه زمان خان، مرکز کابل به مبلغ شش میلیون و چهارصد و پنجاه و دوهزار و سه صد و شصت و نه اعشاریه هفت )۶,۴۵۲,۳۶۹.۷( افغانی اعطاء نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات واقع منزل 

چهاردهم تعمیر -۱۸- منزله وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.
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دادیم. من شصتمین گلم را برای تیم 
ملی به ثمر رساندم  اما سعی می کنم 
آرام باشم و روی بازی تمرکز کنم. این 
برای آمار من خوب است اما مهمترین 
را  کار  این  ما  و  است  پیروزی  چیز 
کردیم. این پیروزی اعتماد به نفس ما 

را تقویت می کند.

یم یادی برای یورو دار کو: امید ز لوکا
خوشـحالم با یـک پیـروزی دیگر برای 

یـورو آمـاده می شـویم. 
مهاجم تیم فوتبال بلجیم و اینتر ایتالیا 
با  توانیم  می  اکنون  گفت:  ادامه  در 
اکنون  برویم.  روسیه  به  راحت  خیال 
باید  که  آنچه  هستیم.  آرام  ما  همه 
انجام  را  دادیم  می  انجام  یورو  از  قبل 

یـورو ۲۰۲۰ گفـت: اکنـون بلجیم می 
توانـد بـا خیـال راحت به روسـیه برود. 
آنهـا  بـود.  سـختی  حریـف  کرواسـی 
امـا  کردنـد،  مـا سـخت  بـرای  را  کار 
مـا خیلی خـوب بـازی کردیـم و برای 
خودمـان ایـن تصـور را ایجـاد کردیـم 
ایـن یـک بـازی دوسـتانه نبـود.  کـه 

مهاجم گلزن بلجیم اعالم کرد این تیم 
و  روحیه  توانست  کرواسی  برابر  برد  با 

امید خود را برای یورو افزایش دهد.
لوکاکـو  از سـاکرنت، روملـو  نقـل  بـه 
مهاجـم گلـزن تیم ملی فوتبـال بلجیم 
بعـد از برتـری تیمـش برابـر کرواسـی 
شـروع  از  قبـل  دوسـتانه  دیـداد  در 
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رسخیو بوسکتس 
به کرونا مبتال شد

سرخیو بوسکتس، هافبک باتجربه بارسلونا 
و تیم ملی اسپانیا، به کرونا مبتال شد.

در حالی که کمتر از یک هفته تا آغاز رقابت 
فدراسیون  مانده،  باقی   ۲۰۲۰ یورو  های 
فوتبال اسپانیا اعالم کرد که آخرین تست 
کرونای سرخیو بوسکتس مثبت شده است.
دیروز صبح بود که در کمپ الس روساس 
تست  اسپانیا  ملی  تیم  بازیکنان  همه  از 
PCR گرفته شد و هافبک باتجربه بارسلونا 
با تست مثبت روبرو  بازیکنی بود که  تنها 

شد.
به همین دلیل او دور از سایر اعضای تیم، 
افرادی  همچنین  گرفت.  قرار  قرنطینه  در 
که به طور نزدیک با او در تماس بودند نیز 
قرنطینه شدند اما سایر فعالیت های تیم به 

طور معمول در جریان خواهد بود.
تیم ملی اسپانیا که در مرحله گروهی جام 
ملت های اروپا با تیم های سوئد، لهستان 
و اسلواکی همگروه است، در آخرین دیدار 
دوستانه اش پیش از آغاز این رقابت ها قرار 
به  اما  برود  لیتوانی  مصاف  به  امشب  بود 
ابتالی بوسکتس به کرونا و احتمال  دلیل 
آلوده شدن دیگر بازیکنان تیم ملی اسپانیا 
به این ویروس، تیم زیر ۲۱ سال اسپانیا در 

این دیدار حاضر خواهد شد.

مت هوملس:
اتفاقات جام 2018 

برای آملان تکرار نمی شود
مت هوملس، مدافع باتجربه ژرمن ها تاکید 
کرد آلمان می تواند قهرمان جام ملت های 

اروپا بشود.
بازیکن  دو  مولر،  توماس  و  هوملس  مت 
سال  سه  از  بعد  آلمان  ملی  تیم  باتجربه 
غیبت و اتفاقات بعد از جام جهانی ۲۰۱۸، 
اردوی  به  لوو  یوواخیم  توسط  دوباره 
مانشافت دعوت شدند. مت هوملس دیروز 
مشکلی  هرگز  مدعی شد  ای  مصاحبه  در 
با یوواخیم لوو نداشته و البته از غیبت در 

اردوی تیم ملی آلمان ناراحت بوده است.
مت هوملس گفت: »در آن مقطع مشکل 
این بود ما که هنوز هم به صورت تیمی نه 
در تمرینات و نه در خود بازی، یکدیگر را 
در  روند  این  قطعا  اما  بودیم.  نکرده  پیدا 
مقابل فرانسه برای ما اتفاق نخواهد افتاد و 
دیگر هرگز نباید انسجام تیمی را از دست 
فعلی  تیمی  حس  بگویم  صادقانه  بدهیم. 

نسبت به آن زمان متفاوت است.
آماده  شوند  متحد  خواهند  می  همه  حاال 
ما  کنند.  تیم  فدای  را  خود  که  هستند 
تا  توانیم  می  و  هستیم  درستی  مسیر  در 
دانیم  می  ما  برویم.  پیش  پایانی  مراحل 
این  در  قهرمانی  برای  الزم  مهارت  از  که 

مسابقات برخورداریم.
من  آلمان؟  ملی  تیم  اردوی  به  بازگشت 
یکدیگر  با  شخصا  هرگز  لوو  یوواخیم  و 
نظر  از  ما  دیدگاه  البته  نداشتیم.  مشکلی 
در  موضوع  این  که  بود  متفاوت  ورزشی 
ورزش کامال طبیعی است و همیشه نظرات 
ناراحت  من  البته  دارد.  وجود  متفاوتی 
بودم، زیرا همیشه از بازی در ترکیب آلمان 
لذت می برم. ما چند ماه پیش برای اولین 
از  و  بازگشتم صحبت کردیم  مورد  بار در 
آن لحظه اول موضع من روشن بود؛ اگر لو 

بخواهد من باز می گردم.«

یکنان بزرگ دوست دارند به PSG بیایند« »همه باز
الخلیفی: امباپه هرگز فروخته نمی شود

رییس  الخلیفی،  ناصر  های  صحبت  طبق 
رویای  باید  مادرید  رئال  ژرمن،  پاری سن 
فراموش  فعال  را  امباپه  با  قرارداد  امضای 

کند.
اجازه  امباپه  که  گوید  می  الخلیفی  ناصر 
ترک PSG را نخواهد داشت. رئال مادرید 
با  تا سال ۲۰۲۲  پاریسی ها که  به ستاره 
به  اما  است  عالقمند  دارد،  قرارداد   PSG
دلیل شرایط اقتصادی نامساعدی که دارد، 
با مشکالتی برای امضای قرارداد با او رو به 
رو بوده است. همچنین پاریسی ها مطمئن 
جایی  زودی  این  به  امباپه  که  هستند 

نخواهد رفت.
»واضح  گفت:  باره  این  در  الخلیفی  ناصر 
بگویم؛ کیلیان قرار است در PSG بماند. 
ما هرگز او را نخواهیم فروخت و او هرگز به 

عنوان بازیکن آزاد نخواهد رفت.
من هرگز به مطبوعات درباره مذاکراتی که 
در حال انجام هستند اطالعات نمی دهم. 
این است  توانم بگویم  تنها چیزی که می 
اند.  داشته  خوبی  پیشرفت  مذاکرات  که 

امیدوارم به توافق برسیم.
است.  او  وطن  این  است،  پاریس  این 
یک  فقط  اینکه  نه  دارد،  ماموریتی  او 
یک،  لیگ  باید  بلکه  باشد،  فوتبالیست 
کشورش و پایتخت کشورش را ارتقا دهد 

با او صحبت کنند و او را برای فصل آینده 
شما  به  توانم  می  من  آنچه  کنند.  جذب 
بگویم و شما می توانید به حرف من باور 
بازیکنان  همه  که  است  این  باشید  داشته 

بزرگ می خواهند به PSG بیایند.
همه. البته جهت روشن شدن موضوع؛ من 
این را نمی گویم تا به شما در مورد مسی 
پاسخ دهم. قرارداد بستن با همه آنها امکان 
پذیر نیست، چرا که ما نیز بازیکنان بزرگی 

داریم.
خارق  بازیکن  یک  است،  مسی  مسی  و 

العاده.«

لیونل  درباره  کردن  صحبت  از  بپیوندند، 
مسی و احتمال اضافه شدن او به پاریسی 

ها خودداری کرد.
مسی نیز که قراردادش با بارسلونا به پایان 
نامش در  رسیده است، مدت ها است که 
رابطه با پیوستن به PSG مطرح می شود. 
هر چند اکنون و با حضور خوان الپورتا در 
بیش  بلوگرانا  آرجانتینی  کاپیتان  بارسلونا 
ها  کاتاالن  با  قرارداد  تمدید  به  از همیشه 

نزدیک است.
الخلیفی در این باره افزود: »مسی در پایان 
قراردادش است و همه باشگاه ها حق دارند 

و نمایندگی کند.
او پسر فوق العاده ای است، هم به عنوان 
یک فرد و هم به عنوان یک ورزشکار. او در 
سال های پیش رو توپ طال را خواهد برد، 

من ۱۰۰ درصد از این مطمئنم.
الزم  پیشرفت  برای  که  چیزهایی  همه  او 
است را در اینجا در اختیار دارد. کجا می 
تواند برود؟ کدام باشگاه از نظر جاه طلبی و 
پروژه می تواند امروز با PSG رقابت کند؟«
از  قبل  امباپه  کنند  می  ادعا  که  شایعاتی 
امضای قرارداد جدید با PSG می خواهد 
ببیند این باشگاه چه بلندپروازی هایی برای 
نیز  باشگاه  این  رییس  توسط  دارد،  آینده 

رد نشد.
در  تضمین  انتظار  او  »آیا  افزود:  الخلیفی 
اگر خودش  دارد؟  را  تیم  با کیفیت  رابطه 
اینطور می گوید... او می خواهد پیروز شود 
و این چیز بدی نیست. ما هم جاه طلب و 
بلندپروازیم. اما اگر او بخواهد تصمیم بگیرد 
که چه بازیکنی را بگیرم و چه کسی را نه، 
او  کنم،  می  تکرار  من  نیست.  ممکن  این 
او  که  مطمئنم  است،  ای  العاده  فوق  پسر 
چنین چیزی را می گوید چرا که یک تیم 

بهتر می خواهد تا چمپیونزلیگ را ببرد.«
الخلیفی همچنین ضمن گفتن اینکه همه 
 PSG بازیکنان بزرگ دنیا دوست دارند به

۶ شانس اول آقای گلی در یورو ۲۰۲۰ آقای گلی در  فرانسه ۶ شانس  خبرگزاری 
یورو ۲۰۲۰ را معرفی کرده است.

تا  روز  چند  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  به 
شروع یورو ۲۰۲۰ بهترین مهاجم های این 
برای  باالیی  شانس  که  ها  رقابت  از  دوره 

آقای گلی دارند معرفی شدند. 
- روملو لوکاکو -

بلجیم تیم برتر جهان است و سه سال پس 
از سوم شدن در جام جهانی روسیه، مدعی 
اصلی قهرمانی در یک تورنمنت بزرگ است. 
تناسب  به  زیادی  حدود  تا  آنها  امیدهای 
اندام و فرم کوین دی بروین و ادن هازارد 
قرار  برای  لوکاکو  به  آنها  اما  دارد،  بستگی 

دادن توپ در تور دروازه نیاز دارند.
پس از اولین حضور در سن ۱۶ سالگی برای 
تیمهای  حمله  خط  راس  در  او  اندرلخت، 
ساله  اکنون ۲۸  او  است.  کرده  بازی  خود 
است و با به ثمر رساندن ۳۰ گل در تمام 
رقابت ها برای اینترمیالن  از جمله ۲۴ گل 
در سری A ، در بهترین فرم خود است. وی 
از  برای کشورش،  بازی  در ۹۳  گل  با ۶۰ 
جمله ۴ گل در جام جهانی ۲۰۱۸ رکورددار 

گلزنی بلجیم است.
- کریستیانو رونالدو -

این  بنابراین  اکنون ۳۶ ساله است  رونالدو 
می تواند آخرین حضور او در یک تورنمنت 
بزرگ بین المللی باشد. نقش او در قهرمانی 
پرتگال در یورو ۲۰۱۶ در واقع محدود بود 

در این فصل ۴۱ گل در ۲۹ بازی برای بایرن 
مونیخ به ثمر رساند.

میشد  اهدا  طال  توپ  گذشته  سال  اگر 
لواندوفسکی یک برنده شایسته بود. احتماالً 
عملکرد  به  سال  این  در  پیروزی  شانس 
و  دارد  بستگی  لهستان  برای  یورو  در  او 
لواندوفسکی در مسابقات مهم اخیر عملکرد 
خوبی نداشته است - او فقط یک بار در یورو 

۲۰۱۶ موفق به گلزنی شد.
- جرارد مورنو -

اسپانیا تیم پر ستاره سالهای گذشته را به 
رخ نمی کشد اما استعدادی در اختیار لوئیز 
انریکه وجود دارد که راه گلزنی را بلد است و 
آن بازیکن مورنو است. این مهاجم ۲۹ ساله 
جوان ۲۳ گل در اللیگا به ثمر رساند تا امید 
اول گلزنی الروخا باشد. او همچنین هفت 
گل در لیگ اروپا به ثمر رساند و در ضربات 
ویارئال  تا  کرد  گلزنی  فینال  در  پنالتی 

منچستر یونایتد را شکست دهد. 
- کریم بنزما -

بازگشت بنزما به تیم فرانسه خبر مهیجی 
بود. مهاجم رئال مادرید پنج سال و نیم از 
باج  رسوائی  زمان  از  او  بود.  دور  ملی  تیم 
سابقش،  تیمی  هم  نوار  مورد  در  خواهی 

برای فرانسه بازی نکرد. 
حاال بنزما گلزن به تیم ملی فوتبال فرانسه 
دعوت شده است و انگیزه های زیادی برای 

گلزنی دارد. 

او از تاتنهام باشد. با این حال، کاپیتان ۲۷ 
ساله انگلیس باید تمرکز خود را روی یورو 
۲۰۲۰ قرار دهد و خودش را برای هدایت 
خط حمله تیم گرت ساوت گیت آماده کند.

با   ۲۰۱۸ جهانی  جام  گلزن  بهترین  کین 
شش گل توانست ۱۲ بار در مقدماتی یورو 
گل بزند و بهترین گلزن لیگ برتر در این 

فصل بود با ۲۳ گل بود.
- رابرت لواندوفسکی -

اوج  در  لواندوفسکی  سالگی،   ۳۲ سن  در 
قدرت خود است و مدت کمی از شکستن 
رکورد طوالنی مدت گرد مولر در بیشترین 
گل در یک فصل بوندس لیگا می گذرد، او 

چون او فقط سه گل به ثمر رساند. 
اهمیت رونالدو برای پرتگال شاید آن چیزی 
نباشد که قباًل بوده است. با این حال او هنوز 
در فصلی که ۳۶ گل برای یوونتوس به ثمر 
و کاپیتان  رساند، در حال درخشش است 
پرتگال اکنون چشم به رکورد ۱۰۹ گل بین 
المللی در تمام دوران ها دارد که علی دایی 
از ایران نگه داشته است - رونالدو در حال 
حاضر فقط شش گل از این رقم فاصله دارد.

- هری کین -
اوضاع کین در یورو تحت الشعاع آینده خود 
در سطح باشگاه قرار گرفت، زیرا ماه گذشته 
اظهار داشت که ممکن است زمان جدایی 
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بر  نظارت  کمیسیون  عضو  شفایی،  عبداهلل 
هم زمان  که  می گوید  اساسی  قانون  تطبیق 
با کارزار جهانی برای توقف کشتار هزاره ها، 
او پیش نویسی حقوقی در باب نسل کشی را 
تهیه و به جلسه این کمیسیون ارائه کرده، اما 
با تصویب این  از اعضای کمیسیون  شماری 

پیش نویس مخالفت کرده اند.
در این پیش نویس که آقای شفایی نسخه ی 
است،  کرده  نشر  خود  فیسبوک  در  را  آن 
ُکد جزای  براساس  دولت  که  پیشنهاد شده 
کشور برای هر یک از جنایات »نسل کشی« 
کند  باز  پرونده  قضایی  و  عدلی  مراکز  در 
را  آسیب دیدگان  و  قربانیان  دادخواهی  و 
به صورت رسمی ثبت کند. همچنان پیشنهاد 
بین المللی  قوانین  مطابق  دولت  که  شده 
به  افغانستان  که  معاهداتی  و  بشر  حقوق 
آن ها پیوسته، متعهد است که جنایت علیه 
تمام شهروندان غیرنظامی افغانستان از جمله 
از  را  مذهبی  و  قومی  گروه های  علیه  حمله 
دولت  کند.  پی گیری  بین المللی  مجراهای 
افغانستان مؤظف است از تمامی ظرفیت ملی 
و بین المللی در اجرای تأمین امنیت و صیانت 
»ماشین  برابر  در  شهروندان  حیات  حق  از 
کشتار بی رحمانه ی تروریستان« استفاده کند.
افغانستان  خارجه  وزارت  از  روز  اطالعات 
پرسید که پیام این وزارت به هزاران شهروند 
کشور که خواستار توقف نسل کشی هزاره ها و 
به رسمیت شناخته شدن آن است، چیست و 
اگر برای به رسمیت شناخته شدن نسل  کشی 
هزاره از سوی کشورها و نهادهای بین المللی 
آماده  خارجه  وزارت  شود،  ضرورت  البی  به 
این البیگری است؟ اگر وزارت خارجه حمله 
مخابره  جهان  به  را  افغانستان  هزاره های  بر 
کند، زیر چه عنوانی از این حمالت نام خواهد 

گرفت؟
این وزارت پاسخش را به سخنان چندی قبل 
حنیف اتمر، وزیر خارجه کشور راجع کرد که 
این  پاسخ  اتمر  آقای  قبلی  واقع سخنان  در 
و  پیش  اتمر چندی  آقای  نیست.  پرسش ها 
پس از دیدار با دادستان های دادگاه کیفری 
بین المللی در الهه گفت که دولت افغانستان 
برای تحقیق درباره ی تمامی جرایمی که از 
این سو در کشور روی داده  به  سال ۲۰۰۳ 
است، همکاری می کند و تحقیق از حمله بر 
مکتب سیدالشهدای دشت برچی آغاز شود. 
دادگاه  این  کل  دادستان  به  خارجه  وزارت 
 ۱۸۰ مورد  در  می تواند  که  کرده  پیشنهاد 
مورد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت 

تحقیق کند.
 ۱۸ در  سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  از  پس 
که  تن   ۹۰ کشته شدن  به  منجر  که  ثور 
کمیسیون  بودند،  دختر  دانش آموزان  عمدتا 
مستقل حقوق بشر افغانستان در اعالمیه ای 
مفصل گفت که هزاره ها در معرض نسل کشی 
بین المللی  قوانین  به  مطابق  و  دارد  قرار 
مسئول  افغانستان  دولت  بشردوستانه، 
نسل  کشی،  معرض  در  جمعیت  از  حفاظت 
جنایت  و  جنگی  جنایت  قومی،  پاک سازی 

علیه بشریت است.
در روزهای اخیر اتحادیه  اروپا درباره ی کشتار 
این گروه  هزاره ها گفت که کشتار  هدفمند 
جرایم  و  متوقف  باید  افغانستان  در  قومی 
علیه این گروه قومی بررسی شود. همچنان 
افغانستان  در  آلمان  پیش سفارت  روز  چند 
اعالم کرد که از تداوم خشونت ناموجه علیه 
جامعه  به ویژه  افغانستان  در  غیرنظامیان 
هزاره بُهت زده شده است. این سفارت تأکید 
کرده است که افغان ها سزاوار صلح هستند و 

خشونت باید پایان یابد.

زبان معاون رییس جمهور به کشتار هزاره ها 
»به  است:  کرده  اذعان  نسل  کشی  به عنوان 
لحاظ حقوقی این باید برای حکومت الزامیت 
قانونی اش  تعهدات  به  مطابق  تا  کند  ایجاد 
برای حفاظت از جان هزاره ها عمل کند. در 
عمل اما متأسفانه می بینیم که چنین نیست. 
معاون دوم رییس جمهور نزد شخص اشرف 
نیست  حکومت  معاون  او،  اطرافیان  و  غنی 
و از آن نمایندگی کرده نمی تواند. از این رو، 
به حساب  دولت  موضع  دوم  معاون  سخنان 
دولتی  نهادهای  برای  او  سخنان  و  نمی آید 

مکلفیتی هم ایجاد نمی کند.«
استاد دانشگاه  هارون رحیمی، پژوهش گر و 
امریکایی افغانستان می گوید که مقاومت علیه 
هزاره ها  علیه  حمالت  به  نسل کشی  اطالق 
ریشه های احساسی، اخالقی، و سیاسی دارد 
بحث  این  طرح  به  مایل  افغانستان  دولت  و 
هزاره ها  نسل کشی  به  اذعان  چون  نیست 
حفاظت  در  دولت  که  است  معنی  این  به 
»امری  است:  بوده  ناکام  قومی  گروه  این  از 
که می تواند به مداخله سازمان ملل و دیگر 
مسلح  گروه های  ایجاد  حتا  یا  و  کشورها، 
هزاره توجیه اخالقی بخشد. دولت از چنین 

پیامدهایی هراس دارد.«
آقای رحیمی می افزاید که دولت از پیامدهایی 
رسمیت یافتن نسل کشی هزاره ها هراس دارد 
و در حقوق بین الملل مکلفیت جلوگیری از 
نسل  کشی جهان شمول است: »همه دولت ها 
مکلف اند اقدامات ضروری را بر جلوگیری از 
نسل کشی انجام دهند. اگر دولت محل وقوع 
نسل کشی  از  نخواهد  و  نتواند  جنایت  این 
جلوگیری کند، در قدم اول سازمان ملل و در 
قدم بعدی سایر کشورها می توانند حتا بدون 
اقدامات  در نظرداشت حق حاکمیت دولت، 

برای جلوگیری از حوادث خونین بعدی جهت 
تطبیق پالن امنیتی غرب کابل مسئوالنه و 

قاطع اقدام نماید.«
مجلس  پیشین  عضو  مهدی،  محیی الدین 
نمایندگان یک روز پس از توفان تویتری در 
به  خطاب  »فاشیسم  نوشت:  خود  فیسبوک 
ساکنان غرب کابل: این ساحه را ترک کنید!«

در  پژوهش گر  و  نویسنده  عادلی،  علی 
نوشته است  افغانستان  شبکه ی تحلیل گران 
که رییس دفتر روابط عمومی و استراتژیک 
تویت  یک  می توانست  ریاست جمهوری 
بنویسد:  محتوا  این  با  فیسبوک  پست  یا 
و منابع خود  تمامی تالش  از  »ما در دولت 
برای جلوگیری از کشتار هدفمند هم وطنان 
هزاره خود کار خواهیم گرفت. به نظرم روابط 
عمومی و استراتژیک به این خالصه نمی شود 
تویت  یگان  مثال  برای  فقط  آن  رییس  که 
خارجی ها را ریتویت کند. نشر یک پیام برای 
سرزمین  این  شهروند  میلیون ها  از  حفاظت 

می تواند بخشی از این روابط باشد.«

چرا سکوت؟
آگاهان در مورد سکوت دولت افغانستان در 
نکردن  اذعان  و  هزاره ها«  »نسل کشی  برابر 
سکوت  این  می گویند  »نسل کشی«  این  به 
به  حکومت  رهبران  بی اعتنایی  سیاست  از 
می شود  ناشی  هزاره ها  قومی  گروه  وضعیت 
و همچنان حکومت از پیامدهای به رسمیت 
شناخته شدن آن هراس دارد. همچنان به باور 
ناسیونالیستی  از سیاست  این سکوت  آن ها، 
و  افغانستان  حکومت های  در  پیوسته 
عامالن  قومی  نیت  و  ماهیت  پنهان کاری 
این کشتار توسط حکومت این کشور ناشی 

می شود.
سیاست  پژوهشگر  و  نویسنده  غرجی،  الهام 
با  گفت وگو  در  منازعات  حل  و  بین الملل 
حکومت  سکوت  که  می گوید  روز  اطالعات 
نسل کشی  توقف  برای  کارزاری  در خصوص 
و  بی اعتنایی  سیاست  از  بخشی  هزاره ها 
وضعیت  به  حکومت  رهبری  بی توجهی 
حال  تا  که  سیاستی  همان  است؛  هزاره ها 
و  زنان  مردان،  بی وقفه ی  کشتار  زمینه ساز 

کودکان هزاره بوده است.
دوم  معاون  اذعان  به  اشاره  با  غرجی  آقای 
هزاره ها«  »نسل کشی  به  ریاست جمهوری 
اگر رهبری حکومت صرف در  می افزاید که 
نشود  تعریف  رییس جمهوری  فردی  قامت 
رهبری  از  بخشی  رییس جمهوری  معاون  و 
از  عمال  حکومت  آید،  به حساب  حکومت 

عصمت اهلل سروش

هزاره ها  »نسل کشی  تویتری  توفان  از  پس 
را متوقف کنید«، اکنون بسیاری از کاربران 
شبکه های اجتماعی فعال در این کارزار دنبال 
رأس  در  و  افغانستان  دولت  پیام  یا  واکنش 
رخداد  این  قبال  در  ریاست جمهوری  ارگ 
اما  می گردند.  اخیر  روزهای  در  کشور  مهم 
وجه  هیچ  به  و  گرفته  سکوت  روزه  دولت 
حاضر به شکستن آن نیست. روزنامه اطالعات 
ارگ  با سخن گویان  مکرر  تماس های  با  روز 
پیام  و  واکنش  می خواست  ریاست جمهوری 
و  کارزار  این  قبال  در  را  ریاست جمهوری 
هزاره های  علیه  هدفمند  حمالت  کل  در 
حتا  سخن گویان  این  اما  بگیرد،  افغانستان 
تماس ها را بی پاسخ گذاشتند. وزارت خارجه 
افغانستان واکنشش را به سخنان چندی قبل 

حنیف اتمر راجع می کند.
را  پرسش ها  این  می خواست  روز  اطالعات 
بگذارد:  میان  در  ریاست جمهوری  ارگ  با 
شهروند  هزاران  به  افغانستان  دولت  پیام 
این کشور که کارزار »نسل کشی هزاره ها را 
متوقف کنید« را راه انداختند، چیست؟ دولت 
افغانستان از چه عنوانی برای حمالت هدفمند 
نسل کشی،  می کند؟  استفاده  هزاره ها  علیه 
جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت؟ دولت 
شناخته شدن  رسمیت  به  برای  افغانستان 
»نسل کشی هزاره ها« چه اقدامی روی دست 

دارد یا چه اقدامی روی دست می گیرد؟
که  جوزا   ۱۵ شنبه،  روز  تویتری  توفانی 
به  و  هزاره ها«  »نسل کشی  توقف  خواستار 
از  »نسل کشی«  این  شناخته شدن  رسمیت 
نهادهای  و  کشورها  افغانستان،  دولت  سوی 
رخدادهای  از  یکی  است،  بین المللی 
هشتگ  و  بود  افغانستان  روز  آن  مهم 
»#StopHazaraGenocide« به ترند اول 
افغانستان در شبکه  اجتماعی تویتر مبدل شد. 
در شماری از کشورهای دیگر نیز این هشتگ 
مسئوالن  افغانستان،  دولت  اما  شد.  ترند 
به  واکنشی  نهادهای حکومتی هیچ  و  ارشد 
تویتی در  نداد و حتا یک  این رخداد نشان 
ریاست جمهوری  ارگ  ننوشت.  این خصوص 
در رأس دولت تاکنون واکنشی نداشته و به 
پرسش های اطالعات روز نیز پاسخ نداد. تنها 
ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  سرور 
پیش  روز  یک  است،  هزاره  قوم  از  خود  که 
از توفان تویتری و در واقع در اعالمیه ای در 
مقناطیسی  ماین  چندین  انفجار  به  واکنش 
غرب  در  شهری  موترهای  در  جاسازی شده 
کابل گفت که نهادهای امنیتی و کسانی که 
در حکومت به طور مستقیم مسئولیت تأمین 
به دوش دارند، مکلف هستند که  را  امنیت 
در قبال حوادث مکرر »کشتار و نسل کشی 
در غرب کابل« اقدام کند و به مردم پاسخ گو 

باشند.
سکوت دولت و در رأس ارگ ریاست جمهوری 
افغانستان  متمرکز  سیاسی  نظام  در  که 
تمامی تصامیم مهم در ارگ گرفته می شود، 
انتقادهای کاربران شبکه های اجتماعی را در 
عضو  سجادی،  عبدالقیوم  است.  داشته  پی 
مجلس نمایندگان با انتقاد از سکوت جامعه 
جهانی و دولت افغانستان در برابر »نسل کشی 
این  که  می گوید  غیرنظامیان  عام«  قتل  و 
و  »نسل کشی  خود  از  فاجعه بارتر  سکوت 
قتل عام« است. آقای سجادی در فیسبوک 
مذهبی  و  قومی  » افراط گرایی  نوشته:  خود 
دشمن انسانیت است. نسل کشی و قتل عام 
جهانی  جامعه  سکوت  و  فاجعه  ملکی  افراد 
و  نظاره گر  دنیا  است.  فاجعه بارتر  دولت  و 
دولتمردان منتظر حوادث بعدی. دولت باید 

روی  نسل کشی  از  جلوگیری  برای  را  الزم 
دست بگیرند.«

دانشگاه  استاد  و  نویسنده  جبران،  کاوه 
پیوسته  ناسیونالیستی  می گوید که سیاست 
و  داشته  وجود  افغانستان  حکومت های  در 
در پی این بوده که تنوع و رنج و مشکالت 
بگیرد.  نادیده  را  کشور  این  ساکن  اقوام 
حتا  حاال  تا  گذشته  از  افغانستان  حکومت 
را  خاص  قوم  یک  پی هم  قربانی  دادن های 
انکار می کند، چون تصور می کند که چنین 
و  پیوسته  قربانی های  می تواند  سیاستی 
دیگر  اقوام  میان  را  خاص  قوم  یک  تاریخی 
یک  به  را  قدرت  و  »ثروت  کند:  تقسیم 
مقابل[  ]در  می کنند،  منحصر  خاص  قوم 
را  دیگر  اقوام  رنج های  و  دادن ها  قربانی 
انکار  این  با  که  گونه ی  به  می کنند.  تقسیم 
بدهد  نشان  اقوام  مطالبات  گرفتن  نادیده  و 
که افغانستان یک ملت دارد و رنج و قربانی 
روی تمام اقوام افغانستان تحمیل شده است، 
بسیار  به دالیل  و داعش  درحالی که طالبان 
خاصی  قوم  نژادی  و  تباری  مذهبی،  خاص 
انکار  با  افغانستان  دولت  اما  می کشند.  را 
می خواهد چهره و ماهیت قومی شکنجه گران 
قربانی  افغانستان  مردم  از  که  ظالمانی  و 
می گیرند و نیت آن ها را پنهان کند. به نظر 
من این سیاست بیشتر در حکومت افغانستان 
عملی می شود. سکوت حکومت هم از اینجا 

ناشی می شود.«
آقای جبران می افزاید که زمانی که نسل کشی 
رسمیت یابد، در وضعیتی که دولت افغانستان 
از  می شود،  حمایت  جهانی  جامعه  سوی  از 
سوی نهادهای مسئول بین المللی بازخواست 
دولت  برای  اساسی  مسأله  اما  شد،  خواهد 
قومی  و  نژادی  نیت  و  برخورد  پنهان کردن 
گروه های تروریستی فعال در افغانستان است، 
دولت مردان  با  داعش  و  طالبان  گروه  چون 

افغانستان خاستگاه قومی مشترک دارد.

اذعان مردم و مقاومت دولت
در   »StopHazaraGenocide« هشتگ 
و  تویت شد  بار  به دوصدهزار  نزدیک  تویتر 
کاربران افغانستان با برشمردن حمالت متعدد 
کابل،  غرب  در  به ویژه  هزاره ها  علیه  مرگبار 
این حمالت را مصداق انکارناپذیر نسل کشی 
اذعان  نیز  نهادها  برخی  هزار ه ها  دانستند. 
کرده اند که هزاره ها در معرض نسل کشی قرار 
دارند، اما دولت افغانستان و برخی نهادهای 
مسئول یا با سکوت یا در عمل در برابر این 

موضوع مقاومت می کنند. 

چرا دولت در برابر »نسل کیش هزاره ها« سکوت اختیار کرده است؟

کشتار  درباره ی  اروپا  اتحادیه  
هدفمند هزاره ها گفت که کشتار 
افغانستان  در  قومی  گروه  این 
علیه  جرایم  و  متوقف  باید 
شود.  بررسی  قومی  گروه  این 
پیش سفارت  روز  همچنان چند 
آلمان در افغانستان اعالم کرد که 
علیه  ناموجه  خشونت  تداوم  از 
غیرنظامیان در افغانستان به ویژه 
جامعه هزاره ُبهت زده شده است. 
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