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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت
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ضرورت مقاومت در شمال
گروه طالبان بیش  از هرجای دیگر در مناطق جنوب کشور حاکم بوده است. در بیست سال اخیر نیز این گروه بیش تر در والیات 
جنوبی متمرکز بود. مردم جنوب دقیق تر از هرکس دیگری با ماهیت و عمل کرد طالبان آشنا هستند. جهان و مردم افغانستان به 

عمل کرد این گروه در میان ساکنان مناطق جنوب نظر بیندازند.

امریکاسهمیلیوندوزواکسینکرونابهافغانستانکمکمیکند مسوولیتبرجمراقبتیمیدانهواییموالنا
جاللالدینمحمدبلخیازناتوبهاداره

۸صبح، کابل: کاخ سفید اعالم کرده است که سه میلیون هوانوردیمنتقلشد
دوز واکسین کرونای جانسون - جانسون را به افغانستان کمک 

می کند.
کرین ژان پییر، معاون سخنگوی کاخ سفید، روز پنج شنبه، 
سه  امریکا  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  سرطان،  سوم 
نیز  و  جانسون   - جانسون  کرونای  واکسین  دوز  میلیون 

آکسیجن و سایر تجهیزات را به افغانستان کمک می کند.
به گفته او، این محموله کمک هفته آینده به افغانستان منتقل 

خواهد شود.
معاون سخنگوی کاخ سفید افزود که نوع جدید ویروس کرونا 

در افغانستان در حال گسترش است.

کرونا  واکسین  کوواکس  و  چین  هند،  از  تاکنون  افغانستان 
دریافت کرده است.

هند ۵۰۰ هزار دوز، چین ۷۰۰ هزار دوز و کوواکس ۴۸۶ هزار 
دوز واکسین به افغانستان کمک کرده اند.

روند واکسیناسیون کرونا در کشور در پنجم حوت سال گذشته 
آغاز شد. این روند برای مدتی به دلیل نبود واکسین متوقف 
محموله  رسیدن  از  پس  جوزا  بیست ودوم  در  اما  بود.  شده 

کمکی چین از سر گرفته شد.
وزارت صحت عامه قباًل اعالم کرده بود که افغانستان  به ۴۲ 
میلیون دوز واکسین نیاز دارد و ۳۲۰ میلیون دالر برای خرید 

آن اختصاص داده شده است.

هوانوردی  اداره  کابل:  ۸صبح، 
برج   مسوولیت  که  می گوید  ملکی 
ایستگاه  و  هواپیماها  مراقبتی 
هوایی  میدان  هواشناسناسی 
محمد  جال الدین  موالنا  بین المللی 
بلخی در مزارشریف را از ناتو گرفته 

است.
محمدنعیم صالحی، سخنگوی اداره 
هوانوردی ملکی، به روزنامه ۸صبح 
مراقبتی  برج   مسوولیت  که  گفت 
هواپیماها )کنترل تاور( و ایستگاه 
هواشناسی میدان هوایی بین المللی 
روز  بلخی  محمد  جال الدین  موالنا 

صورت  به  سرطان،  چهارم  جمعه، 
ملکی  هوانوردی  اداره  به  رسمی 

سپرده شد.
باقی  است  قرار  که  افزود  صالحی 
هوایی  میدان  این  مسوولیت های 
نیروهای  از  نزدیک  آینده  در  نیز 
افغانستان  دولت  به  قاطع  حمایت 
و اداره هوانوردی ملکی انتقال یابد.

برای  ظرفیت  صالحی،  گفته  به 
امور  کلیه  مسوولیت های  گرفتن 
موالنا  بین المللی  هوایی  میدان 
جالالدین محمد بلخی وجود دارد 
گرفتن  برای  افغان  کارمندان  و 

مسوولیت ها آماده می شوند.
پیش از این اداره هوانوردی ملکی 
اعالم کرده بود که آماده است همه 
مسوولیت های میدان های هوایی در 

کشور را بر عهده بگیرد.

نگرانی از احیای القاعده؛ 
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و  متنفذان  دینی،  عالمان  جهادی،  پیشین  فرمانده هان  باشنده گان،  از  شماری 
جوانان والیت بامیان، در همایشی پشتی بانی خود از نیروهای امنیتی و دفاعی 
مستقر در والیت بامیان را اعالم کردند. این برنامه روز پنج شنبه، سوم سرطان، در 
مقر والیت بامیان با حضور مسووالن اداره محلی و مقام های امنیتی این والیت 

برگزار شده بود. 
فرمانده هان پیشین جهادی، نماینده گان مردم در مجلس سنا و شورای والیتی 
ضمن حمایت از نیروهای امنیتی، اعالم آماده گی کردند که در صورت نیاز، برای 

دفاع از بامیان سالح برداشته و در خط نخست نبرد خواهند رفت.
مسووالن محلی بامیان نیز به مردم اطمینان دادند که نیروهای امنیتی با تمام توان 
از مرزهای این والیت دفاع می کنند و به هیچ کسی اجازه نخواهند داد که حتا یک 

پاسگاه امنیتی را تصرف کند.

مسووالنمحلی:
»طالبدربامیانجایندارد«

همایش مردمی در حمایت از نیروهای امنیتی؛ 
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واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان
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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؛
نظام پسا بن
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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
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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

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

وضعیت ملتهب شمال و نقش 
بسم اهلل محمدی در آینده جنگ
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بازیباخت-باخت؛
برندهدوماهجنگکیبود؟

طالبان  کشور،  از  خارجی  نیروهای  خروج  روند  آغاز  از  پس 
افزایش  را  دولت  تسلط  تحت  اراضی  و  مواضع  بر  حمالت شان 
که  پیوست  وقوع  به  تمام عیار  درگیری  یک  نتیجه،  در  دادند. 
آمار تلفات سه طرف )دولت، طالبان و غیرنظامیان( را به شدت 
افزایش داد. بنا بر گزارش روزنامه ۸صبح که در آن از گزارش 
»اکلد« نیز استفاده شده، آمار روزانه قربانیان جنگ از ۷۵ نفر در 

سال ۲۰۲۰ به ۱۷۵ نفر از اول جنوری...

نیروهای خارجی با تأخیر 
از افغانستان بیرون شوند



 

کابل و واشنگتن پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 
وارد فصل تازه ای از روابط خود می شود. سفر غنی و عبداهلل به 
واشنگتن احتماالً این فصل روابط را کلید زده است. این سفر 
در یک مرحله حساس انجام شده است. نیروهای بین المللی به 
رهبری امریکا در حال ترک افغانستان هستند. دولت و گروه 
طالبان عماًل میز مذاکرات را ترک کرده اند. افغانستان و امریکا 
در این مرحله دغدغه های متفاوت دارند؛ اما می توانند منافع 
نیاز  این فصل  باشند. دو کشور در  پایدار داشته  و  مشترک 
دوسویه دارند که به دغدغه های مشترک یک دیگر وقع بگذارند 
و به منافع پایدار و مشترک برسند. نگرانی عمده در واشنگتن 
سقوط نظم دموکراتیک در افغانستان و به تبع آن خلق تهدید 
امنیتی - سیاسی برای امریکا از این کشور از سوی گروه های 
تندرو است. از جانب دیگر افغانستان به حمایت دوام دار، مالی، 
لوژستیکی و آموزشی امریکا از ارتش و نیروهای امنیتی خود 
نیاز دارد تا بقای نظام تضمین و دستاورد حفظ شود. روند 
صلح نیز که اکنون متروک و مسکوت گذاشته شده است، به 
اجماع و حمایت دیپلماتیک جهان و در راس آن ایاالت متحده 
امریکا نیاز دارد. سفر غنی و عبداهلل به واشنگتن ممکن است 
واپسین فرصت برای جلب حمایت امریکا از نظام، نیروهای 

امنیتی و هم چنان دستاوردهای مردم باشد.
اساسی مورد بحث دیدار  از محورهای  اعالم شده،  چنان که 
تعهد،  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو  با  عبداهلل  و  غنی 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  کشور  این  کمک  و  حمایت 
افغانستان است. واقعیت این است که دولت افغانستان برای 
متحدان  سایر  کمک های  به  کشور  امنیت  تأمین  نیز  و  بقا 
امریکا نیز نیاز دارد. برای امریکا و متحدانش مهم است که 
ثبات و نظام دموکراتیک در افغانستان حاکم باشد و منافع 
نشود.  تهدید  افغانستان  از  کشورها  این  سیاسی  و  امنیتی 
نیروهای امنیتی افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم و 
هراس افگنی می جنگند. این نیروها در کنار این که از امنیت 
افغانستان حراست می کنند، بخش اصلی کارزار هراس افگنی 
را نیز بردوش می کشند که ممکن است برای جهان درد سر 

خلق کند.
افزون برحمایت از  در فصل جدید روابط کابل - واشنگتن، 
نیروهای امنیتی، »دیپلماسی صلح« نیز یک موضوع حیاتی 
از آغاز کار خود موضوع  بایدن  افغانستان است. دولت  برای 
حمایت دیپلماتیک از روند صلح افغانستان را با قاطعیت مطرح 
کرده است. این موضوع از آن جایی اهمیت دارد که انتخاب 
دولت و طالبان، جنگ است. دو طرف به میز مذاکره پشت  
جنگ،  بن بست  به  طالبان  و  دولت  اذعان  رغم  به  کرده اند. 
گشایشی در میز مذاکرات دیده نشده است و به نظر نمی رسد 
که به زودی انفتاحی در روند صلح رونما شود. در این مرحله 
امریکا و سایر شرکای آن می توانند با خلق اجماع بین المللی و 
حمایت دیپلماتیک وسیع از روند صلح افغانستان، حلقه فشار 
بر طالبان و حامیان آنان را در منطقه تنگ تر کنند. استفاده از 
گزینه  تحریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین 
روند صلح،  در  پیش رفت  امید  به  روز  برای 9۰  را  آن  مورد 
دیپلماتیک  این فشار  از  است، می تواند بخشی  تعلیق کرده 
بر طالبان باشد. حمایت کشورهای منطقه که هرکدام منافع 
امنیتی - سیاسی در افغانستان دارد، از روند صلح مهم است. 
فایق آمدن بر معضل شورشگری از طریق جنگ، ممکن است 
ره به جایی نبرد. بنابراین، دیپلماسی صلح در این مرحله برای 

افغانستان مهم است.
تشویق  در  مهم  نقش  می تواند  امریکا  موارد،  این  بر  مضاف 
جناح های دخیل حوزه جمهوری برای اتحاد، بازی کند. در 
و  غنی  سفر  برنامه   مورد  در  سفید  کاخ  رسمی  بیانیه های 
عبداهلل بر این موضوع تأکید شده است. قبل از این، در نامه 
آنتونی بلینکن به رهبران حکومت نیز بر خلق اجماع در سطح 

رهبران سیاسی حوزه جمهوریت تأکید شده بود.
سفر غنی و عبداهلل به واشنگتن به رغم مالحظاتی که در مورد 
افغانستان سرنوشت ساز  برای  مطرح شد،  آن  هیأت  ترکیب 
است. هیأت افغانستان تاکنون با رهبران اقلیت و اکثریت سنای 
امریکا، رییس مجلس نماینده گان، مشاور شورای امنیت ملی، 
خانواده های قربانیان نیروهای امریکایی در جنگ افغانستان و 
»گروه دوستان افغانستان« در ایاالت متحده دیدار کرده است. 
دیدار غنی و عبداهلل با بایدن تا عصر روز جمعه انجام نشده 
بود. یک سخنگوی کاخ سفید محور اصلی این دیدار را بحث 
روی تعهدات امریکا و حمایت این کشور از نیروهای امنیتی 
با  بتوانند  عبداهلل  و  غنی  انتظار می رود که  بود.  اعالم کرده 

دست پر از واشنگتن به کابل برگردند.
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۸صبح، کابل: هیأت مدیره بانک جهانی بسته 
جدید کمکی این نهاد برای افغانستان را تصویب 

کرد.
 ۱۳۲ آن  مقدار  که  کمکی  جدید  بسته  این 

میلیون دالر اعالم شده است، بالعوض است.
بانک جهانی این بسته جدید را روز پنج شنبه، 

سوم سرطان، تصویب کرده است.
در  جدید  بسته  که  است  افزوده  بانک  این 
بهبود  بنیادین،  اصالحات  روند  تداوم  جهت 
مالی،  تامین شفافیت  و  ادارات دولتی  مصارف 
تقویت حکومت داری و دست یابی افغانستان به 
از طریق تشویق سرمایه گذاری  اقتصادی  رشد 

خصوصی، کمک شده است.
کمک  است  قرار  که  است  افزوده  بانک  این 
پالیسی  توسعه   برنامه   طریق  از  جدید  مالی 

»مشوقه های سال ۲۰۲۱« هزینه شود.
طبق معلومات بانک جهانی، صندوق بازسازی 
افغانستان نیز ۳۰۰ میلیون دالر جدید را برای 
در  که  می کند  کمک  برنامه  این  از  حمایت 
مجموع کمک مالی جدید به ۴۳۲ میلیون دالر 

می رسد.
برای  بانک جهانی  هینری کرالی، رییس دفتر 
کمک  این  تصویب  که  است  گفته  افغانستان، 
مالی جدید، بیان گر تعهد درازمدت و پایدار بانک 
افغانستان  مردم  به  کمک  راستای  در  جهانی 
برای بهبود اوضاع اقتصادی - اجتماعی  است 

که از شیوع ویروس کرونا متاثر شده است.
به گفته او، بانک جهانی آماده است تا در این 
اوضاع دشوار و شرایط سخت همکاری نزدیک 
تداوم  منظور  به  افغانستان  دولت  با  را   خود 
روند اصالحات و حفاظت از دست آورد های این 
کشور در مسیر دست یابی به خودکفایی و رشد 

اقتصادی ادامه دهد.
اوضاع  شکننده گی  که  می گوید  جهانی  بانک 
بر  کووید-۱9  ویروس  همه گیری  و  سیاسی 
نتایج  و  دولت  مالی  سیستم  اقتصادی،  اوضاع 
توسعه اجتماعی، تاثیرات ناگوار به جا گذاشته 

است.
براساس معلومات بانک جهانی، به دلیل شیوع 
اکثریت  شهرها،  قرنطین  و  کرونا  ویروس 
بخش های  در  را  خود  مشاغل  و  وظایف  مردم 
این  و  دادند  دست  از  خدمات  و  غیررسمی 
موضوع سبب کاهش رشد اقتصادی افغانستان 
افغانستان در سال ۲۰۲۰  اقتصادی  شد. رشد 

میالدی دو درصد اعالم شده است.
بانک جهانی افزوده است که در چند ماه اخیر، 
شدن  بدتر  دلیل  به  تنگ دستی  و  فقر  میزان 
با  که  اقتصادی  دشوار  شرایط  و  خشک سالی 
اوضاع  شکننده گی  و  امنیتی  بحران  تشدید 
سیاسی همراه است، بیش تر افزایش یافته است.

ملل  سازمان  امنیت  شورای  کابل:  ۸صبح، 
صلح،  گفت وگوهای  در  پیش رفت  امید  به  متحد 
روز  برای 9۰  را  مذاکره کننده گان طالبان در دوحه 

دیگر از تحریم معاف کرده است.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 
از  حمایت  برای  اقدام  این  که  است  گفته  یوناما  یا 

تالش های صلح صورت گرفته است.
روزه   9۰ معافیت  این که  بر  تاکید  ضمن  یوناما 
مذاکره کننده گان طالبان یک ‘استثنای موقت’ برای 
صلح است، ابراز امیدواری کرده است که از این زمان 
برای پیش رفت چشم گیر در مذاکرات صلح افغانستان 

استفاده شود.
سه شنبه  روز  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

وضعیت امنیتی افغانستان را بررسی کرد.

پروان  والیت  امنیتی  مقام های  پروان:  ۸صبح، 
بر  طالبان  گروه  کمین  نتیجه  در  که  می گویند 
کاروان موترهای خیزش مردمی که برای حمایت 
پنج  می رفتند  غوربندها  به  امنیتی  نیروهای  از 

۸صبح، کابل: وزارت دولت در امور رسیده گی به 
در  زمین لرزه  اثر  در  نفر   ۲۲ که  می گوید  حوادث 

والیت پروان زخمی شده اند.
احمدتمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور 
روزنامه ۸صبح گفت که  به  به حوادث،  رسیده گی 
اتاق ها  از  بیرون شدن  افراد در جریان  این  بیش تر 
زخم  سطحی  گونه  به  زمین لرزه  وقوع  هنگام  در 

برداشته اند.
نگرانی  قابل  زخمیان  صحی  وضعیت  او،  گفته  به 

نیست.
قدرت زلزله ای که بامداد روز جمعه، چهارم سرطان، 

۸صبح، کابل: نیروهای دولتی روز جمعه، چهارم 
سرطان، طالبان را از چهار ولسوالی بیرون راندند. 
ولسوالی های اندخوی و خان  چهارباغ در فاریاب و 
خنجان و دوشی در بغالن از سوی نیروهای دولتی 

از طالبان پس گرفته شده است.
و  غور  دولینه  ولسوالی  طالبان  این  با  هم زمان 
این  هم چنان  کرده اند.  تصرف  را  پروان  سیاه گرد 
گروه مدعی شده است که ولسوالی های قرم قل و 

قرغان در فاریاب را نیز تصرف کرده  است.
منابع امنیتی والیت پروان می گویند که ولسوالی 
روز  دو  از  پس  والیت  این  غوربند های  سیاه گرد 
سقوط  طالبان  گروه  دست  به  سرانجام  درگیری 

کرده است.
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  امنیتی  منبع  یک 
نیروهای امنیتی از این ولسوالی عقب نشینی کرده 

و به سوی چهار ده رفته اند.

طرح وضع تحریم علیه اعضای گروه طالبان و نهادهای 
مرتبط به این گروه در شورای امنیت سازمان ملل 

متحد در سال ۱۳۷۸ روی دست گرفته شد.
در آن زمان گروه طالبان به پناه دادن به اسامه بن 
الدن رهبر سابق و بنیان گذار شبکه القاعده و اعضای 
این شبکه و حمایت از آن ها متهم بود. هم چنین این 
گروه به نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و نقض 
گسترده حقوق زنان و اقلیت ها در افغانستان متهم 

شده بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطع نامه 
اکتوبر ۱999(  »۱۲۶۷« در ۲۳ میزان ۱۳۷۸ )۱۵ 
طالبان  فرماندهان  و  رهبری  اعضای  از  شماری 
مورد  را  گروه  این  به  مرتبط  نهادهای  همین طور  و 

تحریم قرار داد.

شمار افراد و نهادهایی که طبق این قطع نامه مورد 
به  وابسته  فرد  شامل ۱۵۱  بود،  گرفته  قرار  تحریم 
طالبان، ده نهاد مرتبط به این گروه و دو فرد وابسته 
و  افغانستان  ملی  بانک  می شد.  القاعده  شبکه  به 

شرکت هواپیمایی ملی نیز شامل این تحریم ها بود.
تحریم هایی که علیه افراد وابسته به طالبان و نهادهای 
مرتبط به این گروه وضع شده است، شامل ممنوعیت 
سفر، انجماد دارایی ها و منع فروش اسلحه به آن ها 
می شود. بیش تر اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان در 
قطر نیز شامل این تحریم ها می شوند. با این وصف، 
سفر آن ها به بعضی از کشورها نیازمند اجازه شورای 

امنیت سازمان ملل متحد است.
نام  کشیدن  و  تحریم ها  رفع  خواستار  بارها  طالبان 

رهبران این گروه از فهرست سیاه شده اند.

نیروی خیزش مردمی کشته و نُه تن دیگر زخمی 
شدند.

نامش خودداری  افشای  از  که  امنیتی  منبع  یک 
می کند به روزنامه ۸صبح می گوید که این نیروهای 
جمعه،  روز  چاشت  بریالی  نثارالدین  رهبری  به 
چهارم سرطان، در ولسوالی شینواری غوربندهای 

پروان با کمین گروه طالبان روبه رو شده اند.
شفاخانه  رییس  سنگین،  قاسم  حال،  همین  در 
ملکی صد بستر پروان، به روزنامه ۸صبح می گوید 
به  زخمی  چهار  و  جسد  پنج  رویداد  این  از  که 

شفاخانه انتقال داده شده اند.
رویداد  این  زخمی های  تمام  او،  گفته  به 
وضیعت شان وخیم بود که جهت درمان به کابل 

انتقال داده شدند.

بخش هایی از کشور را تکان داد، ۵.۱ ریشتر گزارش 
شده است.

به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
حوادث، می گوید که این زمین لرزه در عمق ۱۸.۶ 
کیلومتری در ساحه هندوکش ساعت ۳:۳۴ بامداد 

به وقوع پیوست.
 ۱۳.۸ فاصله های  با  زمین لرزه  این  او،  گفته  به 
کیلومتری   ۲۶.۶ چاریکار،  شهر  کیلومتری 
 ۴۴.۷ پغمان،  کیلومتری   ۳۸.۷ جبل السراج، 
کیلومتری کابل و ۵9.۴ کیلومتری بازارک پنجشیر 
را نسبت به سایر مناطق افغانستان بیش تر تکان داد.

از  سرطان،  چهارم  جمعه،  روز  ملی  دفاع  وزارت 
بازپس گیری چهار ولسوالی در والیت های فاریاب 

و بغالن خبر داد.
از  اندخوی  ولسوالی  جمعه  روز  چاشت  از  پیش 

طالبان پس گرفته شده بود.
ولسوالی خنجان در والیت بغالن نیز روز جمعه از 
سوی نیروهای امنیتی و خیزش مردمی از دست 
طالبان آزاد شد. این ولسوالی روز چهارشنبه هفته 

گذشته در پی حمله طالبان سقوط کرده بود.
وزارت دفاع ملی پس از چاشت روز جمعه اعالم 
کرد که نیروهای دولتی جنگ جویان گروه طالبان 
این  راندند.  بیرون  بغالن  دوشی  ولسوالی  از  را 
تصرف  طالبان  سوی  از  سرطان  در ۳۱  ولسوالی 
شد و یک روز بعد وزارت دفاع ملی از بازپس گیری 
آن خبر داد. این ولسوالی برای بار دوم از طالبان 

پس گرفته شد.
نیروهای  کرد،  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  چنان که 
امنیتی تاکنون به حمایت نیروهای بسیج مردمی، 

۱۱ ولسوالی را از طالبان پس گرفته اند.
ماه  دو  از  بیش  در  است که  گروه طالبان مدعی 
خود  کنترل  به  را  ولسوالی   ۶۰ حدود  گذشته 

درآورده است.

استثنایموقتبرایصلح؛
مذاکرهکنندهگانطالباندردوحهازتحریمهایسازمانمللبرای۹۰روزمعافشدند

بانکجهانی۱۳۲میلیون
دالربهافغانستانکمککرد

درکمینطالباندرپروانپنجنیرویخیزشمردمی
کشتهونُهتندیگرزخمیشدند

زمینلرزهدرپروان۲۲زخمیبرجایگذاشت

دولتباپسگرفتنچهارولسوالی،دوولسوالی
راازدستداد



سید انور رحمتی، والی بامیان، در 
سخنرانی اش در این همایش گفت 

که »اسلحه و مهمات کافی« در 
اختیار نیروهای امنیتی این والیت 

قرار دارد و همین طور قابلیت و 
مدیریت جنگ نیز موجود است 

تا در برابر هرگونه تحرک طالبان 
مقاومت صورت گیرد. والی بامیان 

تأکید کرد در صورتی  که طالبان 
تحرک داشته باشند، با شکست 

مواجه خواهند شد. آقای رحمتی 
افزود که تالش ها در مرکز نیز 
برای تقویت نیروهای امنیتی و 

دفاعی بامیان جریان دارد و در کنار 
آن، به  زودی یک »شورای وسیع 

مردمی« حمایت از نیروهای امنیتی 
در این والیت ایجاد می شود.

باشنده گان،  از  شماری 
جهادی،  پیشین  فرمانده هان 
و  متنفذان  دینی،  عالمان 
در  بامیان،  والیت  جوانان 
از  خود  پشتی بانی  همایشی 
نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر 
در والیت بامیان را اعالم کردند. 
این برنامه روز پنج شنبه، سوم سرطان، در مقر والیت 
مقام های  و  محلی  اداره  مسووالن  حضور  با  بامیان 

امنیتی این والیت برگزار شده بود. 
در  مردم  نماینده گان  جهادی،  پیشین  فرمانده هان 
مجلس سنا و شورای والیتی ضمن حمایت از نیروهای 
امنیتی، اعالم آماده گی کردند که در صورت نیاز، برای 
دفاع از بامیان سالح برداشته و در خط نخست نبرد 

خواهند رفت.
مسووالن محلی بامیان نیز به مردم اطمینان دادند که 
این والیت  از مرزهای  توان  تمام  با  امنیتی  نیروهای 
دفاع می کنند و به هیچ کسی اجازه نخواهند داد که 

حتا یک پاسگاه امنیتی را تصرف کند. 
سید انور رحمتی، والی بامیان، در سخنرانی اش در این 
همایش گفت که »اسلحه و مهمات کافی« در اختیار 

محمداشرف غنی، رییس جمهور 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و 
شورای عالی مصالحه ملی، در 
واشنگتن،  به  سفرش  جریان 
در کنار دیدار با رییس مجلس 
نماینده گان و مشاور امنیت ملی 
میچ  و  شومر  چارلز  با  امریکا، 
مکانل، رییسان احزاب دموکرات و جمهوری خواه این 

کشور دیدار کردند.
پس از این مالقات، سناتور میچ مکانل اعالمیه ای منتشر 
کرده و ابراز امیدواری کرده که اداره رییس جمهور جو 
را  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  روند خروج  بایدن 
ابراز  نگرانی های  به  مورد  این  در  و  بیندازد  تعویق  به 
شده توجه کند. به گفته او، خطر تروریسم هنوز مهار 

نشده است.
رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل چهارشنبه شب، 
دوم سرطان، در رأس یک هیأت عالی رتبه عازم امریکا 

شدند.
شماری  با  خود  سفر  اول  روز  در  جمهور  رییس 
بیش تر  تقویت  به  رابطه  در  امریکایی  مقام های  از 
از  حمایت  و   تجهیز  تمویل،  دیپلماتیک،  مناسبات 
نیروهای امنیتی و دفاعی، همکاری امریکا با بخش های 
با  مبارزه مشترک  و  افغانستان  توسعه ای  و  اقتصادی 
تروریسم، با مقام های امریکایی دیدار و صحبت  کرده 
دوم  روز  در  همراهش  هیأت  و  رییس جمهور  است. 
نیز  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن ،  جو  با  خود  سفر 

مالقات می کنند.
سناتور مکانل با اشاره به اظهارات وزیر دفاع امریکا در 
تا  القاعده آماده می شود  القاعده گفته است که  مورد 
خود را احیا کند. لویید استن، وزیر دفاع امریکا، پیش 
از این اعالم کرده بود که ممکن است القاعده تا دو سال 

دیگر از افغانستان دوباره فعال شود.
آقای مکایل هشدار می دهد که اگر تغییری در راهکار 
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همین طور  و  دارد  قرار  والیت  این  امنیتی  نیروهای 
قابلیت و مدیریت جنگ نیز موجود است تا در برابر 
والی  گیرد.  صورت  مقاومت  طالبان  تحرک  هرگونه 
بامیان تأکید کرد در صورتی  که طالبان تحرک داشته 
رحمتی  آقای  مواجه خواهند شد.  با شکست  باشند، 
افزود که تالش ها در مرکز نیز برای تقویت نیروهای 
امنیتی و دفاعی بامیان جریان دارد و در کنار آن، به 
 زودی یک »شورای وسیع مردمی« حمایت از نیروهای 

امنیتی در این والیت ایجاد می شود.
والیت  این  که  داد  اطمینان  مردم  به  بامیان  والی 
فرصت  گروهی  هیچ  به  و  ماند  خواهد  آزاد  هم چنان 
داده نخواهد شد تا امنیت بامیان را بر هم بزند. رحمتی 
احزاب  با  گونا گون  نشست های  که  گفت  هم چنان 
دین،  عالمان  جهادی،  پیشین  فرماند  هان  سیاسی، 
متنفذان و جامعه مدنی برگزار شده و یک نیروی بزرگ 
انسانی شکل گرفته است که به خوبی می تواند از نقاط 

آسیب پذیر بامیان دفاع کند.

»طالب در بامیان جای پای ندارد«
در همین  حال، زبردست صافی، فرمانده پولیس بامیان، 
در پیوند به وضعیت امنیتی بامیان گفت که در حال 

امریکا نیاید، ممکن است این اتفاق پیش از مدت دو 
سال رخ بدهد.

وزیر خارجه افغانستان نیز نگرانی اش را در مورد ارتباط 
بین گروه طالبان و القاعده ابراز کرده و گفته است که 
اما  است؛  نشده  عملی  دوحه  تعهدنامه  مورد  این  در 
اتهام را بی اساس خوانده اند. محمدحنیف  این  طالبان 
ملل خواستار  از سازمان  وزیر خارجه، هم چنان  اتمر، 
عملی شدن توافق نامه دوحه از سوی طالبان شده است.
باید خشونت  در  توافق نامه دوحه، گروه طالبان  طبق 
افغانستان را کاهش می داد و رابطه  خود با القاعده را 

قطع می کرد. 
طالبان و امریکا یک دیگر را به نقض تفاهم نامه دوحه 

متهم می کنند.
طبق این تفاهم نامه، تمام نیروهای خارجی از افغانستان 
افغانستان  از  میالدی  روان  سال  می  ماه  اول  در  باید 
بیرون می شدند، اما اداره بایدن اعالم کرد که نیروهای 
امریکایی تا یازدهم سپتامبر افغانستان را ترک خواهند 

کرد. 
نیروهای ناتو نیز اعالم کرده اند  که هم زمان با سربازان 
افغانستان را ترک خواهند کرد. طبق اعالم  امریکایی 

حاضر در هیچ بخشی از جغرافیای این والیت جنگ 
نیست. آقای صافی از حمله  چند روز پیش طالبان بر 
ولسوالی های  مرزی  نوار  در  واقع  »اشپشته«  پاسگاه 
کهمرد بامیان و تاله وبرفک بغالن یادآوری کرد و گفت 
فرمانده  گفته   به  نرسیدند.  به هدف خود  طالبان  که 
پاسگاه های  تصرف  طالبان  هدف  بامیان،  پولیس 
نیروهای امنیتی و بخشی از خاک بامیان بود، اما موفق 

نشدند.
فرمانده پولیس بامیان نیز به مردم اطمینان داد و تأکید 
کرد که هیچ بخشی از خاک بامیان به دست طالبان 
ندارد«.  پای  جای  طالب  برای  »بامیان  و  نمی افتد 
وی افزود که نیروهای امنیتی بامیان هیچ بخشی از 
جغرافیای این والیت را زیر نام عقب نشینی تاکتیکی و 
اطالعاتی ترک نخواهند کرد و از هر سنگر تا زنده اند، 
دفاع خواهند کرد. به گفته  فرمانده پولیس بامیان، قوت 
نیز صورت  الزم  هماهنگی های  و  است  موجود  کافی 

حدود  هنوز  تا  امریکایی،  نیروهای  مرکز  فرماندهی 
۵۰ درصد نیروهای ایاالت متحده از افغانستان بیرون 

شده اند.

امریکا ۶۵۰ سرباز را پس از تکمیل روند خروج در 
افغانستان نگه می دارد

با این حال اسوشیتد پرس به نقل از مقام های امریکایی 
گزارش داده است که۶۵۰ سرباز امریکایی برای تأمین 
از  پس  افغانستان  در  کشور  این  دیپلمات های  امنیت 
تکمیل روند خروج نیروهای بین المللی، باقی می مانند.

چهارم  جمعه،  روز  که  گزارشی  در  پرس  اسوشیتد 
سرطان، نشر کرد، نوشته است که این سربازان برای 
تأمین امنیت سفارت  و دیپلمات های امریکایی در کابل 

نگه  داشته خواهند شد.
امریکایی  مقام های  پرس،  اسوشیتد  گزارش  طبق 
گفته اند که قرار است صدها سرباز تا ماه سپتامبر به 
امنیت  تأمین  برای  را  ترکی  نیروهای  موقتی،  گونه 

میدان هوایی کابل، همکاری کنند.
حضور  ادامه  مورد  در  پرس  اسوشیتد  با  که  منابعی 
نیروهای امریکایی در افغانستان صحبت کرده ، حاضر 

باشنده گان  که  کرد  تأکید  هم چنان  او  است.  گرفته 
بامیان هیچ گونه نگرانی نداشته باشند و »فریب جنگ 

روانی از سوی طالبان« را نخورند.
از سویی هم طیبه خاوری و محمدحسن اسدی، دو 
نیروهای  از  بامیان، حمایت شان  والیتی  عضو شورای 
در صورتی  که الزم  گفتند  و  کردند  اعالم  را  امنیتی 
شود، لباس رزم بر تن می کنند، در برابر تهاجم طالبان 
سالح می گیرند و به خط مقدم جنگ در کنار نیروهای 

امنیتی ایستاد خواهند شد.

یک لوای اردوی محلی در بامیان ایجاد شود
با این حال قیس خان وکیلی، نماینده مردم بامیان در 
مجلس سنا، از حکومت خواست که هرچه زودتر یک 
لوای اردوی محلی را در بامیان ایجاد کند. آقای وکیلی 
گفت در صورتی  که طی مراحل این کار زمان گیر باشد، 
به صورت فوری قطعه ای با ظرفیت هزار نفر از نیروهای 
در  قانونی  و  واحد  فرماندهی  تحت  مردمی  خیزش 
بامیان ایجاد شود. آقای وکیلی از اداره محلی بامیان 

خواست که این موضوع را پی گیری کند.
مختار احمدی، یکی از جهادی های پیشین بامیان، به 
نماینده گی از مردم و مجاهدین گفت که آنان آماده  
هرگونه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی در سطح 
با طالبان  امنیتی  نیروهای  کنار  در  و  بامیان هستند 
نیز گفت که یک  مبارزه خواهند کرد. آقای احمدی 
قطعه نیروهای خیزش مردمی تحت رهبری منظم و 
قانون مند باید در بامیان ایجاد شود تا در صورت نیاز به 
کمک نیروهای امنیتی بشتابد و از مرزهای این والیت 

دفاع کند.
حدود سه سال پیش رییس جمهور غنی در سفرش به 
بامیان، به رییس ستاد ارتش وقت هدایت داده بود تا 
ترتیب ایجاد یک کندک اردوی محلی را برای بامیان 

نهایی سازد؛ وعده ای که تاکنون عملی نشده است.
نگرانی ها از وضعیت امنیتی در بامیان در حالی افزایش 
یافته است که در روزهای اخیر، جنگ در برخی مناطق 
و ولسوالی های هم جوار این والیت شدت گرفته و برخی 

ولسوالی های هم جوار به تصرف طالبان درآمده است.

نشده اند از آن ها نامی برده شود.
توافق  بر اساس  امریکایی،  مقام های  گفته های  طبق 
میان امریکا و ترکیه، این کشور قرار است سامانه ضد 
موشک را در میدان هوایی کابل نصب و نیرویی را برای 

راه اندازی این سیستم در این میدان جابه جا کند.
مقام های  که  است  داده  گزارش  پرس  اسوشیتد 
امریکایی و ترکی قرار است در هفته پیش رو توافق نامه 
کابل  هوایی  میدان  امنیت  تأمین  برای  همکاری شان 
گزارش  به  کنند.  نهایی  ترکیه،  پایتخت  انقره،  در  را 
اسوشیتد پرس، امریکا قصد دارد تا چند هواپیما را به 

پشتی بانی از میدان هوایی کابل اختصاص بدهد.
رییس جمهور غنی و رییس شورای عالی مصالحه ملی 
در حالی به واشنگتن سفر کرده اند که سرنوشت جنگ 
در  جنگ  ضمن  در  است.  نا روشن  افغانستان  صلح  و 

افغانستان به شکل  بی پیشینه ای افزایش یافته است. 
افغانستان  والیت های  بیش تر  در  درگیری  هم اکنون 

جریان دارد. 
در  ولسوالی  چندین  گذشته،  هفته  سه  جریان  در 
والیت های فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ و تخار میان 
شده  دست به دست  طالبان  گروه  و  امنیتی  نیروهای 

است.
چند روز قبل دولت امریکا اعالم کرد که قرار است جو 
بایدن، رییس  جمهور امریکا، در ۲۵ جون سال جاری 
با محمد اشرف غنی، رییس  جمهور و عبداهلل عبداهلل، 
رییس شورای عالی مصالحه ملی در کاخ سفید دیدار 

کند.
پایدار  مشارکت  دیدار  این  سفید،  کاخ  اعالمیه  بر  بنا 
میان افغانستان و امریکا را در حالی برجسته می کند 
که روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دارد.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: »ایاالت متحده متعهد 
و  اقتصادی  دیپلماتیک،  کمک های  ارایه  با  که  است 
بشردوستانه به مردم افغانستان، از جمله زنان، دختران 

و اقلیت ها، از آن ها حمایت کند.«

نگرانیازاحیایالقاعده؛

همایشمردمیدرحمایتازنیروهایامنیتی؛

نیروهای خارجی با تأخیر از افغانستان بیرون شوند

مسووالن محلی: »طالب در بامیان جای ندارد«

الیاس طاهری

حسین حیدری
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انسانی است و هرگونه مقاومت و  تمدن و ارزش های 
قیام علیه او ستایش برانگیز و قابل دفاع است. مقاومت 
برابر طالبان مقدس ترین کار  ایستاده گی شمال در  و 

ممکن است.
توانایی  دیگر  که حکومت  است  رسیده  جایی  به  کار 
کمک  بدون  را  افغانستان  شهرهای  تمام  نگه داری 
ندارد.  مردم  همکاری  بدون  آن  از  مهم تر  و  خارجی 
حکومت  بی کفایتی  و  ضعف  از  استفاده  با  طالبان 
درون  در  پراکنده گی سیاسی  و  نفاق  از  استفاده  با  و 
قریه  و  ده  و  می دهد  را سقوط  ولسوالی ها  جمهوری، 
مردم را به زور تسخیر می کند. در چنین حالتی و با 
مردم  گذشته،  در  گروه  این  زشت  عمل کرد  به  توجه 
سالح برداشته اند و از مناطق خود دفاع می کنند. این 

عنوان وزیر جنگ بتواند از ایجاد تغییرات قابل مالحظه 
در معادله  جنگ در آینده کامیاب به درآید.

با این حال برای تغییر معادله جنگ به سود حکومت 
راهبرد  در  تغییراتی  تا  است  نیاز  شمال،  والیات  در 
برنامه جنگ ایجاد شود؛ زیرا برای تغییر جنگ کنونی 
به سود دولت و مردم نه با تغییر افراد، بلکه با تغییر 
در برنامه جنگ ممکن است. شواهد نشان می دهد که 
رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با شدت 
گرفتن جنگ در والیات شمال برنامه واحد و جامعی 
برای مقابله با طالبان روی دست ندارد. واگذاری پی در 
پی واحدهای اداری در والیات شمال نشان دهنده این 
است که رابطه و هماهنگی الزم میان خطوط جنگ در 
والیات و ولسوالی ها و فرماندهی واحد آن ها در مرکز 
وجود نداشته و یا هم بسیار ضعیف است. این به آن 
معنا است که فاصله میان سربازان و افسران در خطوط 
سربازان  است.  زیاد  بسیار  جنگ  رهبری  و  جنگ 
دلیل شکست یا عقب نشینی شان را نبود تجهیزات و 
امکانات جنگی می دانند؛ در حالی که پیام تازه بسم اهلل 
از  عده  آن  مجازات  از  حکایت  جنگ  وزیر  محمدی، 
واگذاری  و  عقب نشینی  در  که  دارد  ارتش  منصوبان 
جبهات نقش مهم دارند. تغییر در برنامه جنگ باید به 
سه مورد عمده شامل سازی نیروهای محلی در جنگ، 
تجهیز و کمک رسانی به موقع برای نیروی های امنیتی 
و حضور جنراالن بلندرتبه و مقامات امنیتی در خطوط 

جنگ متمرکز باشد.
به  مردمی  خیزش های  و  نیروها  ساختن  شامل   -۱
حمایت از نیروهای امنیتی در برنامه جنگی حکومت: در 
طی چند شبانه روز گذشته، بسیاری از نیروهای مردمی 
از  به حمایت  اندک شان  امکانات  با  در والیات شمال 
نیروهای امنیتی و در کنار آن در جبهات جنگ حضور 
این  از  بسیاری  جنگیدند.  طالبان  برابر  در  و  یافتند 
نیروها از نبود هماهنگی میان خود و نیروهای امنتی و 
هم چنان نبود امکانات مناسب شکایت دارند. به عنوان 
مثال، در تازه ترین مورد، روز گذشته نوشته های برخی 
از کاربران شبکه های اجتماعی حکایت از این داشت 
که مردم مانع عقب نشینی برخی از نیروهای امنیتی از 
رستاق به تالقان شده اند. گفته می شود که این نیروها 

شنبه
شماره 3630

5 سرطان 1400
26 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

4

گروه طالبان بیش  از هرجای دیگر در مناطق جنوب 
کشور حاکم بوده است. در بیست سال اخیر نیز این 
مردم  بود.  متمرکز  جنوبی  والیات  در  بیش تر  گروه 
جنوب دقیق تر از هرکس دیگری با ماهیت و عمل کرد 
به  افغانستان  مردم  و  جهان  هستند.  آشنا  طالبان 
جنوب  مناطق  ساکنان  میان  در  گروه  این  عمل کرد 
نظر بیندازند. طالبان مکاتب را به روی فرزندان مناطق 
مال  که  را  ولسوالی ها  بسته  اند، ساختمان های  جنوب 
میدان های  در  را  زنان  کشیده ،  آتش  به  است  مردم 
کرده   محل سنگ سار  مردم  از  انبوهی  میان  و  بزرگ 
و شالق زده اند. این گروه در این مناطق تمام دروازه ها 
را به روی مردم بسته  است و هیچ رحمی باالی مردم 
تمام  غیرانسانی  و  بدوی  رفتارهای  با  طالبان  ندارد. 
فرصت های رشد و توسعه انسانی و اقتصادی را از مردم 

جنوب ربوده اند.
اگر این گروه در شمال و مناطق مرکزی حاکم شود، 
دهه  دو  که  کرد  خواهد  را  کاری  همان  شک  بدون 
قبل از امروز در شمالی، مزار شریف، یکاولنگ و دیگر 
بخش های حوزه شمال و مناطق مرکزی کشور انجام 
داده بود؛ می کشد، شکنجه می کند، مکاتب و بازسازی 
را تعطیل، زنان را دوباره در خانه ها حبس و از رفتن 

دختران به مکاتب نیز جلوگیری می کند.
دیده می شود که عده ای از افراد ما به جای این که نگران 
وضعیت جنوب و حاکمیت و تطبیق اصول سخت گیرانه 
طالبان باشد، نگران خیزش ها و مقاومت مردم در شمال 
کشور هستند. قیام در برابر طالب مایه نگرانی نیست،  
مایه امیدواری است و سبب روحیه دادن برای مردم و 
ارتش کشور شده است. کار عقالنی این است که آنان 
نگران خیزش های مردمی در شمال و مناطق مرکزی 

پس از تصرف برخی ولسوالی های شمال توسط طالبان، 
در تعیینات تازه حکومت، بسم اهلل محمدی به حیث 
وزیر دفاع معرفی شد. او پیش از این نیز در وزارت های 
این  با وجود  ایفای وظیفه کرده است.  دفاغ و داخله 
کارنامه، بسم اهلل محمدی در مأموریت های گذشته اش 
پرماجرا و جنجالی بوده است. چنان که دیده می شود 
او هم چنان به مثابه یکی از فیگور های ضد طالب نزد 
برخوردار  ویژه ای  اعتبار  و  اعتماد  از  رهبری حکومت 
است. با این حال تصور نگارنده بر این است که به جای 
تغییر افراد در رهبری جنگ، تغییرات در برنامه های 
نگارنده  شود.  تمام  موثرتر  و  مفیدتر  می تواند  جنگ 
چرایی  چون  مواردی  به  نوشته  این  در  دارد  قصد 
تشدید جنگ در شمال، نقش محمدی در آینده جنگ 

و ضرورت تغییرات راهبردی در برنامه جنگ بپردازد.
نزد  جنگ  رهبری  برای  الزم  تعهد  و  انگیزه  نبود 
به  باور  ایجاد  و  کشور  دفاعی  و  امنیتی  مسووالن 
پیروزی نزد طالبان پس از خروج نیروهای بین المللی، 
دو عامل عمده افزایش جنگ در شمال کشور است. 
والیات  در  با شدت گرفتن جنگ  اخیر  روز  در چند 
شمالی کشور دست کم هفت ولسوالی تخار به دست 
طالبان افتاده و به همین ترتیب چندین ولسوالی دیگر 
در والیت های بغالن و بلخ یا سقوط کرده است و یا 
که  باورند  این  بر  طالبان  دارد.  قرار  سقوط  خطر  در 
بدون حضور نیروهای خارجی در افغانستان، می توانند 
با فشار نظامی بر نیرو های امنیتی پیروز و در مذاکرات 
صلح امتیاز بیش تری را نصیب شوند و معادله سیاسی 
کشور را به سود خویش رقم بزنند. از سوی دیگر اما 
سیاست جنگی ناروشن اشرف غنی، سرقوماندان اعلی 
روحیه  تا  است  شده  سبب  گذشته  در  مسلح  قوای 
شود.  تضعیف  کشور  امنیتی  نیروهای  نزد  جنگی 
تاکنون بارها است که اشرف غنی در موقف گیری هایش 
در برابر طالبان متضاد عمل کرده است. به گونه مثال، 

نباشند و مقاومت و قیام قهرمانانه و به موقع مردم شمال 
علیه طالبان را تبلیغ منفی نکنند. خود مردم شمالی 
استقبال  کار  این  از  می کنند،  زنده گی  آن جا  در  که 
کردند و به مردمی که در برابر لشکر جهل ایستاده اند، 
افتخار می کنند. قیام کننده گان، پدران و برادران مردم 
شمال هستند. کسی این حرکت ضروری مردم شمال 
را ملیشه سازی و به زیان مردم جلوه ندهد. کسی نگوید 
که این ملیشه سازی است و سبب حاکمیت و باج گیری 

زورمندان محلی می شود.
مقاومت گران هرچه باشند، همانند طالب نخواهند بود، 
مکتب را نخواهند بست و جلو ساخت وساز را نخواهند 
ترجیح  هیچ کسی  بر  را  طالب  شمال  مردم  گرفت. 
نمی دهند. طالب از نظر مردم شمال دشمن فرهنگ، 

او با آغاز کارش به عنوان رییس جمهور، با این ادعا 
که 9۸ درصد زندانیان بگرام گوینده گان یک زبان اند، 
به نحوی از زندانیان طالبان اعالم پشتی بانی کرد. او 
بعدها بسیاری از زندانیان طالبان را از زندان رها کرد. 
به این ترتیب، تجربه نشان داده است که آقای غنی 
تنها زمانی به دشمن خواندن طالبان در رسانه ها تن 
داده که با موجی از نارضایتی افکار عامه و اعتراضات 

مردمی مواجه شده است.
هم زمان با گزینش بسم اهلل محمدی در وزارت جنگ، 
بسیاری از واحد های اداری افغانستان خارج از کنترول 
حکومت مرکزی قرار دارد. براساس گزارشی از صدای 
امریکا، تحقیقات »تیم نظارت بر تحریم های سازمان 
بیش تر  که  است  آن  از  افغانستان« حاکی  برای  ملل 
حکومت  کنترول  از  خارج  کشور  جغرافیای  نصف  از 
است. یعنی ۷۰ درصد از مناطق کشور یا در زیر اداره 
طالبان قرار گرفته یا حکومت در آن جا در حال جنگ 
و منازعه با طالبان است. به این ترتیب، بسیار دشوار 
وزیر  عنوان  به  محمدی  بسم اهلل  که  می رسد  نظر  به 
جنگ بتواند با ایجاد تغییرات در معادله جنگ در آینده 
موثر واقع شود. مضاف بر این، با درنظرداشت تجارب 
گذشته از سیاست اداری اشرف غنی، می توان حدس 
زد که نقش بسم اهلل خان به حیث وزیر دفاع، بیش تر 
نمادین خواهد بود تا یک نقش باصالحیت؛ زیرا پیش 
از این نیز آقای غنی در وضع محدودیت و عزل و نصب 
خودکامه  سیاسی اش  شرکای  به  بی مالحظه  وزیران 
عمل کرده است. به طور مثال، علی احمد عثمانی، وزیر 
انرژی و آب که با حمایت داکتر عبداهلل عبداهلل به این 
مقام دست یافته بود، پس از تنش های فراوان بدون 
دلیل موجه و با فشار زیاد از سوی اشرف غنی برکنار 
شد. بنابراین، اشرف غنی هر وقتی که حضور بسم اهلل 
محمدی را در وزارت دفاع مخالف میلش احساس کند، 
داده  او  به  اساسی  قانون  از صالحیتی که  استفاده  با 
ترتیب  این  به  کرد.  برکنار خواهد  را  است، محمدی 
بسیار دشوار به نظر می رسد که بسم اهلل محمدی به 

حق مردم است و قرار نیست فردی یا نهادی در این 
مورد برای آنان دستور بدهد.

دفاع از مناطق خود و مخالفت با گروه طالبان به معنای 
ملیشه سازی نیست. این یک ضرورت و وجیبه انسانی 
مناطق،  طالبان  که جنگ جویان  است. چرا  میهنی  و 
 روایت و نظمی را که مردم به آن متعهد هستند، نشانه 
و  مناطق   روایت مورد حمایت مردم،  وقتی  گرفته اند. 
این  به  قرار گرفته،  نظم مورد پسندشان مورد هجوم 
معنا است که هرکدام آنان مورد حمله قرار گرفته  است 
از نظم مورد  و برای همین آنان حق دارند از خود و 
برابر نظم خشن طالبان دفاع کنند.  حمایت خود در 
مردم شمال  برای  گروه  این  روایت  و هم  طالبان  هم 
والیت های  در  که  مردمی  از  زیادی  بخش  بیگانه اند. 
دانشگاه،  فارغان  برداشته اند،  سالح  کشور  شمال 
فرهنگیان و علمای دینی هستند. خیزش های مردمی 
ناشی از نگرانی نسبت به حاکمیت دوباره طالبان است.

حاال که کار به این جا رسیده است، بهترین راه هم برای 
حکومت و هم برای جهان، حمایت و تجهیز مقاومت 
می توانند  مردم  فقط  است.  طالبان  برابر  در  مردمی 
اراضی و اعتبار حکومت را نگه دارند. هیچ کشور خارجی 
برای نگه داری دولت بار دیگر لشکرکشی نخواهد کرد. 
هیچ کشور دیگری آماده قربانی دادن و جنگ در برابر 
است.  افغانستان  مردم  مسوولیت  این  نیست.  طالبان 
را  مردم  پشت  دولت همه جانبه  که  است  این  راه حل 
فراهم  نبرد  را در میدان  آنان  نیازمندی های  و  پرکند 
کند. اما این روند نیازمند مدیریت ویژه است. نیاز است 
که نیروهای خیزش مردمی در هماهنگی با نیروهای 
ارتش و در مشورت با یک دیگر علیه طالبان رزم و پیکار 

کنند.

پس از سقوط برخی واحد های اداری ماورای کوکچه 
در رستاق تجمع کرده بودند. بنابراین، برای رفع چنین 
نقیصه ای، نیاز است تا استراتژی جنگ شامل حضور، 
هماهنگی و تجهیز نیروهای مردمی و محلی در کنار 
توسط  این  از  پیش  که  آنچه  شود؛  امنیتی  نیرو های 

بسم اهلل محمدی اعالن شده است.
۲- کمک رسانی به موقع هوایی و زمینی به نیروهای 
امنیتی از سوی مقامات رهبری وزارت دفاع: تاکنون 
نیروهای  شکست  اصلی  دلیل  موارد  از  بسیاری  در 
از  موقع  به  حمایت  و  کمک رسانی  در  تعلل  امنیتی 
نیروهای  مثال،  گونه  به  است.  شده  گزارش  جبهات 
بی توجهی  دلیل  به  زابل  والیت  در  گیرمانده  امنیتی 
یا  )هوایی  کمکی  نیروی  نرسیدن  و  جنگ  رهبری 
زمینی( پس از روزها محاصره به طالبان تسلیم شدند. 
به  منازعه  درگیر  طرف  دو  جنگی  امکانات  به  وقتی 
آشکاری  تفاوت  شود،  انداخته  نظر  مقایسه ای  گونه 
میان شمار و امکانات نیروهای امنیتی با جنگ جویان 
امکانات طالبان  و  یعنی شمار  دیده می شود.  طالبان 
نظر به نیروهای امنیتی بسیار کم است. بنابراین، دلیل 
نیروهای کمکی  و  به موقع تجهیزات  نرسیدن  اصلی 
و کارشکنی واحدهای  بی برنامه گی  به خطوط جنگ 
و  داخله  دفاع،  وزارت  مشترک  کمک رسانی  مسوول 
ریاست امنیت است. در نتیجه برای رفع این کاستی 
باید  دفاع  وزارت  در  مسوول  شعبه های  کارمندان 

افزایش پیدا کنند و مسلکی تر شوند.
بلندرتبه  مقامات  و  جنراالن  فیزیکی  حضور   -۳
افزایش مورال افسران  امنیتی در خطوط نبرد سبب 
و سربازان در جبهه های جنگ می شود. اگر سربازان 
حاضر در خطوط نبرد از سوی فرماندهان ارشدشان 
مورد تبعیض و بی مهری قرار گیرند، به روحیه آن ها 
در میدان نبرد تأثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، 
کابل،  در  عمومی جنگ  رهبری  تا هسته  است  الزم 
شماری از جنراالن باتجربه و مسلکی را برای تقویت 
روحیه نیروهای امنیتی به تمام خطوط نبرد در سراسر 

افغانستان بفرستد.
سخن پایانی این که، در نوشته کنونی به سقوط سریع 
به دست طالبان، نقش  از ولسوالی های شمال  برخی 
احتمالی محمدی در آینده این جنگ و ضرورت تغییر 
در استراتژی جنگ پرداخته شد و پیشنهادهایی نیز به 
مثابه راه حل ارایه شد. در نهایت نگارنده به سرقوماندان 
اعلی قوای مسلح پیشنهاد می کند که برای تطبیق موارد 
تمام بست های  در  است  نیاز  نوشته،  این  در  یادشده 
نظر  تجدید  به صورت کلی  امنیتی  نهادهای  کلیدی 
در  بلندپایه  فرماندهان  و  جنراالن  بیش تر  زیرا  شود؛ 
براساس  نه  امنیت  ریاست  و  داخله  دفاع،  وزارت های 
شایسته گی که براساس روابط و وابسته گی های قومی 

گماشته شده اند.

ضرورت مقاومت در شمال

وضعیتملتهبشمالونقش
بسماهللمحمدیدرآیندهجنگ

هم زمان با گزینش بسم اهلل محمدی در وزارت جنگ، بسیاری از واحد های اداری 
افغانستان خارج از کنترول حکومت مرکزی قرار دارد. براساس گزارشی از 

صدای امریکا، تحقیقات »تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل برای افغانستان« حاکی 
از آن است که بیش تر از نصف جغرافیای کشور خارج از کنترول حکومت است. یعنی 

70 درصد از مناطق کشور یا در زیر اداره طالبان قرار گرفته یا حکومت در آن جا در حال 
جنگ و منازعه با طالبان است.
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بلخ ۸5 هزار هکتار زمین آبی و 65 هزار هکتار زمین للمی برای کشت گندم 
دارد، اما خشک سالی و تغییرات اقلیمی امسال بیش ترین زیان مالی را به 

کشاورزان این والیت وارد کرده است.

شکیبا سعیدی

فردین برمکی، دیپلمات پیشین 

اما خشک سالی  زمین للمی برای کشت گندم دارد، 
و تغییرات اقلیمی امسال بیش ترین زیان مالی را به 

کشاورزان این والیت وارد کرده است.
گندم  بلخ  والیت  دهدادی  ولسوالی  در  محمدبشیر 

کشت می کند، اما از حاصالت امسال راضی نیست.
وی به روزنامه ۸صبح می گوید: »حاصالت امسال نظر 
امسال هوا  به سال های گذشته کم تر است؛ چرا که 
سرد بود و بارندگی هم نبود. به همین خاطر حاصالت 
نسبت  للمی  گندم  حاصالت  هرچند  است.  کم  هم 
نبود،  بارنده گی  اما چون  است،  زیادتر  آبی  گندم  به 

حاصالت گندم للمی کم شده است.«

اختالفات سلیقه ای در سطح  رفع  و  خطا های سابق 
جنبش،  جمعیت،  احزاب  موثر  عناصر  و  رهبری 
قدیر، جنرال  خانواده های حاجی  و  دعوت  و  وحدت 
عبد الرازق و مجاهدین جنوبی، مشرقی و جنوب غرب 
به بازسازی و بسیج تشکیالت نظامی و رجوع به مردم 
مبادرت نورزند، پیروزی برق آسا در شمال علیه طالب، 

متاسفانه در این نزدیکی ها متصور نیست. 
دولت  تدریجی  و  هوشمند  سیستماتیک،  عملکرد 
نفع طالبان  به  بر اساس محوریت فکر قومی  مرکزی 
در شمال در بیش تر از نیم دهه گذشته و بال موضوع 
اشتباهات  نتیجه  طالب،  علیه  مبارزه  داعیه  شدن 
کشنده رهبران و فرماندهان جبهه متحد سابق بوده 
اقتدار  از آن ها توسط  ابزاری و فصلی  است. استفاده 
ـ  غنی، نیز عاملی بوده که مردم را نسبت به  کرزی 
مبارزه واقعی علیه طالب و اعتماد به حاکمیت مرکزی 
و رهبرانی که اعتبار شان را نزد مردم از دست داده اند، 
بی باور ساخته و در شکل گیری وضعیت منفعل فعلی 

شمال، نقش ایفا کرده است.
شمال  در  طالب  پیروزی های  که  است  درست  این 
این  که  است  تلخ  واقعیت  نیز  این  اما  است،  کاذب 
از یک دهه بی اعتبار سازی  پیروزی ها محصول بیش 
رهبری شمال است. این کار، همه پتانسیل های دفاع 
فعال ذاتی را معدوم ساخته است. تا زمانی که مردم 
خود وارد معادله برای تصفیه مناطق شان با راهکار های 
ذاتی نشوند، هم چنان بخش های زیادی از جغرافیای 
شمال در حیطه و کنترل طالب باقی خواهد ماند. اگر 
رابطه مردم و رهبری و فرماندهان سابق جبهه متحد 
ترمیم نشود و مردم دوباره وارد معادله دفاع جمعی 
علیه  شمال  در  زودهنگام  پیروزی  متاسفانه  نشوند، 

طالب ممکن نخواهد بود. 
سفر اشرف غنی و داکتر عبد اهلل به واشنگتن نیز در 
معادالت جنگ در کشور تغییری به بار نخواهد آورد. 

بلخ  والیت  مالداری  و  زراعت  ریاست  در  مسووالن 
نبود  دلیل  به  روان،  سال  جریان  در  که  می گویند 
درصد   ۴۰ و  للمی  حاصالت  درصد   ۸۰ بارنده گی، 
حاصالت آبی این والیت کاهش یافته است. بلخ ساالنه 
بیش از ۲۱۰ هزار متریک تُن گندم تولید می کرد، اما 
خشک سالی و تغییرات اقلیمی از دالیل اصلی کاهش 
حاصالت گندم طی سال جاری در بلخ خوانده شده 

است.
بلخ،  والیت  زراعت  رییس  ساعی،  محمدعالم 
خشک سالی و نبود بارنده گی کافی را از دالیل کمبود 

حاصالت گندم در این والیت می داند.
گفت:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  ساعی  آقای 
»تغییرات اقلیمی سبب شده است که مقدار بارنده گی 
ساالنه کم تر شود و والیت بلخ نیز از این ناحیه شدیداً 
هزار   ۸۵ کشت  ساحه  از  بود  قرار  ما  ببیند.  آسیب 
هکتار زمین آبی باالی ۲۱۵ هزار متریک تُن گندم به 
 دست بیاوریم که فعاًل نظر به وضعیت مزرعه نشان 
می دهد که در ساحه زمین های آبی باالی ۴۰ درصد 

کاهش حاصالت وجود دارد.«
بارنده گی  که  صورتی  در  کرد،  تصریح  ساعی  آقای 
للمی  از ساحه ۶۵ هزار هکتار زمین  ما  می داشتیم، 
برای کشت گندم توقع داشتیم باالی 9۵ هزار متریک 
تن گندم للمی به دست بیاوریم، اما بدبختانه سطح 
درصد   ۸۰ باالی  نیز  للمی  ساحه  در  ما  حاصالت 

کاهش یافته است.
کنار  در  که  می گویند  بلخی  کشاورزان  حال،  این  با 
تغییرات اقلیمی و کمبود بارنده گی ها، آفات نباتی نیز 

سبب شده تا در حاصالت گندم کاهش رونما شود.
هکتار  هزار   ۶۵ و  آبی  زمین  هکتار  هزار   ۸۵ بلخ 

بازدهی  دارد.  رو  پیش  سختی  روزهای   کشور 
سیاست های تضعیف نظام مند پتانسیل های دفاع ذاتی 
کشور در بیست سال مابعد بن، سلب اعتماد مردم از 
نظام، نا امیدی، یأس و به حاشیه رانده شدن مردم از 

معادالت سیاست و مدیریت در کشور بوده است. 
از  را  رهبران شان  و  حاکمیت  به  اعتماد شان  مردم 
ولسوالی ها  از  تعدادی  پرشمار  داده اند. سقوط  دست 
در شمال غرب و شمال شرق کشور، در پهلوی این که 
و مدیریت  ناکارایی حاکمیت در دولت داری  و  فساد 
مردم،  بین  عمیق  از شکاف  ناشی  نشان می دهد،  را 
طبقه سیاسی، رهبران و فرماندهان سابق جبهه متحد 

اسالمی ملی نیز تلقی می شود. 
شده اند  فراموش  رهبران شان  توسط  این که  از  مردم 
اهتمام  جای  به  سابق  فرماندهان  و  رهبران  اکثر  و 
نسبت به تامین امنیت و آینده مطمین مردم، مشغول 
مشمیز کننده  بده وبستان های  و  سرمایه  جمع آوری 
از  و  آمده اند  ستوه  به  بوده اند،  حاکمیت  و  اقتدار  با 
بازی های عبث و بی نتیجه در چارچوب قواعد مرسوم 
همه  که  مردمی  ریشه  فاقد  و  وابسته  حاکمیت، 
مقدرات کشور را به گروگان گرفته و در جنگ و صلح 
خسته  است،  نبوده  صادق  صورت  هیچ  به  طالب  با 
و  آن ها  کردن  هزینه  رویکرد  ادامه  از  مردم  شده اند. 
عده ای  برای حفظ  کشور  سیاسی  ظرفیت های  همه 
مدیریت  ظرفیت  فاقد  و  انحصار گرا  مستبد،  فاسد، 

خسته شده اند. 
پیروزی های طالب در شمال کشور بدون شک کاذب 
اما اگر رهبری و  و در نتیجه خطای محاسبه است؛ 
فرماندهان جبهه متحد سابق اشتباهات استراتژیک و 
کشنده شان را تصحیح نکنند و به جای ادامه جلسات 
به  اعتراف  با  ارگ،  با ساکنان  مدیریت شده  و  عبث 

به  بلخ،  والیت  در  کشاورزان  دیگر  از  محمد وسیم 
للمی  حاصالت  امسال  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
بسیار کم است. به گفته او، کاهش بارنده گی و آفات 
از زمین های خود حاصالت  ما  باعث شده که  نباتی 
کم تر به  دست بیاوریم. او از حکومت خواستار کمک و 

توزیع تخم های اصالح شده است.
زمینه  تا  می خواهند  حکومت  از  کشاورزان  این 
و  بسازد  مساعد  برای شان  را  پیش رفته  آموزش های 
نیز در اختیار شان قرار  امکانات پیش رفته زراعتی را 
دهد تا بتوانند از زمین کم حاصل بیش تر به  دست 

آورند. 

این سفر حتا باعث تسریع روند تحمیل طالب به عنوان 
طرف اصلی حاکمیت در افغانستان، خواهد شود.  

چشم دوختن به غرب و عناصر مورد اعتماد و تحمیل 
شده آن بر افغانستان به شکل بیست سال گذشته، 
را  فاجعه  عمق  و  وسعت  بل  نیست،  راه حل  تنها  نه 

گستره تر خواهد ساخت. 
و  مردمی  نیرو های  برای  امریکا  آن  رأس  در  و  غرب 
رهبری سیاسی شمال در شرایط ما بعد توافق دوحه، 
جز تعامل در سطح منبع اطالعاتی به هدف دفع خطر 
هرگونه سازمان دهی و یا حمله توسط القاعده بر منافع 
غرب، برنامه دیگری ندارد. چالش های جدید مدیریت 
داده  تقلیل  را  غرب  برای  افغانستان  اهمیت  جهان ، 
است و بحث حفظ دموکراسی و مساله حقوق بشر در 
افغانستان در واشنگتن به دالیل تحوالت موضوعی در 
سیاست امریکا حتا در حد گذشته نیز جایگاه ندارد. 

به همین دلیل، نباید دل به گره گشایی غرب بست. 
سفر اخیر احمد مسعود به امریکا، مبین این واقعیت 
است. اگر رهبری شمال در این زمینه از کیاست کار 
نگیرند و احتیاط نکنند، نه تنها از رابط غرب بودن 
بلکه  برد،  نخواهند  حظی  اطالعاتی  منبع  سطح  در 
ارزش شان در ذهنیت ها پایین تر خواهد آمد و آن ها 
خوراک تبلیغات سیاه به نفع دشمنان رهبری جبهه 

متحد خواهند شد.
شورای  ایجاد  دارد،  اولویت  فعلی  شرایط  در  آن چه 
عالی دفاع از افغانستان و حمایت از نیرو های مسلح و 
بسیج مردم بر اساس قاعده دفاع ذاتی است؛ امری که 
باید یگانه اولویت رهبری جبهه متحد باشد. رهبران 
و فرماند هان جبهه متحد در بسیج نسل جوان حامی 
باید  را  تاریخی شان  نقش  جبهه،  آن  سیاسی  روایت 

ایفا کنند. 
و  قرار گیرد  باید در محوریت جبهه متحد  جمعیت 
صالح الدین ربانی به عنوان رییس جمعیت، عطا محمد 

مسووالن ریاست زراعت بلخ می گویند که همه ساله 
کشاورزان  برای  شده  اصالح  تخم های  زیادی  مقدار 
از  بارنده گی ها  کمبود  اما  می شود،  توزیع  بلخ  در 
دالیل اصلی کاهش حاصالت گندم به شمار می رود. 
رابطه  این  در  بلخ،  زراعت  رییس  ساعی،  محمدعالم 
گفت: »در سال گذشته باالی ۲۵ هزار دهقان را ما 
تحت پوشش خود داشتیم که انواع مختلف تخم های 
بذری به این ها توزیع شده و در سال جاری هم تالش 

داریم این ها تحت پوشش قرار بگیرند.«
دولت آباد،  بلخ،  ولسوالی های  در  گندم  بیش تر 
دهدادی  و  شولگره  نهرشاهی،  چمتال،  چهاربولک، 

والیت بلخ کشت می شود.
در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعالم 
روان  سال  جریان  در  گندم  تولید  میزان  که  کرده 
خورشیدی در کشور در مقایسه با سال گذشته ۲۴ 
پیش بینی های  بر اساس  یافت.  خواهد  کاهش  درصد 
این وزارت، امسال بیش از چهار میلیون تُن گندم در 
کشور تولید خواهد شد. این مقدار گندم در مقایسه با 

تولیدات سال پار ۲۴ درصد کاهش را نشان می دهد.
بر اساس اعالم وزارت زراعت، خشک سالی روی تولید 
گندم للمی در کشور تأثیر گسترده  ای برجای گذاشته 
تولید  میزان  وزارت،  این  پیش بینی  بر اساس  است. 
گندم للمی در جریان امسال ۶۲ درصد و تولید گندم 

آبی ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
در  مالداری  روی  خشک سالی  تأثیر  زراعت  وزارت 
می خواند.  زیان بار  نیز  را  کشور  والیت های  بیش تر 
منظمی  برنامه های  وزارت،  این  معلومات  بر اساس 
برای تهیه  علوفه برای دام ها از سوی وزارت زراعت در 

جریان امسال روی دست گرفته شده است.
قابل یادآوری است که خشک سالی در حالی کشاورزی 
و مالداری در کشور را تهدید می کند که در زمستان 

گذشته میزان بارش برف کاهش چشم گیری داشت.
به باور کارشناسان محیط  زیست، بروز خشک سالی از 
پیامدهای مستقیم تغییر اقلیم است و افغانستان برای 
سال های سال با این چالش دست وپنجه نرم خواهد 

کرد.

از  عبور  با  خان  اسماعیل  و  مسعود  احمد ضیا  نور، 
و  کشنده  اشتباهات  و  سلیقه گرایی ها  شکر رنجی ها، 
فرماندهان  و  جمعیت  جغرافیای  گذشته،  غیر موجه 
دفاع  هسته های  ایجاد  و  مردم  بسیج  برای  را  آن 
فعال در کشور مساعد سازند. حزب جمعیت باید در 
با  و هم گرایی مطلق  و هماهنگی  استراتژیک  تعامل 
حزب وحدت، حزب جنبش ملی اسالمی، مجاهدین 
غرب، جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق، حزب دعوت، 
خانواده های حاجی قدیر و جنرال عبد الرازق و سایر 
تاثیر گذار و وطن دوست، در چارچوب  شخصیت های 
شورای دفاع از افغانستان و حمایت از نیرو های مسلح 
این زمینه هرچه  ابتکار عمل را برعهده گیرند و در 
عاجل اقدام کنند. هر گونه تعلل در این زمینه، تبعات 
کوتاه مدت ممکن  در  آن  تالفی  که  دارد  فاجعه باری 
سیاهی،  سناریوی  چنین  وقوع  صورت  در  نیست. 
نسل های آینده در قبال رهبری فعلی داوری سختی 

خواهند داشت. 
ادامه کینه توزی و عدم همکاری بین رهبری جمعیت 
برای  جنبش  و  وحدت  جمعیت،  بین  ناهماهنگی  و 
صیانت از منافع مردم و حراست از جغرافیای کشور، 
نه تنها قابل توجیه نیست، بل خیانتی است که نسل 

اندر نسل هزینه آن را خواهیم پرداخت.
افغانستان  از  دفاع  شورای  سیاسی  رهبری  اقدامات 
این  بلکه  باشد،  دفاعی  و  امنیتی  بعد  محصور  نباید 
قدرت های  و  منطقه  کشور های  با  است  مکلف  شورا 
بر  از جمله کشورهای غربی، روسیه و چین  جهانی 
سر نجات افغانستان از سقوط و تسلط یک مجموعه 
خشونت گرا و فاقد برنامه ، به رأی زنی نشیند و مساله 
صلح و جنگ را از منظر تامین و حراست از حقوق 

عامه مردم مدیریت کند.
جبهه مقاومت، ظرفیت های امنیتی و نظامی زیادی 
دارد و یقیناً با فعال سازی آن ظرفیت ها، وضعیت تغییر 
خواهد کرد. پیروزی کاذب طالب در شمال در صورت 
باز سازی جبهه مقاومت، پایان طالبانیسم در کشور را 

رقم خواهد زد. 

حاصالتللمیدربلخ8۰درصدکاهشیافتهاست

ضرورتایجادتشکیلشورایدفاعازافغانستان
ـامنیتی وحمایتازنیروهایدفاعی

خشکسالی؛



علی نظری

قوماندان بازی هایی که 
مدتی بود رنگ چندانی 

نداشت، حاال تیتر اول است. 
فرماندهان جهادی و »نیروهای 

مسلح غیرمسوول« به چیزی که 
همیشه می خواستند، اما باور به 

تحققش نداشتند،  رسیدند. آنان 
اکنون دست باز دارند که از منابع 

مختلف پول و سالح برای جنگ 
تدارک ببینند، به میل خود جبهه 

تشکیل بدهند و دوست و دشمن 
تعریف کنند و مطابق قانون خود 
وارد میدان شوند یا حاشیه  امن 

بخرند. به دلیل وحشتی که طالبان 
راه انداخته اند و از سوی دیگر 

ناامیدی ای که از دولت به وجود 
آمده،  این حرکت ها مورد استقبال 

مردم هم قرار گرفته است. دولت، 
طالبان و مردم اما باختند؛ چون هیچ 

کدام به چیزی که می خواستند، 
نرسیدند. دولت جغرافیا، تعدادی از 
نیروهای امنیتی و اعتماد مردم را از 
دست داد، طالبان ضمن نابود کردن 

وجهه و اعتماد کاذب به این گروه، 
موجبات ایجاد جبهه های بسیار قوی 
علیه خود را فراهم آوردند و مردم 

جان، مال، آرامش و رویا های شان 
را از دست دادند. امریکا هم با 

این خروج، اتوریته اش را با خطر و 
پرسش جدی مواجه کرد.
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به حساب می آید که چندان کوچک هم  حکومت 
نیست. برگرداندن این اعتماد، کاری بس طاقت فرسا 

و زمان بر است.
شکست دیگر دولت در برابر »جزیره های قدرت« و 
صاحبان آنان است. رییس جمهور غنی پس از روی 
کار آمدن در سال ۱۳9۳، همواره تالش کرد آنچه 
به جزیره های قدرت مشهور است را برچیند. خلع 
عطامحمد نور از والیت بلخ و بازداشت و زندانی کردن 
نظام الدین قیصاری را می شود در همین کانتکست 
تالش  غنی  رییس جمهور  نیز  کابل  در  کرد.  معنا 
کرده است دست رهبران جهادی را از خوان قدرت 
کوتاه و کوتاه تر کند؛ هرچند هرازچندگاهی مجبور 
شده تعدادی از آن ها را برای مهار وضعیت و رسیدن 
به نتیجه مطلوب در کنارش بگیرد. اکنون که طالبان 
ولسوالی ها را یکی پی دیگری سقوط می دهند و حتا 
مجبور  او  رسیده اند،  بزرگ  دروازه های شهرهای  تا 
با جزیره های  مبارزه  از هفت سال  شده است پس 
قدرت، از آنان استمداد جوید. هفت سال مبارزه غنی 

پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از کشور، 
طالبان حمالت شان بر مواضع و اراضی تحت تسلط 
درگیری  یک  نتیجه،  در  دادند.  افزایش  را  دولت 
تمام عیار به وقوع پیوست که آمار تلفات سه طرف 
افزایش  )دولت، طالبان و غیرنظامیان( را به شدت 
داد. بنا بر گزارش روزنامه ۸صبح که در آن از گزارش 
»اکلد« نیز استفاده شده، آمار روزانه قربانیان جنگ 
از ۷۵ نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۷۵ نفر از اول جنوری 
براساس  است.  یافته  افزایش   ۲۰۲۱ جون   ۱۸ تا 
گزارش نهاد اکلد، این جنگ از اول جنوری ۲۰۲۱ 
تا ۱۸ جون سال جاری، ۳۰ هزار و ۵۱۰ نفر تلفات 
قربانیان  از  بخشی  این که  به  توجه  با  است.  داشته 
جنگ ممکن ثبت نشده باشند، احتمال افزایش این 
و  دولت  می  ماه  در  حال،  این  با  دارد.  وجود  آمار 
طالبان هرکدام بر مناطق تحت سیطره خود حاکم 
ماندند و واحدهای اداری دست به دست نشد. طبق 
جنگ  میدان های  در  دولت  ماه  این  در  گزارش ها، 

دست باال داشت.
در ماه جون اما وضعیت تغییر کرد. طالبان در این 
ماه بر مراکز ولسوالی ها حمله کردند و تاکنون بیش 
کرده اند،  خارج  دولت  کنترل  از  را  ولسوالی   ۶۰ از 
هرچند در مواردی چندین ولسوالی از سوی دولت 

پس گرفته شده است.
اما این همه قربانی و تلفات، برای طرف های جنگ و 
مردم افغانستان چه داشته است؟ به صورت خالصه 
انبوهی از کشته ها، مصیبت ها و  می توان گفت جز 
دیگر هیچ دستاوردی  این جنگ  کنارهم،  قبرهای 
برای هیچ کدامی از این سه طرف نداشته است. دولت 
و طالبان به عنوان دو طرف جنگ، هردو بازنده این 
جنگ اند و طرف سومی که مردم عادی و غیرنظامیان 
باشند، نیز در این میان بدون به دست آوردن چیزی، 
بدترین قربانی ها را داده اند. در ادامه، به باخت های 

سه طرف در دو ماه جنگ اخیر اشاره می شود.

دولت
ماه  در  خصوص  به  جنگ،  ماه  دو  کل  صورت  به 
اخیر،  سال   ۲۰ در  است.  بوده  بازنده  دولت  جون، 
ولسوالی   ۱۷ تا   ۱۲ که  بود  نیفتاده  اتفاق  هیچ گاه 
داده شود.  طالبان سقوط  توسط  شبانه روز  در یک 
سقوط پرشمار این ولسوالی ها، از یک طرف بر دولت 
و نیروهای امنیتی بار بسیار سنگین و تلخ تلفات را 
گذاشت و از سوی دیگر وجهه دولت را مورد پرسش 
قرار داد.  این مسأله، به خصوص که اکثر قریب به 
اتفاق ولسوالی های ساقط شده در سمت شمال است، 
این گمانه زنی را در میان مردم و کاربران شبکه های 
عمداً  دولت  که ممکن  است  کرده  ایجاد  اجتماعی 
بگیرد؛  را  نخواهد جلو پیش روی طالبان در شمال 
جایی که به طور سنتی حوزه نفوذ رهبران جهادی 
از جمله مارشال دوستم، محمد محقق، عطامحمد 
نور، ربانی و... بوده است. این مسأله به اعتماد مردم 
سرمایه  بزرگ ترین  عنوان  به  حکومت  به  نسبت 
برای  شکست  یک  این  و  رساند  آسیب  اجتماعی، 

دور  برای  او  و  است  رفته  هدر  به  این جزیره ها،  با 
بار دیگر  باید  کردن این رهبران جهادی از قدرت، 
-اگر وضعیت خوب شود- همین راه را برود. هفت 
غیرمسوول،  مسلح  افراد  نابودی  برای  تالش  سال 
بی نتیجه پایان یافت و اکنون طرح مسلح سازی در 

نقطه نقطه کشور از سوی دولت حمایت می شود.

طالبان
توافق نامه دوحه میان گروه طالبان  امضای  از  پس 
و  امریکا  سوی  از  ناخواسته  یا  خواسته  امریکا،  و 
متحدانش از یک طرف و کشورهای منطقه از طرف 
دیگر، برای این گروه وجهه داده شد. حتا در داخل 
کشور، برخی از مردم باور کردند که طالبان ۲۰۲۱ 
با طالبان ۱99۶ تفاوت بسیاری دارند و اکنون این 
از  تعدادی  هستند.  انعطاف پذیر  و  مدرن  طالبان 
برقرار  این گروه روابط  با  رهبران هم تالش کردند 
کنند و باور داشتند که در فردای امضای توافق نامه 
آینده  نظام  در  طالبان  سوی  از  صلح،  احتمالی 
پذیرفته می شوند و برای شان جایگاه داده می شود. 
به همین منظور، بارها برای مالقات با آن ها به بیرون 
از کشور رفتند و با آن ها دیدار داشتند. حتا یکی از 
رهبران نمازش را به امامت یک طالب به جا آورد. 
این برخوردها با طالبان، نوعی اعتماد کاذب را نسبت 

به این گروه در میان مردم خلق کرد.
به جریان  تمام کشور  ویرانگر در  اکنون که جنگ 
افتاده و جوی خون جاری است، همان اعتماد کاذب 
نسبت به طالبان هم از میان رفته است. عالوه بر آن، 
رهبرانی که برای مالقات با طالبان راه دور و درازی 
شعار  اکنون  می کردند،   طی  مسکو  و  دوحه  تا  را 
جنگ علیه طالبان و مقاومت در برابر این گروه سر 
می دهند. احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود که 
می گفت حاضر است برای برقراری صلح، طالبان و 
قاتالن پدر خود را ببخشد، اکنون در حال صف آرایی 
نظامی علیه این گروه است. عطامحمد نور، عباس 
شمال  به  کابل  از  هم  محقق  محمد  و  ابراهیم زاده 
رفته اند تا علیه طالبان جبهه جنگ تشکیل دهند. 
در  عماًل  سو  این  به  چندی  از  هم  دوستم  ماشال 

مقابل طالبان می جنگد.
آنچه دو ماه جنگ برای طالبان آورد، نه امتیاز برای 
بیش تر؛  اعتبار  نه  و  بود  مذاکره  میز  در  چانه زنی 
این گروه فقط با مردم روبه رو شد و جبهه ای علیه 
میسر  ساده گی  به   آن  از  عبور  که  کرد  ایجاد  خود 
خلع  و  جبهه ها  این  کردن  جمع  چنان چه  نیست؛ 
سالح افراد غیرمسوول توسط دولت نیز کار ساده ای 
نیست. در چند روز اخیر به همان میزانی که خبر 
سقوط ولسوالی ها توسط طالبان را می شنویم، خبر 
ایجاد جبهه و خیزش مردمی علیه این گروه را نیز 

می شنویم.

مردم
مردم در میان جنگ طالبان و دولت، بازنده  اصلی 
و زخمی  از دو طرف جنگ کشته  هستند. هرقدر 

به  هستند،  کشور  همین  مردم  فرزندان  می شوند، 
صفوف  در  که  خارجی هایی  از  تعدادی  استثنای 
از  مردم  آنچه  دیگر،  سوی  از  می جنگند.  طالبان 
دست داده اند، اندک آرامشی است که پس از سال 
۲۰۰۱ به دست آورده بودند. این آرامش پس از سال 
۲۰۰۵ کم کم رو به زوال گذاشت و اکنون به جایی 
رسیده است که در هیچ گوشه ای از کشور نمی توان 
آن را یافت. زنده گی در شهرها را حمالت انتحاری، 
انفجاری و موتر بمب ها ناآرام کرده است و زنده گی 
سپس  و  طالبان  مستقیم  حمالت  را  روستایی 

درگیری شدید بین دو طرف جنگ.
مسأله دیگر، باخت آرزوها و رویاها است. مردم ضمن 
آن که جان و مال شان در خطر است و آرامش ندارند، 
رویاهای شان هم مرده است. وقتی در موترهای لینی 
رفت وآمد می کنیم یا در هرجمعی سخن از وضعیت 
و آینده می شود، هیچ آرزو و امیدی دیده نمی شود. 
نه اعتماد وجود دارد و نه آرزو و رویا. مرگ رویا و 
امید، زمینه سازی برای استفاده از فرصت های آینده 
را از شهروندان کشور می گیرد. وقتی امیدی نباشد، 
مردم  نمی شود.  فردا  برای  هم  برنامه ریزی ای  هیچ 
یک  در  برنامه ای  هیچ  بدون  که  گروهی  می شوند 
مسیر تاریک و مبهم قدم می گذارند و دشواری ها و 

پایان مسیر را نمی دانند.

امریکا و جامعه جهانی
نامی  هر  را  افغانستان  از  و شرکایش  امریکا  خروج 
برابر  در  شکست  جز  چیزی  بدهیم/بدهند،  که 
افراطیت نیست. جامعه جهانی و در رأس امریکا به 
افغانستان آمد تا علیه تروریسم بجنگد و جهان خالی 
از تروریست بسازد. اکنون در وضعیتی از افغانستان 
و  بیش تر  تروریست های  دنیا  که  می شود  خارج 
خطرناک تری دارد. وقتی جامعه جهانی آمد، طالبان 
وقت  در  اما  بودند؛  فعال  افغانستان  در  القاعده  و 
خروج آن ، بیش از ۲۰ گروه تروریستی در این کشور 
حضور فعال دارند و علیه دولت و مردم می جنگند. 
این گروه ها امنیت افغانستان و کشورهای منطقه را 
هیچ  خارجی،  نیروهای  خروج  داده اند.  قرار  هدف 
معنایی جز شکست آن ها در برابر روایت های افراطی 
در افغانستان ندارد. مأموریت های آن ها ناتمام ماند، 
وضعیت خوب نشد و خطر هنوز همراه همیشه گی 

مردم است.

برنده کی بود؟
این جنگ خانه های بسیاری را ویران کرد، مادران و 
پدران بسیاری را به سوگ فرزندان جوان شان نشاند، 
نوعروسان بسیاری را در آغاز زنده گی مشتر ک شان 
بیوه کرد، کودکان بسیاری را یتیم ساخت، جوانان 
بسیاری را به سینه قبرستان فرستاد، زیرساخت های 
بسیاری را نابود کرد و تمام آرزوهای خوب مردم را 
کشت. حداقل در دو ماه اخیر، طرف های جنگ نیز 
هزینه های جانی و مالی بسیار سنگینی پرداختند؛ 
اما به هیچ چیزی نرسیدند. تنها کسانی برنده این 
دو ماه جنگ اند که سال ها برای حاشیه نشینی آن ها 
تالش شد؛ اما اکنون راه برگشت آن ها به متن قضایا 

هموار شده است.
چندانی  رنگ  بود  مدتی  که  قوماندان بازی هایی 
و  فرماندهان جهادی  اول است.  تیتر  نداشت، حاال 
»نیروهای مسلح غیرمسوول« به چیزی که همیشه 
می خواستند، اما باور به تحققش نداشتند،  رسیدند. 
آنان اکنون دست باز دارند که از منابع مختلف پول و 
سالح برای جنگ تدارک ببینند، به میل خود جبهه 
و  کنند  تعریف  دشمن  و  دوست  و  بدهند  تشکیل 
مطابق قانون خود وارد میدان شوند یا حاشیه  امن 
بخرند. به دلیل وحشتی که طالبان راه انداخته اند و 
از سوی دیگر ناامیدی ای که از دولت به وجود آمده،  
گرفته  قرار  هم  مردم  استقبال  مورد  این حرکت ها 
است. دولت، طالبان و مردم اما باختند؛ چون هیچ 
دولت  نرسیدند.  می خواستند،  که  چیزی  به  کدام 
جغرافیا، تعدادی از نیروهای امنیتی و اعتماد مردم 
را از دست داد، طالبان ضمن نابود کردن وجهه و 
اعتماد کاذب به این گروه، موجبات ایجاد جبهه های 
بسیار قوی علیه خود را فراهم آوردند و مردم جان، 
مال، آرامش و رویا های شان را از دست دادند. امریکا 
پرسش  و  با خطر  را  اتوریته اش  خروج،  این  با  هم 

جدی مواجه کرد.

بازیباخت-باخت؛

برنده دو ماه جنگ کی بود؟
حداقل در دو ماه 

اخیر، طرف های 
جنگ نیز هزینه های 

جانی و مالی بسیار 
سنگینی پرداختند؛ 

اما به هیچ چیزی 
نرسیدند. تنها 

کسانی برنده این 
دو ماه جنگ اند 
که سال ها برای 

حاشیه نشینی آن ها 
تالش شد؛ اما 

اکنون راه برگشت 
آن ها به متن قضایا 

هموار شده است.
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دیرینه است و  آشنایی من و آقای هادف نسبتاً 
از  پیش  دوره های  به  برمی گردد؛  دور  سالیان  به 
حوادث یازدهم سپتامبر، زمانی که وی در ُکلیه 
)دانشکده( زبان عربی درس می خواند. پسان در 
وزارت خارجه و باز یک دوره در سفارت افغانستان 
مقیم قاهره همکار بودیم. ما نوشته های هم دیگر 
را خوانده ایم و هنوزهم می خوانیم. اغلب وقت ها 
مطالعه  می گذارد،  فیس بوک  در  که  را  مطالبی 
ما  این  که  از  به  دور  و مستفید می شوم.  می کنم 
باهم رفیق هستیم و به هر حال رفاقت یک نوع 
پیوند عاطفی و احساسی هم به  وجود می آورد و 
آدم نمی تواند کاماًل بی طرفانه به مسائل بپردازد؛ 
ولی کوشش می کنم که تا حد امکان به عنوان یک 
ناظر بیرونی و یک روایت گر، نظر خود را در رابطه 
نقل و خدمت دوستان  آقای هادف  اخیر  به کار 

عرض کنم.
کتاب »دین در دام وهم« بخشی از تالش آقای 
جمعی  تالش  از  بخشی  او  تالش های  و  هادف 
رسالت  که  کسانی  است؛  افغانستان  قلم  اهل  از 
نیروی  با  احساس می کنند و تصور می کنند که 
قلم می شود به مصاف تاریکی ها و تاریک اندیشی ها 
رفت، خصوصاً در این دورانی که خون و جنایت 
می زند  موج  ما  محیط  در  متأسفانه  تباهی  و 
نام دین  به  ناحق  یا  امر کم وبیش به حق  این  و 
امر دینی گره خورده است. ما  با  یافته و  نسبت 
در واقع با پدیده ای مواجه هستیم که زنده گی را 
علت  به  است  ما دشوار ساخته  از  بسیاری  برای 
مهاجرت ها، آواره گی ها، گریزها، فرارها و یا به  سر 
خود  این  تهدیدها.  و  تکفیرها  چماق  زیر  بردن 
شرایط تلخی است که در چند دهه اخیر به  وجود 
آمده است. طبیعی است که هیچ انسان صاحب 
رسالت و مسوولیت و کسی که احساس اخالقی 
و تعهد وجدانی داشته باشد، نه  تنها از بُعد دینی 
هر  به  و  انسانی  یا  وطنی  نظر صرف  از  حتا  که 
شکلی از اشکال نمی تواند تماشاچی وضعیت باشد 
و مسوولیت احساس می کند که اگر بتواند در رفع 
این مشکل و در دور ساختن و تغییر این وضعیت، 
سهمی بگیرد. صاحبان قلم و اندیشه در پیشاپیش 
انسان هایی قرار دارند که می خواهند برای بهبود 

وضعیت، کار اساسی و بنیادی انجام دهند.
معضل  که  است  این  در  اما  قضیه  دشواری 
ما  نیست.  تک بُعدی  معضلی  ما  جامعه  کنونی 
تنها با یک امر صرف دینی یا سیاسی یا نظامی 
حقیقت  در  ما  نیستیم،  مواجه  امنیتی  یا ضد  و 
را  ما  که  روبه رو هستیم  معضل چندالیه  یک  با 
به  شدت کالفه و زمین گیر ساخته و هم دنیا را 
کم وبیش دچار سردرگمی و درجا زدن قرار داده 
است. این موضوِع ساده ای نیست که قدرتی مثل 
ناتو و کشورهای قدرتمند عضو آن و بسیاری از 
کشورهای دیگر هم در کنار این ها سهیم شوند و 
باز در یک وضعیت نزدیک به بیست سال در این 
جا نیرو داشته باشند و سرباز و پول و همه زور 
نظامی و سیاسی و تکنولوژیکی خود را استفاده 
کنند؛ ولی در پایان بی هیچ نتیجه مشخصی خود 
را از این میدان بکشند و راضی باشند به این که 
از این باتالق جان به سالمت ببرند و بیش از این 

چنین باری را کش نکنند.
نشان  و  است  تأمل برانگیز  بسیار  پدیده،  این 
می دهد که ما با یک معضل جدی روبه رو هستیم. 
این ناتوانی تنها متوجه نیروهای خارجی نیست. 
وقتی نوبت به ما هم می رسد، ما که فرزندان همان 
وطنیم، صرف نظر از این که به کدام حزب، جناح، 
نیرو، جریان، فکر، مذهب، زبان، والیت و سمت 
کشور تعلق داریم، همه در واقع با یک بحران سخت 
و نفس گیر روبه رو و دست  به  گریبانیم و همه رنج 
می بریم و همه به این فکر می کنیم که راه چاره و 
بیرون رفت از این وضعیت پیچیده چه خواهد بود؟ 
را احساس می کنیم؛  ناتوانی و عجز خود  ما هم 
را  درمانده گی  این  و  درمانده شده ایم  حالتی که 
شما می توانید در روح و روان افغان ها، در ناامیدی 
به  جان  در  توطیه اندیشی شان،  در  یأس شان،  و 

بازیگر  یک  به  تبدیل  دین،  نام  به  پرداخته شده 
سال   ۴۰  -  ۳۰ حوادث  و  تحوالت  در  جدی 
بازی  این  در  قوت  با  هم  امروز  و  شده  ما  اخیر 
شعارهای  با  ما  که  نیست  کافی  و  است  سهیم 
که  برویم  قضیه  سراغ  به  عاطفی  و  کلی  بسیار 
به  اعمالی که  این  از  گویا دین اسالم مبرا است 
و یک مشت جنایت پیشه  انجام می شود  آن  نام 
آمدند و دین را تباه کردند و یا تباه می کنند. این 
ادعا در یک حدی درست است؛ ولی قضیه خیلی 
پیچیده تر از این است. ما باید بیاییم و با واقعیت 
تلخ روبه رو شویم که همان انسانی که دست به 
عمل انتحاری می زند، آدمی که می آید و یک عالم 
دین را ترور می کند، کسی که مسجد یا مکتب 
می آید  که  و کسی  می دهد  انفجار  را  دانشگاه  و 
ما  شاهراه های  و  خیابان ها  و  و سرک ها  پل ها  و 
را ویران می کند، همه این ها و یا بخش زیادی از 
آنان با انگیزه دین خود را قناعت می دهند. در اثر 
تبلیغاتی که از آدرس دین در مدارس پاکستان یا 
در بخشی از مناطق افغانستان و یا سایر کشورهای 
همسایه ما به  راه افتاده است و یا تبلیغاتی که در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی و اینترنت  و غیره 
وجود دارد که گویا در این جا نبرد، نبرد کفر و 
و ظلمت  نور  نبرد  و  است  باطل  و  و حق  ایمان 
روایت شیطانی  با یک  و  است  و چنین و چنان 
از وضعیت کنونی کشور و جامعه ما، این بخش 
از انسان ها را انگیزه می دهند و باورمند می کنند. 
باز چنین فردی مسلح شده با سالح دین و با ابزار 
اعتقادی بسیار ستبر و با انگیزه پرجوش وخروش 
ایمانی آماده می شود تا از جان خود بگذرد و همراه 
نفر  از جان خود می گذرد، جان صدها  این که  با 
دیگر را هم به نابودی بکشاند و در نهایت امر، امید 

به آینده را از یک ملت بگیرد.
قضیه  ریزتر  ریشه های  به  تا  هستیم  ناچار  ما 
از دین  ببینیم که چگونه و چه روایتی  و  برویم 
در خالل این ۳۰ - ۴۰ سال شکل گرفته است 
نظام های  آن  و  مراکز  آن  یا  مدرسه ها  این  و 
چه  با  را  روایتی  چه  رسانه ها  آن  و  استخباراتی 
عناصر و چه مولفه هایی تبلیغ و ترویج می کنند 
که کشتن آدمی این  همه سهولت و ساده گی و 

 هم  افتادن شان، در هیاهوهای بی جایی که به  راه 
می افتد و در دعواهای غلطی که در سرزمین ما 

جریان دارد، احساس کنید.
به هر حال، برای شکافتن چنین پدیده پیچیده 
و چندالیه ای، هیچ گزیری و هیچ چاره ای نیست 
و  مطالعه  و  فکر  و  اندیشه  صاحبان  این که  جز 
کسانی که اهل قلم و تحقیق و پژوهش اند، همه 
آستین باال بزنند و به ریشه یابی عواملی بپردازند 
که به شکل گیری وضعیت کنونی انجامیده است. 
به نظر من، یک دانش و دو دانش یا چند دانش 
این راستا کافی نیست. در حقیقت  مشخص در 
مردم شناسان،  روان شناسان،  جامعه شناسان، 
تاریخ دانان،  و  تاریخ نگاران  انتروپولوژیست ها، 
فالسفه، متکلمین، فقها، حقوق دانان، دین شناسان 
و دین پژوهان همه می توانند در گوشه ای از این 
روند سهم بگیرند. وقتی این نیرو و توان یک جا 
و  پدیده  فهم  در  ابتدا  ما  که  می رود  امید  شود، 
ارایه نسخه ها و راه حل هایی برای برطرف   باز در 
کردن این معضل و عبور از این وضعیت، کامیاب تر 

باشیم.
تالش جناب آقای هادف در چنین بستری برای 
همان  از  بخشی  یعنی  می کند.  پیدا  معنا  من 
تالش هایی است که به شکل جدی انجام می شود 
در  طبعاً  بشکافد.  را  پدیده  این  قلم  نیروی  با  تا 
نوشته آقای هادف به ابعاد دیگر مسأله پرداخته 
نمی شود؛ چرا که فی المثل بُعد استخباراتی معضل 
کنونی افغانستان ربطی به موضوع کتاب وی ندارد 
و کاری  است که متخصصان امنیت و استخبارات 
باید انجام دهند. جنگ کنونی در افغانستان یک 
الیه ضخیم استخباراتی دارد. کسانی که بحث را 
از منظر ژئوپلیتیک می کاوند، می توانند داده های 
فراوانی از این حیث در این صحنه ببینند و قرائت 
برای  دیگری  ریشه های  و  باشند  داشته  را  خود 
این مشکل با راه حل های متناسب با دید و درک 
خود پیدا کنند؛ به همان ترتیب، جامعه شناسان یا 
علمای سیاست و غیره. ولی بخواهیم یا نخواهیم 
اساسی  الیه های  از  یکی  که  نیست  انکار  جای 

معضل کنونی ما الیه دینی قضیه است.
عنصر دین یا ایدئولوژی دینی و یا ایدئولوژی های 

پیش پاافتاده گی پیدا می کند و قضیه به یک حالت 
ابتذال می رسد که به راحتی می شود از روی جان 
پا  این ها  تمام  بر  و  گذشت  انسان ها  زنده گی  و 
گذاشت؟ البته بدون همین وضعیت سرطانی که 
این روایت شیطانی از دین در جامعه ما پیدا کرده 
نبود.  فاجعه ای  چنین  شکل گیری  امکان  است، 
درست است که همه جوامع، اگر تاریخ را ببینیم، 
و در  را پشت سر گذاشته اند  بحران های سختی 
جاهای مختلف مثاًل درگیری های نژادی و قومی 
و حمله امپراتوری ها و کشورگشایان و جنگ های 
داخلی و غیره رخ داده است؛ اما وقتی قضیه این 
می شود،  درهم تنیده  مقدس  امر  و  دین  با  قدر 

تبدیل به یک فاجعه غیرقابل مهار می گردد.
امروز ما همه عاجز آمده ایم و باید اعتراف و قبول 
معضل  این  این که  از  آمدیم  عاجز  ما  که  کنیم 
راضی  حداقل هایی  به  حاال  همه  کنیم.  مهار  را 
شده ایم. امروز شما ببینید که این فاجعه به کجا 
رسیده است که ما موجود شرور و جنایت کار و 
کنار  به  شویم  ناگزیر  را  طالب  مثل  جنایت باری 
خود بپذیریم و با عذر از او خواهش کنیم تا بیاید 
و در کنار ما بنشیند و ما دست برادری به او دهیم 
و تمام صفحه جنایت بار او را کنار بگذاریم و به 
فراموش خانه تاریخ بسپاریم به امید این که جنایت 
بیش تر از این رخ ندهد؛ اما طرف مقابل هنوز با 
غرور شیطانی خود آماده نباشد که به صلح تن 
دهد. این وضعیت، وضعیت ساده ای نیست و در 
واقع درمانده گی ۳۵ میلیون انسان این سرزمین 
به  شمول دانشمند، اکادمیسن، مجاهد، قوماندان 
جهادی، روشن فکر چپ و راست، سکوالر، صوفی، 
عارف و غیره را نشان می دهد. ما همه درمانده ایم 
و در یک وضعیت فالکت بار و وحشت ناکی گیر 

آمده ایم.
بعضی  از  تا  ناگزیریم  ما  وضعیتی  چنین  در 
سراغ  به  برویم  و  بگذریم  سطحی  مالحظات 
عمیق تر  ریشه های  قضیه.  عمیق تر  ریشه های 
قضیه اما ریشه های تئولوژیک مسأله و ریشه های 
چنین  درون  در  خدا  اصاًل  است.  قضیه  الهیاتی 
چنین  روان  در  و  می بندد  نقش  چگونه  انسانی 
انسانی چه تصویری از خود نشان می دهد که او 
این قدر عطش پیدا می کند برای خون  ریختن و 
این  همه توحش پیدا می کند برای نقش  آفریدن 
نام  را می تواند زیر  باز همه  تاریخ و  شیطانی در 
خود  تنها  و  باشد  هم  راحت  و  دهد  انجام  دین 
که  باشند  هم  دیگر  نفر  و صدها  ده ها  که  نه  او 
او را شهید یا استشهادی بگویند و او را تمجید 
کنند و باقی مانده لباس و بدن کثیف او را متبرک 
بدانند؟ این ها قصه های تکان دهنده ای است که ما 

از گوشه وکنار می شنویم.
یک  با  و  معضل  یک  با  حقیقت  در  ما  بنابراین، 
مواجه  خطرناک  بسیار  پدیده  یک  و  بحران 
هستیم و در این جا است که ما ناگزیریم، طوری 
که آقای هادف در نوشته خود اشاره کرده است، 
به سراغ نقد دین برویم. نقد دین به معنای نفی 
دین نیست. نقد دین به معنای تشخیص سره از 
ناسره است. به معنای تبیین یک وضعیت است که 
دیانت واقعی یا دیانتی که باید باشد و یا دیانتی که 
هست تا دیانتی که باید باشد، چیست؟ دیانتی که 
انسان را از اخالق، از خرد و از فضیلت دور کند و 
تبدیل شود به مایه ای از تباهی و یأس و وحشت 
و ناامیدی و هراس و رعب و ارهاب، طوری که ما 
همین اکنون در افغانستان می بینیم که مردم شب 
بیرون  خانه  از  راحت  و صبح  نمی خوابند  راحت 
نمی شوند و باز مطمئن نیستند که تا شام زنده 
برمی گردند و یا خیر، این، محصول همین چیزی 
است که به نام دین در جامعه تولید شده است/
می شود. بنابراین، نقد دین به معنای بازشکافی و 
کالبدشکافی دین به منظور بیرون  کشیدن گوهر 
و  خرافی  روایت  این  همه  میان  از  دین  اخالقی 
روایتی به گفته آقای هادف »وهم آلود« از دین، 

یک رسالت اخالقی است.
ادامه در صفحه 9

محمد ُمحق

دورنمای »دین در دام وهم«
کتاب »دین در دام وهم« بخشی از تالش آقای هادف و تالش های او بخشی از تالش جمعی از اهل قلم افغانستان است؛ کسانی که رسالت احساس 

می کنند و تصور می کنند که با نیروی قلم می شود به مصاف تاریکی ها و تاریک اندیشی ها رفت، خصوصاً در این دورانی که خون و جنایت و تباهی 
متأسفانه در محیط ما موج می زند و این امر کم وبیش به حق یا ناحق به نام دین نسبت یافته و با امر دینی گره خورده است.

عنصر دین یا ایدئولوژی دینی و یا ایدئولوژی های پرداخته شده به 
نام دین، تبدیل به یک بازیگر جدی در تحوالت و حوادث 30 - 40 

سال اخیر ما شده و امروز هم با قوت در این بازی سهیم است و کافی 
نیست که ما با شعارهای بسیار کلی و عاطفی به سراغ قضیه برویم که گویا 

دین اسالم مبرا است از این اعمالی که به نام آن انجام می شود و یک مشت 
جنایت پیشه آمدند و دین را تباه کردند و یا تباه می کنند. این ادعا در یک 

حدی درست است؛ ولی قضیه خیلی پیچیده تر از این است.



از صفحه ۸

در این راستا کار آقای هادف و دوستانی همانند وی 
که این تالش را می کنند، بسیار ارزنده و قابل قدر 
و ستایش است و نیازمند این است که باید تشویق 
شود و باید تعداد بیش تری از قلم ها و استعدادهای 
ما و تعداد بیش تری از دوستان صاحب بیان ما در 
جاهای  در  و  اجتماعی  شبکه های  در  و  رسانه ها 
مختلف فعال شوند تا ما بتوانیم بخشی و یا حداقل 
گوشه ای از این مشکل را به کمک فکر و اندیشه و 

دانش حل کنیم.
حاال به سراغ خود کتاب و نوشته بیاییم و به طور 

عینی تر درباره آن حرف بزنیم:

دام  در  انتخاب شده »دین  که  عنوانی  نخست   .۱
و  نیست  تقلیدی  است؛  و جدید  نو  عنوان  وهم«، 
اثر  یک  برای صاحب  می شود.  دیده  ابتکار  آن  در 
مسأله ابتکاری  بودن و تقلیدی  نبودن خیلی مهم 
است و این در واقع یک معیار است برای سنجش 
برای  عنوان خوبی  من،  نظر  به  این جهت  از  کار. 
کتاب انتخاب شده است، هرچند شاید برای بعضی  
خواننده ها مأنوس به نظر برسد و برای بعضی نرسد. 
خاتمی  محمد  سید  از  کتابی  پیش  سالیان  من 
دام  در  اندیشه  و  »آیین  که  بودم  ایران خوانده  از 
مجموعه  یک  آن  البته  داشت.  نام  خودکامه گی« 
درس هایی بود که او در یکی از دانشگاه های تهران 
در رابطه به ارزیابی تاریخ صدر اسالم داده بود که 
چگونه خالفت راشده تبدیل به یک نظام ملوکیت 
استبدادی شد. او روایت خود را از آن دوره تاریخی 
به دست داده بود؛ البته ناظر به تجربه خود آنان. 
یعنی تمرکز و تأکید او بر بُعد استبداد بود؛ رنجی 

که آن جامعه برده است.
ما  قلم  صاحب  برای  که  هستیم  جامعه ای  در  ما 
بیش تر این جنبه جلب توجه می کند که دین در دام 
چه چیزی افتاده است؛ در دام خرافه یا در دام وهم 
به هر  دگماتیستی«؟  »ایدئولوژی های  دام  در  یا  و 
ترتیب، قرائت آقای هادف از قضیه گویا همین است 
و از عنوان برمی آید که از نظر وی عنصری که مسأله 
را برجسته می کند، این است که دین در جامعه ما 
در دام مجموعه ای از توهمات افتاده است. این هم 
البته نکته قابل تأملی است و برای خواننده موافق 
یا مخالف، پیام دارد. هرچند به لحاظ تعریفات، من 

در زبانی که برای آن انتخاب می شود و در نهایت 
امر به یک اثر مرده و بی خاصیت و ناکارآمد تبدیل 
می شود که نوشتن و نانوشتن آن یکسان است. تنها 
سودی که چنین اثری دارد، همان سودی است که 
صاحب آن را مستحق این می کند که در درون اداره 
مربوطه یک رتبه به دست آورد؛ آن هم رتبه ای که 
در واقع یک رتبه وهمی است و به  اصطالح مصداقی 
از گرفتار آمدن در وهم است که پله به پله رتبه های 
مختلف را طی می کند، بدون آن که ببینیم از نظر 
علمی چه عرضه کرده است. در واقع کسب رتبه باید 
برای این باشد که شخص چیزی بر معرفت افزوده 
باشد و در تولید دانش سهم گرفته باشد. تا زمانی 
که او سهمی در تولید دانش ندارد، به  دست  آوردن 
القاب کاری وهم آلود، نوعی خود را فریب  دادن و یا 

دیگران را بازی  دادن است.
من نمی گویم تمام آنچه که در دانشگاه های ما نوشته 
را هم می شناسیم  این گونه است. کسانی  می شود، 
امیری،  آقای  مثل  خوبی اند،  صاحب قلم های  که 
آقای اشراق حسینی، عبدالبشیر فکرت و دوستان 
دیگری مثل داکتر امین احمدی و غیره که کارهایی 
ستودنی کرده اند. ولی این ها در یک وضعیت عمومی 
که بررسی می شود، استثنا هستند. کار آقای هادف 
بیش تر یک کار زنده است و روحیه خشک ندارد که 
خواننده را گریزان کند و از سویی ناظر بر واقعیت ها 
است. در حقیقت، اندیشه زمانی کارایی و اثرگذاری 
خواهد داشت که متناظر با واقعیت هایی که اتفاق 
آقای هادف  نوشته های  برود. در  به پیش  می افتد، 
و در نوشته های من و بعضی دوستان دیگر هم چون 
امثال شان که رسالتمندانه  و  انصاری  بشیر  خواجه 
تأکید  دارند،  این وضعیت دردی  از  و  قلم می زنند 
مطالبی  با  و  قلم شان  با  که  است  این  بر  توجه  و 
حل  مشکلی  و  کاسته  دردی  مگر  می نویسند،  که 
این جهت، یک بار  از  تاریکی روشن شود.  و گوشه 
رسالتمندی در این کارها دیده می شود و با واقعیت 
جامعه ما و با مشکالتی که ما با آن دست  به  گریبان 

هستیم، می خواند.

۴. نکته دیگری که در نوشته آقای هادف توجه مرا 
جلب کرد، این بود که فضای عاطفی ندارد؛ فضایی 
باشد و مثاًل  از حد احساسی و رمانتیک  که بیش 
متأسفانه  گیرد.  خود  به  منبری  و  خطابی  لحن 
بعضی از صاحب قلمان ما دو مقام را ازهم تفکیک 
مقام  تا  خطابه  منبر  سر  بر  رفتن  مقام  نمی کنند: 
و  تحلیل  صاحب  عنوان  به  قلم  دست  گرفتن  به  
اندیشه. در نوشته آقای هادف فضای عاطفی معتدل 
و آرام است؛ نه در جایی که نقد صورت می گیرد، 
در  نه  و  می شود  دیده  غیرمنصفانه  تاخت وتازهای 
جاهایی که مثبت باشد، تعریف وتمجیدهای بی جا 
و افراطی. از این جهت هم نکته ای است که دیگر 
دوستان جوان ما خوب است که در نوشته های خود 

آن را در نظر گیرند.

۵. نکته دیگر این که صاحب کتاب نشان می دهد که 
از خود دارای دید و درک است، دارای نگاه مستقلی 
که الزم است صاحب قلم داشته باشد و تکرارکننده 
آرا و نظریات این و آن و مقلد افکار کسی نیست. 
از  ما  همه  و  می خوانیم  ما  همه  که  است  طبیعی 
صاحبان اندیشه و قلم متأثر می شویم؛ اما بعد از آن 
نوبت به این می رسد که باید از خود برداشتی داشته 
باشیم و مستقل فکر کنیم و آن چیزی را که نتیجه 

تفکر ما است، روی قلم بیاوریم.
این  ویژه گی هایی است که من در نوشته های آقای 
هادف، خصوصاً در این کتاب، می بینم و همه نکات 
مثبت و ارزنده ای است که به نظر من کتاب می تواند 
فارسی زبان  و  افغان  خواننده گان  از  بسیاری  برای 
مفید و سودمند باشد و وقت شان را ضایع نکند و 

متوجه نشدم که آیا آقای هادف به طور مشخص به 
تعریف وهم پرداخته یا نپرداخته و منظور خود را 
مشخص کرده و یا خیر؟ این امر شاید گاهی وقت ها 
از وهم در  ایجاد کند که مراد  ابهام  برای خواننده 
عنوان »دین در دام وهم« دقیقاً چیست؟ طبعاً در 
البالی کتاب مصادیقی از وهم تذکر داده شده است.

۲. نکته دومی که در این نوشته توجه مرا جلب کرد، 
نثر آقای هادف است که نثر روان و امروزی است. 
در آن تکلف دیده نمی شود، سکته گی و شکسته گی 
ندارد و کهنه و فرسوده هم نیست. یک نثر امروزی 
است؛ نثر روان و ساده است و در جاهایی تعبیرات و 
ترکیبات بدیع ادبی آمده و بعضی استعاره های زیبا 
هم یافت می شود. به نظر من در بحث های فکری 
و  مبهم  و  پیچیده  بسیار  زبان  ما  که  است  خوب 
معقد نداشته باشیم؛ بلکه یک زبان روان باشد که 
بتواند پیام را برای مخاطب انتقال دهد. از این جهت 
تبریک  هادف  آقای  به  که  است  موفقیت  یک  هم 

می گویم.

۳. نکته دیگر این که نوشته در یک فضای خشک 
اکادمیک افغانی سیر نمی کند. ما می بینیم که جزئی 
از نظام نامه  تدریسی در دانشگاه های افغانستان این 
است که کسی که عضو کادر علمی است، خصوصاً 
آنانی که در اکادمی علوم و مراکز دیگری شبیه آن 
کار می کنند، باید هر سال یک بار یا دو سال یک بار و 
یا سه سال یک بار آثاری برای ترفیعات علمی خود و 
برای کسب رتبه ها و غیره عرضه کنند. به  رغم آن که 
معیارهای مشخص اکادمیک در دنیای امروز وجود 
دارد که استندردهای جهانی است؛ اما اغلب آثاری 
که زیر نام کار اکادمیک در دانشگاه های ما نوشته و 
عرضه می شود، نه همه آن ها، متأسفانه از خاصیتی 
برخوردار نیست که آن را مفید و سودمند بگرداند، 

بلکه کار عبث و بیهوده به  حساب می آید.
البته کار یک تعدادی را که حتا متأسفانه از گوگل 
و جاهای دیگر نسخه برداری می کنند و می خواهند 
یک رتبه را بگیرند، به یک سو می گذاریم؛ اما یک 
در  یا  متأسفانه  می کشند  هم  زحمت  که  عده ای 
دیده  نوآوری  و  ابتکار  موضوع  انتخاب  و  عنوان 
هم  یا  و  آن  به  پرداختن  شیوه  در  یا  و  نمی شود 
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نکات زیادی از آن خواهند آموخت و کتاب در واقع 
یک رسالت روشنگرانه را در این مقطع می تواند ادا 

کند.

کمی  و  کنم  عرض  می خواهم  که  آخری  نکته   .۶
که  است  این  باشد،  داشته  انتقاد هم  و  نقد  جنبه 
کتاب به  حیث روشمندی دچار یک نوع ابهام است. 
دسته بندی  را  کتاب  این  بخواهم  وقتی  من  یعنی 
کنم که مثاًل در کدام بخشی از کتاب ها و ذیل کدام 
دانش قرار می گیرد، در این قسمت دچار سردرگمی 
می شوم. وقتی ما به مطالعات دینی رو می آوریم و 
می خواهیم که در این عرصه کار جدی تر کنیم، باید 
حرکت  منهجی  یا  متودیک  عزیمت  نقطه  یک  از 
کنیم. فرض کنیم وقتی ما از دریچه مقارنه ادیان 
)دین شناسی تطبیقی( یا از دریچه فلسفه دین یا از 
دریچه جامعه شناسی دین یا تاریخ ادیان یا زبان دین 
و امثال آن وارد بحث می شویم، طبیعی است که در 
آن جا هر دانش، به عنوان دانش، دارای مجموعه ای 
از مبانی روشی خود است که صاحب اثر بر آن تسلط 
دارد و صاحب قلم باید از همان دریچه وارد بحث 
شود و مسأله را تحلیل کند. من در این جا و در این 

نقطه یک اندازه ابهام می بینم.
آقای  چون  که  است  این  تذکر  این  از  من  هدف 
است  هم  محیطی  در  و  است  جوان  هنوز  هادف 
زیاد  امکانات  و  منابع  آن جا  اکادمیک  لحاظ  از  که 
این  از  تا  بعدی کوشش کند  نوشته های  است، در 
جهت هم موضوع پخته تر باشد که با اتکا به مبانی 
روشمندی یک دانش یا چند دانش، نوشته حالت 
شبه اکادمیک خود را کم وبیش حفظ کند و به هر 
مالحظه  این  باشد.  نداشته  روشمندی  ابهام  حال 
و  کند  کم  را  کتاب  قدر  که  نیست  آن  معنای  به 
قابل  نوشته  هر صورت  به  بکاهد؛  نوشته  ارزش  از 
استفاده  از دوستان حتماً  خواندن است و بسیاری 
خواهند کرد. هدف از این تذکر این بود که ما در 
افغانستان در واقع نیاز به کارهایی داریم که بازهم 
را  افغانستان  وضعیت  اگر  شود.  پخته تر  و  پخته تر 
با همسایه خود ایران مقایسه کنیم، طبعاً مقایسه 
بستر  که  خاطری  به   بود؛  نخواهد  دقیق  خیلی  ما 
فرهنگی، زمینه ها و امکاناتی که در آن جا برای اهل 
این  و  نبوده است  ما  قلم مساعد است، در محیط 
بحران جنگ و تباهی که ما از سر گذراندیم، ما را با 
تنگناهایی مواجه کرده است که متأسفانه نمی توانیم 
توقع خود را آن قدر باال ببریم؛ ولی به هر صورت نیاز 
داریم تا ما هم کم وبیش به سمتی برویم که هم تراز 
نویسنده گان  یا  و  مصری  یا  ایرانی  نویسنده های 

کشورهای دیگر شویم.
هرچند از نویسنده گان جوانی هم چون آقای هادف 
و ما توقع نمی رود که نوشته هایی آن چنانی داشته 
باشیم؛ ولی اگر خدا عمری داد، خوب است که ما 
بتوانیم تالش های خود را به آن سمتی سوق دهیم 
که با استندردهای جهانی کارهای سنگین وزن و با 
عیار ثقیل ارایه شود و باز این آثار جدی می توانند 
برای بسیاری دیگر هم الهام بخش باشند. الزم نیست 
که یک شخص ده کتاب بسیار جدی بنویسد، یک 
کتاب بنویسد؛ اما بسیار اساسی که باالی آن وقت 
گذاشته باشد و در تولید معرفت سهمی گرفته باشد. 
او گاهی وقت ها حتا برای یک نسل الهام می بخشد 
و دیده شده که مثاًل در جامعه عرب نویسنده زیاد 
است؛ اما نویسنده هایی که کارهای جدی کردند و 
کارهای شان بسیار اثرگذار بوده است باالی یک نسل 
و دو نسل همانند طه حسین و کسانی دیگر، خیلی 

محدود بوده اند.
به هر صورت، من این کاری را که انجام شده است، 
آرزوی  و  تبریک می گویم  و  نیک می گیرم  فال  به 
آقای  جناب  عزیزم  دوست  برای  بیش تر  توفیقات 

هادف دارم.
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نخست وزیر پاکستان علت تجاوز بر زنان را »لباس بسیار 
جدی  واکنش  با  سخنان  این  بود.  دانسته  آنان  کم« 
را  نگاه عمران خان  پاکستان  در  فعاالن زن  روبه رو شد. 

»ساده انگارانه« خواندند و خواستار عذرخواهی او شدند.
زنان  پاکستان،  نخست وزیر  خان،  عمران  آن که  از  پس 
بسیار  »لباس  پوشیدن  دلیل  به  را  تجاوز جنسی  قربانی 

کم« مقصر دانست ، با واکنش جدی روبه رو شد.
روزنامه نگار  سوان،  جاناتان  زمانه،  رادیو  گزارش  به 
اکسیوس، از این کاپیتان سابق کریکت پاکستان در مورد 
»افزایش تجاوز« بر زنان در پاکستان سوال کرد و عمران 
خان در پاسخ گفت: »اگر زنی لباس کمی بپوشد، بر مرد 
این  باشد.  روبات  مرد  این که  مگر  گذاشت،  تأثیر خواهد 

عقل سلیم است.«
او در مورد منظورش از »لباس کم« در کشوری که اکثریت 
قریب به اتفاق زنان از لباس پوشیده ملی استفاده می کنند، 

توضیح بیش تری نداد.
چندین گروه مدافع حقوق زنان، از جمله کمیسیون حقوق 
عذرخواهی  خواستار  بیانیه ای  انتشار  با  پاکستان،  بشر 

عمران خان شدند.
مریم نواز، نایب رییس اتحادیه مسلمانان پاکستان - نواز 
پیشین،  نخست وزیر  و  سیاستمدار  شریف،  نواز  دختر  و 
عمران خان را »ستایشگر تجاوز« نامید و گفت افرادی که 

تجاوز را تأیید می کنند، همان ذهنیت مجرمان را دارند.
کانوال احمد، یکی از فعاالن حقوق زنان، در توییتی نوشت: 
»وقتی که به این فکر می کنم چه تعداد متجاوز با حمایت 
نخست وزیر از جنایت شان اعتبار کسب می کنند، قلبم به 

لرزه می افتد.«
در اوایل سال جاری نیز وقتی عمران خان به زنان توصیه 
از  بپوشانند،  را  خود  تجاوز  از  جلوگیری  برای  که  کرد 
»ناآگاهی  به  زنان  مدافع حقوق  گروه های  از  یکی  سوی 
گمراه کننده« متهم شد. تیم رسانه ای نخست وزیر پاکستان 

در واکنش گفت که سخنان او بد تعبیر شده است.
هنگامی که جاناتان سوان در مورد اظهارات قبلی عمران 
خان درباره قربانیان تجاوز جنسی از او سوال کرد، خان 
به  تنها  او  و  این حرف ها »مزخرف« است  پاسخ داد که 
»مفهوم پرده« در اسالم اشاره کرده که برای »جلوگیری 
»پوردا«  یا  »پرده«  می رود.  کار  به  جامعه«  وسوسه  از 
بین  زنان که در  برای گوشه نشینی  عملی مذهبی است 
برخی جوامع مسلمان و هندو به دو شکل تفکیک فزیکی 

جنسیت و پوشاندن بدن انجام می شود.

سخنانعمرانخاندرباره
تجاوزبرزنان،خشمفعاالنزن

درپاکستانرابرانگیخت

سازمانملل:
مصرفموادمخدردردورهکروناافزایشیافتهاست

پوشیدنماسکدراسراییل
باردیگراجباریشد

سازمان ملل در گزارشی گفته است اکستازی و 
مواد مخدری که معموالً در مهمانی ها مصرف 
همه گیر  کرونا  که   ۲۰۲۰ سال  در  می شود، 
گرفته ،  قرار  مردم  مصرف  مورد  کم تر  شد، 
آرام بخش ها  و  شاهدانه  مصرف  حالی که  در 
داد  هشدار  ملل  سازمان  است.  شده  بیش تر 
که کوکایین در اروپا بیش تر مصرف می شود.

ملل  سازمان  آمار  زمانه،  رادیو  گزارش  به 
نشان می دهد که در دوره همه گیری کرونا، 
شاهدانه و آرام بخش ها به  عنوان مواد مخدر 
گزارش  براساس  است.  شده   مصرف  بیش تر 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، 
متخصصان  از  نظرسنجی  یک  در  وین،  در 
از  درصد  جهان، ۶۶  کشور  در ۷۷  بهداشت 
کشورها گزارش استفاده مکرر از مواد مخدر 
مواد مخدری که در  دیگر،  از سوی  داده اند. 
کم تر  می شو د،  مصرف  معموالً  مهمانی ها 

استفاده شده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
در گزارش ساالنه خود درباره مصرف این مواد 
در جهان به این نظر است که همه گیری کرونا 
تأثیرات طوالنی مدت بر عرضه و تقاضای مواد 

مخدر ممنوعه خواهد داشت. این دفتر بدون 
افزایش  به  در نظر گرفتن کوویدـ۱9 نسبت 

مصرف کوکایین ارزان تر در اروپا هشدار داد.
بحران  دلیل  به  که  است  افزوده  گزارش 
کوویدـ۱9،  همه گیری  از  ناشی  اقتصادی 
در  تریاک  تولید  طریق  از  درآمد  کسب 
افغانستان جذاب و جذاب تر می شود. بر این 
اساس، سطح زیر کشت تریاک در این کشور 

در سال گذشته ۳۷ درصد رشد کرده است.
افغانستان هم چنین در حال تبدیل شدن به 
منطقه  در  آمفتامین  مهم  تأمین کننده  یک 
تجویز  با  و  دارو  به  عنوان  آمفتامین  است. 
اختالل  درمان  به  پزشک  یا  روان پزشک 
بیش فعالی / کمبود توجه کمک می کند، اما از 
آن به  عنوان نوعی ماده مخدر و روان گردان 
نیز استفاده می کنند که در درازمدت سبب 

بروز اعتیاد در فرد مصرف کننده می شو د.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
هم چنین انتظار دارد که بحران کرونا موجب 
تعطیلی  شود.  مخدر  مواد  تقاضای  افزایش 
نیز  کوویدـ۱9،  همه گیری  دلیل  به  مکاتب 

تأثیر دارد.

چهارم  جمعه،  روز  اسراییل  درمان  و  بهداشت  وزارت 
از  استفاده  روز  از ظهر همین  سرطان، دستور داد که 

ماسک دوباره اجباری شود.
به گزارش رسانه های اسراییل، مردم باید در هر محیط 
و  جمعیت  تراکم  که  باز  اماکن  در  هم چنین  و  بسته 

رفت و آمد در آن زیاد است، دوباره ماسک بزنند.
که  است  حالی  در  مردم  زنده گی  به  ماسک  بازگشت 
واکسین  کاماًل  مردم  باالی  بسیار  درصد  با  کشور  این 
شده خود، از چند ماه پیش به زنده گی عادی بازگشته 
و ضرورت استفاده از ماسک در محیط های بسته نیز از 

ماه گذشته لغو شده بود.
از آن صادر می شود که شماری  دستورات جدید پس 
از دانش آموزان مکاتب در شهرهای بنیامینا و مودیعین 
از  یکی  پدر  ظاهراً  ابتال  منشاء  شدند؛  مبتال  کرونا  به 
از نوع »دلتا« به  ابتال به کرونا  با  دانش آموزان بود که 

اسراییل بازگشته بود.
به نوشته جروزالم پست، شهر بنیامینا از سوم تیر »شهر 
شهرهای  ساکنان  از  شماری  و  شده  توصیف  قرمز« 
به کرونا  کفارصبا، رمله و هرتصلیا در ردیف مبتالیان 

قرار گرفته اند.
از روز یک شنبه گذشته تقریباً روزانه صد تن دیگر به 

کرونا مبتال شده اند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسراییل، نظر به 
این که بیش از ۷۰ درصد مردم ۱۶ ساله به باال در این 
کشور کاماًل واکسین شده اند، گفته بود اسراییل اولین 

کشور دنیا است که بر کرونا کاماًل غلبه کرد.

متحده  ایاالت  جمهوری  رییس  بایدن،  جو 
روزنامه  تنها  تعطیلی  بیانیه ای،  صدور  با  امریکا، 
دموکراسی خواه باقی مانده در هنگ کنگ را محکوم 
کرد. روزنامه »اپل دیلی« آخرین شماره خود را روز 

پنج شنبه، ۳ سرطان، زیر چاپ برد.

شرکت  مدیره  هیأت  امریکا،  صدای  گزارش  به 
آن  زیر مجموعه  روزنامه  این  که  مدیا«  »نکست 
است، با صدور بیانیه ای اعالم کرد که نسخه های 
دلیل  به  دیلی  اپل  روزنامه  دیجیتالی  و  چاپی 
متوقف  هنگ کنگ«  در  حاکم  کنونی  »شرایط 

خواهد شد.
غم انگیز  »روزی  را  روز  این  بایدن  جمهور  رییس 
برای آزادی رسانه ها در هنگ کنگ و سراسر جهان« 
هنگ کنگ  در  سرکوب  تشدید  گفت  و  دانست 
توسط پکن به حدی رسیده که اپل دیلی مجبور به 

توقف انتشار شده است.
با  و  قدرت  اعمال  با  پکن  که  کرد  اضافه  وی 
قانون  طریق  از  زور  اعمال  و  تهدید  بازداشت ، 
امنیت ملی که آزادی بیان را به مجازات می کشد، 
رسانه های مستقل را سرکوب و نظرات مخالف را 

خاموش می کند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، نیز در توییتی 
برخورداری  حق  هنگ کنگ  مردم  که  نوشت 
بر  متحده  ایاالت  و  دارند  را  مطبوعات  آزادی  از 
تعهد خدشه ناپذیر خود در حمایت از این مردم و 
تمامی کسانی که برای آزادی های بنیادین مبارزه 

می کنند، باقی خواهد ماند.
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