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

قیمت تکت رفت
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تشدید خشونت ها در افغانستان؛ مسوولیت جهان چیست؟
در سفر رهبری دولت افغانستان به ایاالت متحده، رییس جمهور بایدن بار دیگر تأکید کرد که نیروهای نظامی امریکا از افغانستان 
خارج می شوند. او در حضور رهبران افغانستان به صراحت بیان کرد که این مسوولیت رهبران و مردم افغانستان است که در مورد 

امروز و فردای کشورشان از راه گفت وگو به توافق برسند.
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مقام های پاکستانی از افراد وابسته به گروه طالبان که در افغانستان حضور دارند، 
خواسته اند که به تحریک طالبان پاکستان و دیگر افراد اجازه ندهند تا به مال و 

جان مردم پاکستان آسیب برسانند.
وزارت خارجه کشور به اظهارات مقام های پاکستانی واکنش نشان داده و گفته 
است: »تحریک طالبان پاکستان )TTP( به  هیچ وجه در افغانستان هسته گذاری 

نشده و نه در خاک ما فعالیت دارد.«
وزارت خارجه با نشر اعالمیه ای روز یک شنبه، ششم سرطان، گفت که این تحریک 
بر اساس پالیسی امنیت ملی، در کنار سایر گروه های تروریستی، دشمن صلح، ثبات 
و رفاه در افغانستان و منطقه شناخته شده است و دولت افغانستان علیه این گروه 

تروریستی، مانند سایر گروه های تروریستی بدون هرنوع تبعیضی مبارزه می کند.

وزارت خارجه: با تروریستان بدون تبعیض 
برخورد شود

»طالبان مانع آسیب رسیدن به پاکستانی ها شوند«؛
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سال سیزدهم

 شنبه
7 حمل ۱۴۰۰

27 مارچ 2۰2۱
قیمت: 2۰ افغانی

۳

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

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

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

باید از افغانستان خارج شوند.

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

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

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

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

بیرون می شوند.
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چگونه طالبان هم برای پاکستان 
و هم برای کشمیر می جنگند؟
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کافه نشینی؛     
خاطر آرام در ناامن ترین پایتخت جهان

کافه  در نگاه نخست مکانی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت 
به نظر می آید، اما در ُکل فضای عمومی با مالکیت خصوصی است 
که افراد با مراجعه به آن ساعاتی از زنده گی روز مره خود را با افراد 

هم فکرشان سپری می کنند. 
در این اواخر کافه گردی یکی از دورهمی پر طرفدار شهرنشینان 
به حساب می آید. عالقه مندی و استقبال گرم جوانان نسبت به 

کافه ها، باعث شده است که...

سفارت امریکا در کابل تخریب تأسیسات عامه توسط طالبان 
را تکان دهنده خواند در حمالت هوایی ارتش در پروان 

۲۱ عضو گروه طالبان کشته شدند
۸صبح، کابل: سرپرست سفارت امریکا در کابل گزارش های 
نشرشده از ولسوالی اندخوی فاریاب را تکان دهنده خوانده 

است.
دکان های  ولسوالی  این  در  طالبان  که  است  شده  گزارش 
تخریب  را  دولتی  تأسیسات  و  کشیده   آتش   به  را  مردم 

کرده اند.

روز  کابل،  در  امریکا  سفارت  سرپرست  ویلسن،  راس 
که  است  نوشته  تویتتی  در  سرطان،  ششم  یک شنبه، 
آتش زدن دکان ها، تخریب ساختمان های دولتی، بازداشت 
توسط  مخابراتی  شبکه های  و  زیرساخت ها  تخریب  افراد، 
طالبان نشان دهنده »افراط گرایی« و بی توجهی این گروه به 

»حقوق بشری مردم افغانستان« است.
ولسوالی  سرطان،  چهارم  جمعه،  روز  امنیتی  نیروهای 
اندخوی والیت فاریاب را تصرف کردند. به دنبال آن گزارش 
شد که طالبان شب هنگام دوباره بر ولسوالی اندخوی حمله 
کردند و در جریان نبردها حدود ۷۰ دکان در بازار اندخوی 

در آتش  سوخت.
گروه طالبان درباره سخنان سرپرست سفارت امریکا چیزی 

نگفته است.
این گروه مدعی است که از تأسیسات عامه در مناطق تحت 
کنترل خود حفاظت می کند، اما برخی از تصاویر نشرشده از 
ساحات زیر تصرف طالبان جنگ جویان این گروه را در حال 

تخریب تأسیسات عامه نشان می دهد.
که  بود  گفته  جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف  پیش تر 
آسیب  کشور  زیربنای  به  دالر  میلیارد  یک  حدود  طالبان 

زده اند.

امنیتی  مقام های  پروان:  ۸صبح، 
والیت پروان می گویند که در نتیجه 
گروه  تجمعات  بر  هوایی  حمالت 
طالبان در ولسوالی های شینواری و 
سیاه گرد غوربندهای این والیت ۲۱ 

عضو این گروه کشته شده اند.
فرمانده  نیازی،  حامد  محمد 
پروان،  امنیتی  نیروهای  هم آهنگی 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح  گفت 
پنجم  حمالت  شنبه شب،  این  که 
در  را  طالبان  تجمع  دو  سرطان، 
هدف  پروان  سیاه گرد  و  شینواری 

قرار داده است.
این  نتیجه  در  نیازی،  گفته  به 
طالبان  گروه  عضو   ۱۴ حمالت 

در  گروه  این  مهم  افراد  شمول  به 
طالب  هفت  و  شینواری  ولسوالی 
کشته  سیاه گرد  ولسوالی  در  دیگر 

شده اند.
حمالت  این  در  وی،  گفته  به 
مقداری از مهمات و تجهیزات گروه 

طالبان نیز تخریب شده است.
شینواری  و  سیاه گرد  ولسوالی های 
پروان دو روز پیش در پی حمالت 

طالبان سقوط کرد.
روز گذشته نیز نیروهای امنیتی از 
کشته شدن ۲۰ جنگ جوی طالبان 

خبر داده بودند.
حمالت  این  درباره  طالبان  گروه 

تاکنون چیزی نگفته است.

کارشکنی غنی کمیسیون مستقل نظارت 
بر تطبیق قانون اساسی را فلج کرده است



 

تمام کشورهای ذی نفع در افغانستان نسبت خود با دولت این 
این کشورها طرف دار  از  یکی  را روشن کرده اند. هیچ  کشور 
سقوط دولت و بازگشت طالبان به قدرت از راه زور نیستند. 
آن ها هم زمان تالش می کنند تا دولت افغانستان و گروه طالبان 
را به انجام توافق مطلوب صلح از راه گفت وگو متقاعد کنند. این 
کشورها هم چنان در صدد تسهیل زمینه انجام چنین توافقی 
از  که  است  نقشه ای  واضح ترین  این  هستند.  طرف  دو  بین 

نسبت جهان با افغانستان ترسیم شده است.
در پی پیش روی گروه طالبان به سمت مناطق تحت کنترل 
دولت، بخش بیش تر مردم افغانستان هم با دولت و هم با گروه 
طالبان تعیین نسبت کردند. آن ها در قالب نیروهای مقاومت 
در برابر پیش روی طالبان ایستادند و نفرت خود از این گروه 
را بر آفتاب کردند. هم چنان آنان با حمایت از نیروهای دولتی، 
اعالم کردند که بازگشت طالبان به قدرت را از راه زور تحمل 
نخواهند کرد. این به آن معنا است که قیام کننده گان به نظم 
و دولت کنونی وفادار هستند و طرف دار فروپاشی آن نیستند.

آنچه در این میان مایه نگرانی است، فقدان وحدت سیاسی 
از  بسیاری  است.  سیاسی  کنش گران  و  نخبه گان  سطح  در 
نخبه گان و کنش گران سیاسی تاهنوز در سکوت به سر می برند 
و درباره وضعیت جاری و آینده کشور چیزی نگفته اند. سران 
حکومت هم تاهنوز موفق نشده اند برای مدیریت اوضاع کنونی 
و تعیین خطوط اساسی آینده دولت، به وحدت نظر برسند. 
که  افغانستان  مردم  تنها  نه  در حوزه سیاسی،  پریشانی  این 

کشورهای جهان را نیز نگران کرده است.
وزیر خارجه امریکا در نامه ای که به غنی و عبداهلل نوشته بود، 
از آشفته گی سیاسی در افغانستان به عنوان یک خطر جدی 
برای بقای دولت و آینده این کشور یاد کرده بود. به گفته او، 
و  دولت  فروپاشی  نشود،  برداشته  میان  از  سیاسی  نفاق  اگر 
سقوط افغانستان در کام یک جنگ داخلی دیگر دور از تصور 

نیست.
نیز  افغانستان،  برای  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  لیونز،  دبورا 
چندی پیش در نشست شورای امنیت این سازمان، با صراحت 
لهجه نسبت به فقدان اتحاد سیاسی در بین رهبران افغانستان 
ابراز نگرانی کرد. لیونز تأکید کرد که نفاق سیاسی موجود که 
برای پیش روی گروه طالبان زمینه می دهد، باید برطرف شود.

جو بایدن، رییس جمهور امریکا، نیز در دیدار با غنی و عبداهلل 
روی اتحاد سیاسی بین جامعه سیاسی افغانستان تأکید کرده 
نفرت  نفاق و  نگران  تأکیدات می رساند که جهان  این  است. 
در سطح جامعه سیاسی افغانستان است و آن را عامل بالقوه 
و جدی  موثر  کار  این وصف،  با  آینده می بیند.  در  فروپاشی 
انجام  در سطح کشور  و وحدت سیاسی  اتحاد  برای  تاکنون 

نشده است.
اتحاد سیاسی تنها با برگزاری چند نشست تشریفاتی به میان 
نمی آید. حکومت باید با رعایت اصول عدالت و انصاف و اعمال 
یکسان قانون، زمینه ساز وحدت سیاسی در کشور شود. رفتار 
تبعیض آمیز با گروه های قومی، اعمال گزینشی قانون و تقسیم 
نابرابر فرصت ها و منابع، عوامل اصلی نفاق سیاسی است. برای 
وحدت سیاسی نیاز است تا همه در برابر قانون یکسان تلقی 
شوند و آنچه مایه نفاق سیاسی می شود، از میان برداشته شود.
در حال حاضر، آنچه بیش تر مایه نفاق سیاسی است، تفاوت در 
دیدگاه ها درباره پرونده جنگ و صلح است. قرار بود با تشکیل 
»شورای عالی دولت« به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری 
درباره مسائل مهم ملی، از جمله جنگ و صلح، جامعه سیاسی 
افغانستان متحد شود. متأسفانه این کار انجام نشد و هفته ها 
است که هیچ حرف تازه ای درباره این شورا مطرح نشده است.
با توجه به این که جامعه جهانی و بخش بزرگ مردم افغانستان 
به حمایت از دولت در برابر پیش روی طالبان متقاعد شده اند، 
نیاز است که جامعه سیاسی ما نیز به اتحاد برسد. در حال 
حاضر، هیچ تهدیدی بزرگ تر از نفاق سیاسی در برابر دولت 
افغانستان موجود نیست. گروه طالبان زمانی می تواند دولت 
نتوانند  و کنش گران سیاسی  نخبه گان  زانو درآورد که  به  را 
روی چگونه گی مواجهه با این گروه و یا ترسیم مسیر آینده 
افغانستان به وحدت نظر برسند. بنابراین، برای بقای دولت و 
حفظ نظم موجود نیاز است که نخبه گان و کنش گران سیاسی 
در  متحد  و  یک صدا  کدورت،  و  کینه  ترک  و  دوراندیشی  با 
کنار دولت قرار بگیرند. در غیر این صورت، طبیعی است که 
افغانستان به رغم همکاری جامعه جهانی و حمایت میلیونی 
مردم از دولت به سامان نخواهد رسید و این کشور بار دیگر 

شاهد فروپاشی دولت خواهد بود.

حاال نوبت اتحاد سیاسی است

دو شنبه
شماره 3632
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28 جون 2021
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سال پانزدهم

2

تأیید  امریکایی  دیپلمات  یک  کابل:  ۸صبح، 
را  واشنگتن  ۶۰۰ سرباز خود  که  است  کرده 
برای تأمین امنیت سفارت این کشور و حفاظت 
افغانستان  در  امریکا  و شهروندان  تجهیزات  از 

نگه می دارد.
این دیپلمات امریکایی گفته است که این نیروها 
قرار است از سفارت این کشور در کابل، ساحه 
این  امکانات  نیز  و  امریکایی ها  امنیتی،  سبز 
برابر حمالت  کشور در میدان هوایی کابل در 
طالبان و گروه داعش- شاخه خراسان حفاظت 

کنند.
این دیپلمات امریکایی افزوده است: »... ضروری 
است که از امنیت سفارت امریکا در کابل، مردم 
مان، امکانات ما در میدان هوایی کابل، مطمئن 

شویم.«
که  است  کرده  تصریح  امریکایی  دیپلمات 
که  دفاعی  نیروهای  از  پیمانه  هر  به  کشورش 
برای حفاظت از خود در افغانستان ضرور باشد، 

نگه می دارد.
او هم چنان افزوده است که حفاظت کشورها از 

سفارت های شان یک امر عادی است.

این مقام ارشد امریکایی توضیح داده است که 
تنها  این  و  است  ناامن  کشور  یک  افغانستان 
گروه های  و  نیست  طالبان  حمالت  خاطر  به 
خراسان  شاخه  جمله  از  تروریستی  مختلف 
داعش، نیز در ایجاد این محیط دخیل هستند.

در همین حال او تأکید کرده است که مسوولیت 
تأمین  اول،  مرحله  در  امریکایی  سرباز   ۶۰۰
امنیت سفارت و امکانات امریکا در کابل است و 
در مرحله بعدی با ترکیه در تأمین امنیت میدان 

هوایی همکاری خواهند کرد.
پیش از این، اسوشیتد پرس به نقل از مقامات 
سرباز  که۶۵۰  بود  داده  گزارش  امریکایی 
دیپلمات های  امنیت  تأمین  برای  امریکایی 
روند  تکمیل  از  پس  افغانستان  در  امریکایی 

خروج نیروهای بین المللی، باقی می مانند.
است  قرار  که  بودند  گفته  امریکایی  مقامات 
موقتی،  گونه  به  سپتامبر  ماه  تا  سرباز  صدها 
میدان  امنیت  تأمین  برای  را  ترکی  نیروهای 

هوایی کابل، همکاری کنند.
روند خروج نیروهای امریکایی براساس برنامه از 
پیش اعالم شده، قرار است در یازدهم سپتامبر 

از افغانستان تکمیل شود.
با این حال، دیپلمات ارشد امریکایی در مورد 
فصل تازه روابط افغانستان و امریکا گفته است 
سیاسی،  همکاری های  شامل  فصل  این  که 
اقتصادی، بشردوستانه، تعامل و حمایت نظامی 

امریکا از افغانستان است.
رهبران افغانستان و امریکا که روز جمعه، پنجم 
سرطان، با هم در واشنگتن دیدار کردند، نیز از 
فصل جدید روابط بین دو کشور سخن گفته اند.

۸صبح، پروان: در پی انفجاری در یک کاستر 
به  تن   ۱۱ پروان  والیت  مرکز  در  مسافربری 
شمول شش مرد، سه زن و دو کودک زخمی 

شده اند.
روز  عصر   ۳:۳۵ ساعت  حوالی  انفجار  این 
چاریکار،  شهر  در  سرطان،  ششم  یک شنبه، 

مرکز والیت پروان رخ داد.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، گفته 
است که انفجار ناشی از ماین کنار جاده ای بوده 
و یک موتر نوع کاستر را که از غوربند به سوی 

کابل در حرکت بود، هدف قرار داده است.
مسووالن شفاخانه والیتی پروان می گویند که 
هشت زخمی از این رویداد به شفاخانه منتقل 
شده اند که وضعیت سه زخمی آن وخیم است.

مسوولیت این انفجار را فرد و یا گروهی بر عهده 
نگرفته است.

در  پروان   - غوربند  مسافران  حامل  کاستر 
گذشته نیز هدف انفجار قرار گرفته است.

پروان  والیت  امنیتی  مقام های  پروان:  ۸صبح، 
در  ترافیکی  حادثه  یک  نتیجه  در  که  می گویند 
گروه  عضو  پنج  پروان  والیت  شینواری  ولسوالی 

طالبان به شدت زخمی شده اند.
نیروهای  هم آهنگی  فرمانده  نیازی،  محمدحامد 
امنیتی والیت پروان، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح 
می گوید که این حادثه پیش از چاشت روز یک شنبه، 
ششم سرطان، در مقابل ساختمان ولسوالی شینواری 
زمانی به وقوع پیوست که موتر حامل اعضای طالبان 

با سرعت از یک جمپ گذشته است.

برق  پایه  شدن  منهدم  از  پس  کابل:  ۸صبح، 
وارداتی در ولسوالی بگرام پروان، شرکت برشنا بار 
دیگر از نهادهای امنیتی و مردم خواسته است تا 
برای جلوگیری از تخریب تأسیسات برق در کشور 

به صورت جدی با این شرکت همکاری کنند.
با  سرطان،  ششم  یک شنبه،  روز  برشنا  شرکت 
نشر اعالمیه ای گفته است که کار ترمیم پایه های 
بگرام  ولسوالی  »رباط«  ساحه  در  شده  منهدم 

پروان به سرعت ادامه دارد.
 ۹:۰۰ ساعت  حوالی  وارداتی  برق  پایه  این 
شنبه شب، ساعتی پس از ترمیم پایه های تخریب 
شده در ولسوالی سالنگ این والیت و وصل شدن 

برق به کابل و ۱۰ والیت منهدم شد.

۸صبح، هرات: صدها تن از باشنده گان ولسوالی 
از  و  برداشتند  تفنگ  علیه طالبان  انجیل هرات، 

نیروهای امنیتی اعالم حمایت کردند.
از  که  می کنند  تأکید  هرات  محلی  مقام های 
حرکت حمایتی باشنده گان هرات مبنی بر حمایت 

از نیروهای امنیتی پشتی بانی می کنند.
برخی از نماینده گان مردم در مجلس تأکید دارند 
که مردم منتظر آمدن صلح بودند، اما طالبان با 
کشتار انسان ها جوی خون راه  انداخته اند و مردم 

را برای مبارزه با خودشان بسیج کردند.
غالم فاروق نظری، نماینده مردم هرات در مجلس 
نماینده گان، به روزنامه ۸صبح می گوید که مردم 
از جنگ و خون ریزی خسته شدند و برای حمایت 
از نیروهای دفاعی و امنیتی تفنگ برداشتند تا به 
طالبان و سایر گروه های تروریستی نه بگویند و از 

دست آوردهای دو دهه اخیر حفاظت کنند.
برخی از باشنده گان ولسوالی انجیل هرات که برای 
حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی بسیج شده اند 
از طالبان می خواهند دست از کشتار مردم بردارند 
و در غیر این صورت با مردم طرف قرار می گیرند.

باشنده گان  از  یکتن  مجاهد،  احمد  درویش 
ولسوالی انجیل هرات، به روزنامه ۸صبح گفت که 

به گفته او، در این حادثه موتر حامل اعضای گروه 
طالبان به یک جمپ برخورده و پنج تن از اعضای 

این گروه به شدت زخمی شده اند.
زخمی های  اطالعات،  طبق  که  می کند  تصریح  او 
این حادثه به کلینیک ولسوالی سیاه گرد انتقال داده 

شده اند
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته  است.

به  پروان چند روز پیش  ولسوالی شینواری والیت 
ولسوالی  آن  از  پیش تر  کرد.  سقوط  طالبان  دست 

سیاه گرد به دست طالبان سقوط کرده بود.

به گفته مسووالن شرکت برشنا، لین برق وارداتی 
در خنجان نیز به زودی وصل خواهد شد.

در همین حال شرکت برشنا از مردم و نهادهای 
امنیتی کشور خواسته است تا برای تأمین امنیت 

پایه های برق به صورت جدی همکاری کنند.
یک پایه برق در بیست وششم جوزا در ولسوالی 
شد.  منهدم  انفجاری  نتیجه   در  پروان  سالنگ 
این  در  نیز  دیگر  پایه  دو  آن  از  پیش  هفته  دو 
ولسوالی انفجار داده شده بود. به دنبال یک لین 
برق وارداتی در خنجان در نتیجه جنگ در دوم 

سرطان قطع شد.
شرکت برشنا روز شنبه، پنجم سرطان، اعالم کرد 
که پایه های برق در سالنگ ترمیم و برق پایتخت 

و والیت های هم جوار آن وصل شده است.
ساعاتی نگذشته بود که یک پایه در منطقه رباط 
و ۱۰  کابل  دوباره  و  منهدم شد  بگرام  ولسوالی 

والیت مسیر برق وارداتی به تاریکی فرورفت.
در  برق  پایه های  بیش تر  گذشته  ماه  چند  در 

شمال کابل تخریب و منهدم شده است.
روزنامه ۸صبح در گزارشی پیش تر فاش کرده بود 
که عامالن تخریب پایه های برق از شرکت برشنا 

۳٫۵ میلیون دالر خواسته اند.

برای حمایت از نظام جمهوریت و نیروهای مسلح 
کشور، حاضر است تا آخرین قطره خونش در کنار 

نیروهای امنیتی در دفاع با طالبان بجنگند.
حامد حسینی، دیگر باشنده این ولسوالی خطاب 
به طالبان گفت که دست دوستی را به سوی این 
گروه درارز کرده بود، اما طالبان جنگ را برگزیدند. 
برای  امنیتی  نیروهای  تأکید کرد که در کنار  او 
مبارزه با طالبان آماده است به میدان نبرد برود 
و  تروریستی  گروه های  مقابل  در  کشورش  از  و 

فعالیت های خرابه کارانه آنان مبارزه کند.
۸صبح  روزنامه  به  هرات،  والی  قانع،  عبدالصبور 
برای  که  مردمی  حرکت های  از  که  می گوید 
حمایت از نظام جمهوریت و نیروهای مسلح کشور 
باشد، حمایت و پشتی بانی می کند. او تأکید دارد 
خودجوش  مردمی  حمایت های  و  حرکت ها  که 
موجب دل گرمی نیروهای امنیتی در میدان های 
نبرد می شود و نشان می دهد که مردم از طالبان 

بی زار هستند.
چندین  در  مردمی  بسیج های  اخیر  روزهای  در 
والیت کشور برای مبارزه با طالبان بسیج شده اند. 
بسیج  نیروهای  که  است  گفته  ملی  دفاع  وزارت 

مردمی را مدیریت می کند.

حضور ۶۰۰ سرباز امریکایی 
در کابل پس از تکمیل روند 

خروج تأیید شد

انفجار در کاستر مسافربری 
در پروان ۱۱ زخمی برجای 

گذاشت

پنج عضو طالبان در یک حادثه ترافیکی در پروان 
به شدت زخمی شدند

شرکت برشنا بار دیگر از نهادهای امنیتی و مردم خواست 
که از پایه های برق حفاظت کنند

صدها باشنده ولسوالی انجیل هرات 
علیه طالبان تفنگ برداشتند



افراد  از  پاکستانی  مقام های 
که  طالبان  گروه  به  وابسته 
دارند،  حضور  افغانستان  در 
تحریک  به  که  خواسته اند 
طالبان پاکستان و دیگر افراد 
جان  و  مال  به  تا  ندهند  اجازه 

مردم پاکستان آسیب برسانند.
وزارت خارجه کشور به اظهارات مقام های پاکستانی 
طالبان  »تحریک  است:  گفته  و  داده  نشان  واکنش 
افغانستان  در  وجه  به  هیچ   )TTP( پاکستان 

هسته گذاری نشده و نه در خاک ما فعالیت دارد.«
وزارت خارجه با نشر اعالمیه ای روز یک شنبه، ششم 
سرطان، گفت که این تحریک بر اساس پالیسی امنیت 
ملی، در کنار سایر گروه های تروریستی، دشمن صلح، 
ثبات و رفاه در افغانستان و منطقه شناخته شده است 
مانند  تروریستی،  این گروه  علیه  افغانستان  و دولت 
سایر گروه های تروریستی بدون هرنوع تبعیضی مبارزه 

می کند.
سرطان،  ششم  یک شنبه،  روز  پاکستان  داخله  وزیر 
افغانستان  در  که  طالبانی  از  نشست خبری  یک  در 
فعالیت می کنند، خواسته است که به تحریک طالبان 
پاکستان )TTP( اجازه فعالیت بر ضد این کشور را 
در  پاکستان،  داخله  وزیر  احمد،  ندهند. شیخ رشید 
این نشست خبری گفته است: »از طالبان توقع داریم 

بر  نظارت  مستقل  کمیسیون 
دیر  از  اساسی  قانون  تطبیق 
زمانی بدین سو از کارایی افتاده 
است. مدت کاری اعضای این 
کمیسیون دو سال پیش ختم 
برای  آن  نصاب  هم چنان  و  شده 
برگزاری جلسات ناتکمیل است. 
یک منبع در این کمیسیون می گوید علی رغم این که 
بارها از رییس جمهور خواسته است تا اعضای جدید 
جمهور  رییس  کند،  معرفی  کمیسیون  این  برای  را 
منبع  این  است.  نگذاشته  وقعی  این خواست ها  به  اما 
نکردن  معرفی  با  جمهور  رییس  که  می کند  تصریح 
تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  جدید،  اعضای 
وظایف  اصول  است. طبق  کرده  فلج  را  اساسی  قانون 
کمیسیون  جلسات  نصاب  کمیسیون،  این  داخلی 
مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با حضور پنج 
عضو آن تکمیل می شود. این در حالی است که در حال 
حاضر این کمیسیون چهار عضو دارد. شماری از اعضای 
انتقاد  مجلس نماینده گان نیز از ادامه چنین وضعیت 
می کنند و می گویند که رییس جمهور عماًل به قانون 
»پشت« کرده است. در همین حال رییس کمیسیون 
که  می گوید  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل 
رییس جمهور به زودی اعضای جدید این کمیسیون 
را گزینش و به مجلس نماینده گان برای گرفتن رأی 
اعتماد معرفی می کند. ارگ ریاست جمهوری اما در این 

زمینه سکوت کرده و حاضر به پاسخگوی نیست.
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون 
هفت عضو دارد که از سوی رییس جمهور برای چهار 
مجلس  به  اعتماد  رأی  گرفتن  برای  و  انتخاب  سال 
دوره  معلومات،  طبق  می شوند.  معرفی  نماینده گان 
کاری اعضای کمیسیون در جدی سال ۱۳۹۸ به پایان 
رسیده، اما اعضای این کمیسیون  خالف قانون اساسی، 
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که به TTP و دیگر افراد اجازه عملکردهایی را ندهند 
که به سبب آن به جان و مال مردم پاکستان آسیب 

برسد.«
پاکستان  از  کشور  خارجه  وزارت  اعالمیه،  این  در 
خواسته است تا علیه گروه های تروریستی به  صورت 
مشترک و بدون تبعیض برخورد کنند و نگذارند این 
گروه ها که باهم پیوند نزدیک و سازمان یافته دارند، در 
تبانی با هم دیگر امنیت و ثبات افغانستان را به خطر 

بیندازند. 
بر عملی  شدن قطع نامه های شورای  اعالمیه  این  در 
دوحه  صلح  توافق نامه  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
گروه های  سایر  با  طالبان  روابط  قطع  بر  مبنی 
تروریستی منطقه ای و بین المللی به شمول تحریک 
طالبان پاکستان، لشکر طیبه، جیش محمد، تحریک 
اسالمی اوزبیکستان، تحریک اسالمی ترکستان شرقی، 

القاعده و داعش تأکید شده است.
وزیر  این سخنان  به  رابطه  در  هنوز  تا  طالبان  گروه 

داخله پاکستان واکنشی نشان نداده است.

میزبانی طالبان توسط اسالم آباد
ریاست  نخست  معاون  امراهلل صالح،  در همین حال 
صفحه  در  سرطان،  ششم  یک شنبه،  روز  جمهوری، 
به  »اسالم آباد  است:  نگاشته  خود  فیس بوک  رسمی 
عنوان میزبان طالبان، از روز زایش تا امروز می تواند 

قانون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اصول 
وظایف داخلی و قانون اجراآت اداری به فعالیت های شان 
ادامه داده اند. براساس اطالعات یک منبع در کمیسیون 
مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تاکنون رییس 
جمهور کدام حکم یا فرمان برای ادامه وظایف اعضای 
این کمیسیون صادر نکرده است. از سوی دیگر نصاب این 
کمیسیون برای تدویر جلسات تکمیل نیست. براساس 
کمیسیون،  این  داخلی  وظایف  اصول  یازدهم  ماده 
تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  جلسات  نصاب 
تکمیل  آن  پنج عضو  در صورت حضور  اساسی  قانون 
می شود. این در حالی است که این کمیسیون از مدت ها 
به این سو با چهار عضو به فعالیتش ادامه داده است. 
رییس  به عنوان  در حال حاضر محمدقاسم هاشم زی 
و عبداهلل شفایی، ابوبکر متقی و محمدعارف حافظ به 
عنوان اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی کار می کنند. دو عضو این کمیسیون به دلیل 
تکمیل دوره کاری و تبدیلی در این کمیسیون حضور 

ندارند و یک عضو دیگر آن نیز وفات کرده است.
در همین حال یک منبع دیگر در کمیسیون مستقل 
موارد  این  تأیید  با  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
می گوید که دوره کاری اعضای کمیسیون حدود دو سال 
پیش تکمیل شده است. این منبع اما تصریح می کند که 
چهار ماه پیش از تکمیل شدن زمان کاری اعضای این 
کمیسیون، به رییس جمهور سه مکتوب فرستاده اند تا 
ادامه  بر  مبنی  یا هم حکمی  معرفی  را  اعضای جدید 
فعالیت اعضای کنونی صادر کند. طبق گفته های این 
منبع، رییس جمهور اما به این خواست ها واکنش نشان 
نداده و تاکنون نه اعضای جدید را معرفی کرده و نه 
هم کدام حکمی برای ادامه فعالیت اعضای کنونی صادر 
کرده است. او خاطر نشان کرد که رییس جمهور تنها 
به وزارت مالیه دستور داده است که تا معرفی اعضای 

جدید، معاشات و امتیازات اعضای فعلی را اجرا کند. 

نقش قابل لمسی در صلح بازی کند و بدین سان به 
دوست قابل باور ملت افغانستان تبدیل گردد. ادامه 
سیاست کنونی، یعنی در حرف با جمهوریت، در عمل 
با طالبان هم برای ما و هم برای خودشان چیزی به 
جز از دست و پا زدن در لجن زار بی اعتمادی نخواهد 

بود.«
با  بازی  و  انکار  افزوده است که سیاست  آقای صالح 
الفاظ قناعت ساز نیست و طالبان هیچ امکان ندارد که 

بر افغانستان »چیره« شوند.
او هم چنین گفته است که قیمت هم سویی با طالبان 
او، وضعیت فرق  به گفته  بود.  بسیار سنگین خواهد 
کرده است و امروز نه تنها ما، بلکه وجدان های بیدار در 
پارلمان پاکستان، سیاست کشتار در افغانستان توسط 

گروه طالبان را محکوم می کنند.
پیش از این شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، 
در مصاحبه اش با شبکه تلویزیونی طلوع گفته بود که 
نسبت دادن افزایش خشونت ها به گروه طالبان یک 

»مبالغه« است.
سایر  که  است  گفته  مصاحبه  این  در  قریشی  آقای 
داخلی  عناصر  برخی  و  داعش  چون  مخرب  عناصر 
در افغانستان که از اقتصاد جنگ منفعت می برند، در 

خشونت های اخیر دست دارند.
مشاور  محب،  حمداهلل  سخنان،  این  به  واکنش  در 
شورای امنیت ملی، واکنش تندی داشت. او در یک 

این منبع که نخواست نامی از وی برده شود، تصریح 
این کمیسیون  برای  ادامه چنین وضعیت  که  می کند 
قابل قبول نیست. به باور او، نبود اعضای کمیسیون به 
معنای تعطیلی این کمسیون است؛ زیرا در نبود اعضای 
در  این  کند.  استفاده  از صالحیت هایش  نمی تواند  آن 
تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  که  است  حالی 
ارایه  و  نظارت  قانون،  تفسیر  اساسی، صالحیت  قانون 
مشوره های حقوقی در مسایل ناشی از قانون اساسی به 
رییس جمهور و شورای ملی را دارد. این منبع گفت: 
»تقریباً مدت چهار سال است که حکومت احاله را روان 
روان  استره محکمه  به  تفسیر  برای  را  احاله  نمی کند. 
کمیسیون  از  تفسیر  صالحیت  که  حالی  در  می کند، 
است. این کمیسیون به گونه ای فلج شده است.« با این 
در  گاه  کمیسیون  این  اعضای  که  کرد  تأکید  او  حال 
سانه ها ظاهر می شوند و کارهای جزیی می کنند، اما در 

کل جنبه نظارتی این نهاد »ضعیف« شده است. 
این منبع تأکید کرد که در صورت نبود نصاب، اعضای 
باقی مانده نظریات شان را صادر نمی توانند. او حکومت 
را به قانون شکنی متهم کرد و گفت که احتمال دارد 
دیدگاه های  با  که  باشد  افرادی  دنبال  به  حکومت 
حکومت پیش از پیش موافقت داشته باشند. این منبع 
افزود که اعضای باقی مانده کمیسیون، به دلیل تعطیل 

نشدن این نهاد، به فعالیت شان ادامه داده اند. 
مستقل  کمیسیون  رییس  هاشم زی،  محمدقاسم 
اعضای  نیز گفت که  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
عضو  یک  او،  گفته  به  نیست.  تکمیل  کمیسیون  این 
این کمیسیون به دلیل تکمیل شدن دوره کاری و یک 
عضو دیگر آن به دلیل پیوستن به اداره بازرس ریاست 
جمهوری در این کمیسیون حضور ندارند. عالوه بر این 
او به روزنامه ۸صبح  یک عضو دیگر فوت کرده است. 
جدید  اعضای  تا  خواسته  جمهور  رییس  از  که  گفت 
به مجلس  اعتماد  رأی  گرفتن  برای  و  کند  انتخاب  را 
نماینده گان بفرستد. هرچند تاکنون اعضای جدید این 
کمیسیون به گونه رسمی معرفی نشده اند، اما رییس این 
کمیسیون تأکید دارد که براساس معلومات شنیداری، 
رییس جمهور اعضای جدید را انتخاب کرده و ممکن 
است آن ها را در آینده نزدیک به مجلس نماینده گان 
معرفی کند. در همین حال  اعتماد  رأی  برای گرفتن 
براساس قانون، در نبود نصاب، این کمیسیون مشورت 
نمی شود.  دایر  نیز  آن  جلسات  و  نمی تواند  صادر 
هاشم زی اما افزود که این کمیسیون مجالسش را طبق 
معمول در روزهای یک شنبه هر هفته برگزار می کند و 
در مورد موضوعاتی که به کمیسیون مستقل نظارت بر 

که  است  حالی  در  »این  است:  گفته  توییت  رشته 
طالبان عملیات های خشونت بار خویش را علیه مردم 
ما  می کنند.  راه اندازی  کشور  این  سراسر  در  افغان 
می دانیم که چگونه و چرا آنان به گونه  متداوم قادر 
یا  نادان  یا  یا بی خبر  این می شوند. قریشی  انجام  به 
هم دست ]طالبان[ است. ممکن او این موضوع را نیز 
رد کند که اسامه بن الدن در نزدیکی یک پایگاه نظامی 

پاکستانی یافت شده بود.«
میان  لفظی  تنش های  کشور،  در  جنگ  گسترش  با 

کابل و اسالم آباد نیز اوج گرفته است.
چند مدت پیش اسالم آباد اعالم کرد که رابطه رسمی 
خود با مشاور امنیت ملی افغانستان را قطع کرده است. 
آقای محب حدود دو ماه پیش، در ننگرهار گفته بود 
که پاکستان با استفاده از یک »گروه قدرت طلب« در 
صدد گسترش مرزهای خود در داخل افغانستان است.
به  پاکستان،  خارجه  امور  وزیر  قریشی،  شاه محمود 
کشور،  ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  سخنان 
درباره  محب  سخنان  از  او  داد.  نشان  تند  واکنش 
که  خواست  او  از  و  کرد  انتقاد  تندی  به  پاکستان 
سخنانش را اصالح کند. این مقام پاکستانی افزود: »از 
زمان سخنرانی شما در ننگرهار، خون من و تمام مردم 
پاکستان از شدت عصبانیت در حال جوشیدن است و 
شما باید شرمنده باشید و در قبال سخنان تان مقصر 

هستید.«

تطبیق قانون اساسی احاله شده باشد، تصمیم هایش را 
نیز صادر می کند. رییس این کمیسیون خاطر نشان کرد، 
هر تصمیمی که از جانب کمیسیون مستقل نظارت بر 
با یک یادداشت،  تطبیق قانون اساسی صادر می شود، 

نحوه صدور این تصمیم یادآوری می شود. 
اعضای  نشدن  معرفی  از  نیز  نماینده گان  مجلس 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون 
به  را  حکومت  مجلس  این  اعضای  می کند.  انتقاد 
قانون شکنی متهم می کنند و می گویند که تنها این 
اعضای آن  از معرفی  نیست که رییس جمهور  اداره 
رییس  مجلس،  اعضای  گفته  به  است.  زده  باز  سر 
معرفی  نیز  را  نامزدوزیران  از  شماری  غنی  جمهور 
امور  نکرده است. غالم فاروق نظری، عضو کمیسیون 
تقنینی مجلس نماینده گان، به روزنامه ۸صبح گفت 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  اعضای  کار  ادامه  که 
قانون اساسی خالف قانون است. او تاکید کرد که کار 
از سویی  ندارد.  قانون مشروعیت  نظر  نقطه  از  آن ها 
هم او از ادامه قانون شکنی حکومت انتقاد کرد. نظری 
اعضای  معرفی  در  تنها  نه  جمهور  رییس  که  گفت 
قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  جدید 
اساسی کارشکنی کرده، بلکه در معرفی نامزدوزیران 
او، شماری  گفته  به  است.  برنداشته  گامی  کدام  نیز 
سرپرست وزیران  با  دولت  کلیدی  وزارت خانه های  از 
مدیریت می شوند. او تأکید کرد که بارها از حکومت 
خواسته اند تا نامزدوزیران را معرفی کند، اما تاکنون به 

این خواست ها توجه نشده است. 
هم اکنون وزارت  دفاع، وزارت امور داخله، وزارت مالیه، 
و  اطالعات  وزارت  معارف،  وزارت  عامه،  وزارت صحت 
انکشاف  و  احیا  وزارت  و  زنان  امور  وزارت  فرهنگ، 
بانک  می شوند.   اداره  سرپرست وزیران  توسط  دهات 
بارها  می شود.  رهبری  سرپرست  توسط  نیز  مرکزی 
اعضای مجلس نماینده گان استدالل کرده اند که ادامه 
باور  به  به نفع دولت نیست؛ زیرا  کار سرپرست وزیران 
مجلس  ویژه  به  ملت  مقابل  در  سرپرست وزیران  آنان، 
موثر  کارهای  رو  این  از  نیستند،  پاسخگو  نماینده گان 

انجام نمی دهند.
خواستیم دیدگاه حکومت را نیز در این زمینه داشته 
باشیم. با تماس های مکرر که به ارگ ریاست جمهوری 

داشتیم، این نهاد حاضر به پاسخگویی نشد. 
بر تطبیق  گفتنی است که کمیسیون مستقل نظارت 
قانون اساسی مطابق حکم ماده ۱۵۷ قانون اساسی به 
و  تطبیق  از  نظارت  منظور  به  ارگان  عالی ترین  عنوان 
جمهور،  رییس  توسط  اساسی،  قانون  احکام  رعایت 
حکومت، شورای ملی، قوه قضاییه، ادارات، موسسات و 
این  ایجاد شده است.  سازمان های دولتی و غیر دولتی 
کمیسیون پیش از این نیز مورد کم لطفی حکومت قرار 
گرفته است. حکومت چندی پیش طرحی را تأیید کرده 
بود که براساس آن صالحیت تفسیر قانون اساسی به 

انحصار دادگاه عالی درآید.

»طالبان مانع آسیب رسیدن به پاکستانی ها شوند«؛

کارشکنی غنی کمیسیون مستقل نظارت 
بر تطبیق قانون اساسی را فلج کرده است

وزارت خارجه: با تروریستان بدون تبعیض برخورد شود

عبداالحمد حسینی 

حسین حیدری



افغانستان مداخله  ارتش  از  این جنگ در پشتی بانی 
حضوری نخواهد کرد. ارتش و مردم در برابر طالب باید 

بجنگند و از سقوط و تسخیر شهرها جلوگیری کنند.
به  رو  خشونت ها  و  تشدید  حال  در  روز  هر  جنگ 
افزایش است. سقوط هر ولسوالی و شهر با کشتارهای 
و  از هر دو طرف جنگ همراه است. دولت  گسترده 
گروه طالبان هنوز حرف جدی در میز مذاکره نزده اند؛ 
بی پیشینه ای  طور  به  و  جدی  جنگ  میدان  در  اما 
اراضی تحت  از  در حال زورآزمایی و راندن یک دیگر 
حاکمیت شان هستند. اگر جهان به مسأله افغانستان 
مسووالنه توجه نکند، ممکن است نسل کشی صورت 
بگیرد، نبرد خانه به خانه آغاز شود و این کشور به کام 
جنگ داخلی سقوط کند. بدون شک مدیریت چنان 

وضعیتی دشوار خواهد بود.
گروه  این  است  ممکن  طالبان،  گذشته   به  توجه  با 
هم زمان با حاکم شدن بر مناطق زیادی از افغانستان، 
تطبیق  مردم  بر  دوباره  را  خود  سخت گیرانه  قوانین 
کند. رویدادهای اخیر شمال این پیام را می دهد که 
ارزش هایی که جهان طی بیست سال  اکنون  همین 
گذشته در افغانستان به دنبال تحقق آنان بود،  در شرف 
رو،   در  رو  مذاکرات  در  طالبان  است.  نابودی  و  زوال 
در شبکه های اجتماعی و در مصاحبه های متعددشان 
و  کفری  و  غربی  ارزش  دموکراسی  که  داده اند  تذکر 
به آن  این  قبول است.  آنان غیرقابل  برای  نتیجه  در 
معنا است که ارزش های انسانی، با حاکم شدن طالبان 
از میان برداشته خواهد شد. طالبان آزادی الزم برای 
آموزش زنان را نخواهند داد. ممکن نیست آنان برای 
زنان اجازه کار در ادارات دولتی را بدهند. طالبان همین 
اکنون مخالفت صریح خود را با برگزاری انتخابات اعالم 
کرده اند. آزادی بیان، حقوق بشر و دیگر ارزش هایی که 
طی بیست سال اخیر برای نهادینه شدن آن تبلیغ و 

هزینه شده، در حال زوال است.
طالبان،  سقوط  پیش روی  تماشاگر  باید  جهان  چرا 
انسانی  مشترک  ارزش های  شدن  نابود  و  ولسوالی ها 
در افغانستان باشد؟ برای تحقق و رعایت این ارزش ها 
این  تحقق  برای  شده اند.  قربانی  زیادی  جان های 
جفای  ریخته اند.  زمین  به  زیادی  خون های  ارزش ها 

بزرگ است اگر این خون ها هدر بروند.

هم  با  را  آتش  و  آب  طالبانی.  تفکر  سایه  در  هم  و 
آمیختن، ناممکن است. سابق در مدرسه می خواندیم 
که جمع کردن ضدین محال باشد، حاال یکی از امریکا 
پس از آمدن از دیسکوتیک در بحث تلویزیونی اش فتوا 
کابل  دروازه های  دروازه های جنت پشت  می دهد که 
موضع  ردیف  در  نیز  عابدی  سخن  این  یعنی  است. 
کسانی است که قیام علیه طالبان را »ملیشه سازی« 
برخورد  افرادی  چنین  برابر  در  باید  حتا  می پندارند. 
قانونی و موضع دیپلماتیک گرفته شود تا بدانند که 
موضع طالبانی تا جمهوریت چه تفاوتی دارد. از این رو، 
نفیر  از  که  هم چنانی   متنفرم؛  آدم ها  این گونه  از  من 
جان  و  امنیتی  نیروهای  و  آزادی  سمت  به  گلوله ها 

شهروندان کشور.
از  یکی  امنیتی ای  نظریه  و  دیدگاه  در  روزگاری 
اندیشمندان جنگ خوانده بودم که »بزرگ ترین طرح 
پیروزی یک فرمانده یا فرمان دار نبرد جسارت بی نظیر 
تبارز  خویشتن  از  حساس  موقعیت  در  که  است  او 
می دهد«. از نظر من نیروهای مردمی در کنار آزاده گان 
و سپاه داران ارتش کشور کاروانی اند که در دل یک شب 
می گردند؛  روشنایی  و  نور  یک  دنبال  پایدار  و  تاریک 
چیزی که رسالت مشترک هر دو نیرو برای شهروندان 

کشور است.
این روزها تن و دوش خسته و جنگ زده هر سرباز و 
برای  که  است  مثابه یک چراغی  به  ارتش  نیروی  هر 
سرنوشت ما می سوزد و با دریغ و درد که کم تر کسی 
درک می کند که این قربانی چه بهایی دارد. منتقدان 
که  می مانند  آن  به  مردمی  رستاخیز  و  خیزش ها 
ماهی گیری هنگامی که خود نتوانست ماهی قالبش را 
کنار ساحل بکشد، بعد برای ماهیان شکاری سرود و 
ترانه خواند تا ماهی از دست رفته اش را ماهیان شکاری 
شکار کنند. این مجموعه محروم شده گان و یتیم شده گان 
آغوش مردم و جمهوریت به عنوان مفهوم تاریخی اند و 
مانند ماهی گیر، شکست خود را تفسیر وارونه و طالبانی 
می کنند. بی خبر هستند که ماهی شکاری نه ماهی را 
به رسمیت و دوستی می پذیرد و نه  هم ماهی گیر را. 
بنابراین، موضع گرفتن در برابر پلنگان شناس نامه دار در 
این میهن، کینه ازلی و نماینده گی از تفکر متحجرانه 
طالبانی است و نوعی استیال جویی و برتری جویی قومی 
در برابر دیگران. پلنگان شناس نامه دار، ریشه های اصلی 
رهایی  و  هم زیستی  روایت  آبی  شیپورهای  و  آزادی 
شایگان  بخت  و  سعادت  جز  آنان  و  همه گان اند  برای 
برای همه، چیز دیگری در اندیشه ندارند. خوب است 
بلخی  این بیت مولوی  پلنگان شناس نامه دار  برای  که 
را زمزمه کنیم و با بیداری وجدان و دل خود حامی و 

پاسبان همت اینان باشیم:
»امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی

بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا«.
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دولت  رهبری  سفر  در 
افغانستان به ایاالت متحده، 
بایدن  جمهور  رییس 
که  کرد  تأکید  دیگر  بار 
از  امریکا  نظامی  نیروهای 
او  می شوند.  خارج  افغانستان 
افغانستان  رهبران  حضور  در 
این  که  کرد  بیان  به صراحت 
مسوولیت رهبران و مردم افغانستان است که در مورد 
توافق  به  گفت وگو  راه  از  کشورشان  فردای  و  امروز 
برسند. بایدن به رهبران افغانستان گفت که خون ریزی 
این سخنان  است.  بیهوده  و  بی معنا  کنونی  و جنگ 
اما هنوز توجه حکومت و گروه طالبان را جلب نکرده 
است. به عبارت دیگر، هیچ نشانه تغییر در سیاست 
حکومت و جنگ گروه طالبان دیده نمی شود. به همان 
شدتی که گروه طالبان به جنگ خویش ادامه می دهد، 
ملی  گام های  برداشتن  در  حکومت  پیمانه  همان  به 
عقب و ناکام است. آب جمهوری و امارت در یک جوی 

نمی رود.
در حال حاضر امریکا پای خود را از منجالب جنگ 
روز  هر  تقریباً  و  است  کشیده  بیرون  افغانستان 

رستاخیز و شور آزادی در روزهای پسین شیپور رهایی 
را یک بار دیگر به آواز کشاند و دوباره روی گام های قیام 
آوای  بیشه  از هر  و  دنبال  و هدف مردمی  راه  آزادی، 
آزادی و چکاوک آزادمنشی جاری شد. دل من هنگامی 
که رستاخیز ناگهان و رحمت بی پایان  جان  و روح پرور 
آزاد مردان و زنان را دید، دوباره عاشق برخاستن و قیام 
و رستاخیز شد و این رستاخیز را شکست زنجیر و زندان 

پنداشت.
و  خفته  روایت  رویداد  این  که  است  این  امر  واقعیت 
فراموش شده در تاریخ مقاومت و مبارزه را دوباره زنده 
تازه گی  و  باغ، طراوت  این  به  زاللی  و چنان آب  کرد 
بخشید. کاج های ستبر آزادی از بدخشان، تخار، کندز، 
از  همه،  و  همه  هرات،  و  غور  کاپیسا،  پروان،  بغالن، 
رویش همان باغ آزادی و مقاومت حتا تا جای یک پکول 
سخن زدند. بانوان تالقان آزاده، سرزمین خشم دژهای 
کهن، با پیشکش کردن نان و میوه برای سربازان جان 
بر کف، یک بار دیگر خاطره نبرد چهل روزه تالقان را احیا 
و روایت کردند که هنوز تالقان گهواره در گهواره زنان 
و مردان آزاده را در دل خود دارد تا نگذارند سرزمین 
شرف و آزاده گی پایمال لشکریان اهریمن شود. اینان به 
درستی و با پنداشت تغییر ناپذیر آگاه اند که اهریمنی 
شدن تالقان، خویشاوندی با معصیت و گناه نابخشودنی 
خود  نیاکان  کهن  شمشیر  به  دست  این رو،  از  است. 
تاریخ جسد  بلند  برج  بدهند که در  تا درسی  برده اند 
فرعونیان سرکش را آویز کنند تا خویشتن را ُمحق به 
سواری زین  فلک قلمداد کنند. هم چنان دلم می خواهد 
تا  باشد  نثر ساده و دریافتنی،  با  این زمان  که بیهقی 
روایت معراج دار و تن و دوش خسته آزاده گان کند که 
چسان در برابر لشکر سیاه و قیراندود فکر نشسته اند و به 
عنوان یک دژ از حیات و تاریخ خود پاسداری می کنند.

ایستاده گی ها و مبارزه در وضع موجود یک بار دیگر ثابت 
کرد که ریشه های اصیل آزادمنشی در دل این  خاک 
جوانه داشته است و دیگر حتا بدون آن فرمانده کوه وار، 

مقاومت ادامه دارد و دارد نفس می کشد.
طغیان پذیر  و  توفانی   دریای  این  سترگ  موج های 
وقتی آغاز به کار کرد، دیده شد که خیل عظیمی از 
کرگسان فرو دآمده بر زمین، به الش مبدل گشتند و 
دوباره عقابان با بال های تیز و خسته گی ناپذیر هم چنان 
در دل یک آسمان پاک بال می زنند و زمزمه می کنند 
که عقابان همیشه فرمان دار گشاده ترین پروازها خواهند 

بود.
بخت های  و  آرامش  طرف  این  در  سوگمندانه  اما 

مردم  مسوولیت  منازعه  این  ختم  که  می کند  تکرار 
برای خروج  متحده  ایاالت  قاطعیت  است.  افغانستان 
از افغانستان، سبب شده است که کشورهای عضو ناتو 
نیز در برنامه های خود در مورد افغانستان تجدید نظر 
سفارت های  قباًل  امریکا  هم پیمانان  از  بعضی  کنند. 
خود را بسته اند و آوازه هایی وجود دارد که بعضی از 
این کشورها در حال بستن سفارت  های شان در کابل 
هستند. این به آن معنا است که آینده افغانستان قابل 
اطمینان نیست و روزهای خونینی در راه است. احتماالً 
سایر کشورهای هم پیمان ایاالت متحده به این نتیجه 
و درک رسیده اند که گروه طالبان در نظر دارد که از راه 
جنگ شهرها را تصرف و حاکمیت را قبضه کند و برای 
همین آنان رخت سفر بسته اند. حوادث این روزهای 

افغانستان درست بودن این فرضیه را نشان می دهد.
اهل حکومت و شهروندان کشور باید متوجه این شده 
باشند که اکنون افغانستان به حال خودش رها شده 
است. همکاری جهان با افغانستان دیگر در میدان های 
جنگ و حضوری نخواهد بود. مسوولیت جنگ به ارتش 
و مردم افغانستان واگذار شده است. جنگ کنونی دیگر 
جنگ تروریسم و جهان نیست؛ بلکه جنگ طالبان و 
مردم افغانستان است. در حال حاضر هیچ کشوری در 

تصادفی، کسانی هستند که این خیزش ها و توفان ها را 
نادیده گرفته و از کنار ساحل آغوش غربت به مقاومت 
مردمی تاخته  و از دل تخت و بخت های برقرار به گونه ای 
این خیزش ها را »ملیشه سازی« تلقی کرده اند. در حالی 
که این خیزش ها خود ستبرترین دفاع و پناه گاه برای 

آینده سیاسی مردم و دولت اند.
به جای ستیز با خیزش های مردمی و قیام آزادمنشانه 
و  سیاسی  رهبران   تدبیر  و  عقالنیت  نازنین،  دیار 
انسجام و هم بسته گی  باید آهنگ  اندیشمندان دولت، 
و ایجاد سوق و اداره واحد را سر دهیم و همه با هم، 
در محشر آزادی، با هم گرایی و همدلی در برابر قشون 
و  خاک  باشد  تا  کنیم  برپا  را  توفانی  انزجار،  و  نفرت 
خاکسترشان را بادهای خشم مردم پراکنده کند و دیار 
روند  پاک شود.  افراطیون  و  بدسگاالن  لوث  از  نازنین 
کنونی نیازمند روحیه و صالبت آفرینی برای سنگرداران 
و رزمنده گان میهن است تا ایجاد واگرایی و نفرت زایی. 
چنان چه در پیام معاون نخست ریاست جمهوری پس 
عنوان  به  قیام ها  و  این خیزش ها  از  امریکا  به  از سفر 
جبهه دفاعی و جریان پذیرش اقتدار و نیرومندی ارتش 

یاد شده است.
که  است  کسانی  به  نوشتار  این  در  من  سخن  روی 
این  و  می گیرند  نادیده  را  مردمی  خیزش های  پیامد 
امر را از ساحل آرام با نیشخند دچار تقلیل می کنند. 
بزند  را زنگال  تاریخ  نباید »غرزی الیق« روی مبارک 
به  پندناگرفته،  خود،  پدربزرگوار  رژیم  سرنوشت  از  و 
پیروزی طالبان نیایش کند. متن او در برابر خیزش های 
مردمی، دهل کوبیدن برای کسانی است که حتا لبخند 
که  کسانی  به  رسد  چه   نمی شناسند،  رسمیت  به  را 
دادودهش از انسان و انسانیت و ارزش های شهروندی 
و مدنی می زنند. خیزش ها پیام آور آزادی و دفن روحیه 
و اندیشه مستولی  شدن بر دیگران از راه و طریق زور 
است. هم چنان نابودی زورساالری و تفکر طالبانی در 
کشور. به نظر من هر کسی که علیه جریان ضد طالبان 
سخن بیان می کند و یا این که به گونه ای در تبانی و 
هم سویی با طلبان قرار می گیرد، از دو رویکرد به دور 
نیست: اول این که شاید ناشی از تفکر طالبانی و اندیشه 
عقب گرایانه اش باشد و پیروزی طالبان را نوعی استیالی 
اندیشه  تباری و برتری جویی و آن را هم بخت  شایگان و 
پیروزمند خود تلقی کند. دوم این که ناشی از ترس است 
و دوم در موضع گیری های  اول  نمونه  و طالب هراسی. 
آقایان ستار سعادت، طاهر زالند، غرزی الیق و دیگران 

مبرهن است.
شود.  محاسبه  پارادوکسیکال  شخصیت های  با  باید 
بود  مردم ساالری  و  در چتر جمهوریت  نمی شود هم 

افغانستان،  در  مطیع  دولت  یک  بقای  و  ایجاد 
پاکستان  خارجی  سیاست  اولویت  تغییرناپذیرترین 
در ۷۴ سال گذشته بوده است. این هدف استراتژیک 
هرگز نه برای بنیان گذاران سکوالر پاکستان -نظامیان و 
غیرنظامیان- و نه هم برای نسل استراتژیست هایی پس 
از ضیاالحق با هیچ امتیاز سیاسی دیگری قابل معاوضه 

نبوده است و نخواهد بود.
نقش  به  توجه  با  که  است  باور  این  به  نویسنده 
پاکستان،  خارجی  سیاست  بر  ارتش  تعیین کننده 
مورد  مرزهای  از  کشور  آن  نظامیان  دایمی  نگرانی 
منازعه و شکست های تاریخی آنان در جنگ ها و حل 
معضل کشمیر با هند، ارتش پاکستان در بدل همکاری 
در تأمین صلح افغانستان، در کنار سایر امتیازاتی که 
تاکنون از واشنگتن دریافت کرده است، توقع دارد که 
ایاالت متحده با اتکا بر توان سیاسی و دیپلماتیک خود، 

معضل کشمیر را به نفع اسالم آباد حل کند.
ایاالت متحده از آغاز روابط سیاسی و نظامی با پاکستان 
-چه پیش از فصل همکاری های واشنگتن و اسالم آباد 
در پروژه جهاد افغانستان و چه پس از آن- توجهی به 
حل مسأله کشمیر نداشته است. حاال نیز با توجه به 
سطح گسترده همکاری میان ایاالت متحده امریکا و 
هند و پیمان های نظامی، تسلیحاتی، اطالعاتی، تجاری 
و فناوری هسته ای بین دو کشور و از همه مهم تر جایگاه 
هند در سیاست »ایندو پاسیفیک« یا آسیا - اقیانوسیه 
امریکا و نقش آن کشور در ایجاد موازنه و مهار نفوذ 

چین بر منطقه، این مسأله غیرعملی است.
احتماالً اکثریت نظامیان پاکستانی این تحلیل و فهم 
را دارند که دست کم اکنون میان مسأله افغانستان و 
مسأله کشمیر به عنوان دو تا بحران جدا از هم که در 
جریان پروژه جهاد افغانستان عناصر مشترک امنیتی - 
استراتژیک داشته است، تفکیک قایل شوند. این فهم 
اما اثری بر کلیت دکترین امنیتی - سیاسی پاکستان یا 
آنچه به دکترین عمق استراتژیک معروف است، ندارد؛ 
این  پاکستان  ارتش  ساختاری  و  جمعی  حافظه  زیرا 
فهم از شرایط موجود را برنمی تابد و هم چنان درگیر 
پی گیری اولویت هایی است که چهل سال پیش تعریف 

و تعیین شده است.
پاکستان  ارتش  استراتژیک«،  »عمق  دکترین  برپایه 
ایجاد یک دولت مطیع در  در بهترین حالت خواهان 
افغانستان و در بدترین وضعیت طرف دار حفظ بی نظمی 
و دوام جنگ در این کشور است. جالب این است که 
را  افغانستان  و  هند  با  مرزی  دعوای  پاکستان  ارتش 
این رو،  از  می پندارد.  منطقه ای  معادله  یک  از  بخشی 
برای ارتش پاکستان حل مسأله کشمیر و حل منازعه 
می خواهند  جنرال ها  است.  مرتبط  هم  با  افغانستان 
مطمین باشند که بخشی از چانه زنی بر سر کشمیر در 
حیاط خلوت شان -شمال و شمال غربی شان- یعنی در 
افغانستان صورت پذیرد و یا حداقل دولت افغانستان به 
گونه رسمی از ادعای ارضی خود بر سر یک سوم خاک 
پاکستان بگذرد و یا هم دولتی که قرار است در کابل و 
با اشتراک طالبان روی کار بیاید، از موضع پاکستان در 

برابر هند حمایت کند.
از این رو، ممکن است حلقاتی از ملکی ها در پاکستان با 
درک شرایط عینی حاکم در منطقه تالش داشته باشند 
تا برای رسیدن به اهداف شان مبتنی بر اصول همکاری 
میان کشورها از یک حکومت همه شمول و دموکراتیک 
نظامی  برای دستگاه  اما  کنند؛  افغانستان حمایت  در 
پاکستان هم به لحاظ محاسبات تاریخی - استراتژیک 
و  هم زمان  پی گیری  اقتصادی،  منفعت جویی  هم  و 
عمده  هدف  یک  هم چنان  دیورند  و  کشمیر  دوسویه 

استراتژیک باقی می ماند.
ارتش پاکستان تا حصول اطمینان از حل سیاسی مسأله 
پذیرش  و  امریکا  متحده  ایاالت  پادرمیانی  با  کشمیر 
رویکرد  بر  افغانستان،  دولت  سوی  از  دیورند  رسمی 
نظامی توسط نیروهای شورشی و نیابتی در افغانستان 
تأکید و جنگ جویان اسالم گرا )طالبان، داعش و غیره( 
را برای در اختیار داشتن عقبه جغرافیایی در رقابت با 
هند و شکست احتمالی در کشمیر، حفظ خواهد کرد. 
طالبان پیش مرگان این سیاست اند و ارتش پاکستان تا 
به حمایت  افغانستان هم چنان  بر  آنان  پیروزی کامل 

نظامی و سیاسی از این گروه ادامه خواهد داد.

مسوولیت جهان چیست؟

پلنگان  شناس نامه دار

چگونه طالبان 
هم برای پاکستان 
و هم برای کشمیر 

می جنگند؟

تشدید خشونت ها در افغانستان؛ 

بهار مهر

شیوای شرق

حبیب حمیدزاده





»لیلی بارها سعی کرد با 
محمود صحبت کند تا علت 
تغییر رفتار او را بفهمد؛ اما هرچه 

تالش کرد، چیزی دست گیرش 
نشد. همه کار انجام داد تا محمود 

را راضی نگه دارد؛ اما باز هم 
نشد. تا این که شبی محمود وارد 

اتاق خواب شان شد، داشت اشک 
می ریخت، روبه روی لیلی ایستاد 
و به او گفت که باید از هم جدا 

شوند.« لیلی حدس می زد که پای 
زن دیگری در وسط است؛ اما محمود 

همیشه انکار می کرد. پس از طالق، 
رنج ها و روزهای مشقت بار لیلی 

آغاز می شود. رفتار همه با او تغییر 
می کند. لیلی دیگر آن زن خوشحال 
و خوش بخت نیست. او طالق گرفته 

است و این یعنی سنگ  سنگین 
بردوش زنان. رفتار همه با او تغییر 

می کند و حتا پدرش و خانواده اش 
رفتارهای او را زیر نظر دارند. بارها 
به او گوش زد می کنند که دیگر آن 

زن سابق نیست و مردم در واکنش 
به کوچک ترین اشتباه او از »کاه کوه 

می سازند«. خانواده لیلی حتا مانع 
سفر او با دوستانش می شود.
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می گوید االن هم چیزی عوض نشده است. عادل، 
پدر لیلی می گوید: شرایط تو عوض شده، تو االن 

مطلقه ای و ممکن چشم خیلی ها دنبال تو باشه.«
شرکت ها  از  یکی  در  آلمانی  زبان  مترجم  لیلی 
است. یکی از روزها سمیره، همکار او که در بخش 
می گوید:  لیلی  به  می کند،  کار  شرکت  فرانسوی 
»استاد ماجد شما را احضار کرده است.« ماجد مدیر 
اتاق مدیر می شود،  لیلی وقتی وارد  شرکت است. 
مدیر شرکت به او نزدیک می شود و تالش می کند 
اتفاق شرکت  این  از  لیلی پس  بگیرد.  را  او  دست 
لیلی در محل  اذیت  و  آزار  را ترک می کند. هنوز 
کارش فراموش نشده است که شوهر دوستش ُسها، 
تالش می کند با او رابطه برقرار کند. لیلی از برقرار 
کردن چنین رابطه ای سر باز می زند. فشار جامعه، 

»عاشق داعشی من« در ۲۹۲ صفحه توسط هاجر 
ترجمه  داودی  مهدیه  توسط  و  تحریر  عبدالصمد 
شده است. عاشق داعشی من، کتابی  است جذاب 
پیام ها و نکات  مهم و حیاتی. متن  با  و خواندنی، 
روان کتاب سبب شده است که خواننده بتواند آن 
را یک نفس بخواند. صحنه ها به حدی جذاب روایت 
شده است که شما را میخ کوب می کند و نمی توانید 
آن را به زمین بگذارید. در سراسر کتاب در انتظار به 
سر می  برید و می خواهید بدانید که بعداً چه می شود. 
داستان ها به زبان ساده روایت شده و این سبب شده 
است که لهجه موجود در متن ضعیف به نظر برسد. 
داستان از زبان سوم شخص روایت می شود و گاهی 
سر و کله  شخصیت های داستان پیدا می شود و به 
گفت و گو می پردازند. روایت داستان توسط شخص 
بیش تر  جذابیت  سبب  شخصیت ها  خود  و  سوم 
داستان شده اند. مهارت نویسنده در تصویرسازی و 
بیان فضای حاکم صحنه ها سبب می شود که شما 
بخشی از داستان باشید، با شخصیت های داستان 
اول  احساس خوشحالی کنید و آن جا که شخص 
داستان نگران است و در ترس به سر می برد، شما 

نیز چنان احساسی داشته باشید.
روابط  و  فردی، خانواده گی  زنده گی  داستان، روی 
لیلی زن  به  نام »لیلی« می چرخد.  زنی  اجتماعی 
زیبا و خوش بخت ا ست که در شهر قاهره، پایتخت 
این  می کند.  زنده گی  محمود  شوهرش  با  مصر 
خوش بختی اما زیاد دوام نمی آورد. محمود، شوهر 
لیلی، شغل بازرگانی دارد و گاه گاهی به کشورهای 
مختلف سفر می کند. عادل، پدر لیلی، در مصر از 
آن که  با  است.  شناخته شده  شخصیت های  جمله 
لیلی  زنده گی جمع وجوری دارد، با آن هم خانواده و 
جامعه ای که او در آن زندگی می کند، شباهت های 
زیاد با افغانستان دارد. دیری نمی گذرد که زنده گی 
خوش و آرام لیلی به هم می خورد. لیلی درمانده و 
ناامید می شود. به هم خوردن زنده گی خانواده گی 
و عوامل اجتماعی، نقش کلیدی در پیوستن او به 
گروه داعش دارد. لیلی که در زنده گی کم و کسری 
ندارد، با تمام وجود به محمود، شریک زنده گی اش، 
موفقیت آمیز  زنده گی  که  آن جا  تا  می ورزد.  عشق 
آنان سبب شهرت شان در شهر و دیارشان می شود. 
به  نسبت  و  بهانه گیر  نمی گذرد که محمود  دیری 
زنده گی کم توجه می شود. او پس از یک روز کاری 
لیلی  با  طالق  از  و  برمی گردد  خانه  به  پرمشقت 
صحبت می کند. لیلی شوکه می شود. طالق، توفانی 

که ستون های خوش بختی لیلی را لرزاند.
تا  کند  محمود صحبت  با  کرد  بارها سعی  »لیلی 
علت تغییر رفتار او را بفهمد؛ اما هرچه تالش کرد، 
تا  داد  انجام  همه کار  نشد.  دست گیرش  چیزی 
محمود را راضی نگه دارد؛ اما باز هم نشد. تا این که 
شبی محمود وارد اتاق خواب شان شد، داشت اشک 
می ریخت، روبه روی لیلی ایستاد و به او گفت که 
باید از هم جدا شوند.« لیلی حدس می زد که پای 
زن دیگری در وسط است؛ اما محمود همیشه انکار 
می کرد. پس از طالق، رنج ها و روزهای مشقت بار 
او تغییر می کند.  با  لیلی آغاز می شود. رفتار همه 
لیلی دیگر آن زن خوشحال و خوش بخت نیست. 
سنگین  سنگ   یعنی  این  و  است  گرفته  او طالق 
بردوش زنان. رفتار همه با او تغییر می کند و حتا 
پدرش و خانواده اش رفتارهای او را زیر نظر دارند. 
بارها به او گوش زد می کنند که دیگر آن زن سابق 
نیست و مردم در واکنش به کوچک ترین اشتباه او 
از »کاه کوه می سازند«. خانواده لیلی حتا مانع سفر 

او با دوستانش می شود.
لیلی  داشتی.  شوهر  قباًل  خوب  گفت:  »مادرش 

پدرش  که  است  نشده  تمام  دوستان  و  کار  محل  
است،  خوبی  پسر  که  احمد  با  می خواهد  لیلی  از 
نسبت  از عشق  خود  بار  هر  اما  لیلی  کند.  ازدواج 
به محمود می گوید. پدر پافشاری می کند. حتا ُسها، 
شوهرش  رفتار  متوجه  که  دوستش  نزدیک ترین 
با  که  می خواهد  او  از  است،  شده  لیلی  به  نسبت 
احمد ازدواج کند. لیلی از جامعه و اعضای خانواده 
ناامید می شود. او دیگر آن زن خوش  و خندان نیست. 
ناراحتی و ناامیدی لیلی را می توان به راحتی دید. او 
در اوج تنهایی و ناامیدی تماسی از سمیره، همکار 
سابقش دریافت می کند. سمیره در اولین مالقات 
تمام  او  بپیوندد.  داعش  به  که  می خواهد  لیلی  از 
تبلیغات  را  داعش  خون خوار  گروه   منفی  اعمال 
لیلی  می خواند.  گروه  این  علیه  غربی  رسانه های 
تسلیم  است،  شده  ناامید  جامعه  و  خانواده  از  که 
تبلیغات سمیره و افراد وابسته به داعش می شود. 
برای اعضای خانواده نامه می نویسد و بدون این که 
از پیوستن با گروه داعش سخنی بگوید با جمعی 
از دختران فریب خورده  دیگر که هرکدام داستانی 
شبیه لیلی دارد، از طریق ترکیه به مرکز حاکمیت 
داعش به »رقه« می رود. گروه داعش عموماً کسانی 
را که بنا بر دالیل مختلف از جامعه و خانواده ناامید 
و سرخورده شده اند، جذب می کند و برای اعضای 
گروه باغ های سرخ و سبز را نشان می دهد. این گروه 
اعضای تازه وارد را با شعار زنده گی بهتر و حمایت 
همه جانبه اغفال می کند. گروه داعش، لیلی را به 
عنوان مترجم زبان آلمانی استخدام می کند. لیلی 
بعدها توسط عمر، محافظ ام  سلمان، آگاه می شود 
که هدف اصلی پدرش است که فرد صاحب نفوذ و 
دارای شرکت بزرگی در مصر است. عمر جوانی  است 
افراد  او از جمله  که با چندین زبان آشنایی دارد. 
مورد اعتماد ام  سلمان است. عمر از اولین روز ورد 
لیلی به گروه داعش می خواست او را از این جهنم 
همان  عمر  که  می شود  معلوم  بعدها  کند.  بیرون 
کسی است که لیلی را هنگام دانش جویی دوست 
داشته و عاشق او بوده است. اما فقر و عوامل دیگر 
سبب می شود که عمر نتواند لیلی را خواستگاری 
کند. لیلی با محمود ازدواج می کند. بعد از مدتی، 
لیلی تازه متوجه می شود که وارد چه جهنمی شده 
و  از سپری کردن روزهای دشوار، عمر  بعد  است. 

از  پس  کنند.  فرار  یمن  به  می شوند  موفق  لیلی 
سپری شدن چند روز، لیلی از آن جا به عربستان 
سعودی می رود. عمر، لیلی را به تنهایی به عربستان 
می فرستد و از او می خواهد که هر روز پس از نماز 
باشد. عمر  مغرب در دروازه اصلی حرم منتظرش 
می گوید که اگر با لیلی یک جا به عربستان سعودی 
لیلی  را پیدا خواهد کرد.  برود، گروه داعش آن ها 
پس از پافشاری بسیار، قبول می کند و به عربستان 
می رود. عمر را افراد گروه داعش دست گیر می کنند 
در  روز  هر  لیلی  می برند.  سلمان  ام   نزد  دوباده  و 
مدت  از  پس  عمر  می ایستد.  حرم  اصلی  دروازه 

 طوالنی برمی گردد.
عمر و لیلی ازدواج می کنند و حاصل آن دختری  
که  است  ساله   ۲۲ ملک  »ملک«.  نام  به  است 
از  مادرش  مرگ  از  بعد  او  می کند.  فوت  مادرش 
آلمان برمی گردد. در یک اتفاق جالب با »ماجد«، 
پسر محمود، شوهر سابق مادرش، آشنا می شود و 
فرزند زن دوم محمود  ماجد  ازدواج می کند.  او  با 
است؛ زنی که سبب شده بود، محمود از لیلی جدا 
شود. اما محمود همیشه از وجود زن دیگری انکار 
می کرد. لیلی پس از برگشت از دام داعش و فوت 
عمر، می داند که محمود با زن دیگری ارتباط داشته 

و حاصل آن فرزندی است به  نام ماجد.
ماجد هنوز کودک بوده که مادرش به دلیل سرطان 
درگذشته است. داستان با مرگ لیلی به اوج تراژدی 
و با برگشت دخترش به مصر به یک پایان آرام و 

خوشحال کننده می رسد.
از  بسیاری  داستان  همانند  لیلی  زنده گی  داستان 
زنان افغانستان است. در افغانستان زن مطلقه نیز 
دارد.  را  از طالق  پس  لیلی  زنده گی  دشواری های 
فرق نمی کند که چه عاملی زنده گی مشترک  آنان 
را به هم زده است. جامعه به زن مطلقه به چشم 
سرزنش  مورد  همواره  او  و  می کند  نگاه  گناه کار 
جامعه و خانواده قرار دارد. در این جامعه، به طالق 
مطلقه  زن  و  می شود  نگریسته  لکه  ننگ  همانند 
نیست.  امان  در  مردم  زبان  شر  از  جایی  هیچ   در 
محدویت های زنده گی پس از طالق برای زنان چند 
برابر می شود. این محدودیت ها در جامعه و حتا در 

محیط خانوداه وجود دارد.
حیاتی  و  هشدارآمیز  پیام های  لیلی  داستان 
مردان  به  دارد.  زنان  انسان ها، خصوصاً  همه  برای 
می گوید، در حالی که زنده گی آرام و خوش دارید، 
آلوده به هوا و هوس نشوید و پای هیچ زِن دیگری را 
در زنده گی مشترک تان نکشید. به خانواده ها تأکید 
می کند که دختران تان را به »بد« ندهید و هنگامی 
که زنی طالق می گیرد، فشار و محدودیت ها بر او را 
چند برابر نکنید. این داستان می گوید که به جای 
تصمیم  تا  کنید  کمک  او  به  مطلقه،  زن  سرزنش 
بهتر برای زنده گی آینده خود بگیرد.  داستان لیلی 
بلند  آواز  با  کار،  محل  در  کارفرماها  و  جامعه  به 
با نیش زبان و نگاه های هوس آلود  داد می زند که 
را  آن ها  نکنید.  مبدل  جهنم  به  را  زنان  زنده گی 
ناامید و مجبور به کارهای اشتباه نکنید . ناامیدی و 
سرخورده گِی پای زنان را به ناکجاآبادی می کشاند 
که هیچ گاهی تصور آن را نمی کردید. این داستان به 
زنان و مردانی که سخت ترین روزها را در پایگاه های 
داعش تحمل کرده اند، نشان می دهد که آدمی در 
هیچ شرایطی نباید تسلیم شود. به آنان می گوید که 
بار بار پس از هر افتادن بر زمین، دوباره قوی و بهتر 
از گذشته بلند شوید و حرکت کنید. به مسووالن 
گروه های  مواظب  که  می دهد  پیام  حکومتی 
افراطی داخلی و خارجی باشید تا هیچ کسی طعمه 
گروه های خون خوار و وحشت آفرین نشود. در پایان 
به گروه های افراطی مذهبی می فهماند که زیر نام 
دین و خدا بر انسان ها ظلم نکنید و آنان را به دام 
و  مالی  توانایی  که  میزانی  هر  به  نکشانید.  مرگ 
تسلیحاتی داشته باشید و با تذویر و فریب مردم را 
جذب کنید، روزی مردم به ماهیت تان پی خواهند 
برد. آن روز دور نیست. پایان کارتان نابودی  است. 
نابود  نیز  شما  شد،  نابود  داعش  گروه  که  آن گونه 

می شوید.

»عاشق داعشی من«
جوامع مردساالر را به چالش می کشد

داستان، روی 
زنده گی فردی، 

خانواده گی و روابط 
اجتماعی زنی به  نام 

»لیلی« می چرخد. 
لیلی زن زیبا و 

خوش بخت ا ست 
که در شهر قاهره، 

پایتخت مصر با 
شوهرش محمود 
زنده گی می کند. 

این خوش بختی اما 
زیاد دوام نمی آورد. 
محمود، شوهر لیلی، 

شغل بازرگانی 
دارد و گاه گاهی به 
کشورهای مختلف 

سفر می کند. عادل، 
پدر لیلی، در مصر از 

جمله شخصیت های 
شناخته شده است. 

با آن که لیلی  زنده گی 
جمع وجوری دارد، 

با آن هم خانواده و 
جامعه ای که او در 
آن زندگی می کند، 
شباهت های زیاد با 

افغانستان دارد.
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بعد بارکزی برای جمع آوری کمک از افراد نیکوکار برای 
ساخت آسایشگاه به تهران آمد و پس از حدود سه سال 
خانواده محسنی را مالقات کرد. او عکس هایی از مراحل 
ابتدایی ساخت آسایشگاه با خود داشت و ثنا محسنی 
با دیدن آن عکس ها تصمیم گرفت برای اولین بار راهی 

افغانستان شود.
بود.  ندیده  اصاًل  را  افغانستان  و  است  ایران  متولد  ثنا 
همین مسأله تصمیم ترک ایران و زنده گی در افغانستان 
را برایش سخت تر کرده بود. او می خواست با آمدن به 
هرات، عبدالعلی بارکزی را در ساخت آسایشگاه کمک 
کند، اما می دانست که دوری از خانواده آسان نیست و 
ممکن است اعضای خانواده اش با این تصمیم مخالفت 

کنند.
مورد  در  و  کرد  دل  یک  را  دل  صد  جوان  دختر  این 
همه  اما  کرد،  خانواده صحبت  اعضای  با  خود  تصمیم 
که  بود  این  هم  مخالفت شان  دلیل  و  کردند  مخالفت 
ازدواج و زنده  گی مشترک با فرد دارای معلولیت، کاری 
سخت است و زنده گی در افغانستان برای دختری که در 

ایران متولد شده و افغانستان را ندیده، چالشی بزرگ . 
مساله دیگر که برای خانواده محسنی اهمیت نداشت، اما 
در افغانستان تابو به شمار می رفت، تفاوت های قومی و 
مذهبی میان ثنا و عبدالعلی بود. ثنا محسنی دختری از 
قوم هزاره و شیعه مذهب بود و عبدالعلی بارکزی مردی 
اعضای خانواده محسنی  از قوم پشتون و سنی مذهب. 
مانند  کشوری  در  پیوندی  چنین  می کردند  احساس 

افغانستان دشوار است.
ثنا محسنی یک سال تالش کرد تا خانواده خود را قناعت 
عبدالعلی  با  و  افغانستان سفر  به  دهند  اجازه  که  دهد 
ازدواج کند. او با پدرش به هرات آمد و با بارکزی ازدواج 
کرد؛ زمانی که کار ساخت آسایشگاه زیاد پیش نرفته 
بود و با هموار شدن تپه خاکی، چند نهال در محوطه 

آن کاشت شده بود.
از خانواده در هرات  را دور  ثنا روزهای بسیار دشواری 
سپری کرد، اما به تصمیمی که گرفته بود، اعتقاد داشت 
و برای رسیدن به هدف مشترکی که با شوهرش داشت، 
تمام سختی ها و مشکالت را تحمل  می کرد و اندک اندک 

ساخت آسایشگاه افراد دارای معلولیت پیش  می  رفت.
با آغاز فعالیت آسایشگاه خیریه پیر هرات، دشواری برای 
ثنا محسنی چند برابر شد. او حاال در کنار پرستاری و 
مواظبت از شوهرش، به عنوان معاون اجرایی آسایشگاه 
دارای  فرد  چندین  نگه داری  و  رسیده گی  مسوولیت 

معلولیت جسمی و ذهنی را بر عهده داشت.
دوازدهم  صنف  پایان  از  پس  آسایشگاه  اعضای  برخی 
تحصیالت  و  شوند  دانشگاه  راهی  داشتند  آرزو  مکتب 
فعاالن  از  حق یار،  کریم  هماهنگی  با  گیرند.  فرا  عالی 

چند سال پیش وقتی ثنا محسنی 
به  می کرد،  زنده گی  ایران  در 
اقامت  کارت  نداشتن  دلیل 
ثبت  مکتب  در  نتوانست 
کرمان  شهر  از  و  کند  نام 
در  بتواند  تا  رفت  تهران  به 
مهاجران  غیردولتی  مکتب های 
درس  خودگردان(  )مدرسه های 
بخواند. کودکی که مانند بسیاری دیگر از دانش آموزان 
آرزو داشت روزی با پایان مکتب، به دانشگاه راه یابد و 

داکتر شود. 
مسیر  تهران،  در  اقامت  و  کرمان  شهر  از  کوچیدن 
زنده گی وی را کاماًل دگرگون کرد. او در تهران با مردی 
آشنا شد که سبب این تغییر بزرگ بود. خانواده محسنی 
قصه مردی را شنیدند که با وجود محدودیت فزیکی، با 
دهان نقاشی می کند، موسیقی می  نوازد و کارهایی انجام 

می دهد که افراد عادی از انجام آن عاجز ند.
 ثنا به همراه اعضای خانواده به آسایشگاه کهریزک تهران 
می رود تا آن مرد از نزدیک مالقات کند. اعضای خانواده 
شگفتی زده  مرد،  این  توانایی هایی  دیدن  با  محسنی 
این  می گیرند.  دهان  در  حیرت  انگشت  و  می شوند 
مالقات سرآغاز آشنایی آن ها با عبدالعلی بارکزی است.

ایجاد  از  پس  و  بود  هرات  والیت  از  بارکزی  عبدالعلی 
در  و  کرد  مهاجرت  تهران  به  فزیکی،  محدودیت 
آسایشگاه معلوالن کهریزک زنده گی خود را ادامه داد. 
رابطه خانواده محسنی با او چنان گرم شد که این مرد 
را هفته ای چند روز از آسایشگاه به خانه خود می بردند.

اعضای خانواده محسنی یک تقسیم اوقات را ترتیب کرده 
و روزهای هفته را برای حضور در آسایشگاه کهریزک و 
دیدار با عبدالعلی بارکزی میان خود تقسیم کرده بودند. 
ثنا محسنی در کنار دیگر اعضای خانواده به آسایشگاه 
می رفت و موسیقی، نقاشی و نویسنده گی تمرین می کرد.

بارکزی  از آشنایی خانواده محسنی و عبدالعلی  مدتی 
به  گرفت  تصمیم  وی  طالبان  سقوط  با  و  گذشت 
افغانستان بازگردد و یک آسایشگاه مجهز و معیاری برای 
افراد دارای معلولیت ایجاد کند. او نامه هایی به مقام های 
حکومتی افغانستان نوشت و طرح خود را به گونه کامل 

شرح داد.
بارکزی از تهران راهی هرات شد تا کار عملی ساخت 
آسایشگاه را آغاز کند. یک زمین خشک و بی آب و علف را 
در منطقه گازرگاه شهر هرات تحویل گرفت که یک تپه 
خاکی وسط آن بود. در نبود انترنت و موبایل، خانواده 
محسنی سه سال از عبدالعلی بارکزی بی خبر بودند و 

نامه ای از تهران برایش فرستادند.
جواب نامه چند ماه بعد از هرات به تهران رسید. مدتی 

مدنی هرات، زمینه اهدای بورسیه و جذب رایگان اعضای 
آسایشگاه به چند دانشگاه غیردولتی در هرات فراهم شد 

و آنان وارد دانشگاه شدند.
برای  فعالیت فشرده  از سال ها کار و  ثنا محسنی پس 
راه اندازی آسایشگاه افراد دارای معلولیت در هرات، حاال 
کودکی  آرزوی  دنبال  تا  بود  کرده  پیدا  را  فرصت  این 
خود برود و رشته طب را در دانشگاه بخواند. او در یکی 
از دانشگاه های غیردولتی جذب و موفق شد رشته طب 

معالجوی را به پایان برساند.
و  مواظبت  آسایشگاه،  اداری  و  رسمی  کارهای  انجام 
سختی  بسیار  کار  دانشگاه  ادامه  و  شوهر  از  پرستاری 
بود و ثنا مجبور بود پس از پایان یک روز پُرمشغله و 
برای  و  بخواند  درس  شب  نیمه های  تا  خسته کننده، 
آماده گی  طب  درسی  مضمون های  دشوار  آزمون های 

بگیرد.
افراد دارای معلولیت  افراد بستری در آسایشگاه  برخی 
پیر هرات، قربانیان جنگ افغانستان هستند و در جریان 
روحی شده اند.  و  سال ها جنگ دچار صدمات جسمی 
نگه داری و پرستاری از این افراد کاری بسیار سخت و 
طاقت فرسا است، اما مسووالن آسایشگاه هر روز با عشق 

و محبت این کار را انجام می دهند.
طی  که  دیگر  دختر  و  زن  هزاران  مانند  محسنی  ثنا 
سال های گذشته برای رسیدن به آرزوهای شان با تمامی 
دشواری های اوضاع افغانستان جنگیده اند، نگران آینده 
است، اما تنها امیدش این است که اگر طالبان در آینده 
سیاسی افغانستان سهیم باشند، مانند گذشت از وحشت 

و خشونت کار نگیرند.
پرسیدم:  محسنی  خانم  از  وقتی  مصاحبه  پایان  در 
نگران  »خیلی  گفت:  هستید؟«  آینده  نگران  »چه قدر 
هستم، جنگ همه چیز را از ما می گیرد!« سال ها پس 
از تصمیم سخت ثنا محسنی برای ترک ایران و سفر به 
تصمیم  این  از  او  آسایشگاه  فعالیت  با  افغانستان، حاال 

خود راضی است.
پس از آمدن ثنا محسنی به هرات، خانواده اش از ایران 
به اروپا مهاجرت کردند. زنی که میان زنده گی راحت و 
از  و دور  زنده گی دشوار  و  بدون درد سر کنار خانواده 
با  انتخاب کرد، حاال  را  دوم  راه  افغانستان،  در  خانواده 
دیدن افرادی که آسایشگاه تنها پناهگاه آنان است، به 

این تصمیم دشوار خود افتخار می کند.
او خاطرات تلخ و شیرین زیادی از فعالیت در آسایشگاه 
پیر هرات دارد و می خواهد در آینده بخشی از خاطرات 
خود را در قالب یک کتاب چاپ و نشر کند؛ اما هم زمان 
نگران است که وضعیت افغانستان برای زنان دشوار شود 
خود  حقوق  ابتدایی ترین  از  گذشته  مانند  قشر  این  و 

محروم شوند.

شجاعت یک زن؛
چرا ثنا محسنی ماندن در افغانستان را ترجیح داد؟

شمیم فروتن

کافه نشینی؛

زنان بامیانی: 

گذراندن  برای  مناسب  مکانی  نخست  نگاه  در  کافه  
اوقات فراغت به نظر می آید، اما در ُکل فضای عمومی 
آن  به  مراجعه  با  افراد  که  است  مالکیت خصوصی  با 
ساعاتی از زنده گی روز مره خود را با افراد هم فکرشان 

سپری می کنند. 
پر طرفدار  دورهمی  از  یکی  کافه گردی  اواخر  این  در 
شهرنشینان به حساب می آید. عالقه مندی و استقبال 
که  است  شده  باعث  کافه ها،  به  نسبت  جوانان  گرم 
با  کابل  شهر  مختلف  مکان های  در  زیادی  کافه های 

عناوین و رویکردهای متفاوت راه اندازی شود.
امین ارجمند، مدیر یکی از کافه های پل سرخ، می گوید: 
»روزی که با جمعی از دوستان به فکر ایجاد یک کافه 
وقتی  و  بود  فرهنگ  غنیمت سازی  ما  هدف  افتادیم، 
راه اندازی این کافه را نهایی کردیم، در قدم نخست روی 
این  با مشورت دوستان  نام و مکان آن فکر کردیم و 
کافه را در یک مکان  غنامند از فرهنگ، یعنی پل سرخ 
کابل، ایجاد کردیم و برای این که مشتریان ما هیچ گاهی 
این کافه را به عنوان خانه  بیگانه گی نکنند،  احساس 

دوست مسما کردیم.«
یکی  می گذرد.  سال  سه  مدت  دوست  کافه  ایجاد  از 
آسیب های  کاستن  کافه،  این  شایسته  کارهای  از 
جوانان  بیش تر  را  کافه  این  اعضای  است.  اجتماعی 
ایده های  با  جوانان  این  می دهند.  تشکیل  فرهنگی 
جوانانی  از  عده ای  برای  توانسته اند   بشر دوستانه شان 
را  اشتغال زایی  زمینه  مواجه اند،  بیکاری  معضل  با  که 

فراهم کنند.
به گفته آقای ارجمند، مساله تجارت هیچ گاهی برای 
بر اساس  را  نرخ ها  آن ها  نیست.  و  نبوده  مطرح  آن ها 
کرایه، مالیه و معاش کارمندان می سنجند. او می افزاید: 
نبات  و  نقل  حرف ،  چند  و  چای  چاینک  یک  با  »ما 

دوستان، این کافه را سر پا نگه  داشته ایم.« 

در  مشورتی  نشست  یک  بامیانی طی  زنان  از  جمعی 
پیوند به روند صلح، با ابراز نگرانی از بدتر شدن اوضاع 
امنیتی در کشور می گویند که در فکر و رویکرد طالبان 

تغییری نیامده است و این گروه به صلح باور ندارد.
این زنان بامیانی تأکید کردند که هیأت مذاکره کننده  
دولت افغانستان و اعضای زن این هیأت، باید روی حفظ 
ارزش های به  دست آمده طی ۱۹ سال اخیر، به  ویژه 
با طالبان چانه زنی کنند. به گفته  دستاوردهای زنان، 
آن ها نباید حقوق و آزادی های زنان در مذاکرات صلح 

نادیده گرفته شود.
این  در  بامیان،  والیتی  شورای  عضو  خاوری،  طیبه 
نشست گفت که زنان افغانستان نسبت به بیست سال 
پیش بسیار تغییر کرده اند؛ اما »طالب، همان طالب دو 
دهه قبل است«. به باور این عضو شورای والیتی بامیان، 
طالبان در ماه های اخیر با گسترش حمله های خود بر 
اصلی خود  دیگر چهره  بار  بخش های مختلف کشور، 
را به نمایش گذاشتند. بانو خاوری افزود که طالبان با 
صلح کاماًل بیگانه اند و مایل نیستند تا شهروندان کشور 
داشته  مسالمت آمیز  و  انسانی  زنده گی  سایه  صلح  در 
باشند. او افزود: »طالب امروز هیچ تفاوتی با طالب دیروز 
ندارد. هیچ گونه امیدی به طالبان نداریم.« اما از دید بانو 
خاوری، زنان در دو دهه گذشته در بخش های گونه گون 
به گونه  قابل مالحظه رشد کرده اند و اجازه نمی دهند 
قانون  ارزش های  و  نادیده گرفته  دیگر حقوق شان  بار 
پا  زیر  در گفت وگوهای صلح  بشری  و حقوق  اساسی 

شود.
با  هم زمان  که  گفت  بامیان  والیتی  شورای  عضو  این 
دیگر  بار  امریکا  طالبان،  سوی  از  خشونت   افزایش 
به  است.  داده  تغییر  را  طالبان  قبال  در  خود  رویکرد 
گفته خاوری، امریکا اعالم کرده که نیروهای امنیتی و 
دفاعی افغانستان را حمایت می کند و کمک های مالی 

این کشور نیز ادامه خواهد یافت.
صدیقه محمدی، یکی از اشتراک کننده گان این نشست 
و  ندارند  باور  به صلح  طالبان  که  گفت  نیز  مشورتی، 
همه روزه با حمله های تهاجمی بر مناطق مختلف کشور 
و همین طور راه اندازی عملیات های انتحاری و انفجاری، 
افراد بی گناه را هدف قرار می دهند. به  غیرنظامیان و 
گفته  بانو محمدی، زنان نباید تسلیم شوند و در صورتی 
که ضرورت باشد، باید سالح بردارند و در کنار مردان از 

ارزش ها و حقوق شان دفاع کنند.
از  و  بامیان  دانشگاه  دانشجویان  از  یعقوبی،  ُخرما 
اشتراک کننده گان این نشست، از حضور کم رنگ زنان 
اسالمی  جمهوری  گفت وگو کننده   هیأت  ترکیب  در 
انتقاد کرد. به نظر خانم یعقوبی،  افغانستان در دوحه 
از جمله  اخیر  دهه  دو  ارزش های  امکان حفظ  زمانی 
حقوق زنان در مذاکرات صلح میسر می شود که زنان 
و  گسترده  حضور  صلح  بین االفغانی  گفت وگوهای  در 
معنادار داشته باشند. یعقوبی افزود، صلحی که در آن 
این  زنده گی  و  شود  گرفته  نادیده  زنان  دستاوردهای 
بخش از جامعه را محدود سازد، هرگز برای زنان قابل 
قبول نیست. به باور او، دو دهه پیش زنان از حقوق خود 
آگاهی کم تری داشتند و به همین دلیل نادیده گرفته 
می شدند؛ اما در بیست سال اخیر به آگاهی و سواد الزم 
دست یافته اند و اجازه نمی دهند تا زنده گی انسانی و 
باعزت، از آن ها گرفته شود. خرما یعقوبی تأکید کرد که 
زنان خانه نشینی را هرگز نمی پذیرند و به فعالیت های 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ادامه می دهند.
حفظ  بر  دیگر  بار  حالی  در  بامیانی  زنان  این 
دستاوردهای دو دهه اخیر در کشور به  ویژه حقوق زنان 
در گفت وگوهای بین االفغانی صلح تأکید کردند که چند 
برای  زنان  ائتالف  و  زنان  نیز شبکه والیتی  ماه پیش 
صلح، با همکاری نهاد برابری برای صلح و دموکراسی، 
آن  امضاهای  با  همراه  را  زن  حدود ۱۵هزار  پیام های 
نامه  از سراسر کشور جمع آوری کرده و ضمیمه  یک 
به سازمان های بین المللی فرستادند. نماینده گان شبکه 
والیتی زنان در بامیان، آن زمان گفته بودند که نگرانی ها 
و توقعات زنان در آن نامه درج شده و از سازمان های 
ناتو، ملل متحد و سایر طرف های دخیل پرسیده شده 
که زنان در کجای معادالت و مذاکرات صلح قرار دارند.

موقع آقای تابش، جای خالی یک کافه را در این مکان 
احساس می  کند و در روز جشن فراغتش در حالی  که 
او  هستند،  جشن  برگزاری  مشغول  دوستانش  بقیه 

جشن افتتاحیه کافه آذر را برگزار می کند.
کافه آذر با نما و چیدمان کم نظیری که دارد، گویا تمام 

ذوق ها و سلیقه ها را در خود جا داده است.
از ایجاد این کافه، مدت چهار سال می گذرد. کافه آذر، 
دفترچه خاطرات بسیاری از جوانان شده است. هر روز 
قصه ها و خاطرات فراموش ناشدنی در سینه این کافه 

ثبت می شود.
حمید یکی از مشتریان کافه آذر است که با جمعی از 
دوستانش سرگرم گفت وگوهای دوستانه هستند. پیاله 
چایش را بر می دارد و می گوید: »عصرها فارغ از اوقات 
کاری ام ، ناخود آگاه  به سمت این کافه کشیده می شوم 
و این کافه را با تمام شیرینی ها و تلخی هایش دوست 
دارم، زیرا این کافه بازتاب دهنده خاطرات چندین ساله ام 

است.« 
کافه آذر برای جوانان نویسنده و شاعر نیز به یک حلقه 

خوب ادبی و فرهنگی مبدل شده است.
کابل، شهری کوچک و پرنفوس است. این شهر برای 
تفریح و سرگرمی جوانان مکانی زیاد ندارد. کافه ها در 
ایجاد  فضایی  برای جوانان  پایتخت جهان،  ناامن ترین 
کرده است که چند دقیقه ای دور از همه دغدغه ها آرام 

باشند و از زنده گی خود لذت ببرند. 
با این حال طبق آمار شهر داری کابل ۱۱۱۹ رستورانت 
مهمان خانه دار  رستورانت   ۱۳۴ و  مهمان خانه  بدون 
که کافه ها نیز شامل آن می باشند، از شهرداری جواز 

فعالیت را دریافت کرده اند.
به گفته معروف علی زی، مسوول هماهنگی با رسانه ها 
هیچ گونه  کافه   یک  ایجاد  برای  کابل،  شهرداری  در 
محدودیتی وضع نشده است و هر کسی می تواند با در 

در نزدیک غروب که فضای این کافه را بوی قهوه فرا 
می گیرد، یک تعداد از جوانان در قالب گروه های دونفره 
از فضای  فرار  برای  و  اوقات کاری  از  فارغ  پنج نفره  تا 
شلوغ و ناامن کابل، در گوشه های دنج و آرام این کافه 

دور هم می نشینند. 
بازی هایی مانند شطرنج که مغز را به چالش می کشد، 
یکی از بازی های معمول این کافه است. جاوید شایان، 
روز  هر  خودش  گفته  به  که  کافه نشین هایی  از  یکی 
کافه  این  در  دوستانش  با  را  ساعتی  چند  بال استثنا 
شطرنج بازی می کند، کافه ها را مکان های ضروری یک 
جامعه تعریف می کند و می گوید: »فضای صمیمی و  
دور از تنش کافه ها، انسان ها را از تنهایی می رهاند.« 
به گفته آقای شایان، این گفت وگوها و تعامالت جوانان 
عطوفت و مهربانی را افزایش داده و صمیمیت را برای 
دسترس  در  را  امکانات  کوچک ترین  که  جوانی  نسل 

ندارد، فراهم می کند.
فعالیت  های چشم گیر کافه ها در مکان های  مختلف شهر 
کابل که هر روز در حال گسترش است، نشان دهنده 

استقبال گرم مردم از کافه ها است. 
غفور تابش، مدیر یکی از کافه های غرب کابل،  هدف 
از ایجاد کافه  آذر را یکی از نیازهای اجتماعی جوانان 
می داند و می گوید: »مردم برای کسب آرامش روحی و 
تفریح، به مکان های آرام بخشی چون کافه ها نیاز دارند.«

به گفته آقای تابش، شش سال پیش جمعی از جوانان 
به شمول او، از والیات مختلف برای ادامه تحصیل به 
کابل می آیند. با پول ناچیزی که در دست دارند،  فقط 
می توانند یک اتاق  نمناک را به کرایه بگیرند. آن ها که 
جای مناسبی برای نشستن ندارند، گاهی در رستورانتی 
واقع در پل خشک دشت برچی جمع می شوند و روی 
رستورانت  این  اما  می کنند؛  بحث  درسی  موضوعات 
جای مناسبی برای تبادل افکار آن ها نیست. از همان 

خاطر آرام در ناامن ترین پایتخت جهان

رویکرد طالبان تغییر 
نکرده است

الیاس طاهری

محمدحسین نیک خواه
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سقوط دراماتیک و سریع ولسوالی ها در والیات شمال 
نیست.  کار یک شبه  و  تصادفی  امر  طالبان  به دست 
عده ای از توطیه داخل نظام حاکم، به خصوص از سوی 
ارگ سخن می گویند که این نیز درست و موجه به 
نظر نمی رسد؛ هرچند که سیاست و عمل کرد غنی و 
حکومت او و رفتار نادرست کالن های جبهه جهاد و 
مقاومت در این حوزه و شریک سفره حکومت کرزی 
و غنی، زمینه های مساعد این وضعیت را فراهم کرد. 
در  تدریجی  صورت  به  شمال  در  ولسوالی ها  سقوط 
نتیجه عواملی ممکن شد که مهم ترین آن ها را این گونه 

می توان برشمرد:

۱- ایجاد خال و فاصله میان حکومت و مردم در اثر 
فساد حکومت که با گذشت هر روز این خال عمیق تر 
در  فاسد  دولت  می شد.  گسترده تر  فاصله  این  و 
در  موثر  و  سالم  محلی  حکومت های  نتوانست  کابل 
ولسوالی ها و والیات ایجاد کند. ساختار متمرکز نظام 
سیاسی که هیچ نقشی به مردم در تعیین مسووالن 
محلی شان نمی دهد و تمام قدرت را در دست پایتخت 
و  فساد حاکمان  است،  داده  قرار  ارگ  به خصوص  و 
برابر  در  آن ها  بی اعتنایی  و  محلی  حکومت  دستگاه 
مردم را در تمام این سال ها تشدید کرد. جای این خال 
و فاصله را که این سیستم و حاکمان و نهادهای فاسد 
به  وجود  محلی  در حکومت های  پاسخگو  غیرقابل  و 

آورد، طالبان پرکردند.

۲-  ایجاد فاصله و بی اعتمادی میان مردم و رهبران 
و کالن های سیاسی، نظامی و اجتماعی این حوزه، به 
وارثان  و  اسالمی  جمعیت  کالن های  میان  خصوص 
جبهه جهاد و مقاومت استاد ربانی و احمدشاه مسعود 
با مردم و مجاهدان این جغرافیا. این ها طی بیست سال 
غنی  و  کرزی  سفره حکومت  در  شراکت  و  حکومت 
در زیر سایه امریکا که مصروف و مشغول زراندوزی و 
منفعت شخصی و خانواده گی خود شدند، مردم همراه 
و هم سنگر خود را در این حوزه فراموش کردند. از مردم 
فاصله گرفتند، به نیازمندی ها و مطالبات آن ها توجه 
نکردند و صدای این مردم را نشنیدند. سرخورده گی، 
نارضایتی و فاصله مردم از آن ها، زمینه را برای نفوذ 

طالبان در شمال هموار کرد.

برنامه های  در  متوازن  و  عادالنه  سیاست  عدم   -۳
شمال،  والیات  در  دولت  اجتماعی  و  اقتصادی 
دولت  است.  طالبان  نفوذ  در گسترش  دیگری  عامل 
افغانستان به ریاست کرزی و غنی هیچ گاه در والیات 
و  بازسازی  جهت  در  جنوب  والیات  حد  به  شمال 
توسعه اقتصادی و عمرانی آن توجه نکردند. انجوها و 
موسسات خارجی کمک کننده نیز عمل مشابه داشتند. 
هم دولت و هم آن ها بیش ترین توجه و سرمایه گذاری 
را برای ساخت وساز در جنوب انجام دادند تا شاید از 
پروژه  یک  وقتی  حتا  بکاهند.  طالبان  جنگ  و  نفوذ 
می کردند،  تخریب  طالبان  را  نوسازی  و  بازسازی 
دوباره آن را با هزینه بیش تر می ساختند. در حالی که 

فزاینده طالبان در والیات شمالی انجامید.

نهادهای مختلف  از مسووالن در  تعیین بسیاری   -۷
حکومت های محلی شمال -حتا در سطح والی، فرمانده 
امنیه و رییس امنیت و حتا ولسوال ها- برمبنای همان 
طالبان،  سرکوب  در  ارگ  و  دولت  دوگانه  سیاست 
صورت گرفت. این افراد در حکومت های محلی اراده 
در  و  شمال  در  طالبان  سرکوب  برای  قاطعیتی  و 
نمی دادند.  نشان  خود  مسوولیت  و  حکومت  قلمرو 
حتا از حمالت تعرضی علیه طالبان و سرکوب آن ها 
گسترش  سیاست،  این  نتیجه  می کردند.  جلوگیری 
بود و حتا  نفوذ طالبان در شمال  روزافزون حضور و 
و  تردید  بودند،  طالب  مخالف  که  مردمی  میان  در 
تزلزل ایجاد کرد و آنان موضع خود را از مخالفت به 
بی تفاوتی و حتا همکاری با طالب تغییر دادند. این گونه 
مسووالن حکومت های محلی در شمال زمینه را برای 
پیش روی طالبان از نظر روحی مساعد کردند و حتا 
شدند.  ولسوالی ها  در  حکومتی  نیروهای  جنگ  مانع 
نام  به  که شخصی  زمانی  تا  درقد  ولسوالی  در  مثاًل، 
جاوید مشفق ولسوال بود، حمالت شدید طالبان را در 
یکی دو سال اخیر دفع کرد. اما وقتی به جای او آدم 
دیگری به نام جنت گل موسی زی ولسوال تعیین شد، 
نه تنها در برابر تهاجم طالب مقاومت نکرد؛ بلکه مانع 
جنگ نیروهای نظامی و امنیتی مستقر در آن ولسوالی 
مرزی شد و به نفع طالبان تبلیغ کرد تا روحیه مقاومت 
در میان این نیروها بشکند. در حالی که در ولسوالی 
ارتش،  خاص  نیروی  نفر  چهل  با  کندک  یک  درقد، 
نیروهای قوماندانی پولیس با سی نفر پولیس محلی 
و سالح ثقیل، تانک، دهشکه و هاوان مستقر بودند؛ 
اما تمام این نیروها و امکانات را طالبان بدون جنگ 

به دست آوردند.

۸- گسترش روزافزون نفوذ و حضور طالبان در شمال 
افغانستان به کاهش سطح جذب و جلب در نیروهای 
نظامی و امنیتی دولت، به خصوص در ارتش یا اردوی 
بود که  این در حالی  انجامید.  از والیات شمال  ملی 
مهمی  مرکز  والیات شمال شرق،  به خصوص  شمال، 
برای جذب افراد در ارتش محسوب می شد. نتیجه آن 
کاهش و حتا تضعیف نیروهای نظامی و امنیتی بود که 
بر جنگ این نیروها در سراسر افغانستان و به خصوص 
مثال، شمار  گونه  به  گذاشت.  منفی  تأثیر  در شمال 
دهه  در  بدخشان  یفتل های  از  تنها  جذب شده  افراد 
نخست دولت پساطالبان به چهارده هزار نفر می رسید؛ 
اما سپس این تعداد کم شد و حاال به دو تا سه هزار 

نفر کاهش یافته است.

فاقد شایسته گی  افراد  و  افراد غیرمسلکی  تعیین   -۹
در رهبری قوای مسلح افغانستان توسط اشرف غنی، 
رییس جمهور و تصفیه افسران جنگ دیده و باتجربه 
و  افغانستان  ارتش  بر  را  تقاعد، ضربه سختی  نام  به 
با  غنی  کرد.  وارد  امنیتی  و  نظامی  نهادهای  سایر 
سیاست های نادرست خود نیروهای نظامی و امنیتی 
افغانستان و به خصوص ارتش را از وجود صدها و حتا 
هزاران نفر افسر مجرب و جنگ دیده خالی و کسانی را 

شمال افغانستان علی رغم امنیت بهتر مورد توجه در 
عرصه انکشاف و بازسازی قرار نمی گرفت. این سیاست 
ناعادالنه، راه و زمینه را برای گسترش  غیرمتوازن و 
زالند،  فیض محمد  حتا  که  کرد  مساعد  طالبان  نفوذ 
استاد دانشگاه کابل و از طرف داران طالبان به این نکته 
اذعان دارد و به بی بی سی می گوید: »در دو دهه گذشته 
بیش تر  که  کردند  تالش  بین المللی  جامعه  و  دولت 
سرمایه گذاری را برای بسیج مردمی، اجرای طرح های 
امنیتی و بازسازی در جنوب و شرق افغانستان انجام 
دهند و این کار در والیت های شمالی افغانستان نشد. 
طالبان با استفاده از این خال با فرماندهان محلی که در 
این سال ها از حکومت دور مانده بودند، ارتباط برقرار 

کردند و توانستند که حمایت آن ها را جلب کنند.«

و  مراکز  تشکیل  و  نظامی  بخش  در  توازن  عدم   -۴
پایگاه های ارتش در جنوب و شمال کشور نیز طی این 
سال ها بسیار روشن و برجسته بود. شمال کشور یک 
قول اردو به نام شاهین در بلخ دارد. هرچند قول اردوی 
دیگری به نام پامیر در سال ۱۳۹۷ در کندز ایجاد شد 
که از نظر کمی و کیفی شبیه قول اردو نیست و سال 
گذشته )۱۳۹۹( وزارت دفاع از ادغام آن با قول اردوی 
شاهین سخن گفت. در حالی که جنوب دارای چند 
به تنهایی دارای یک قول اردو  قول اردو است. هلمند 
قول اردوهای  ننگرهار،  و  پکتیا  و  قندهار  در  است. 
در  نظامی  افراد  شمار  حتا  هستند.  مستقر  جداگانه 
هر یک این قول اردوها از شمار نظامیان قول اردوهای 
شمال، بیش تر است. ممکن است که دلیل این را به 
وجود طالبان و جنگ در جنوب ارتباط دهند؛ اما پس 
از گسترش جنگ در شمال و نفوذ فزاینده طالبان، این 
حوزه مورد بازبینی قرار نگرفت و نیازهای این مناطق 
از نظر نظامی رفع نشد. این موضوع در پیش روی سریع 
طالبان و سقوط پی در پی ولسوالی ها نقش مهم ایفا 

کرد.

در  غنی  رییس جمهور  و  دولت  دوگانه  سیاست   -۵
مورد نیروهای خیزش مردمی و اربکی و پولیس محلی 
نیز در شمال و جنوب مشهود بود. مثاًل، به هر یکی 
پولیس محلی در  و  اربکی  و  افراد خیزش مردمی  از 
شرق و جنوب افغانستان ده تا پانزده هزار افغانی معاش 
مشابه  افراد  که  حالی  در  می شد،  پرداخت  حقوق  یا 
در بدخشان و والیات شمال سه هزار افغانی دریافت 
می کردند و گاهی هیچ دریافت نمی کردند. مسلماً این 
تبعیض به نفوذ و حضور طالبان در شمال و پیش روی 

آن ها کمک کرد.

و  کرزی  هوای  دو  و  بام  یک  و  دوگانه  سیاست   -۶
سیاست  بر  مبتنی  طالبان  با  جنگ  در  غنی  سپس 
قومی نیز زمینه ساز رشد و تقویت طالبان در شمال 
جنوب،  والیات  برخالف  غنی  هم  و  کرزی  هم  شد. 
شمال  در  نظامی  نظر  از  را  طالبان  نمی خواستند 
قبایل  اقوام و  سرکوب کنند. حتا گالب منگل، وزیر 
حکومت آن ها، دندغوری را در والیت بغالن در یک 
توافق رسمی به طالبان واگذار کرد. این سیاست مدارا 
با طالبان و سیاست دوگانه، به گسترش نفوذ و قدرت 

به عنوان وزیر دفاع تعیین کرد که از توانایی و ظرفیت 
مدیریت ارتش برخوردار نبودند. این کار وی به تضعیف 
نقش و موثریت نیروهای ارتش و به خصوص تضعیف 

روحیه جنگی آنان در برابر طالبان انجامید.

۱۰- انحصار صالحیت تعیین و تبدیل و ارتقای رتبه 
در نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان تنها در دست 
شخص رییس جمهور غنی، عامل دیگری در تضعیف 
ابتکار  برای  آنان  بستن دست وپای  و  ارتش  نیروهای 
در جنگ و میدان های جنگ بود. انحصارگرایی اشرف 
غنی در تعیین و توظیف فرماندهان و حتا در تغییر 
و تبدیل آن ها کارایی و روحیه ارتش را ضعیف کرد 
و نوعی از دل سردی و سرخورده گی را میان آن ها به 
وجود آورد که بر روی مورال جنگی شان تأثیرات منفی 

گذاشت.

سیاسی  حاکم  نظام  درون  در  سیاسی  اختالف   -۱۱
که  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دو  در  دولت  و 
توافق  به  خسته کننده  و  نفس گیر  منازعات  از  پس 
سیاسی انجامید، بر ارتش و نهادهای امنیتی و نظامی 
که  اختالفات  این  تبعات  کرد.  وارد  ناگواری  تأثیرات 
جمهور  رییس  و  نمی شد  برطرف  هم  توافق  با  حتا 
غنی پس از امضای توافق نامه ها به آن عمل نمی کرد، 
نیروها و نهادهای نظامی و امنیتی را ضعیف کرد و در 
برابر آینده و انجام وظایف شان به سوی دل سردی و 
بی اعتنایی برد. در چنین فضا و زمینه ای، طالبان انگیزه 
و قوت بیش تر گرفتند و بیش تر از همه در شمال نفوذ 

و حضور پیدا کردند.

و  نظامی  نهادهای  در  عمیق  و  گسترده  فساد   -۱۲
یا  ملی  پولیس  و  ملی  ارتش  خصوص  به  امنیتی، 
به  که  بود  دیگری  عامل  داخله،  و  دفاع  وزارت های 
تقویت طالبان انجامید و از کیفیت و قدرت جنگی این 
نیروها و نهادها کاست. اعاشه و مواد غذایی نیروهای 
ارتش و پولیس توسط قراردادی های وزارات های دفاع 
مالی  فساد  وجود  اثر  در  که  می شود  انجام  داخله  و 
این  باالیی  مقامات  با  قراردادی ها  این  در  اداری  و 
و  حکومتی  نهادهای  سایر  مقامات  حتا  که  وزارت ها 
نماینده گان شورای ملی در آن شریک هستند، نیروها 
در سنگرهای جنگ و پایگاه های شان به غذای کافی و 
درست دست رسی ندارند. این بی عدالتی و این مشکل 

تا حاال نیز ادامه دارد.

روستایی  جامعه  در  طالبانی  فرهنگ  و  تفکر   -۱۳
شاگردان  میان  خصوص  به  شمال،  ولسوالی های 
مدارس دینی و حمایت آن ها از طالبان و تبلیغات در 
افکار عامه به نفع این گروه که حتا توسط رسانه ها و 
شبکه های مجازی انجام شد و می شود، بخش دیگری 
از عوامل سقوط ولسوالی ها به دست طالبان است. نه 
تنها هیچ گونه برنامه ای برای رفع این مشکل از نظر 
فرهنگی و اجتماعی در تمام این سال ها از سوی دولت 
حکومت های  فساد  و  دولت  فساد  بلکه  نشد؛  اتخاذ 
افکار  برای تقویت طالبان و  را  محلی در واقع زمینه 

طالبانی در شمال بیش تر مساعد کرد.

عوامل پیش روی سریع طالبان در شمال چیست؟

محمداکرام اندیشمند

ایجاد فاصله و بی اعتمادی میان مردم و رهبران و کالن های سیاسی، نظامی و اجتماعی این حوزه، به خصوص میان کالن های جمعیت اسالمی و وارثان جبهه جهاد و مقاومت 
استاد ربانی و احمدشاه مسعود با مردم و مجاهدان این جغرافیا. این ها طی بیست سال حکومت و شراکت در سفره حکومت کرزی و غنی در زیر سایه امریکا که مصروف 
و مشغول زراندوزی و منفعت شخصی و خانواده گی خود شدند، مردم همراه و هم سنگر خود را در این حوزه فراموش کردند. از مردم فاصله گرفتند، به نیازمندی ها و 

مطالبات آن ها توجه نکردند و صدای این مردم را نشنیدند. سرخورده گی، نارضایتی و فاصله مردم از آن ها، زمینه را برای نفوذ طالبان در شمال هموار کرد.



در نوشته حاضر، نویسنده سعی کرده است تا جوانب 
مربوط به نظام آموزشی غیرحضوری و چالش های 
فرا راه آن را در شرایطی که دانشگاه ها با توجه به 
است،  شده  تعطیل  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع 
 ۶۰۰ به  پرسش نامه  ارسال  و  سروی  از  استفاده  با 
به  عماًل  که  دولتی  دانشگاه های  محصالن  از  تن 
اینترنت دست رسی داشته اند، به کنکاش گیرد. طرح 
پرسش نامه در قالب گوگل فارم انجام شده و از جمع 
پرسش نامه های ارسالی، تنها به ۴۶۰ مورد آن پاسخ 

گفته شده است.

مدخل بحث
تا  شد  باعث  افغانستان  در  کووید-۱۹  شیوع 
دانشگاه ها، مکاتب، مدارس و آموزشگاه ها از ۸ جوزای 
سال  همانند  و  شود  تعطیل  دیگر  یک بار   ۱۴۰۰
۱۳۹۹ دروس به صورت غیرحضوری ادامه یابد. در 
این میان اما دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه های دولتی، 
درسی  مواد  به  محصالن  فیزیکی  دست رسی  به 
فناوری های  از  استفاده  به  بعد  و  گماشتند  همت 
دروس  ارایه  جهت  دست رس،  قابل  روز  ارتباطی 
اکثریت  تعطیالت،  دوره جدید  آغاز  با  کردند.  آغاز 
سیستم های  و  نرم افزارها  از  دانشگاه ها  استادان 
 Learning Management( آموزشی  مدیریت 
 Google Classroom ، مانند   )Systems
پیام رسان  نرم افزارهای   ،HELMS و   Schoology
 Internet( تلفنی  اینترنت  و   )Messengers(
و   Viber، WhatsApp مانند   )Telephony
جلسات  ویژه  نرم افزارهای  از  بعضاً  و   Telegram
مجازی مانند ZOOM و Google Meet استفاده 

کرده اند.
نیازمند  غیرحضوری  دروس  پیش برد  شک  بدون 
تجهیز دانشگاه ها با زیرساخت های فناوری آموزشی، 
آموزشی  لوایح  و  مقرره ها  نرم افزارها، سخت افزارها، 
متناسب با آموزش غیرحضوری و آماده سازی مهارتی 
آغاز  از  است.  محصالن  و  استادان  روان شناختی  و 
سال ۱۳۹۹ تاکنون، اکثریت دانشگاه های افغانستان 
با چالش های اساسی در زمینه های یادشده مواجه 

بوده است.

چالش های فرا راه دروس غیرحضوری
ظاهراً  و  غیرحضوری  صورت  به  دروس  برگزاری 
است.  جدید  چالش  یک  همه  برای  آنالین، 
و  از خانه  تدریس  و حتا  دیدن  فراگیری، شنیدن، 
در کنار خانواده، یکی از بزرگ ترین چالش های درس 
غیرحضوری به شمار می رود. این شیوه، دشواری های 
خودش را دارد و روی تمرکز حواس و برنامه ریزی 

آموزش اثرگذار است.
افغانستان،  موجود  شرایط  در  محصالن  نظر  از 
تمرکز  عدم  اینترنت(،  و  )برق  تخنیکی  مشکالت 
حواس، مدیریت زمان، عدم درک کامل درس و عدم 
استاد، مشکالت دروس غیرحضوری  با  تعامل الزم 

است.

 

دومین شاخص در نتایج سروی پژوهشی انجام شده، 
در  آموزشی  مکمل  ابزارهای  از  استفاده  چگونه گی 
دروس غیرحضوری است. در سروی انجام شده دیده 
 WhatsApp از  استفاده  بیش ترین  که  می شود 
صورت گرفته و یگانه دلیل آن دست رسی آسان به 

مواد درسی و ارتباط بوده است.

سومین شاخص در نتایج سروی پژوهشی انجام شده، 
چگونه گی استفاده از ابزارهای ارتباط صوتی/تصویری 
سروی  در  است.  غیرحضوری  دروس  در  آموزشی 
انجام شده به دلیل وضاحت و انتقال پیام اشاره شده، 
گرفته  صورت   YouTube از  استفاده  بیش ترین 
است. با آن که با توجه به پهنای باند پایین اینترنت 
دست رسی به آن خود نوعی چالش به شمار می رود.

 

پژوهشی  سروی  نتایج  در  شاخص  چهارمین 
دروس  ارایه  تنوع  میزان  چگونه گی  به  انجام شده 
غیرحضوری پرداخته است. متأسفانه، درصدی بلند 
نشان دهنده نوع جزوه متنی محض بدون پاورپاینت 
یادگیری  در  که  است  ویدیویی  و  صوتی  فایل  و 
محصل هیچ نوع کمکی نمی کند و تفاوت چندانی با 
کتاب خوانی و مرور روایت ندارد و دقیقاً تداعی کننده 

راه و روش نظام تدریس محور است.
 

پنجمین شاخص در نتایج سروی پژوهشی انجام شده، 
با  مرتبط  امکانات  به  دست رسی  میزان  چگونه گی 
دروس غیرحضوری است که دقیقاً روی کیفیت ارایه 

شاخص های  همه  متأسفانه،  است.  اثرگذار  دروس 
از پنجاه درصد است و  این دسته، کم تر  فرعی در 
این مشخص می کند که محصالن از امکان متوسط 

دست رسی به امکانات هم برخوردار نیستند.
 

پژوهشی  سروی  نتایج  در  شاخص  ششمین 
انجام شده، چگونه گی میزان رضایت از ارایه دروس 
فرعی  شاخص  چهار  به  توجه  با  غیرحضوری 
)یادگیری و تمرکز حواس، نحوه دست رسی به مواد، 
نحوه ارتباط و پاسخگویی استاد و نحوه ارایه درس( 
است. بیش ترین درصدی روی نحوه دست رسی مواد 
درسی تمرکز دارد، در حالی  که شاخص یادگیری و 

تمرکز حواس کم ترین میزان رضایت را دارد.
 

جمع بندی

در شرایط موجود و در دوره شیوع کووید-۱۹ که 
معادالت اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده و دغدغه 
از  بیش  موثر  غیرحضوری  آموزشی  نظام  داشتن 
آموزش  زمینه  اگرچه  است؛  یافته  افزایش  پیش 
غیرحضوری برای محصالن به صورت نسبی فراهم 
است، اما لزوم استفاده مستمر از اینترنت و کیفیت 
چالش های  زمره  از  هم  هنوز  دروس  ارایه  معیاری 

کلیدی است.
شرکت های  همکاری  و  مساعی  بذل  برعالوه، 
مخابراتی و ارایه دهنده خدمات اینترنتی، ایجاد اداره 
آموزش الکترونیکی در سطح وزارت تحصیالت عالی 
و تخصیص بودجه برای زیرساخت های الزم آموزش 
اقدمات  موجود  وضعیت  بهبود  برای  الکترونیکی، 

ضروری پنداشته می شود.

منابع و رویکردها

مشکالت دیگری که استادان و محصالن دانشگاه ها 
شده اند،  مواجه  آن ها  با  غیرحضوری  آموزش  در 
شامل عدم سازگاری با شرایط جدید، انتخاب پلتفرم 

مناسب و یادگیری است.
تخنیکی جزو مشکالت عمده  این همه، مشکل  با 
به شمار می رود. از آن جایی که آموزش غیرحضوری 
متکی به اینترنت و ارتباطات است و این زمینه سازی 
به  می گیرد،  شکل  اینترنت  باند  پهنای  طریق  از 
از  می تواند  هم  محصل  اینترنت،  کیفیت  تناسب 
در  هم  و  کند  کافی  استفاده  غیرحضوری  آموزش 
تقویت یادگیری خود بیفزاید. متأسفانه، از آن جایی 
که در افغانستان کیفیت اینترنت و اتصال مناسب و 
دایمی آن با مشکالت بسیاری روبه رو است، نمی توان 
پیوند همیشه گی محصل با این سیستم و حضور به 
موقع او در صنف های آنالین را دور از چالش خواند.

در  چالش ها  از  یکی  ایده آل،  کاماًل  حالت  یک  در 
دروس غیرحضوری مدیریت زمان برگزاری صنف ها 
برنامه برای شرکت در آن ها است. واضح  و تنظیم 
با ساعت  مطابق  نمی توانند  کاربران  که همه  است 
و  تبلت  همراه،  )تلفن  سیستم  پشت  تنظیم شده 
بهترین  به  مجازی  صنف  و  بگیرند  قرار  لپ تاپ( 
انعطاف در  این،  بر  نحو ممکن برگزار شود. مضاف 
برگزاری دروس آنالین باعث می شود که محصالن 

بی نظم شوند و به صنف  حاضر نشوند.
به  هم چنان  که  استادی  و  محصل  برای  برعالوه، 
نظام آموزشی کالسیک سخت عالقه مند و پای بند 
هستند، تغییر شیوه آموزش خود چالش جدی است.

بحث و یافته ها
افغانستان  در  غیرحضوری  آموزش  از  کلی  بررسی 
نبود  نسبت  به  که  است  مهم  این  نشان دهنده 
برنامه و راهبرد الزم برای ارایه آموزش غیرحضوری 
زیرساخت های  موجودیت  عدم  کشور،  سطح  در 
تخنیکی مرتبط با آن و عدم آشنایی کافی استادان 
و محصالن با این نوع آموزش، استفاده از این شیوه 
آموزشی چندان موثر نبوده است. این در حالی است 
طی  کرونا  ویروس  از  ناشی  پیش آمده  شرایط  که 
سال ۱۳۹۹ فرصت مناسبی را برای ارتقای ظرفیت 
و توانمندی های مدیریت نظام آموزش الکترونیکی 
با  مهیا   شد.  کیفی  ارتقای  زمینه  و  آورد  وجود  به 
تأسف اما تاهنوز هیچ نوع برنامه، راهبرد و مکانیسم 
الکترونیکی،  آموزش  نظام  خصوص  در  مشخص 
ارایه  ساختار  و  شکل  و  کیفیت  از  مستمر  نظارت 
دروس، طرح نشده و صرفاً به بارگذاری مواد درسی 
در پلتفرم های رایگان و توصیه شده از سوی مراجع 

ذی صالح مانند HELMS بسنده شده است.
پژوهشی  سروی  نتایج  در  شاخص  نخستین 
آموزشی  ابزارهای  از  استفاده  انجام شده، چگونه گی 
انجام شده  در سروی  است.  غیرحضوری  دروس  در 
 Google رایگان  پلتفرم  از  استفاده  بیش ترین 
ساده گی  آن  دلیل  و  گرفته  صورت   Classroom
در استفاده، دست رسی آسان به مواد درسی و ارایه 
کارخانه گی و پایداری موجودیت مواد درسی در این 

نرم افزار عنوان شده است.

چـالش هـا و یـافته هـا
آموزش غیرحضوری؛ 
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جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا، با انتشار 
آغاز  سالروز  از  سفید،  کاخ  رسمی  تارنمای  در  بیانیه ای 
و  کرد  یاد  علیه شکنجه  متحد  ملل  کنوانسیون  فعالیت 
گفت: »امروز در سالگرد اجرایی شدن کنوانسیون سازمان 
ملل متحد علیه شکنجه و سایر مجازات های بی رحمانه، 
غیرانسانی یا تحقیر آمیز، من بار دیگر صریحاً ممنوعیت 
شکنجه و مخالفت با هر نوع رفتار غیر انسانی در ایاالت 
متحده را تایید می کنم. شکنجه خالف هر چیزی است که 
ما به عنوان یک کشور پای آن ایستاده ایم و دیگر هرگز 

نباید به استفاده از آن متوسل شویم.«
این  در  امریکا  جمهور  رییس  امریکا،  صدای  گزارش  به 
بیانیه گفته است که سناتور فقید جان مک کین که دوست 
او و یک نجات یافته از شکنجه بود، مخالفت با شکنجه را 
به بهترین وجه ابراز کرده است. آقای بایدن به نقل قول از 
سناتور مک کین نوشته است: »استفاده از شکنجه به آن چه 
از دیگر کشورها متمایز می کند، لطمه می زند.  که ما را 
باوریم که همه مردم، حتا دشمنانی که اسیر  این  ما به 
شده اند، از حقوق اولیه انسانی برخوردار هستند؛ حقوقی 
که توسط این کنوانسیون بین المللی محافظت می شود.« 
رییس جمهور امریکا تاکید کرده است که امریکا یکی از 

اعضا و در واقع از بنیان گذاران این کنوانسیون است.
قوانین  ناقض  شکنجه  این که  بر  تاکید  ضمن  بایدن  جو 
روشی  را  آن  است،   بین المللی  قوانین  و  متحده  ایاالت 
گفته  و  دانسته  اطالعات  آوردن  به دست  برای  ناکارآمد 
و  تروریست ها  جذب  امر  این  که  می دانیم  »ما  است: 
جایگاه  و  می  کند  تحریک  را  خشونت آمیز  افراط گرایی 

اخالقی ما را در جهان به خطر می اندازد.«
در  جهان  در  که  افردای  با  هم دردی  بایدن ضمن  آقای 
معرض آزار و شکنجه قرار گرفته اند، گفت ایاالت متحده 
هر کاری که بتواند برای ریشه کن کردن شکنجه در جهان 

انجام خواهد داد.
وی در پایان افزود: »شکنجه، در هر جا که رخ دهد، لکه ای 
بر وجدان معنوی ما است. همه  ما باید تالش های خود را 
دوچندان کنیم تا به چنین رفتار غیر انسانی پایان دهیم.«

بایدن به مناسبت روز جهانی حمایت 
از قربانیان شکنجه: 

همه باید برای پایان دادن به 
این رفتار غیرانسانی تالش کنیم

اداره ملی فضایی چین )CNSA( روز یک شنبه عکس ها 
و فیلم های تازه ای را از لحظه فرود مریخ نورد »ژورانگ« 
)خدای آتش( بر سطح سیاره سرخ و غلتیدن بر سطح 

آن را منتشر کرد.
اعالم  چین  فضایی  ملی  اداره  یورونیوز،  گزارش  به 
طول  که  مریخ  شبانه روز   ۴۲ طی  ژورانگ  که  کرده 
هر شبانه روز آن معادل ۲۴ ساعت و ۳۹ دقیقه زمین 
است، موفق شده مسافتی معادل ۲۳۶ متر را در منطقه 
موسوم به دشِت اتوپیا )Utopia Planitia(  واقع در 
نیم کره شمالی مریخ که دریاچه ای یخ زده در آن وجود 

دارد، طی کند.
مدارگرِد  فضاپیمای  با  که  چین  »ژورانگ«  مریخ نورد 

رادیو فردا، عربستان سعودی روز گذشته  به گزارش 
از رهگیری و انهدام یک موشک بالستیک و سه پهپاد 
شبه نظامیان حوثی یمن در منطقه جنوب این کشور 

خبر داد.
که  است  کرده  اعالم  عربستان  رهبری  به  ایتالف 
مناطق  شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران عمداً 

مسکونی و غیر نظامی را هدف قرار می دهند.
رسانه های عربستان می گویند که ارتش این کشور یک 
موشک بالستیک شبه نظامیان حوثی در مسیر نجران 

را رهگیری و منهدم کرده است.
طبق این گزارش روز جمعه هم شبه نظامیان خمیس 
عربستان  هوایی  اصلی  پایگاه  استقرار  محل  ُمَشیط، 
سعودی در منطقه مرزی با یمن را با پهپاد هدف قرار 
دادند که پدافند هوایی آن ها را رهگیری و منهدم کرد.

در  ایران  حکومت  حمایت  مورد  حوثی  شبه نظامیان 
یمن، طی سال های اخیر تاسیسات اقتصادی و نظامی 

فردی در بریتانیا ۵۰ صفحه سند محرمانه وزارت دفاع 
این کشور را در یک ایستگاه بس یافته است. این اسناد 
در کنار دیگر موارد بیانگر برنامه ای برای حضور نظامی 
احتمالی بریتانیا در افغانستان، پس از پایان ماموریت 

ناتو است.
روز یک شنبه،  بریتانیا  دویچه وله، حکومت  گزارش  به 
چگونه گی  بررسی  حال  در  که  گفت  سرطان،  ششم 
یافتن اسناد فوق سری دفاعی این کشور در ایستگاه 

»تیان ون-۱« راهی فضا شده بود، پس از هفت ماه روز 
شنبه، ۱۵ می، با موفقیت بر سطح سیاره مریخ فرود 

آمد.
در بیانیه مطبوعاتی اداره ملی فضایی چین آمده است: 
»مدارگرد و مریخ نورد در شرایط کاری خوبی قرار دارند 
و  مادری  سرزمین  به  مریخ  از  را  خود  گزارش های  و 
برکت های خود را از راه دور به مناسبت صدمین سالگرد 

تاسیس حزب ارسال می کند.«
اداره ملی فضایی چین افزون بر تصاویر فرود ژورانگ، 
روی سطح  در  مریخ نور  این  فعالیت  از  نیز  ویدیو  سه 
که  آن ها  نخستین  است.  کرده  منتشر  سرخ  سیاره 
احتماالً اندکی پس از قرار دادن دوربین بی سیم توسط 
 ژورانگ در روی سطح مریخ گرفته شده، نشان می دهد 

که این مریخ نورد در حال عقب رفتن است.
ویدیوی دوم نشان می دهد که ژورانگ در حالی که در 
کنار سکوی فرود خود قرار دارد، چرخ های خود را تکان 
می دهد. اداره ملی فضایی چین پیش تر عکسی از این 

صحنه منتشر کرده بود.
را  مریخ نورد  غلتیدن  ویدیوی سوم جزییات   سرانجام، 
در سطحی شیب دار نشان می دهد. نکته جالب در مورد 
این ویدیو این است که حاوی صدای موجود در مریخ و 

قرار  هدف  پهپاد  و  موشک  با  را  سعودی  عربستان 
داده اند.

شبه نظامیان حوثی  یمن از سال ۱۳۹۴ بر بخش های 
زیادی از این کشور به  ویژه صنعا، پایتخت، تسلط پیدا 
کرده اند. دولت قانونی یمن که در عدن، جنوب کشور، 
مستقر است، از مارچ ۲۰۱۵ با همکاری یک ایتالف 
نظامی به رهبری عربستان وارد جنگ با حوثی ها شده 

است.
جنگ یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی ایران و 

یک  تحرکات  به طور خالصه  که  اسنادی  است؛  بس 
کشتی جنگی بریتانیا را که از طریق آب های اوکراین 
در حرکت بود و منجر به شلیک هشدار دهنده ناوگان 

روسیه در سواحل کریمیه شده را نیز فاش می کند.
وزارت دفاع این کشور گفته است که هفته گذشته یک 
کارمند به این وزارت اطالع داده که اسناد را گم کرده 
است. این وزارت گفته که تحقیقات در این زمینه آغاز 

شده است.

حرکت مریخ نورد است.
صداها  که  است  گونه ای  به  مریخ  جو  ماهیت  البته 
کاماًل شبیه به زمین نیست و تا حدودی خفه تر شنیده 

می شود.
اداره ملی فضایی چین امیدوار است که حداقل به مدت 

۹۰ شبانه روز مریخ از کاوش های ژورانگ بهره بگیرد.
این مریخ نور شباهت بسیاری به دو مریخ نورد ساخته 
شده توسط سازمان هوانوردی و فضایی ملی امریکا در 
دهه نخست قرن بیست و یکم دارد. وزن آن حدود ۲۴۰ 
گرفتن  برای  را  دوربین  بلندی  و دکل  است  کیلوگرم 
عکس و کمک به ناوبری حمل می کند. هم چنین پنج 
ابزار کان شناسی سنگ های محلی و بررسی ماهیت کلی 

محیط، از جمله آب و هوا را نیز به همراه دارد.
امریکایی  کنونی  مریخ نوردهای  همانند  البته  ژورانگ 
خرد  برای  لیزری  ابزار  دارای  پشت کار(  و  )کنجکاوی 
کردن سنگ ها به منظور ارزیابی شیمیایی آن ها است. 
هم چنین یک رادار برای جست وجوی آب در زیر سطوح 

یخ زده دارد.
ناسا پیش تر و پس از فرود مریخ نورد پشت کار در ۱۸ 
فبروری گذشته در سطح سیاره سرخ، نخستین ویدیوها 

را از سطح مریخ منتشر کرده بود.

سال  شش  طول  در  می شود،  یاد  سعودی  عربستان 
منطقه  در  بحران ها  پیچیده ترین  از  یکی  به  گذشته 
این جنگ  و در عرصه بین المللی تبدیل شده است. 
تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار کشته برجای گذاشته است، 
از جمله ۱۳ هزار غیرنظامی که به  دلیل حمالت هوایی 
جان خود را از دست داده اند. ده ها هزار کودک نیز به 

دلیل قحطی جان باخته اند.
قحطی  زمینه  در  بشری  بحران  بزرگ ترین  با  یمن 

دست وپنجه نرم می کند.

یک شنبه،  روز  شمالی،  ایرلند  وزیر  لوییس،  براندون 
ششم سرطان، به اسکای نیوز گفته است: »نباید این 
داده شده  اطالع  وقت  به  موضوع  این  می افتاد.  اتفاق 
بود... یک تحقیق داخلی در مورد این موضوع جریان 

دارد.«
یک فرد ناشناس به شبکه بی بی سی گفته است که روز 
سه شنبه گذشته ۵۰ صفحه اطالعات محرم طبقه بندی 
شده وزارت دفاع بریتانیا را در پشت یک ایستگاه بس 

در منطقه کنت در جنوب انگلستان پیدا کرده است.
خبرگزاری فرانسه نوشته است که بخشی از این اسناد 
فاش شده وزارت دفاع، برنامه هایی برای حضور نظامی 
احتمالی بریتانیا در افغانستان پس از پایان عملیات ناتو 
در آن جا را ارایه می کند. بریتانیا که عضو ناتو و از جمله 
سال  از  است،  نظامی  پیمان  این  تاسیس کننده گان 
۲۰۱۴ به این سو ماموریت جنگی اش در افغانستان را 
پایان داده و اخیراً اعالم کرده است که هم پای نیروهای 
امریکایی و ناتو، تا یازدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱ همه 

نیروهای باقی مانده اش را از افغانستان خارج می سازد.

شانه به شانه با ناسا در مریخ؛  
ویدیوها و صداهای کاوشگر چینی از سیاره 

سرخ رسید

عربستان از رهگیری و انهدام یک موشک بالستیک و سه پهپاد شبه نظامیان حوثی خبر داد

یافت شدن اسناد محرمانه؛ حضور نظامی احتمالی بریتانیا در افغانستان


