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سقوط  خطر  درباره ی  هشدار  روزها  از  پس 
و  مقاومت  روز  چندین  و  مالستان  ولسوالی 
تجهیزات،  نیرو،  ارسال  برای  مکرر  درخواست 
کمک  نظامی و حمله بر تجمع طالبان در نواحی 
ولسوالی  این  مرکز  سرانجام  مالستان،  مرزی 
نیرو  فرستادن  در  حکومت  بی توجهی  به دلیل 
طول  در  مالستان  کرد.  سقوط  فوری  توجه  و 
ولسوالی های  امن ترین  جمله  از  اخیر  سال های 
مورد  به شدت  ولسوالی ای که  بود.  والیت غزنی 

توجه گروه طالبان در غزنی بود. 
در  ولسوالی ها  سایر  سقوط  تجربه  به  توجه  با 
کشور و معامله  های پیدا و پنهان برخی افراد و 
گروه ها در جهت واگذاری ولسوالی ها، همچنین 
عدم ارسال نیرو و حمایت از سوی دولت و در 
سقوط  امنیتی،  نیروهای  رهبری  بحران  نهایت 
از  دور  چندان  روزها  این  ولسوالی ها  پی درپی 
ذهن نیست. اما سقوط ولسوالی مالستان از این 
زاویه مهم است بی توجهی دولت به ندای کمک 

و درخواست مردم در آن دوباره تکرار شد...
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حمله به قلب جغرافیای حکومت؛ 

چرا بازپس گیری 
مالستان تعیین کننده 

است؟
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واکنش ها به کشته شدن 
خبرنگار رویترز در قندهار؛ 
»برای افغانستان و جهان 
غم انگیز است«

زمان برگزاری نشست صلح 
افغانستان در اسالم آباد به 
تعویق افتاد

نگاه استراتژیک چین 
به افغانستان

ولسوالی های سیغان و 
کهمرد بامیان از کنترل 

طالبان آزاد شد

وزیر خارجه امریکا: 
رهبران سیاسی لبنان فرصت 
۹ ماه گذشته را هدر دادند
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میان دو انفجار، نمی خواهم او هم خاکستر شود؛
نخستین جشنواره ی ادبی ـ هنری زخم های جنگ در کابل برگزار شد

او هم خاکستر شود« چاپ و  انفجار« و »نمی خواهم  دو 
منتشر شده است. میزبان و برگزارکننده ی این جشنواره 

موسسه ی حقوق و بشر و دموکراسی افغانستان است.  
»مرگ  داستان  با  حق بین  امید  داستان،  بخش  در 

خواستن« برگزیده ی مقام نخست، عصت اهلل کهزاد...

با  جنگ  زخم های  هنری  ـ  ادبی  جشنواره ی  نخستین 
کابل  در  روز چهارشنبه  و صلح  عدالت  قربانیان،  موضوع 
برگزار شد. آثار بیش از 160 شاعر و نویسنده مورد ارزیابی 
برگزیده ی  آثار  و  گرفته  قرار  این جشنواره  داوران  هیات 
آن ها در دو مجموعه ی شعر و داستان زیر عنوان »میان 
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طالبان برای روسیه 
همان »شر الزم« است

گروه  دارد.  ادامه  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
زیرساخت های  تصرف  و  خود  قلمرو  گسترش  با  طالبان 
نظامی کلیدی به سرعت درحال پرکردن خأل به میان آمده 
از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان است. هفته 

گذشته این گروه مدعی شد که 85 درصد خاک...

همسایه ی سرخ؛ 

نقش چین در تحوالت 
سیاسی و امنیتی افغانستان

پس  که  است  کرده  دعوت  چین  از  طالبان  گروه 
در  کشور  این  ناتو،  و  امریکایی  نیروهای  خروج  از 
یکی  شاهین،  سهیل  کند.  سرمایه گذاری  افغانستان 
یک  با  گفت وگو  در  طالبان  گروه  سخن گویان  از 
دولت  طالبان  »گروه  است  گفته  چینی  روزنامه ی 
از  گروه  این  می داند.  افغانستان  دوست  را  چین 
سرمایه گذاری  چین در بازسازی افغانستان استقبال 
این کشور  و کارگران  امنیت سرمایه گذاران  و  کرده 
با  چین  دوستانه ی  روابط  می کنند.«  تضمین  را 
است  شکل گیری  درحال   شرایطی  در  طالبان  گروه 
شمال  والیات  در  طالبان  قدرت گیری  زمان  از  که 
ترکستان  اسالمی  جنبش  جنگ  جویان  افغانستان، 
اویغور  جدایی طلب  مسلمانان  از  متشکل  شرقی 
مربوط به ایالت سین کیانگ چین، زیر چتر حمایتی 

گروه طالبان آموزش نظامی می بینند...

هیأت بلندپایه ی افغانستان دیروز کابل را به مقصد دوحه، پایتخت قطر ترک کرد. 
ریاست این هیأت را عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ی ملی بر عهده دارد. 

این هیأت به منظور گفت وگو با طالبان عازم دوحه شده است.

عبداهلل در رأس یک هیأت بلنـدپایـه 
برای گفت وگو با طالبان به دوحه رفت
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چرا مردان کمتر 
آثار زنان را می خوانند؟
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در  رهبری  بحران  ادامه  مسأله  و 
به خوبی  را  نظامی  و  امنیتی  نیروهای 

نمایان می کند.
ولسوالی  که  است  این  پرسش  اما 
مالستان اگر سقوط کند پس از آن چه 
اتفاقی می افتد؟ واضح است که ولسوالی 
قرار  سقوط  معرض  در  عمال  جاغوری 
ولسوالی  این  به  اگر  طالبان  گیرد.  می 
حمله نکنند، می توانند آن را با محاصره 
این  همچنین  دهند.  سقوط  اقتصادی 
قصه برای ولسوالی ناور هم صادق است. 
طالب  راه  عمال  ولسوالی ها  این  سقوط 
زمینه ی  و  باز می کند  هزاره جات  به  را 
قلمرو  حیاط خلوت  به  را  آنان  حضور 

حکومت یعنی هزاره جات می گشاید. 
اگر نقشه افغانستان را ببینیم هزاره جات، 
بزرگ ترین قلمرو و جغرافیایی است که 
است.  مانده  باقی  حکومت  دست  در 
گروه  تصرف  تحت  یا  کشور  بقیه ی 
طالبان است یا جنگ بر سر آن جریان 
دارد. به جز این قلمرو، تسلط حکومت 
مثل  و  نیست  یکپارچه  کشور،  بقیه  بر 
حکومت  دست  در  پراکنده  نقاطی 
چرا  که  است  این  پرسش  اما  می ماند. 
می تواند  حکومت  برای  هزاره جات 
هزاره جات  جغرافیای  باشد؟  مهم 
اراضی  ادعای  بر  حکومت  آبروی  عمال 
سرمایه  بزرگ ترین  هزاره جات  است. 
حکومت  جغرافیایی  دست مایه ی  و 
است  وسعت  نظر  از  یکپارچه  به صورت 
که می تواند در مذاکرات سیاسی دولت 
باشد.  داشته  مهمی  نقش  طالبان  با 
این جهت  از  ناور  و  مالستان، جاغوری 
هزاره جات  دهلیز  نوعی  به  که  مهم اند 
و  سقوط  خطر  و  می شوند.  محسوب 
از  خطر  یعنی  آن ها  بر  طالبان  تسلط 
و  یکپارچه  جغرافیای  یک  دست رفتن 
منسجم که در صورت سقوط آن ما با 
دولتی بدون بی جغرافیا مواجه خواهیم 
بود. بی جغرافیا بودن دولت این خطر را 
به دلیل  سیاسی  مذاکرات  در  که  دارد 
نداشتن جغرافیای منسجم و یکپارچه، 
طالبان  نفع  به  مذاکرات  نتیجه  عمال 

تغییر کند. 
بـر  تنهـا  نمی توانـد  صرفـا  حکومـت 
تسـلط  و  کنـد  حکومـت  شـهرها 
حاکمیـت  معنـای  بـه  شـهرها  بـر 
مذاکـرات  در  داشـتن  دسـت باال  و 
جغرافیـای  بنابرایـن  نیسـت.  سیاسـی 
حکومـت  برنـده ی  بـرگ  هزاره جـات، 
مذاکـرات  و  صلـح  گفت وگوهـای  در 
سیاسـی اسـت. به همین دلیـل ایجاب 
می کنـد حکومـت بـرای حفـظ بقـای 
جغرافیـای  حفـظ  همچنیـن  و  خـود 
را  وضعیـت  فـوری،  اقدامـی  در  خـود 
بـه کنتـرل خـود درآورد. بنابرایـن باید 
هرچـه سـریع تر بـه مالسـتان قطعـات 
خـاص ارسـال شـود، حمـالت هوایـی 
صـورت بگیرد تـا دوباره مالسـتان پس 
مالسـتان  بازپس گیـری  شـود.  گرفتـه 
را  طالبـان  نیـروی  و  جبهـه  می توانـد 
در دهلیـز هزاره جـات در نطفـه خفـه 
کنـد و انگیـزه مضاعفی را بـه نیروهای 
سـایر  در  کشـور  نظامـی  و  امنیتـی 
نقـاط ببخشـد. همچنین در یـک اقدام 
اسـتراتژیک، حکومـت بایـد بـا تدابیـر 
هزاره جـات  ویـژه،  نظامـی  چینـش  و 
بـه دژی اسـتوار در مقابـل  را تبدیـل 

کنـد.  طالبـان  حمـالت 
تغییر و تحوالت در سطح رهبری برخی 
والیت  )سپردن  هزاره نشین  والیات 
و  باتجربه  نظامی  یک  به  دایکندی 
اقداماتی  باتجربه(  مدیر  یک  به  بامیان 
جغرافیای  حفظ  راستای  در  مفید 
می تواند  که  اقداماتی  است.  هزاره جات 
بقای حکومت را در این جغرافیا تضمین 
کند. تدبیر حکومت برای حفظ و بقای 
هزاره جات می تواند برای سراسر کشور، 
روحیه بخش باشد که در صورت پیروزی 
نیروهای نظامی می توان آن را سرآغازی 

برای شکست طالبان قلمداد نمود. 

ولسوایل های سیغان و کهمرد بامیان از کنرتل طالبان آزاد شد
هیچ نتیجه ی جز دزدی و ویرانی نداشته است.

طالبان  گروه  به دست  جاری  هفته ی  جریان  در  بامیان  سیغان  و  کهمرد  ولسوالی های 
سقوط کرده بود. طاهر زهیر در نخستین روزهای کاری اش به عنوان والی بامیان، تأکید 

کرده بود که به زودی ساحات از دست رفته را از طالبان پس خواهند گرفت.
با آزادسازی ولسوالی های سیغان و کهمرد، در حال حاضر تمامی ولسوالی های بامیان 

تحت کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارد.
و  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  توسط  که  است  ولسوالی  سومین  این  اخیر،  روز  دو  در 
حمایت های مردمی از کنترل طالبان آزاد شده است. دو روز پیش ولسوالی چخانسور 

والیت نیمروز از وجود جنگ جویان گروه طالبان پاکسازی شده بود.

اطالعات روز: پس از ولسوالی سیغان والیت بامیان، ولسوالی کهمرد این والیت نیز در 
نتیجه ی عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی و به حمایت نیروهای بسیج مردمی، از کنترل 

گروه طالبان آزاد شده است.
صبح دیروز )جمعه، 25 سرطان( دفتر رسانه های والی بامیان از پاکسازی ولسوالی سیغان 

این والیت از وجود جنگ جویان گروه طالبان خبر داده بود.
اکنون محمدطاهر زهیر، والی بامیان که رهبری عملیات پاکسازی را بر عهده داشته، در 
یک پیام ویدیویی گفته است که ولسوالی کهمرد نیز از وجود طالبان پاکسازی شده است.

آقای زهیر ضمن سپاسگزاری از ساکنان ولسوالی های سیغان و کهمرد به خاطر آزادسازی 
این دو ولسوالی، همچنین گفته است که حضور دو یا سه روز طالبان در این ولسوالی ها، 

به دولت  را  پیشنهادی  بسته ی  طالبان یک 
افغانستان پیشکش کرده اند که در نخستین 
بند آن خواستار تدوین قانون اساسی جدید 

برای افغانستان شده اند.
منابع اطالعات روز دو روز پیش تأیید کرده 
بودند که طالبان در دیدار با هیأت جمهوری 
اسالمی افغانستان در دوحه، پیشنهاد برقراری 

یک آتش  بس سه ماهه را ارایه خواهند کرد.
به نقل از این منابع، طالبان در بدل ارایه ی 
این  زندانی  هفت هزار  آزادی  پیشنهاد،  این 
خارج  و  افغانستان  دولت  محابس  از  گروه 
سیاه  فهرست  از  گروه  این  رهبران  شدن 

سازمان ملل متحد را خواهند خواست.

سراسر کشور جریان دارد، تمام تالش ها باید 
برای ختم جنگ متمرکز شود. او همچنین 
ابراز امیدواری کرد که طالبان از فرصت برای 
پایان دادن به درد و رنج مردم استفاده کنند.

عبداهلل گفت که صلح از دست به دست شدن 
ولسوالی ها نه، بلکه از میز مذاکرات به دست 

آمده می تواند.
کشور  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
سفر هیأت بلندپایه به دوحه برای گفت وگو 
با طالبان را در وضعیت کنونی الزمی عنوان 

کرد.
منابع  پیش  روز  دو  که  است  درحالی  این 
معتبر به روزنامه اطالعات روز گفته بودند که 

کرزی نیز در ترکیب این هیأت حضور داشته 
این سفر خودداری  به  رفتن  از  او  اما  باشد، 
به  عزیمت  از  پیش  اما  عبداهلل  است.  کرده 
دوحه در حضور حامد کرزی به خبرنگاران 
به  اعزامی  هیأت  از  کرزی  آقای  که  گفت 

دوحه، حمایت می کند.
گفت  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
که هیأت اعزامی با صالحیت کامل به دوحه 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  از  و  می رود 
نمایندگی می کند. او ابراز امیدواری کرد که 
گفت وگوی این هیأت با طالبان نتایجی نیز 

در پی داشته باشد.
در  جنگ  که  درحالی  گفت  عبداهلل  آقای 

افغانستان  بلندپایه ی  هیأت  روز:  اطالعات 
پایتخت  دوحه،  مقصد  به  را  کابل  دیروز 
قطر ترک کرد. ریاست این هیأت را عبداهلل 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ی ملی 
بر عهده دارد. این هیأت به منظور گفت وگو با 

طالبان عازم دوحه شده است.
سالم  نور،  عطامحمد  خلیلی،  محمدکریم 
باتور دوستم، سید سعادت منصور  رحیمی، 
نادری، فاطمه گیالنی، محمد ناطقی و... در 
ترکیب این هیأت حضور دارند. عبداهلل گفت 
که شماری از اعضای دیگر این هیأت از قبل 

در دوحه تشریف دارند.
پیشتر گزارش شده بود که قرار است حامد 

عبدهللا در رأس یک هیأت بلندپایه برای گفت وگو با طالبان به دوحه رفت

کرده  تأیید  رسما  رویترز  خبرگزاری 
خبرنگار  صدیقی،  دانش  که  است 
جریان  در  جمعه  روز  خبرگزاری  این 
درگیری میان جنگ جویان گروه طالبان 
در  افغان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  و 
نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان کشته 

شده است.
بود.  هندوستان  شهروند  دانش صدیقی 
خبرنگاران  مرکز  معلومات  براساس 
به  پیش  هفته  دو  حدود  او  افغانستان، 

افغانستان آمده بود.

ترور  یا  و  افغانستان کشته  است که در 
شده اند.

آقای ویلسن خواستار استقرار آتش بس 
جامع در افغانستان شده است.

رییس جمهور اشرف غنی از مرگ دانش 
عبداهلل  و  کرده  تأسف  ابراز  صدیقی 
مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  عبداهلل، 
ملی افغانستان نیز گفته است که حمله 
جنایت  غیرنظامیان  و  خبرنگاران  به 
جنگی و خالف موازین بشری و اسالمی 

است. 

افغانستان با آن ها مواجه هستند.
یوناما همچنین گفته است که رسانه های 
در  روزنامه نگاری  و  افغانستان  در  فعال 
این کشور در معرض تهدیده فزاینده ای 
قتل  مورد  باید  مقام ها  و  دارد  قرار 
صدیقی و دیگر خبرنگاران تحقیق کنند.

امریکا  سفارت  سرپرست  ویلسن،  راس 
دانش  قتل  رشته تویتی،  در  کابل  در 
صدیقی را برای افغانستان و جهان یک 
است  گفته  و  خوانده  غم انگیز  رویداد 
خبرنگاری  پنجاه وچهارمین  که صدیقی 

صدیقی،  دانش  قتل  روز:  اطالعات 
خبرنگار و عکاس خبرگزاری رویترز در 
قندهار  والیت  اسپین بولدک  ولسوالی 
است.  داشته  پی  در  را  واکنش هایی 
افغانستان  در  ملل  سازمان  نمایندگی 
را  صدیقی  آقای  قتل  امریکا  سفارت  و 

محکوم کرده اند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد 
قتل  تویتی،  در  )یوناما(  افغانستان  در 
افزایش  از  دردناک  یادآوری  را  صدیقی 
در  رسانه ها  که  است  خوانده  خطراتی 

کنش ها به کشته شدن خربنگار رویرتز در قندهار؛ »برای افغانستان و جهان غم انگزی است« وا

نخست وزیر،  خان،  عمران  با  دیدار  برای 
و  ارتش  ستاد  رییس  باجوا؛  قمر  جنرال 
آی اس ای،  رییس  حمید،  فیض  جنرال 

مستقیما به اسالم آباد برود.
این  که  صورتی  در  منابع،  این  گفته ی  به 
دیدار برگزار شود، عالوه بر هیأت جمهوری 
اشرف  رییس جمهور  از  افغانستان،  اسالمی 
دعوت  اسالم آباد  به  سفر  برای  نیز  غنی 

خواهد شد.
اسالمی  جمهوری  بلندپایه ی  هیأت 
افغانستان به ریاست عبداهلل عبداهلل، رییس 
دیروز  عصر  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
شده  دوحه  عازم  طالبان  با  گفت وگو  برای 

است.

افغانستان برگزار می کند.
منصور احمد خان گفته بود که این نشست 
با حضور شخصیت های سیاسی و کلیدی از 
تمام طرف های دخیل در قضایای افغانستان 
به منظور آماده کردن شرایطی برای گفت وگو 
و  صلح  روند  در  پیشرفت ها  آخرین  روی 
روند  بهترشدن  برای  نظریات  شریک کردن 

صلح برگزار می شود.
دو روز پیش منابع معتبر به روزنامه اطالعات 
روز گفته بودند که در صورتی که مذاکرات 
با  دوحه  به  افغانستان  دولت  اعزامی  هیأت 
این  پیشنهادی  بسته ی  مورد  در  طالبان 
گروه، به پیشرفت های ملموسی دست یابد، 
افغانستان  احتماال هیأت جمهوری اسالمی 

این نشست دعوت کرده بود.
او در 23 سرطان در دیدار با محمد محقق، 
امور  در  غنی  رییس جمهور  ارشد  مشاور 
وحدت  حزب  رهبر  و  امنیتی  و  سیاسی 
که  بود  گفته  افغانستان  مردم  اسالمی 
اسالم آباد نشستی را برای تسهیل روند صلح 

سفیر  خان،  احمد  منصور  روز:  اطالعات 
پاکستان در کابل می گوید که نشست صلح 
تا 19  تاریخ 17  به  بود  قرار  افغانستان که 
جوالی در اسالم آباد برگزار شود، به تعویق 

افتاده است.
که  است  نوشته  تویتی  در  پاکستان  سفیر 
روی تاریخ جدید برگزاری این نشست بعد 

از عید قربان کار خواهد شد.
تا کنون مشخص  این نشست  تعویق  دلیل 

نشده است.
گذشته  روز  چند  در  پاکستان  سفیر 
آن  خارجه ی  وزارت  رسمی  دعوت نامه ی 
کشور را به شماری از شخصیت های سیاسی 
افغانستان سپرده و از آنان برای اشتراک در 

زمان برگزاری نشست صلح افغانستان در اسالم آباد به تعویق افتاد

به گفته ی صالح، معنای این هشدار این است 
برای  پاکستان  هوایی  نیروهای  اکنون  که 

حمایت از طالبان دست به کار شده اند.
که  دیگر  ثبوت  کدام  »آیا  است:  نوشته  او 
توسط  بلکه  طالب،  طرف  از  نه  جنگ  این 
طالب است نیاز دارید؟ برای حراست از عزت 
افغانستان بسیج شوید. بسیج شویم. ملت ها 

برنده اند. مطمیین باشید.«
آقای صالح صبح دیروز در پاسخ به اعالمیه ی 
واکنشی وزارت خارجه ی پاکستان، در تویتی 
نوشته است که پاکستان بیش از بیست سال 
است که حضور رهبران طالبان در خاک آن 

کشور را رد می کند.
پاکستان  خارجه ی  وزارت  اعالمیه ی  صالح 
دانسته  نوشته شده«  پیش  از  »پاراگراف  را 
و  افغانستان  مردم  که  است  کرده  تأکید  و 
پاکستان  اظهارات  گونه  این  با  خارجیان 

آشنایی دارند.

توافق  یک  به  دست یابی  برای  انرژی  تمام 
سیاسی همه جانبه متمرکز شود.

دو شب پیش )پنج شنبه، 24 سرطان( امراهلل 
یک  در  ریاست جمهوری  اول  معاون  صالح، 
ارتش  که  بود  نوشته  فیسبوکی  یادداشت 
داده  هشداد  افغانستان  به  رسما  پاکستان 
است که هرگونه تالش نظامی برای تصرف 
با  قندهار  در  اسپین بولدک  بندر  مجدد 
واکنش قوای هوایی آن کشور مواجه خواهد 

شد.

که  است  افزوده  پاکستان  خارجه ی  وزارت 
راه اندازی عملیات در نزدیک خط مرزی یک 
نیست،  بین المللی  پذیرفته شده ی  رویه ی 
اما پاکستان اقدامات الزم را برای محافظت 
سربازان و شهروندان خود روی دست گرفته 

است.
از سوی هم، وزارت خارجه ی پاکستان گفته 
است که این کشور بیش از 40 عضو نیروهای 
از طریق  که  را  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 
بندر اسپین بولدک وارد خاک پاکستان شده 
بودند، باعزت به افغانستان برگردانده است. 

که  است  آمده  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
صلح  روند  از  خود  حمایت  به  اسالم آباد 
افغانستان متعهد است و صرف نظر از تالش 
به  رسیدن  برای  خود  تالش  به  بدخواهان، 

تأمین صلح ادامه خواهد داد. 
تأکید  ادامه  در  پاکستان  خارجه ی  وزارت 
کرده است که در مقطع حساس کنونی، باید 

پاکستان  خارجه  ی  وزارت  روز:  اطالعات 
اول  معاون  صالح،  امراهلل  اظهارات 
ارتش  هشدار  مورد  در  ریاست جمهوری 
گفته  و  کرده  رد  را  افغانستان  به  پاکستان 
است که این اظهارات تالش های »صادقانه« 
اسالم آباد را برای سهیم شدن در راه حلی که 
متعلق و به رهبری افغانستان است، تضعیف 

می کند.
در اعالمیه ی وزارت خارجه ی پاکستان آمده 
هیچ  کشور  این  هوایی  نیروهای  که  است 
به  بلکه  نداده اند،  افغانستان  به  را  هشداری 
داخل  در  اقدام  برای  افغانستان  دولت  حق 

خودش احترام می گذارد.
از  افغانستان  جانب  اعالمیه،  از  نقل  به 
حمالت  راه اندازی  برای  برنامه ی شان 
بندر  در  کشور  این  خاک  داخل  در  هوایی 
اسپین بولدک در مرز چمن پاکستان، اطالع 

داده است.

کستان به افغانستان را رد کرد اسالم آباد اظهارات امرهللا صالح در مورد هشدار نریوهای هوایی پا
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صرف این که یک کتاب توسط 
یک زن نوشته شده یا در مورد 

زنان است، به این معنی نیست 
که چیزی برای ارائه به مردان 

ندارد. این آثار چشمان آن ها را به 
چگونگی زندگی در دنیا به  عنوان 

یک زن باز می کند، اولین قدم برای 
یادگیری همدلی.

آثار  هم  داور  »زنان  گفت:  من  به  وی  توازن. 
آقایان و هم آثار خانم ها را پیشنهاد می دهند،  و 

قضات مرد عمدتا کتاب های مردان را.«
دالی آلدرتون نویسنده بسیار موفقی است، که 
درباره  که  چیزهایی  »تمام  خاطراتش،   کتاب 
جایزه  برنده   ،2018 سال  در  می دانم«   عشق 
این  با  شد.  زندگی نامه  بهترین  ملی«  »کتاب 
حال، حداقل در انگلیس، تقریبا مردان به آن 
توجهی نکردند. هر روزنامه نگار از هر روزنامه و 
مجله ای که برای مصاحبه با او فرستاده شده 
خودش  که  همان طوری  و  بود  زن  یک  بود، 
کامال  اثری  به  عنوان  »کتاب  گفت،  من  به 
سزاوار با جنسیت من به فروش رفت،  درک و 
دریافت شد. با این وجود تجربه زنانه، تجربه ی 
تجربه  این  در  جهان  تمام  نیست.  حاشیه ای 

عالیق مشترک دارند.«
تبلیغاتی  تور  یک  برای  او  وقتی  حال،  این  با 
به دانمارک رفت، همه چیز کامال متفاوت بود. 
وی به روزنامه نگار مردی که برای مصاحبه با 
اولین روزنامه  او  بود گفت که  اعزام شده  وی 
و  کند  باور  نمی توانست  »او  است.  مرد  نگار 
برایش عجیب بود. او 20 ساله بود و گفت که 
آثار  که  اندازه  همان  به  دوستانش  و  خودش 
مردان می خوانند، خاطرات یا داستان های زنان 
را نیز می خوانند. اوضاع می تواند جور دیگری 
باشد. و این مشکلی است که مردان به راحتی 
که  کاری  تنها  کنند.  برطرف  را  آن  می توانند 
باید انجام دهند این است که به صورت فعال، 

در جست وجوی آثار نویسندگان زن باشند.
زنان  نوشته های  که  مظنونند  مردان  اگر 
موضوعاتی زنانه را در بر می گیرد، می توانند اثر 
پت بارکر را در مورد جنگ جهانی اول یا اثر 
هیالری مانتل را درمورد تدابیر هنری سوم به 
نقد بگیرند. به محض این که به آن نوشته ها خو 
گرفتند، ممکن است حتا به این درک برسند 
که این داستان های،  به جای داستان های زنانه،  
آن  خواندن  از  و  انسانی  هستند  داستان هایی 

لذت خواهند برد.
تغییر دهند،   را  اگر مردان ذهن و ذایقه خود 
چیزهای بسیاری به دست خواهند آورد. صرف 
نوشته شده  این که یک کتاب توسط یک زن 
نیست  معنی  این  به  است،  زنان  مورد  در  یا 
که چیزی برای ارائه به مردان ندارد. این آثار 
دنیا  در  زندگی  چگونگی  به  را  آن ها  چشمان 
برای  اولین قدم  باز می کند،  به  عنوان یک زن 
یادگیری همدلی. و این ]تغییر دیدگاه[ شاید 
مردان  رفتن حبابی منجر شود که  بین  از  به 
ناخواسته در آن زندگی می کنند و کمک کند 
در  تازه ای  بینش های  و  افکار  شود  باعث  و 
ذهن شان جوانه بزند. آیا این همان غایت هنر 

نیست؟ 

از آن است که  این ها حاکی  می پردازند. همه 
مردان، آگاهانه یا ناآگاهانه، نویسندگان زن را 
یا  نمی دانند.  توانا  مرد،  نویسندگان  اندازه  به 
دارند  در ذهن  فرض مالل انگیز  این  با  این که 
که کتاب های زنان مناسب آن ها نیست،  بدون 
این که به خود زحمت تجربه بدهند و ببینند 

آیا این نوع تفکر درست است یا نه.
این  شروع،  برای  است؟  مهم  مسئله  این  چرا 
محدود  را  دنیا  از  مردان  تجربه ی  دیدگاه 
برنده  رمان نویس  اواریستو،  برناردین  می کند. 
اقتدار«  »شکاف  با  مصاحبه  در  بوکر،  جایزه 
به من گفت: »من این را مدت هاست می دانم 

خوانندگان آثار مارگارت اتوود، نویسنده ای که 
باید آثارش در قفسه های کتاب هر کسی باشد 
که به داستان های ادبی اهمیت می دهد، فقط 
جولیان  می شود.  شامل  را  مردان  درصد   21
بارنز و یان مارتل، برندگان جایزه بوکر، تقریبا 
و  درصد   39( دارند  خواننده  بیشتر  برابر  دو 
در  زنان  که  نیست  این  مسئله  درصد(.   40
داشته  کمتری  مهارت  ادبی  داستان  نوشتن 
پرفروش  ادبی  رمان  پنج  هر  نویسنده  باشند. 
برتر سال 2017 و نه کتاب از 10 رمان برتر، 
مردان  که  نمی رسد  نظر  به  و  بوده اند.  زنان 
باز کردن کتاب ها از خواندن آثار زنان  هنگام 
لذت نمی برند. در واقع، با اختالف بسیار کمی 
امتیازاتی  میانگین  می دهند.  ترجیح  را  آن ها 
به کتاب های  که مردان در کتاب »گودریدز« 
نویسندگان زن می دهند 3.9 از 5 است و برای 

کتاب های مردان 3.8. 
در  که  غیرداستانی،  کتاب های  به  مراجعه  با 
میان مردان کمی بیشتر از زنان مخاطب دارد، 
الگویی مشابه دارم، البته شکاف به آن عمیقی 
را  مرد  نویسندگان  آثار  باز هم  مردان  نیست. 
بسیار بیشتر از آثار نویسندگان زن می خوانند، 
زنان  زیرا  نیست  زیاد  اختالف چندان  این  اما 
نیز تمایل دارند همان کار را به نفع نویسندگان 
شکاف  هم  باز  حال  این  با  دهند.  انجام  زن 
وجود دارد. زنان 65 درصد بیشتر از مردان به 
خواندن کتا ب های غیرداستانی جنس مخالف 
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مهم نیست که نویسنده آستین باشد یا اتوود، 
برنده جوایز برونتس باشد یا بوکر؛ داده ها نشان 
به خواندن کتاب زنان  می دهد مردان تمایلی 
ندارند. و این نوع دیدگاه پیامدهای خود را در 

دنیای واقعی به همراه دارد.
»اِم اِی  به صورت  نوشته  این  در  من  نام 
چرا؟  آن«؛  »مری  نه  شده  نوشته  سیگارت« 
این  هم  مردها  دارم  دوست  واقعا  من  چون 
طول  در  زن  نویسندگان  بخوانند.  را  نوشته 
جورج  تا  گرفته  برونته  خواهران  از  قرن ها، 
الیوت و جی کی رولینگ، برای این که مردان را 
ترغیب به خواندن نوشته های شان کنند،  خود 
را ملزم به پنهان کردن جنسیت شان دانسته اند. 
اما حاال چطور؟ آیا واقعا هنوز الزم است؟ پاسخ 

غم انگیز است: »آری«. 
به  که  اقتدار«،  »شکاف  کتابم،   برای  من 
چرایی جدی نگرفتن زنان در مقایسه با مردان 
کتاب  درباره ی  »تحقیقات  برنامه  می پردازد، 
را   )Nielsen Book Research( نیلسن« 
چه  دقیقا  کسی  چه  بفهمم  تا  دادم  سفارش 
بدانم که  را می خواند. من می خواستم  چیزی 
نویسندگان  که  نیست  فرضیه  یک  فقط  این 
زن هنوز هم نسبت به مردان ناتوان تر پنداشته 
می شوند، یا این که مردان آثار زنان را با فرض 
را  من  بدگمانی  نتایج  و  می خوانند؟  برابری 
بتوانند  مردان  این که  تصور  حتا  کرد:  تأیید 
بسیار  کنند،  باز  را  زن  نویسنده ی  یک  کتاب 

بعید است. 
)از  زن  نویسنده   10 پرفروش  آثار  مورد  در 
جمله جین آستین و مارگارت اتوود و همچنین 
دانیل استیل و جوجو مویز(، فقط 19 درصد از 
خوانندگان آن ها مرد و 81 درصد زن هستند. 
اما درمورد آثار پرفروش 10 نویسنده برتر مرد 
و  تالکین  آرآر  جی  و  دیکنز  چارلز  جمله  )از 
این  کینگ(،  استیون  و  چایلد  لی  همچنین 
شکاف بسیار کمتر است: 55 درصد مردان و 

45 درصد زنان.
به عبارت دیگر، زنان آمادگی مطالعه کتاب های 
کمتری  مردان  اما  دارند،  را  مرد  نویسندگان 
حاضرند کتاب های نویسندگان زن را بخوانند. 
برتر،  نفر   10 میان  از  که  زنی  نویسنده  و 
روز،  ال جی  داشته،  را  مرد  خواننده  بیشترین 
فقط حروف  هیجان انگیز،  کتاب های  نویسنده 
برده  کار  به  مؤلف  نام  برای  را  نامش  ابتدایی 
است،  بنابراین بعید نیست که مردها فکر کرده 
باشند او یکی از خودشان است. این چه پیامی 
در  مردان  اکراه  میزان  از  دارد  نهفته  در خود 
جایگاه برابر قائل شدن برای زنان در زمینه های 

فکری،  هنری و فرهنگی؟ 

آثار  خواندن  به  عالقه ای   صرفا  مردان  که 
که  است  راه هایی  از  یکی  ما  آثار  ندارند.  ما 
بواسطه آن ما روایت ها را به بررسی می گیریم، 
ایده های خود را می کاویم، عقل و تخیل خود 
را  زنان  داستان های  ما  اگر  می دهیم.  رشد  را 
می نویسیم، ]هدف[ صحبت در مورد تجربیات 
زنان است. ما همچنین در مورد تجارب مردانه 
از دیدگاه زنانه صحبت می کنیم. و بنابراین اگر 
نظرم  به  ندارند،  عالقه  نوشته ها  این  به  آن ها 
نگران  خیلی  و  است  کننده  مأیوس  خیلی 

کننده.« 
درباره ی    و  زنان  تألیف  کتاب های  مردان  اگر 
زنان را نخوانند ، موفق به درک روان و تجربه 
به  همچنان  آن ها  شد.  نخواهند  زندگی  از  ما 
کامال  تقریبا  لنزی  دریچه ی  از  جهان  دیدن 
مردانه و با تجربه مردانه به  عنوان پیش فرض، 
روابط  بر  این محدودیت  و  داد.  ادامه خواهند 
ما با آن ها، به  عنوان همکار، به  عنوان دوست و 
به  عنوان شریک زندگی تأثیر خواهد گذاشت. اما 
افزون بر آن، باعث کاهش توانایی نویسندگان 
عمدتا  آثارشان  مخاطب  اگر  که  می شود.  زن 
آن که  جای  به  آن ها  کارهای  باشند،  زنان 
بخشی از جریان اصلی باشد، در حاشیه خواهد 
ماند. آن ها احترام و ثروت کمترکسب خواهند 
کرد و در جایگاه پایین تری قرار خواهند گرفت. 
چندین  عضو  نویس،  داستان  شمسی،  کامله 
عدم  این  شاهد  دقیقا  و  بوده  داوری  هیئت  

چرا مردان کمرت آاثر زانن را یم خوانند؟

ضعف استراتژیک محصوربودن میان افغانستان متخاصم 
برطرف  جنوب،  در  هند  دیرینش  دشمن  و  شمال  در 
نه تنها  افغانستان  در  پاکستان  نقش  افزایش  می شود. 
به گونه ی غیرمستقیم به نفوذ چین کمک می کند، بلکه 
به صورت بالقوه موقف اسالم آباد و بیجینگ را در مذاکره 
با واشنگتن تقویت خواهد کرد. با وجودی که چین نگاه 
منفی و بدبینانه در مورد صلح داخلی و ثبات افغانستان 
پس از توافق صلح میان امریکا و طالبان دارد، اما ]برای 
نشانه های  منطقه ای  جیوپولتیک  معادله  ی  در  چین[ 

خوبی به نظر می رسد. 

نتیجه
افغانستان و  از دو دهه استحکام روابط با حکومت  پس 
روند  در  تسهیل کننده  ویژه ی  جایگاه  در  چین  طالبان، 
صلح ظهور کرده است. چین همزمانی از برنامه های خروج 
نیروهای امریکایی خوشحال است، اما به عملی شدن این 
برنامه از سوی واشنگتن باور ندارد. در عین حال، بیجینگ 
عمیقا در مورد فرجام روند صلح و خالء قدرِت که از خروج 
نیروهای امریکایی برجا می ماند، نگران است و برای اقدام 
رسیدگی  مشکل  این  به  تا  می گیرد  آمادگی  چندجانبه 

کند. 
با  را  توافق صلح  از  افغانستان پس  در  نقش خود  چین 
امنیت  در  نقش خود  انعطاف پذیری می بیند.  و  احتیاط 
افغانستان را به سه شکل در نظر می گیرد: حاشیه ای، به 
این معنا که طرف اصلی منازعه نیست؛ غیر قابل تعویض، 
به این معنا که چین قدرت بزرگ در همسایگی است که 
کسی آن را نادیده گرفته نمی تواند؛ و مرکزی، به این معنا 
که سرمایه گذاری چین برای بازسازی و توسعه ی اقتصاد 
از پایان منازعه حیاتی خواهد بود. روند  افغانستان پس 
و چین  دارد،  پیش  در  درازی  راه  افغانستان هنوز  صلح 

بیرون نخواهد ماند. 
پایان

»تضمین  محلی« چین تضمین های ضمنی از طالبان در 
مورد امنیت پروژه های این کشور در آینده، مانند تمدید 
دهلیز اقتصادی چین و پاکستان از طریق خط آهن به 
پنهان  هنوز  البته  جزئیات  است.  کرده  دریافت  قندهار، 

مانده است.
چهارم، چین مطمئن نیست که آیا افغانستان نقطه کلیدی 
در همکاری های امریکا و چین باقی خواهد ماند یا خیر، 
ایاالت  گذشته،  دهه ی  یک  در  باقی ست.  امید  هنوز  اما 
متحده و چین در زمینه ی برنامه های ظرفیت سازی در 
افغانستان، به شمول آموزش پولیس و ماین روبی، همکاری 
کرده اند. در ابتدا چینایی ها حضور نظامی امریکا و نقش 
اقتصادی چین را مکمل هم می دانستند. بنابراین، میزان 
تعهد امریکا برای آینده ی افغانستان، عامل تعین کننده ی 

چگونگی و اندازه ی تالش های چین در آن کشور است. 
نقع  به  را  هند  طالبان،  با  امریکا  معامله ی  نهایت،  در 
در  کشیدگی  سبب  است  ممکن  که  فروخت  پاکستان 
نیز شود. هدف هند در  روابط واشنگتن و دهلی جدید 
تا  است  پاکستان  استراتژیک  نفوذ  تخفیف  افغانستان 
افغانستان همچون پناه گاه برای گروه های تروریستی ضد 
هند، به شمول آن های که نمایندگی های دپلماتیک هند را 
هدف قرار دادند، نشود. در نتیجه، هند با طالبان مخالفت 
کرده و آن ها را نماینده ی پاکستان در افغانستان می داند. 
هند نیز تالش کرده است تا افغانستان را به دهلیز ورودش 
به آسیای میانه تبدیل کند و با ساختن بندرچابهار ایران 
در نزدیکی مرز افغانستان، پاکستان را دور بزند. اما اهمیت 
استراتژیک افغانستان برای هند در صورت حضور نظامی 
قریب الوقوع  خروج  به  توجه  با  است.  تصور  قابل  امریکا 
در  هند  استراتژیک  سرمایه گذاری  افغانستان،  از  امریکا 

حال غرق شدن به نظر می رسد. 
پاکستان  پیروزی  معنای  به  هند  شکست  چین،  برای 
نفوذ  از  پاکستان  می رسد  به نظر  امریکا،  با خروج  است. 
قابل توجه در مسایل افغانستان برخوردار می شود؛ عمال 

رویکرد چین: چندجانبه به جای یک جانبه
باقی می ماند، حتا پس  افغانستان بدبین  چین در مورد 
از توافق امریکا با طالبان. بزرگ ترین چالش برای چین 
داخل  در  امنیتی  وضعیت  بدترشدن چشم گیر  می تواند 

افغانستان در صورت شکست روند صلح باشد. 
در حال حاضر، چندین تحلیل مقدماتی در بیجینگ در 
در  چین  متفاوت  رویکردهای  بیانگر  که  است  دسترس 
یک  چین  اول،  باشد:  می تواند  آینده  سال های  و  ماه ها 
رویکرد چندجانبه را بر رویکرد یک جانبه ترجیح می دهد. 
اگر امنیت داخلی افغانستان بدتر شود، استراتژیست های 
چینایی، به جای مداخله ی یک جانبه  هر کدام از کشورهای 
منطقه، خواهان مأموریت صلح بانی ملل متحد می شوند 
این شرایط، چین  در  نیروهای چینایی شود.  که شامل 
به هیچ صورت مداخله ی یک جانبه را در نظر ندارد. چین 
یک طرف یا عامل منازعه ی داخلی در افغانستان نیست. 
امپراطوری ها«  »گورستان  به عنوان  افغانستان  اعتبار 
به شکل دوامدار چین را از مداخله ی مستقیم که امتیاز 
کنونی اش از رابطه ی نزدیک با کابل و طالبان را صدمه 
و  منطقه  کشورهای  منافع  سبب  به  بازمی دارد.  بزند، 
یک جانبه  حل  راه  یک  صلح،  روند  در  آن ها  دخالت 

به گونه ی ساده خارج از بحث است. 
دوم، در صورتی که رویکرد ملل متحد-محور مشکل یا 
این پیشنهاد را مطرح  باشد، چین مدتی است  ناممکن 
کرده که سازمان همکاری های شانگهای نقش بیش تری 
در افغانستان بازی کند. سازمان همکاری های شانگهای 
از   2001 سال  در  که  است  منطقه ای  سازمان  یک 

نگاه اسرتاتژیک چین به افغانستان )2(
سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، ازبیکستان و 
تاجیکستان تأسیس شد و به گونه ی اختصاصی متمرکز 
به مسایل امنیتی است. هند و پاکستان هر دو در سال 
2017 به عنوان اعضای رسمی به این سازمان پیوستند. 
این سازمان تقریبا تمام بازیگران منطقه را در بر می گیرد 
و می تواند مشروعیت سیاسی و حمایت منطقه ای الزم 
برای مداخله در صورت به وجودآمدن خالء ناشی از خروج 
سازمان  که  وجودی  با  کند.  فراهم  امریکایی،  نیروهای 
و  نظامی  مشخص  نیروی  از  شانگهای  همکاری های 
اما امنیت و ثبات  توان امنیتی ملکی، برخوردار نیست، 
منطقه ای را جدا به عنوان یکی از اهداف خود قرار داده 
است. بیجینگ توانایی های ضد دهشت افکنی و مبارزه در 
برابر مواد مخد سازمان همکاری های شانگ های را مورد 
آزمایش قرار داده است، اما اقناع ناظران بیرونی نیازمند 
افغانستان به ثبات  اقدامات بیش تر است. اگر در نهایت 
و  میکانیزم ها  در  کشور  این  شامل شدن  از  چین  برسد، 
شانگهای  همکاری های  سازمان  امنیتی  چارچوب های 

حمایت خواهد کرد. 
به عنوان  را  چندجانبه  امنیتی  رویکرد  چین  سوم، 
پیش شرط افزایش اقدامات اقتصادی و توسعه ای خود در 
افغانستان می بیند. متخصصان چینایی با تکرار شکست دو 
ابر-پروژه ی  زیربنایی مس عینک و آمودریا در یک دهه ی 
گذشته را در شرایط بد امنیتی کشور دانسته اند که کار 
ساخت زیربناها و استخراج را در جریان منازعه ناممکن 
می کند. با وجودی که جذابیت اقتصادی افغانستان برای 
و  اما در صورتی که تضمین محلی  نیست،  کافی  چین 
حمایت چندجانبه وجود داشته باشد، چین از بازی کردن 
نقش بزرگ تر اقتصادی خودداری نخواهد کرد. در مورد 

یون سون، ربیس برنامه های چین در مرکز ستیمسون
ترجمه: سمیع مهدی، خبرنگار و استاد دانشگاه کابل



که  است  کرده  دعوت  چین  از  طالبان  گروه 
این  ناتو،  و  امریکایی  نیروهای  از خروج  پس 
کشور در افغانستان سرمایه گذاری کند. سهیل 
طالبان  گروه  سخن گویان  از  یکی  شاهین، 
گفته  چینی  روزنامه ی  یک  با  گفت وگو  در 
دوست  را  چین  دولت  طالبان  »گروه  است 
افغانستان می داند. این گروه از سرمایه گذاری  
چین در بازسازی افغانستان استقبال کرده و 
امنیت سرمایه گذاران و کارگران این کشور را 
با  تضمین می کنند.« روابط دوستانه ی چین 
گروه طالبان در شرایطی درحال  شکل گیری 
در  طالبان  قدرت گیری  زمان  از  که  است 
والیات شمال افغانستان، جنگ  جویان جنبش 
اسالمی ترکستان شرقی متشکل از مسلمانان 
جدایی طلب اویغور مربوط به ایالت سین کیانگ 
چین، زیر چتر حمایتی گروه طالبان آموزش 
چینی  جنگ  جویان  این  می بینند.  نظامی 
دفاعی  و  امنتی  نیروهای  با  طالبان  کنار  در 
افغانستان جنگیده و در روند سقوط ولسوالی ها 

نقش برجسته داشته اند.
چین پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو 
در  تازه ای  تهدید  و  فرصت  با  افغانستان،  از 
مرزهای غربی اش روبه رو است. خروج نیروهای 
همچنان  افغانستان  که  شرایطی  در  خارجی 
کشورهای  است،  بحران  و  جنگ  درگیر 
همسایه افغانستان و منطقه را به چالش تازه ای 
طلبیده و دریچه ی تازه ای از فرصت ها و تهدید 
را از سوی افغانستان به روی آن ها گشوده شده  
است. در این میان جمهوری خلق چین، این 
افغانستان  اژدهای سرخ خفته در همسایگی 
که اکنون سودای رقابت با امریکا و کشورهای 
نیز  بر سردارد،  بین الملل  نظام  را در  اروپایی 
افغانستان  بحران  و  جنگ  از  متأثر  و  درگیر 
خواهد بود و به نا چار نقش برجسته در تحوالت 

سیاسی و امنیتی افغانستان خواهد داشت. 
طرح  بزرگ ترین  چین  دیگر  سوی  از 
اقتصادی اش را با عنوان طرح راه ابریشم جدید 
یا »ابتکار یک کمربند، یک جاده« راه اندازی 
کرده است که نظریه ی آن در سال 2013م از 
سوی شی  جینگ پینگ، رییس جمهور رهبر 
حزب کمونیست این کشور ارائه شد. چین در 
تالش است تا با این طرح بزرگ اقتصادی و 
سیاسی، از مسیر افغانستان به آسیای میانه و 
اروپا وصل شود. این ابتکار چینی بر تحوالت 
افغانستان نیز به نوعی  امنیتی در  سیاسی و 
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در سیاست عملی پاکستان در قبال افغانستان هیچ گونه تغییری نیامده و تمویل 
گروه طالبان هنوز به   طور پیدا و پنهان از سوی استخبارات پاکستان صورت می گیرد 
و شواهد نشان می دهد که برخی از جنگ جویان طالب پاکستانی اند و علیه دولت 
افغانستان می جنگند.

چینی ها در سیاست 
داخلی، سه شر را به مثابه ی 
تهدید به امنیت ملی کشور 
بزرگ شان تعریف کرده اند 
که عبارت از جداییی طلبی، 
تروریسم و افراطیت است. 
اویغورهای مسلمان و 
جنبش اسالمی ترکستان 
شرقی که جنگ  جویان آن 
اکنون در شمال افغانستان 
در کنار جنگ  جویان طالبان 
فعالیت دارند، مصداق هر 
سه شر چینی را در خود دارند.

دنبال تثبیت قدرت منطقه ای و جهانی خود 
بین بردن  از  چین،  استراتژیک  رویای  است. 
است.  گذشته  دهه های  حقارت آمیز  تصویر 
در این میان جدال های مرزی چین رفته رفته 
به  و  گرفته  خود  به  خشونت آمیزتری  رنگ 
است  ناچار  چین  که  می رود  پیش  سمتی 
را کنار  نظامی خود  تا سیاست عدم مداخله 
بگذارد. درحالی که وضعیت کنونی افغانستان 
این فرصت را مهیا کرده تا تصویر چین جدید 
صورت  در  بنابراین  دهد.  نشان  جهان  به  را 
کنار  افغانستان، در  میدان  موفقیت چین در 
امنیتی، یک تصویر  اقتصادی و  موفقیت های 
خواهد  ساخته  قدرتمند  چین  یک  از  جدید 

شد.«
اهداف  که  است  باور  این  بر  جعفری  آقای 
امنیتی چین در افغانستان با سیاست  منطقه ای 
است.  تنیده  درهم  کشور  این  اقتصادی  و 
روابط  ممکن خواهان  تا جای  بنابراین چین 
مستقیم با دولت افغانستان و هم زمان با گروه 
طالبان است. ولی نمی خواهد تا جای ممکن از 

از  افعانستان  در  را  خود  نقش  تا  است  چین 
تغییر  ایجابی  بازیگر  یک  به  ایذایی  کنشگر 
دهد: »مسأله مسلمانان سین کیانگ، اهمیت 
تصویرسازی  از  انتظار  و  افغانستان  اقتصادی 
هستند  مسائلی  چین  منطقه ای  هژمونیک 
را  افغانستان  مسائل  چین  می شود  باعث  که 
اما  به کار شود.  دنبال کند و دست  جدی تر 
امنیت  آن  کنار  در  و  مسلمانان چین  مسأله 
افغانستان در شرایطی  با  این کشور  مرزهای 
پس از خروج امریکا، جزو خطوط سرخ چین 
محسوب می شود، چرا که افغانستان بی ثبات 

برای چین بسیار خطرناک است.«
اقتصادی  اهمیت  که  است  معتقد  جعفری 
افغانستان از چند جهت برای چین حائز اهمیت 
است. اما مهم ترین آن موقعیت افغانستان در 
است. چرا که  ابتکار یک کمربند، یک جاده 
اروپا هدف  و  میانه  بازار آسیای  به  دسترسی 
اصلی چین است که در این مسیر افغانستان 
به  عنوان یک کشور ناامن، این پروژه ی بزرگ 
چین را به صورت تعلیق درمی آورد: »چین به 

عینک پاکستان به مسائل افغانستان نگاه کند: 
قبال  در  را  خودش  خارجی  سیاست  »چین 
نظامی اش  ورود  و  می کند  دنبال  افغانستان 
دارد که  بستگی  عامل  به چند  افغانستان  به 
مهم ترین آن سطح درگیری ها در افغانستان و 
تأثیر آن بر امنیت مرزهای چین است، برعالوه 
دیدگاه دولت افغانستان، گروه طالبان، اجماع 

منطقه ای و جهانی که باید حاصل شود.«
استاد روابط  ابراهیمی، پژوهشگر و  نعمت اهلل 
در  استرالیا  التروب  دانشگاه  در  بین الملل 
سیاست  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
بسیار  افغانستان  قبال  در  چین  خارجی 
که  مثبتی   انتظارات  برخالف  است.  پیچیده 
افغانستان  تحوالت  در  چین  نقش  مورد  در 
در سال های پسین به وجود آمده، معموال این 
انتظارات در عمل تحقق پیدا نکرده است. از 
سال 2001م، به بعد چین از جمله کشورهای 
بود که از حضور نیروهای امریکایی و ناتو در 
افغانستان و منطقه سود برده است: »حضور 
نظامی امریکا در منطقه جریان های تروریستی 

مسیر  در  افغانستان  که  چرا  است.  اثرگذار 
آسیای  به سوی  اقتصادی  بزرگ  طرح  این 
میانه قرار دارد. اما در این میان طبق معمول 
پاکستان به  عنوان چالش مطرح است. چین و 
پاکستان از دیرزمان همکاری نزدیک اقتصادی 
و نظامی دارند که از این حیث نیز نقش چین 
در تحوالت سیاسی و امنیتی افغانستان مهم 
و برجسته است. بنابراین مهم ترین سوالی که 
مطرح می شود این است که سیاست خارجی 
پس  شرایط  در  افغانستان  قبال  در  چین 
چگونه  ناتو،  و  امریکایی  نیروهای  خروج  از 
از  حمایت  طالبان؟  با  دوستی  بود؟  خواهد 
نظم و نظام سیاسی کنونی در افغانستان؟ یا 
شریک  طریق  از  افغانستان  بحران  مدیریت 

استراتژیک اش یعنی پاکستان؟
و  دانشگاه  استاد  جعفری،  حسن 
دانشگاه  از  بین الملل  روابط  دانش آموخته ی 
در  اطالعات  با  گفت وگو  در  چین  جیلین 
امریکایی و خال قدرت  نیروهای  مورد خروج 
در افغانستان، می گوید همه ی نگاه ها به سوی 

همسایه ی رسخ؛ 

نقش چین در تحوالت سیایس و امنییت افغانستان

تسلیم  مقاومت  گونه  هیچ  بدون  می خواهد 
امارت شوند و با آن ها مقابله نکنند و این عامل 
سبب شده است که بخشی از ولسوالی ها بدون 
هیچ گونه مقاومت به نفع طالبان سقوط کند 
و از کنترل دولت خارج و تحت تصرف نیروی 

مخالف قرار گیرد. 

دیپلماسی و جنگ 
گروه طالبان سیاست جدید و دو پهلوی جنگ 
و دیپلماسی را انتخاب کرده  و با استفاده از این 
شیوه در پی البی گری و جلب حمایت کشورها 
بوده تا بتواند بخشی از سازمان های منطقه را 
به حمایت از خود بکشاند و با جلب حمایت 
میز  در  هم  و  جنگ  میدان  در  هم  کشورها 
مذاکره بتواند امتیاز بیشتر به دست آورد. سفر 
هیأت طالبان در کشورهای منطقه خود بیانگر 
دو  روش  از  استفاده  با  طالبان  که  است  این 
پهلو می خواهد هم جنگ را گسترش دهند و 

افراد مشکوک ضعیف عمل کرده و  و پیگرد 
به وخامت گراییدن وضعیت  باعث  این ضعف 

امنیتی کشور شده است.

جنگ روانی و روحیه سازی 
کشورها  امور  تمام  در  مهم  نقش  تبلیغات 
به خصوص عرصه جنگی دارد و امروزه کشورها 
پالن های  و  برنامه ها  تشریک  برای  گروه ها  و 
خویش دست به تبلیغات می زند و گروه طالبان 
با استفاده از ایجاد صدها حساب در صفحات 
اجتماعی فعالیت می کند و اطالعات مختلف 
این شایعه پراکنی ها  را پخش و نشر می کند. 
باعث تضعیف روحیه مردم و نیرو های امنیتی 
شده و این بخش دیگری از فعالیت های  گروه 
طالبان است که با پخش شایعات و اطالعات 
را  مردم  و  امنیتی  نیروهای  انگیزه ی  غلط 
فاقد  اطالعات  محالت  در  و  می  کند  ضعیف 
آن ها  از  و  می دهد  مردم  خورد  در  را  اعتبار 

یافتند و به جنگ چریکی پرداختند.  حضور 
آهسته آهسته دامنه ی فعالیت های خود را به 
شمال افغانستان از جمله به والیت قندوز در 

ولسوالی چهاردره کشاندند.
طالبان با استفاده از جنگ چریکی توانسته اند 
دهند  گسترش  افغانستان  در  را  حضورشان 
جنگ  و  باشند  داشته  چشم گیر  پیشرفت  و 
نامنظم  جنگ های  انواع  از  از  یکی  چریکی 
تاکتیک های  با  جنگی  گروه های  که  است 
تخریب  در  و  می شود  عمل  وارد  مختلف 

ساحات مختلف می پردازند. 

جنگ مداوم 
جنگ بدون وقفه به  طور مداوم از سوی طالبان 
که  داشته  وجود  افغانستان  مختلف  نقاط  به 
درگیر  دولت  با  جنگ  در  طالبان  همیشه 
بوده و این روش خسته کننده باعث تضعیف 
و  شد  امنیتی  دلیر  نیروهای  و  مردم  روحیه 
طالبان همواره در نقاط مختلف هجوم بردند 
و نقاط کلیدی را در کنترل خویش درآوردند 
که حضور نقاط کلیدی یکی از عوامل اصلی 
پیشرفت طالبان در افغانستان قلمداد می شود. 

از  فرار  و  شکست  سال   20 حدود  از  پس 
افغانستان، طالبان دوباره به گونه ی باورنکردنی 
تصرف  را  افغانستان  مختلف  نقاط  و  ظهور 
کرده و بیرق خود را برافراشتند. آن شکست 
جنگ های  اثر  بر  پیشرفت  این  و  زودهنگام 

طوالنی پهلو های زیادی دارد. 
 1380 جدی  در  شکست  از  پس  طالبان 
به گونه ی کامل النه های خود را از افغانستان 
برچیده و راهی پاکستان و کشورهای منطقه 
گروه  این  که  نمی کرد  فکر  کسی  و  شدند 
دوباره خود را تجهیز کند و از یک گروه مرده، 
تبدیل به یک قوت قابل توجه در افغانستان 
شود، آغاز به فعالیت های هراس افکنی کند و 
افغانستان  در  امارت  ایجاد  و  تصرف  فکر  در 

باشد. 

جنگ چریکی 
طالبان پس از یک وقفه ی طوالنی به  صورت 
پراکنده از سمت جنوب غرب افغانستان آغاز 
به فعالیت کردند که در ولسوالی های مختلف 
ننگرهار  و  پکتیا  زابل  غزنی،  هلمند،  والیات 

افراد نفوذی 
کشور  مختلف  مناطق  در  طالبان  پیش روی 
عوامل  این  از  یکی  که  داشته  زیادی  عوامل 
همکاری افراد نفوذی دولتی و افراد محلی اند 
بوده است. گروه طالبان با استفاده از این افراد 
توانستند ولسوالی های بیشتری را در کنترل و 

تصرف خویش درآورد.
ولسوالی ها  سقوط  پی  در  موجود  قرینه های 
افراد  ادعا می زند که  این  دال بر صحت بودن 
باشنده های  از  برخی  و  دولت  به  منسوب 
سقوط  در  طالبان  با  معامله  در  محالت 
ولسوالی ها به  گونه ای دخیل بوده و دولت در 
موفق  تاکنون  افراد  این  شناسایی  و  تعقیب 
و  را شناسایی  نفوذی  افراد  نتوانسته  و  نبوده 

بازداشت کند. 
کشور  هر  استخبارات  مهم  وظایف  از  یکی 
تحلیل و بررسی اوضاع و شرایط امنیتی است 
تعقیب  افغانستان در  استخباراتی  نهادهای  و 

عبدالوارث سیغانی

عباس عارفی

راهربد طالبان چیست 
و چگونه قوت گرفتند؟
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و ضدجنگ دسته بندی کرد و گفت: »این جشنواره برای شاعران 
و نویسندگان در دو بخش شعر و داستان فراخوان داده بود که 
آثار زیادی از جانب آنان در هر دو بخش به دبیرخانه ی جشنواره 
مواصلت ورزید. در اکثر قریب به اتفاق، در این آثار نگاه ضدجنگ 
از  ناشی  تبعات  هوای جنگ،  و  روزگار جنگ، حال  است.  حاکم 
جنگ، زخم های پس از جنگ، مویه بر مصیبت های جنگ، آرزوی 
صلح، و رویابافی برای رسیدن به زندگی بدون جنگ از موضوعات 

پربسامد آثار رسیده به دبیرخانه است.«
مسئوالن موسسه ی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان میزبان و 
برگزارکننده ی جشنواره ادبی ـ هنری زخم های جنگ می گویند 
که فراخوان این جشنواره را در نیمه سرطان 1399 منتشر کردند 
و از اشتراک کنندگان خواستند که آثارشان را در دو بخش شعر 
و داستان به دبیرخانه ی این جشنواره بفرستند. در این جشنواره 
نزدیک به دوصد نفر آثارشان را نامزد کرده بودند که بعد از ارزیابی 
مقدماتی 164 اشتراک کننده ـ 95 نفر در بخش داستان و 66 نفر 
در بخش شعر ـ شرایط حضور در جشنواره 
را پیدا کردند. داوران براساس شاخص های 
پختگی ادبی، زبان، تازگی نگاه، ابتکار ادبی، 
این  قدرت محتوایی،  و  پرداخت هنرمندانه 
در  سپس  کردند.  ارزیابی  و  بررسی  را  آثار 
هر بخش آثار سه تن را که بیشترین امتیاز 
به  بودند  کرده  آن خود  از  را  داوران  هیات 
و  دوم،  اول،  مقام  برندگان  به عنوان  ترتیب 
آثار  به عنوان  را  آثار  باقی  و  برگزیدند  سوم 
معرفی  دبیرخانه  به  و  انتخاب  تقدیر  قابل 

کردند. 
مستقل  کمیسیون  معاون  نظری،  نعیم 
 23 چهارشنبه،  روز  که  بشر  حقوق 
برندگان  اعالم  محفل  در   ،1400 سرطان 
برگزاری  می کرد،  سخنرانی  جشنواره  این 
نهادینه شدن  برای  را  جشنواره هایی  چنین 
ارزش های حقوق بشری در افغانستان مهم 
و ارزنده خواند: »این گونه برنامه ها عالوه بر 
این که صدای قربانیان است، زمینه ساز نبود 
ریشه های جنگ در افغانستان می شود و از 
ارزشمند و  برنامه بی نهایت  این  این لحاظ، 
قابل قدر است. این برنامه می تواند یک گام 
حقوق  ارزش های  نهادینه شدن  برای  مهم 

بشر در افغانستان محسوب شود.«
از  روزنامه نگار  و  نویسنده  جبران،  کاوه 
به شاعران  این جشنواره خطاب  سخنرانان 
و  به صد  نزدیک  نویسندگان جوان گفت که »در حال حاضر  و 
نیروی  یک  می سوزد.  جنگ  آتش  در  ولسوالی  شصت  یا  هفتاد 
کامال متهجر تا دندان مسلح سر هر زنده ای را می برد، هر قامت 
ایستاده را به خاک می اندازد. با قلم خود از ارزش های انسانی در 
برابر طالبان دفاع کنید. این به معنای این نیست که مثل طالبان 
ترانه  هایی مهیج و هیجان انگیز آدم کشی بسرایید. شما این جنایت 
را نشان بدهید. این شناعت را که در عصر حاضر اتفاق می افتد، 

نشان بدهید«.
 1387 سال  در  افغانستان  دموکراسی  و  بشر  حقوق  موسسه ی 
هادی  است.  غیرانتفاعی  و  مستقل  نهاد  یک  و  شده  تاسیس 
برگزاری جشنواره ی  با  که  موسسه می گوید  این  رییس  معرفت، 
می کنند:  دنبال  را  هدف  چهار  جنگ  زخم های  هنری  ـ  ادبی 
مبارزه  قربانیان،  رنج های  خشونت،  و  جنگ  مصایب  از  یادآوری 
با فراموشی و معافیت و حمایت از حقیقت یابی، گفت وگو و التیام 
فرهنگی؛ تقویت فرهنگ رواداری، خشونت پرهیزی و دیگرپذیزی؛ 
انگیزه برای تولید آثار ادبی و هنری در رابطه به جنگ و  ایجاد 
خشونت و قربانیان آن و کمک به رشد و ترویج ادبیات ضدجنگ 
و ادبیات قربانی محور؛ کمک به شکل گیری گفتمان قربانی محور 
در فرایند صلح افغانستان از طریق خلق و نشر آثار ادبی و هنری. 

عابر شایگان

موضوع  با  جنگ  زخم های  هنری  ـ  ادبی  جشنواره ی  نخستین 
آثار  قربانیان، عدالت و صلح روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. 
این  داوران  هیات  ارزیابی  مورد  نویسنده  و  شاعر   160 از  بیش 
مجموعه ی  دو  در  آن ها  برگزیده ی  آثار  و  گرفته  قرار  جشنواره 
شعر و داستان زیر عنوان »میان دو انفجار« و »نمی خواهم او هم 
خاکستر شود« چاپ و منتشر شده است. میزبان و برگزارکننده ی 
این جشنواره موسسه ی حقوق و بشر و دموکراسی افغانستان است.  
خواستن«  »مرگ  داستان  با  حق بین  امید  داستان،  بخش  در 
برگزیده ی مقام نخست، عصت اهلل کهزاد با داستان »اتاق 115« و 
معصومه امیری با داستان »تو چی فکر می کنی رضا؟« برگزیدگان 
»تایرهای  داستان  با  علی چوپانی  نورمحمد  و  مشترک  دوم  مقام 
مرده ها«  »دنیای  داستان  با  آغاز  رضا  و  چهارتایره«  کراچی 
برگزیدگان مقام سوم مشترک جشنواره ادبی ـ هنری زخم های 
با  این جشنواره  برگزیده ی  داستان های  مجموعه  شده اند.  جنگ 

عنوان »نمی خواهم او هم خاکستر شود« در 
برگیرنده 14 داستان کوتاه است. مسئولیت 
تقی  را  این جشنواره  داوری بخش داستان 
به  یسنا  یعقوب  و  قادری  حمیرا  واحدی، 

عهده داشته اند.   
بخش  داوران  هیات  عضو  واحدی  تقی 
این  مقدمه ی  در  جشنواره  این  داستان 
چنین  برگزاری  که  است  نوشته  کتاب 
جشنواره هایی از سه راه ساختار جشنواره ای، 
روایی،  موضوع  و  بیدارکننده  مضمون های 
و دست کم  از جنگ  پیشگیری  به  می تواند 
کاهش منازعه های خونین کمک کند. او در 
است  گفته  این جشنواره  خصوص مضمون 
طالیی  فرصت  این  دواطلبان  »برای  که 
شخصت های  خلق  با  که  کرده  فراهم  را 
قربانی شده و مجروح و روایت تلخ کامی های 
آن ها در فضاهای باورپذیر، احساس گناه و 
همدلی را در مای خواننده بیدار نماید و به 
این ترتیب روحیه ی ما را در راستای کاهش 
نفرت و دوری جستن از رفتارهای ویرانگر، 

ترمیم و پشتبانی نماید«.
آقای واحدی گفته است که اشتراک کنندگان 
درد  هنرمندانه ای  طرز  به  جشنواره،  این 
بیان  را  حاشیه بودن  در  و  قربانی شدن 
در  را  داستان  چند  بریده ی  او  کرده اند. 
می آید  حیفش  است  گفته  و  آورده  مقدمه 

این  در  خلق شده  شخصیت های  و  وضعیت ها  تکنیک ها،  به  که 
مرگ  داستان  از  بریده ای  مثل  باشد؛  نداشته  اشاراتی  داستان ها 
خواستن: »این طور نبود که او یک روز از خواب آشفته ای پریده و 
در رخت خواب خود را یک کافر مطلق یافته باشد. برای او تبدیل 
چند  و  چندین  روندی  خداناباور  یک  به  خداترس  یک  از  شدن 
رویا: »چرا و سئوال  از داستان  بریده ای  یا مثل  و  ساله داشت«. 
توی خانه ما نبود...بعدا فهمیدم که بابا....گوش شنیدن نداشت.... 
بیرون  دهانم  از  اما  می آمدند  باال  همه  هم  من  زندگی  چراهای 

نمی پریدند.«
حکمت اهلل  اول،  مقام  برگزیده ی  مظهر  رامین  شعر،  بخش  در 
نظری، برگزیده ی مقام دوم و جالل نظری برگزیده ی مقام سوم 
جشنواره  برگزیده ی  شعرهای  مجموعه  شده اند.  جشنواره  این 
در  و  شده  چاپ  انفجار«  دو  »میان  عنوان  با  جنگ  زخم های 
برگیرنده ی سروده های 16 شاعر است. اعضای هیات داورن بخش 
شعر این جشنواره، محمدشریف سعیدی، دکتر سرو رسا رفیع زاده 

و مهتاب ساحل بوده اند. 
این  شعر  بخش  داوران  هیات  عضو  رفیع زاده،  رسا  سرو  دکتر 
جشنواره که در مراسم اعالم برگزیدگان و اهدای جایزه به  آن ها 
سخنرانی می کرد، آثار ادبی معاصر افغانستان را به دو بخش جنگ 

و بنیادگرایی اسالمی از جمله اویغورها را تا حدی 
زیر کنترل نگه داشت و زمینه ی رشد اقتصادی 
چین از جمله وصل کردن آن به آسیای میانه را 
فراهم کرده است. با این همه چین با کشورهای 
غربی از جمله امریکا و سازمان ناتو در مناطق 
استراتژیک  رقابت های  وارد  جهان  مختلف 
شده و این رقابت های استراتژیک روی مسائل 

افغانستان نیز تأثیرگذار بوده است.«
آقای ابراهیمی معتقد است که سیاست خارجی 
چین در افغانستان فعال پس از خروج نیروهای 
امریکایی و ناتو بر دو محور کالن مطرح است: 
حضور  از  ناشی  که  است  امنیتی  محور  »اول 
بنیادگرایان اویغور در خاک افغانستان می باشد. 
دوم محور اقتصادی است. چین عالقه مند است 
افغانستان  معدنی  و  زیرزمینی  منابع  به  که 
این زمینه  البته در  باشد که  دسترسی داشته 
میس  قرارداد  مثل  داده،  انجام  نیز  را  کارهای 
چین  که  نمی  کنم  فکر  همه  این  با  عینک. 
این  آمادگی  بزرگ  نظامی  به حیث یک قدرت 
و  نظامی  هزینه  با  بخواهد  که  باشد  داشته  را 
سیاسی تالش کند در افغانستان امنیت بیاورد.« 
و  آتالنتیک  ارشد شورای  تحلیلگر  عمر صمد، 
سفیر پیشین افغانستان در بلجیم در گفت وگو 
با اطالعات روز در مورد احتمال دخالت نظامی 
نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان  در  چین 
تهدید  کدام  زمانی که  تا  می گوید  امریکایی، 
متوجه  افغانستان  قلمرو  از  جدی  و  مستقیم 
نظامی  اقدام  به  این کشور دست  نشود،  چین 
نمی زند و یا مستقیم وارد عمل نمی شود. بلکه 
»چین در مجموع خواهان حل سیاسی بحران 
افغانستان است و بی ثباتی را در سرحدات غربی 
راه  پروژه  و  ژیو-اقتصادی  اهداف  نفع  به  خود 
ابریشم جدید یا ابتکار یک کمربند، یک جاده 
نمی داند.  این کشور در نظر دارد تا در صورت 
امکان افغانستان را به دهلیز اقتصادی پاکستان 

CPEC وصل کند.«
با  طالبان  گروه  رابطه ی  مورد  در  صمد  آقای 
اسالمی  جنبش  قالب  در  اویغور  جنگ  جویان 
ترجیح  طالبان  می گوید  شرقی  ترکستان 
باشند:  بی طرف  اویغورها  قضیه  در  می دهند 
طالبان  گروه  سخن گویان  از  یکی  »چنان که 
مسأله اویغورها را یک قضیه داخلی چین قلمداد 
کردن  تحریک  فعلی  شرایط  در  چون  کرده، 
چین و پاکستان به نفع گروه طالبان نیست.« 
آقای صمد بر این باور است که هرچند چین 
دارند،  عمیق  استراتژیک  رابطه ی  پاکستان  و 

ولی چین منحیث یک قدرت جهانی، سیاست 
پیش  به  افغانستان  قبال  در  را  خود  مستقل 
می برد و کمتر بر مالحظات سیاسی و امنیتی 

پاکستان اتکا می کند.
لحاظ  از  بزرگ  کشور  یک  به  عنوان  چین 
جمعیت، وسعت، اقتصاد و امور نظامی اگر چند 
بی پیشینه  اقتصادی  رشد  اخیر  سال های  در 
به  شدن  تبدیل  حال  در  و  کرده  تجربه  را 
و  امریکا  متحده  ایاالت  جدی  رقیب  تنها 
و  اقتصادی  عرصه ی  در  اروپایی  کشورهای 
به  تا  می کند  تالش  همچنان  و  است  نظامی 
بین الملل  نظام  در  هژمون  قدرت  یک  مثابه 
عرض اندام کند. اما در امور داخلی اش، برعالوه 
رو  نظامی  حضور  و  هنک کنگ  تایوان،  مسأله 
با  امریکا در دریای چین جنوبی،  به گسترش 
بنیادگرایی اسالمی در  چالش رشد و گسترش 
نیز درگیر است که در مرز  ایالت سین کیانگ 
سیاست  در  چینی ها  دارد.  قرار  افغانستان  با 
داخلی، سه شر را به مثابه ی تهدید به امنیت 
ملی کشور بزرگ شان تعریف کرده اند که عبارت 
است.  افراطیت  و  تروریسم  جدایی طلبی،  از 
اویغورهای مسلمان و جنبش اسالمی ترکستان 
شمال  در  اکنون  آن  جنگ  جویان  که  شرقی 
افغانستان در کنار جنگ  جویان طالبان فعالیت 
خود  در  را  چینی  شر  سه  هر  مصداق  دارند، 
چین  از  سین کیانگ  استقالل  خواهان  دارند؛ 
کمونیست  حزب  تعریف  به  توجه  با  هستند، 
چین، اویغورهای که در قالب جنبش اسالمی 
ترکستان شرقی فعالیت دارند تروریست هستند 
و افراطیت  دینی در میان این ها در حال رشد و 

گسترش است.
حزب  رهبر  و  دولت  رییس  این حال،  با 
صورت  در  که  است  گفته  چین  کمونیست 
دیوار  بر  را  بدخواهان چین »سر  آنها  قلدوری 
می کوبند.« در حالی در همسایگی اش از سوی 
دوستانه  روابط  تا  شده   دعوت  طالبان  گروه 
داشته باشند. این تناقض که طالبان به لحاظ 
چین  دشمن  با  همسو  ایدئولوژیکی  ماهیت 
کنترل  زیر  مناطق  در  عین حال  در  و  هستند 
خود در افغانستان جدایی طلبان چینی را پناه 
داده اند، قابل جمع است نیست. اما پرسش های 
زمان  گذر  بایستی  که  می شود  مطرح  زیادی 
پاسخ دهد؛ این که آیا گروه طالبان اویغورهای 
جدایی طلب چینی را از مناطق زیرکنترل خود 
با  چین  برخورد  نه،  اگر  کرد؟  خواهند  خارج 

طالبان در آینده چگونه خواهد بود؟ 

میان دو انفجار، منی خواهم او هم خاکسرت شود؛
نخستین جشنواره ی ادیب ـ هرنی زخم های جنگ در کابل برگزار شد

هم حمایت کشورها را برای مشروعیت بخشیدن 
امارت طالبان در افغانستان به دست آورند.

در توافقنامه امریکا با طالبان، یکی از موارد توافق 
کاهش خشونت ها در کشور بود؛ ولی برعکس، 
خشونت ها نه تنها کاهش نیافت که افزایش یافت 
را  کاهش خشونت ها  موضوع  متحده  ایاالت  و 

جدی نگرفت و آن را پی گیری نکرد. 
موارد  من  باور  به  شد  شمرده  که  نکاتی 
از  استفاده  با  و  بوده  راهبرد طالبان  از  کلیدی 
سال ها  این  طی  افغانستان  در  تاکتیک ها  این 
پیشرفت کرده و عوامل خارجی در قوت گرفتن 
طالبان برمی گردد به حمایت کشورهای منطقه 

و فرامنطقه که به نکات مهم آن می پردازیم.

سیاست دو پهلوی ایاالت متحده امریکا
ایاالت متحده امریکا پس از امضای پیمان امنیتی 
افغانستان دچار اشتباه  هایی  با  در سال 1393 
گروه  تقویت  به  منجر  اشتباه ها  این  که  شد 
از جنگ  بزرگی  بخش  امروز  و  گردید  طالبان 
افغانستان، از بی کفایتی و بی تعهدی امریکا به 
جنگ و ادامه همکاری های دوامدار با افغانستان 
است که با سیاست چندپهلو جنگ را به  گونه ی 
سالم مدیریت نکرد. پنهانی به فکر رقابت خود با 
چین از طریق افغانستان بود و اساسا ما قربانی 
رقابت قدرت های بزرگ هستیم و هر کشوری 
رقابت  افغانستان  جغرافیای  از  می کند  تالش 

خود با کشورهای رقیب را دنبال کند. 
خروج غیرمترقبه ی امریکا و ناتو یکی از عوامل 
مهم رویدادهای امروز بوده که سبب دلیری گروه 
طالبان در جنگ  با حکومت افغانستان شده و 
این گروه با استفاده از فرصت پیش آمده بر نقاط 
را  زیادی  ولسوالی های  و  بردند  مختلف هجوم 

یکی پی دیگر تحت تسلط خود درآوردند.

حمایت پاکستان از طالبان
پاکستان با استفاده از سیاست اعالمی همواره 
تأکید بر عدم دخالت در امور افغانستان داشته 
برود  موجود طفره  واقعیت  اصل  از  و خواسته 

از دوش خود بردارد، ولی در  بار مالمتی را  و 
افغانستان  قبال  در  پاکستان  عملی  سیاست 
گروه  تمویل  و  نیامده  تغییری  گونه  هیچ 
سوی  از  پنهان  و  پیدا  به   طور  هنوز  طالبان 
استخبارات پاکستان صورت می گیرد و شواهد 
جنگ جویان  از  برخی  که  می دهد  نشان 
افغانستان  دولت  علیه  و  پاکستانی اند  طالب 
در سیاست  پاکستان  زمانی که  تا  می جنگند. 
عملی خود تغییر نیاورد تمام ابراز نظرهای که 
از سوی دولت پاکستان صورت می گیرد، مردم 
به دیده ی تردید می بینند و  به آن  افغانستان 
اغوا  جهانی  جامعه  رویکرد  چنین  با  پاکستان 

می کند.

نتیجه گیری
افغانستان  در  مختلف  تاکتیک های  با  طالبان 
می جنگند و این تاکتیک ها برای طالبان کمک 
موفقیت  دولت  با  جنگ  در  که  است  کرده 
از  را  کشور  ولسوالی های  از  بخشی  و  داشته 
قرار  و در تصرف خویش  بیرون  کنترل دولت 
ساخته  استفاده شده  تاکتیک های  این  دهند. 
بلکه از سوی سازمان های  خود طالبان نبوده، 
جاسوسی مورد آموزش قرار گرفته و وارد خاک 

افغانستان می شوند. 
جهانی  سیاست  از  متأثر  افغانستان  در  جنگ 
و رقابت میان قدرت های بزرگ است که برای 
تأمین منافع شان در افغانستان جنگ های نیابتی 
را دنبال می کنند تا بتوانند از این جغرافیا اهداف 
خویش را تعقیب و به آن دسترسی پیدا کنند. 
رویکرد امریکا در افغانستان و سیاست پاکستان 
در قبال این کشور از موارد درشت دخیل در 
جنگ فعلی قلمداد می شود که یادآوری شد و 
امریکا در رقابت با چین و پاکستان در رقابت با 
هند به منظور برآورده شدن خواسته هایشان در 
اذهان عامه مردم مقصرند و تا زمانی که سیاست 
افغانستان  به  منطقه  فرا  و  منطقه  کشورهای 
تغییر واقعی نکند، چشم انداز آینده نیز مطلوب 

به نظر نمی رسد.

در بخش شعر، رامین 
مظهر برگزیده ی 

مقام اول، حکمت هللا 
نظری، برگزیده ی 
مقام دوم و جالل 

نظری برگزیده ی مقام 
سوم این جشنواره 
شده اند. مجموعه 

شعرهای برگزیده ی 
جشنواره زخم های 

جنگ با عنوان »میان 
دو انفجار« چاپ 

شده و در برگیرنده ی 
سروده های 16 شاعر 

است.
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ژان ایو لودریان عدم تشکیل کابینه را یک حادثه وحشتناک 
دیگر دانست.

سمت  از  حریری  سعد  انصراف  دنبال  به  حال  همین  در 
بیروت  نشین  سنی  بخش های  در  مکلف،  وزیر  نخست 
زدن  آتش  با  معترضان  و  شد  برگزار  اعتراضی  تظاهرات 

یکا:  یر خارجه امر وز
رهربان سیایس لبنان فرصت ۹ ماه گذشته را هدر دادند

الستیک خیابا ن ها را مسدود کردند.
منابع امنیتی لبنان می گویند در اعتراضات روز پنجشنبه 

یک سرباز مجروح شده است.
میشل عون که با فهرست سعد حریری مخالفت کرده است، 
در سال 2016 از سوی پارلمان لبنان برای یک دوره شش 
ساله به عنوان رییس جمهوری انتخاب شد. او از متحدان 

گروه حزب اهلل، مورد حمایت ایران، است.
پی  در  دیاب  حسان  نخست وزیری  به  لبنان  قبلی  دولت 
انفجار مهیب اوت 2020 در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی 
به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می کند. در 
آن انفجار بیش از 200 نفر کشته و حدود شش هزار نفر 
زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران 

شد و یا به شدت آسیب دیدند.
لبنان از بحران شدید اقتصادی رنج می برد که بانک جهانی 
آن را یکی از بدترین بحران ها در تاریخ مدرن توصیف کرده 
است. واحد پول لبنان، پوند، ظرف دو سال اخیر بیش از 90 
درصد ارزش خود را از دست داده که باعث تشدید فقر و 
کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو در این کشور شده است.

وزیر امور خارجه امریکا از رهبران سیاسی لبنان خواسته 
است تا »فورا اختالفات« را کنار بگذارند و دولتی تشکیل 

دهند که به مردم لبنان خدمت کند.
آنتونی بلینکن همچنین در توییتی نوشت: ما از تحوالت 
لبنان مایوس شدیم و اینکه رهبران سیاسی فرصت 9 ماه 

گذشته را هدر داده اند مایه دلسردی است.
سعد حریری دومین نامزد تشکیل دولت لبنان ظرف 12 
ماه گذشته است. پیشتر مصطفی ادیب تالش کرده بود که 
دولت تشکیل دهد ولی ناکام مانده بود. رهبران لبنان طی 
یک سال گذشته مرتبا یکدیگر را مقصر بحران های کشور 

معرفی می کنند.
به  واکنش  در  هم  لبنان  رییس جمهوری  عون،  میشل 
استعفای سعد حریری گفته است او حاضر نبود در خصوص 

تغییرات مذاکره کند.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز به استعفای 
سعد حریری واکنش نشاده داده و گفته است، به نظر می 
رسد رهبران لبنان قادر به یافتن راه حلی برای بحرانی که 

خود ایجاد کرده اند٬ نیستند.

اطالعات روز: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا روز 
پنجشنبه 24 ماه سرطان به دنبال انصراف سعد حریری از 
مأموریت تشکیل کابینه، گفت رهبران سیاسی لبنان فرصت 

9 ماه گذشته را هدر دادند.
به نقل از رادیو فردا، سعد حریری روز پنجشنبه پس از 9 
ماه تالش برای تشکیل دولت جدید لبنان انصراف خود را 
اعالم کرد و گفت که روشن است نمی تواند با میشل عون، 

رییس جمهوری، به توافق برسد.
آنتونی بلینکن در بیانیه ای گفته است، استعفای امروز سعد 
حریری از سمت نخست وزیری مکلف یکی دیگر از تحوالت 

مایوس کننده برای مردم لبنان بود.
وزیر امور خارجه امریکا تصریح کرده است، طبقه سیاسی 
لبنان )فرصت زمانی( 9 ماه گذشته را به هدر دادند. اقتصاد 
لبنان درحال سقوط آزاد است و دولت فعلی قادر نیست 

خدمات اساسی را به روشی مطمئن به مردم ارائه کند.
آنتونی بلینکن تاکید کرده است، حیاتی است که یک دولت 
متعهد و قادر به اجرای اصالحات اولویت دار اکنون تشکیل 

شود.

اند کمک کنند.
ده ها نفر روی بام خانه هایشان منتظر کمک هستند.

مدارس در اطراف غرب آلمان تعطیل و خطوط ارتباطی به 
شدت مختل شده است.

به گفته شبکه تلویزیونی »اس دبیلو آر« آلمان، حدود 25 
خانه در محله شولد بی آدنو در منطقه کوهستانی آیفل، 
جایی که وضعیت اضطراری اعالم شده، در خطر فروریزی 

است.
با  کامال  ها  خانه  برخی  ارتباطی  راه  که  این شبکه گفت 
جهان بیرون قطع شده و حتی با قایق نمی توان به آنها 

دسترسی یافت.
ساکنان در منطقه به خبرگزاری فرانسه گفتند که از این 

فاجعه تکان خورده اند.

آنماری مولر، 65 ساله در مایِن، گفت: »هیچ کس انتظار شمار کشته های سیل آملان به بیش از ۸۰ نفر رسید
این حادثه را نداشت - این همه باران از کجا آمد؟ دیوانه 
وار است. چنان صدای مهیبی داشت و با چنان سرعتی آمد 

که فکر کردیم در را می شکند.«
اوترود ِمه یِر 36 ساله گفت که »هرگز چنین چیزی ندیده 

است.«
»پدر شوهرم که تقریبا 80 سال دارد و اهل مایِن است می 

گوید در عمرش شاهد چنین پدیده ای نبوده.«
در بلژیک تصاویر تکان دهنده از اتومبیل هایی که سیل در 
خیابان های شهر ورویرز با خود می برد منتشر شده است.

ساکنان لی یِژ سومین شهر بزرگ بلژیک بعد از بروکسل و 
آنتورپ دستور تخلیه خانه ها را گرفته اند. مقام ها گفتند 
باید به طبقات  به ترک خانه ها نیستند  کسانی که قادر 

باالیی خانه ها بروند.
انتظار می رود رود میوز که از میان این شهر جاری است 
و همین حاال هم در آستانه طغیان قرار دارد 1.5 متر دیگر 
شهر  در  پلی  ریختن  نگران  همچنین  ها  مقام  بیاید.  باال 

هستند.
دولت محلی در بیانیه ای گفت: »این بحران استثنایی است 

و مردم باید به هم کمک کنند.«
ساکنان شهر کوچک پپینستر بلژیک که در مصب دو رود 
کامیون  یک  با  پنجشنبه  روز  دارد  قرار  یژ  لی  استان  در 
بزرگ تخلیه شدند، اما وضعیت در تروز آنقدر بد است که 

عملیات تخلیه خانه ها فعال متوقف شده.
منتشر  مردم  زخمی شدن  یا  از کشته  گزارشی  هلند  در 
نشده اما از هزاران نفر در شهرهای کوچک و روستاها که 
خانه  شده  خواسته  کنند  می  زندگی  میوز  رود  طول  در 

هایشان را ترک کنند.
سیل در والکنبرگ در نزدیکی مرز بلژیک و آلمان مرکز 
شهر را فراگرفت و باعث تخلیه چندین خانه سالمندان شد.

طوری که دمای هوا در بخشی از ایالت بریتیش کلمبیا به 
نزدیک 50 درجه سانتیگراد رسید. این 5 درجه باالتر از 
رکورد قبلی در کانادا بود و مقام ها صدها مرگ اضافه را به 

آن نسبت می دهند.
بایدن  با آقای  آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در دیدارش 
اند  داده  دست  از  را  خود  جان  که  کسانی  »برای  گفت 

سوگوار است.«
»به فکر شما هستم، و می توانید مطمئن باشید که دولت 
های فدرال، منطقه ای و محلی همه نیروهای خود را در 
کاهش  مردم،  نجات جان  برای  بسیار سخت  این شرایط 

خطرات و کاهش اضطراب به کار خواهند گرفت.«
در آلمان هلی کوپترهای پولیس و صدها سرباز در نواحی 
آسیب دیده بسیج شده اند تا به ساکنانی که به تله افتاده 

اطالعات روز: آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان به سیل زدگان 
گفته که دولت آنها را تنها نخواهد گذاشت. آلمان و چند 
با بدترین سیل در دهه های اخیر  اروپا  کشور دیگر غرب 

مواجه بوده اند که ده ها کشته بر جا گذاشته است.
به گزارش بی بی سی فارسی، بارندگی سیل آسا در غرب 
اروپا باعث فوران رودخانه ها شده است. در آلمان دست کم 
80 نفر کشته و شماری بیشتر مفقود هستند. در بلژیک 
شمار کشته ها به 11 نفر رسیده از جمله یک دختر 15 

ساله.
شمالی-  راین  و  راینلند-پاالتینت  پرجمعیت  ایالت های 
وستفالن آلمان بیشترین آسیب را دیده اند، اما هلند هم به 

شدت تحت تاثیر سیل قرار گرفته است.
خانم مرکل در جریان دیداری با جو بایدن، رییس جمهور 
امریکا در واشنگتن، »تاسف عمیق« و »همدردی« خود با 
مردم آسیب دیده را اعالم کرد و گفت دولت در کنار آنها 
خواهد بود. او گفته ابعاد این واقعه در روزهای آینده بیشتر 

مشخص خواهد شد.
15 هزار نیروی امدادی و پولیس در مناطق سیل زده در 

حال امدادرسانی هستند.
انتظار بارندگی های سنگین تا روز جمعه در منطقه می 

رود و مقام های محلی تغییر اقلیم را مقصر شناخته اند.
آرمین الِشت، وزیر اول راین شمالی- وستفالن، در جریان 
و  آب  شدید  رویداد  این  دیده  آسیب  نواحی  از  دیداری 

هوایی را به گرمایش زمین نسبت داد.
او گفت: »ما این نوع رویدادها را از این پس بیشتر و بیشتر 
تجربه خواهیم کرد، در نتیجه باید اعمال تدابیر حفاظتی 
در برابر تغییر اقلیم را تسریع کنیم... چون تغییر اقلیم فقط 

به یک منطقه یا یک کشور محدود نمی شود.«
باعث وقوع بیشتر  اقلیم  کارشناسان می گویند که تغییر 

رویدادهای شدید آب و هوایی خواهد شد.
به  کرد  تجربه  را  ای  سابقه  بی  گرمای  کانادا  غرب  اخیرا 
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توافق  به  تاخیر در دسترسی  از دالیل  او یکی  و بیت 
هسته ای عنوان شده است.

این تحریم ها با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسالمی 
ایران به خارج از کشور سفر نمی کند و با شرکت های 
امریکایی نیز داد و ستد ندارد، جنبه نمادین دارند ولی 
مقامات تهران تحریم باالترین مقام کشور را توهین آمیز 
تلقی می کنند و برای دستابی به توافق، بر رفع تحریم 

رهبر کشور اصرار دارند.
حقوق  تحریم  طرح  حامی  جمهوری خواه  سناتورهای 
امیدوار  اما  رییسی  ابراهیم  و  خامنه ای  علیه  بشری 
هستند که با طرح تازه شان دولت باید نتواند تحریم های 

موجود علیه رهبر جمهوری اسالمی را حذف کند.

در فرمان اجرایی دونالد ترامپ تصریح شده بود که این 
گروه های  و  ایران  »اقدامات مخرب  دلیل  به  تحریم ها 
نیابتی اش، به ویژه اقداماتی که ثبات را در خاورمیانه 
برهم می زنند، حمایت از تروریسم بین المللی، توسعه 
مسئوالنه  غیر  اقدامات  بالستیک،  موشک های  برنامه 
و تحریک آمیز ایران در آب های بین المللی از جمله 
حمله به دارایی های نظامی ایاالت متحده و کشتی های 

غیر نظامی« اعمال می شوند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، نیز عقرب 
عهده  بر  را  قضاییه  قوه  ریاست  هنگامی   ،98 سال 
داشت، در فهرست تحریم های دولت ترامپ قرار گرفت.

پافشاری ایران برای رفع تحریم  رهبر جمهوری اسالمی 

»مسئول قتل عام هزاران ایرانی« نام برده است.
او گفته است این دو نفر باید »هدف تحریم های شدید« 
علیه  ضروری«  تحریم های  »حفظ  بر  و  باشند  امریکا 

حکومت ایران تاکید کرده است.
در هفته های گذشته گزارش هایی منتشر شده بود که 
دولت ایران از دولت بایدن خواسته است که در جریان 
رفع تحریم هایی که قرار است برای بازگشت ایران به 
برجام صورت گیرد، باید تحریم ها علیه رهبر جمهوری 

اسالمی و دفتر او نیز برداشته شود.
به  واکنش  در   98 سرطان  سوم  ترامپ  دونالد  دولت 
سرنگونی پهپاد این کشور بر فراز تنگه هرمز تحریم هایی 

علیه آیت اهلل خامنه ای و منصوبان او وضع کرد.

اطالعات روز: در حالی که در جریان مذاکرات احیای 
رهبر  علیه  تحریم   شدن  برداشته  چگونگی  برجام، 
چالش  موضوع  یک  به  او  دفتر  و  اسالمی  جمهوری 
خواه  جمهوری  سناتور   17 شده،  تبدیل  برانگیز 
حقوق  تحریم های  اعمال  برای  را  طرحی  امریکایی 
بشری علیه علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی به سنا ارائه 

داده اند.
به گزارش رادیو فردا، تد کروز، سناتور جمهوری خواه، 
با  بر عهده دارد،  را  این طرح  این حامیان  که رهبری 
رهبر حکومت  علیه  تحریم ها  احتمال حذف  به  اشاره 
ایران، خامنه ای را متهم به »فساد، خشونت و دزدیدن 
عنوان  به  رئیسی  ابراهیم  از  و  کرده  ایرانیان«  اموال 

یم حقوق برشی خامنه ای و رئيیس را ارائه دادند ۱۷ سناتور جمهوری خواه طرح تحر
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gov.af( و همچنان معلومات متذکره را میتوانند از وب سایت وزارت زراعت، آبیاری  ومالداری )www.mail.gov.af( و وب سایت اکبر )www.acbar.org( بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج 
شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی 18/05/1400 ساعت 10:00 بجه بعد از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر 

پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفرگشایی پروژه متذکره بتاریخ 18/05/1400 ساعت 10:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ )500,000.00( پنج صدهزار افغانی میباشد.

»اعالن مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

می کوشد  و  می کند  عمل  کالسیک  قاره ای« 
تعداد جبهه هایی را که یک تهدید نظامی امکان 

دارد از آن متوجه طالبان شود، محدود کند.
روسیه نیز عین کار را انجام می دهد.

به  شوروی  تهاجم  تلخ  درس  به  توجه  با 
افغانستان، مشکالت نظامی و اقتصادی روسیه 
مسکو،  فعلی  سیاسی  اولویت های  سایر  نیز  و 
یک  حاضر  درحال  روس ها  نظر  از  افغانستان 
ثبات  اما  است.  غیرضروری«  »حواس پرتی 
روسیه  جنوبی  مرزهای  امنیت  میانه،  آسیای 
ایدئولوژی های  از گسترش  نگرانی  و همچنین 
برای  پوتین  افراطی، همه مواردی هستند که 
رسیدگی به آن همیشه وقت، منابع و اشتهای 
الزم را دارد. این امر به ویژه اکنون که او معتقد 
است ارتش روسیه امکانات بیشتری نسبت به 
اتحاد جماهیر شوروی برای سیاه کردن روزگار 
طالبان دارد، بدون این که وارد افغانستان شود، 
بسیار صادق است. بنابراین، به نظر می رسد که 
در مسکو، گفت وگو بین روس ها و طالبان بیشتر 
از این که تبادل وعده بین دو طرف بوده باشد، 
سرخ هایش  خط  تعیین  برای  مسکو  جلسه ی 

بوده است.

گزینه کمتر بد؟
مایلی  چند  در  ندارد  دوست  احتماال  روسیه 
مرزهایش بیرق یک امارت اسالمی علم شود. اما 
روس ها معتقدند تا زمانی که آجندای طالبان 
محلی باشد و مثل داعش جهانی نباشد و تمرکز 
این گروه بر وضع قوانین شریعت درون مرزهای 
این  نیست  و مهم  ــ  بماند  افغانستان محدود 
قوانین برای مردم افغانستان بد باشد ــ مسکو 
می تواند با آن کنار آید. »اداره اصلی اطالعات 
اوضاع  مترصد  همچنان  »گرو«  یا  روسیه« 
خواهد ماند؛ وزارت دفاع روسیه با همتایان خود 
در آسیای میانه هماهنگی های نظامی خود را 
افزایش خواهد داد؛ سرویس  های امنیتی فدرال 
نفوذ  احتمال گسترش  ردیابی  روسیه مشغول 
اسالم گرایان در آسیای میانه و روسیه خواهد 
بود؛ و سرویس کنترل مواد مخدر فدرال روسیه 
برای جلوگیری از عملی شدن طرح های بالقوه 
جدید برای تولید هروئین و انتقال مواد مخدر 
خواهد  قرار  آماده باش  حالت  در  روسیه  به 
گرفت. این ها همه هزینه و کار می خواهد، اما 
هنوز به  نظر می رسد که با توجه به هزینه های 
در  روسیه  ارتش  درگیرشدن  سنگین  بالقوه 
افغانستان بدون هدف سیاسی مشخص، گزینه 

کمتر بد مسکو است.
با این حال باید منتظر ماند و دید که این رویکرد 
مؤثر واقع می شود یا خیر. اوضاع در افغانستان 

به سرعت درحال تغییر است.

ماکسیم سوچکوف پژوهش گر غیرمقیم نشریه 
»میدل ایست آی« انستیتوت خاورمیانه، همکار 
روابط  دولتی  »انستیتوت  استادیار  و  ارشد 
بین الملل مسکو«، کارشناس غیرمقیم »شورای 
پژوهشی  همکار  و  روسیه«  بین الملل  امور 
»انستیتوت مطالعات سیاسی بین المللی ایتالیا« 

است.

رسمی  عنوان  که  اسالمی«،  »جمهوری 
این  استفاده می کردند.  امروز است،  افغانستان 
در  گروه  این  از چشم انداز  واضح  نشانه ای  کار 
ماهرانه  نه چندان  تالش  و  افغانستان  مورد 
نمایندگان طالبان برای معرفی کردن خودشان 
سرنوشت  می توانند  که  »برندگان«  به  عنوان 
»شکست خوردگان« )یعنی حکومت افغانستان( 

را تعیین کنند، به چشم آمد.
به نظر می رسد که تاکتیک  فعلی طالبان دو سره 
است: این گروه در همان حال که بر سر تصرف 
برخی مناطق افغانستان با نیروهای دولتی این 
مشروعیت  کسب  تالش  در  می جنگد،  کشور 
مخالفت  عدم  یا  رضایت  کسب  و  بین المللی 
قدرت های  ظاهرا  و  است.  بزرگ  قدرت های 
بزرگ درحال کنارآمدن با این واقعیت هستند 
که بازگشت طالبان به قدرت، چه کسی آن را 
بخواهد چه نخواهد، بسیار بسیار محتمل است. 
و به این دلیل رهبری کشورهای مهم منطقه )از 
ایران گرفته تا چین و روسیه(  هم اکنون درحال 
مذاکره با طالبان برای تأمین منافع خود و نیز 
ترسیم خط سرخ های خود با این گروه هستند. 
جالب این که در همان روز که هیأتی از جانب 

هیأت طالبان، گفت وگوی مسکو
روز جمعه، 9 جوالی،  که  بود  این شرایط  در 
هیأتی از جانب »جناح سیاسی« طالباِن مستقر 
در دوحه به مسکو سفر کرد تا با مقامات ارشد 
شبکه های  کاربران  کند.  گفت وگو  روسیه 
اجتماعی روسیه این دید و بازدید را به سرعت به 
میم تبدیل کردند. روزنامه نگاران روسی با اشاره 
به این که طالبان از اوایل دهه 2000 در روسیه 
به  عنوان »سازمان تروریستی« دسته بندی شده 
مورد  در  را  امورخارجه  وزارت  مقامات  است، 
مبانی حقوقی میزبانی رسمی مسکو از این گروه 
تحت فشار قرار دادند. ماریا زاخاروا، سخن گوی 
روزنامه نگاران  به  پاسخ  در  امورخارجه  وزارت 
در  نماینده ها  انواع  »با  مسکو  که  داد  توضیح 
تماس است: مقامات برحال و سابق، نهادهای 
مهم  آنچه  اپوزیسیون.  گروه های  و  غیردولتی 
است این است که ما با نماینده های غیررسمی 

به گونه ی رسمی مذاکره نمی کنیم.«
را  مالقات  این  که  روسی  روزنامه نگاران  توجه 
که  شد  جلب  نکته  این  به  می دادند،  پوشش 
در مسکو  در جریان نشست های خود  طالبان 
به جای  اسالمی«  »امارت  واژه  دو  از  مدام 

ماکسیم سوچکوف، میدل ایست آی
مترجم: جلیل پژواک

ادامه  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
و  خود  قلمرو  گسترش  با  طالبان  گروه  دارد. 
تصرف زیرساخت های نظامی کلیدی به سرعت 
خروج  از  میان آمده  به  خأل  پرکردن  درحال 
است.  افغانستان  از  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
هفته گذشته این گروه مدعی شد که 85 درصد 
آن که  از  پس  می کند.  کنترل  را  کشور  خاک 
از  شماری  به شمول  افغانستان  شهروند  صدها 
شمالی  مرزهای  از  کشور  این  ارتش  سربازان 
گریختند،  ازبیکستان  و  تاجیکستان  خاک  به 
کشیده شدن  احتمال  درباره  گمانه زنی ها 
بی ثباتی به آسیای میانه درحال افزایش است.

در این وضعیت بسیاری از حکومت های منطقه 
محافظت  و  پشتیبانی  دریافت  برای  مسکو  به 

چشم دوخته اند.
است.  منطقه  اصل کاره ی  واقع  در  روسیه 
افغانستان  با  که  ترکمنستان  استثنای  به 
اما سیاست بی طرفی دارد، سایر  هم مرز است 
کشورهای آسیای میانه تعامالت نزدیکی تحت 
و  قرقیزستان  قزاقستان،  دارند.  روسیه  چتر 
امنیت  پیمان  »سازمان  اعضای  تاجیکستان 
دفاعی- ابتکار  سازمان،  این  هستند.  جمعی« 

امنیتی جمهوری های شوروی سابق به رهبری 
روسیه است. روسیه مدت هاست نگران حضور 
افراط گرایان اسالم گرا در نزدیکی مرزهای خود 
یا در مناطق مجاور است. همین نگرانی دلیل 
همکاری روسیه در اوایل دهه 2000 با ایاالت 
متحده و ناتو در افغانستان و دلیل آغاز کارزار 
نظامی مسکو در سال 2015 در سوریه بود. با 
وجود این بیشتر قلمرو اتحاد جماهیر شوروی 
سابق در امتداد مرزهای روسیه که مسکو آن را 
اخیر  سال های  طی  می نامد،  نزدیک«  »خارج 
صحنه  و  گرفته  قرار  افراط گرایی  معرض  در 
آن  نمونه های  است.  بوده  نظامی  برخوردهای 
جنگ در شرق اوکراین، بی ثباتی در بالروس، 
سر  بر  آذربایجان  و  ارمنستان  بین  جنگ 

ناگورنو-قره باغ و آشفتگی ها در قرقیزستان.
دیگر  از  قدرت  به  طالبان  بازگشت  چشم انداز 

نگرانی جدی کرملین است.
بازار گمانه زنی ها و توطئه  در میان قشر سیاسی 
ایاالت  براین که  مبنی  روسیه  کارشناسی  و 
متحده عمدا در مرزهای روسیه آتش بازی راه 
می اندازد ــ تا مسکو را در اوراسیا مشغول و از 
ـ هرگز سرد  دخالت در امور غرب دور نگه داردـ 
نبوده است. و این که طالبان اکنون پایگاه های 
دیگری  از  پس  یکی   را  افغانستان  ارتش 
تصرف می کنند و به انبوهی از جنگ افزارهای 
افغانستان دست  ارتش  از  برجامانده  امریکایی 
روسیه  در  بدگمانی  آتش  به  فقط  می یابند، 
مسکو  وراج«  »قشر  درحالی که  می زند.  دامن 
ثبات در  برقراری  در  ایاالت متحده  ناکامی  از 
هیجان  به  سال حضور  از 20  پس  افغانستان 
به  روسیه  ارشد  تصمیم گیرندگان  آمده اند، 
به  عنوان  با طالبان  تعامل  برای  راه هایی  دنبال 
آن  با  باید  که مسکو  یک »شر الزم« هستند 

بسازد.

هیأت  بود،  روس ها  با  مذاکره  درحال  طالبان 
ایرانی  مقامات  با  گروه  این  جانب  از  دیگری 

مالقات داشت.

خط سرخ های روسیه
روز جمعه ضمیر کابلوف، فرستاده ویژه والدیمیر 
پوتین در افغانستان برای لحظاتی با طالبان در 
وضعیت  قبال  در  روسیه  نگرانی های  خصوص 
کابلوف  نگرانی  لیست  کرد.  گفت وگو  موجود 
را  عمده  مورد  چهار  طالبان  نمایندگان  برای 
شامل می شد: احتمال کشیده شدن بی ثباتی از 
افغانستان به آسیای میانه، تهدید داعش برای 
روسیه و متحدان مسکو در آسیای میانه، قاچاق 
مواد مخدر و امنیت نمایندگی های دیپلماتیک 

و کنسولی روسیه در افغانستان.
طالبان تالش کردند به کابلوف درباره هر چهار 
که  گفتند  آن ها  دهند.  خاطر  اطمینان  مورد 
حریم مرزی کشورهای آسیای میانه را »نقض 
نمایندگی های  امنیت  درباره  و  نمی کنند« 
دیپلماتیک و کنسولی های کشورهای خارجی 
آن ها  می دهند.  ارائه  تضمین «  افغانستان  در 
همچنین گفتند که متعهد »به ریشه کن کردن 
تولید مواد مخدر در افغانستان« هستند و اظهار 
داشتند که »برای جلوگیری از تهدید داعش در 

افغانستان« قاطع و مصمم هستند.
اگر این اظهارات از جانب طالبان فقط در قالب 
به روسیه پیشکش می شد، کسی در  »وعده« 
مسکو آن را جدی نمی گرفت. اما طالبان نشان 
داده اند که از دهه 2000 به بعد نه تنها از نظر 
نظامی قوی شده اند بلکه از نظر سیاسی نیز به 
بلوغ رسیده اند. این گروه با انجام دیپلماسی از 
طریق کانال  های پشت پرده خود با چینی ها و 
خود  برگشت  و  رفت  دیپلماسی  با  و  ایرانی ها 
با روس ها و امریکایی ها، حاال به  عنوان »قدرت 

طالبان برای روسیه همان »رش الزم« است

با توجه به درس تلخ تهاجم شوروی به افغانستان، مشکالت نظامی 
و اقتصادی روسیه و نیز سایر اولویت های سیاسی فعلی مسکو، 
افغانستان از نظر روس ها درحال حاضر یک »حواس پرتی غیرضروری« 
است. اما ثبات آسیای میانه، امنیت مرزهای جنوبی روسیه و همچنین 
نگرانی از گسترش ایدئولوژی های افراطی، همه مواردی هستند که 
پوتین برای رسیدگی به آن همیشه وقت، منابع و اشتهای الزم را دارد.
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هشت روز جنگ در قلعه نو؛ 

بر مردم ابدغیس چه گذشت؟

برخی از باشندگان بادغیس مدعی اند که اموال شان در نتیجه جنگ غارت شده است عکس: رادیو نریمان

غارت  طرف  از  دکان های شان  که  گرفتند 
تاریکی  می شود.  باز  دکان ها  این  و  می شود 
وقت  بهترین  طلب  فرصت  افراد  برای  شب 

برای چور اموال است.«
می گوید  بادغیس  والی  حسام الدین شمس، 
به  رسیدن  آسیب  باعث  جنگ  شدت  که 
شمار زیادی از خانه ها و دکان ها شده است و 
باید طالبان دوباره بخت شان را برای تصرف 
شهر قلعه نو آزمایش نکنند: »طالبان از چهار 
طرف باالی شهر قلعه نو حمله کرده بودند، اما 
با مقاومت نیروهای امنیتی و دفاعی شکست 

خوردند.«

محدویت بر زنان
برای  هجوم گسترده طالبان به شهر قلعه نو 
زنان فعال در بادغیس یک هشدار از برقراری 
حاکمیت طالبانی بوده است. شمار زیادی از 
بادغیس به شمول مونسه قادری،  زنان فعال 
ترس  از  والیت  این  والیتی  شورای  عضو 

طالبان به شهر هرات پناه آورده اند.
از  روز  اطالعات  روزنامه  با  مصاحبه  در  او 
در  زنان  برای  سخت  و  سفت  قوانین  وضع 
ولسوالی های بادغیس خبر می دهد که طالبان 
به زنان بدون محرم حتی اجازه بیرون شدن 

از خانه و شرکت در اجتماع را نمی دهند. 
معتقد  بادغیس  والیتی  شورای  عضو  این 
هم  شهر قلعه نو،  تصرف  در صورت  که  است 
چنان به زنان محدودیت شدید وضع خواهد 
قدیم  اندیشه های  به  هنوز  »طالبان  شد: 
پایبند  زنان  بر  محدودیت  بر  مبنی  خود 
در  زنان  به  زیادی  محدودیت های  هستند. 
ولسوالی های تحت کنترل طالبان وضع شده 
است و زنان اجازه بیرون شدن از خانه خود 

را ندارند.«
اما ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی گروه طالبان 
نوع  هیچ  که  می گوید  روز  اطالعات  به 
نشده  وضع  بادغیس  در  زنان  بر  محدودیت 
همان  و  نشده  محدود  زنان  »حقوق  است: 
قسم که قباًل زنان زندگی می کردند، حاال هم 

زندگی می کنند.«
در دوران حاکمیت رژیم طالبان در افغانستان 
در نیمه دوم دهه 90 میالدی، زنان از بیش تر 
محروم  مکتب  به  رفتن  حتی  حقوق شان 

بوده اند.
طالبان گفته اند که بر اساس شریعت اسالمی 
از دید  اما  به زنان حق فعالیت را می دهند، 

بسیاری ها، این دیدگاه طالبان کلی است.
با این همه، هر شش ولسوالی بادغیس زیر 
تسلط گروه طالبان قرار دارد و ساکنان شهر 
قلعه نو، از روزی می ترسند که طالبان موفق 
حکومت  از  آنان  شوند.  شهر  این  تصرف  به 
مرکزی می خواهند که در قبال سرنوشت شان 
بی توجه نباشد و وضعیت امنیتی نابسامان را 

سامان بدهد.

یک ماه اخیر نتوانسته که با وی تماس بگیرد: 
»برادر جان برای رییس مهاجرین بگوید که 
ما هیچی نداریم. از شوهر خود خبری ندارم 
و من با سه خانواده دیگر در یک خانه زندگی 

می کنیم. بخدا قسم هیچی ندارم.«
در  سنتی  ارزش های  به  پایبندی  به دلیل 
یا  وی  از  که  نمی خواهد  رئوفه  بادغیس، 

کودکان اش عکس برداری کنم. 
جنگ  بیجاشدگان  توجه  کانون  به  هرات 
شهر  در  اما  است،  گشته  مبدل  بادغیس 
و  رفته  بلند  مسکن  کرایه  قیمت  هرات، 
پرداخت  به  قادر  آوارگان جنگ،  از  بسیاری 

کرایه نیستند.
خانواده اش  با  و  دارد  احمد، 24 سال  فضل 
به  او  است.  کرده  فرار  هرات  به  بادغیس  از 
اطالعات روز می گوید که قیمت کرایه خانه 
بسیار زیاد است و حتی در مناطق دور دست 
تا  خانه  یک  کلوخی،  آسیاب  هم چو  هرات 
2500 افغانی ماهوار به کرایه داده می شود. 

او در جیب خود هیچ پولی برای دادن کرایه 
ندارد و در تالش قرض کردن پول از دوستان 

حسام الدین شمس، والی بادغیس به روزنامه 
گروه  جنگجویان  که  می گوید  روز  اطالعات 
طالبان پنج شنبه، 24 سرطان شهر قلعه نو را 
ترک کردند و مشخص نیست تا چه زمانی 
طالبان به تعهدشان به 10 بزرگ قوم مبنی 
»ما  بود:  خواهند  پایبند  آتش بس  دوام  بر 
امیدوار  اما  می کنیم،  مراعات  را  آتش بس 
هستیم که گروه طالبان نیز پابند آتش بس 
باشند. نیروهای امنیتی و دفاعی برای تأمین 

امنیت شهر قلعه نو آمادگی الزم را دارند.«
ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی گروه طالبان به 
در  آنان  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
مقدم  خط  بل  نکرده اند،  آتش بس  بادغیس 
جنگ را از شهر قلعه نو برای آرامش مردم و 
تجلیل از عید قربان عقب برده اند: »آتش بس 
و خط جنگ  نکردیم  قلعه  نو  در  با حکومت 
زندگی  آرامش  در  مردم  تا  بردیم،  عقب 

کنند.«
اما برخی از ساکنان بادغیس دلهره و هراس 
به  قلعه نو،  در  جنگ  شدن  آرام  که  دارند 
آرامش قبل از توفان مبدل نگردد و طالبان 
آتش بس،  از  بهره گیری  با  و  قوا  تجدید  با 

حمالت شان را به این شهر افزایش دهند.

آوارگی خانواده ها
با شدت گرفتن جنگ، ساکنان شهر قلعه نو، 
به جزء فرار به روستاهای قلعه نو و ولسوالی ها 
بسیاری ها  و  نداشتند  چاره ی  هرات  شهر  و 
حتی فرصت آوردن امکانات شان را نداشتند. 
بسیاری از آوارگان جنگ بادغیس در بدترین 
و در تقالی  زندگی می کنند  شرایط ممکن 

به دست آوردن یک لقمه نان هستند. 
پنج  جان  نجات  برای  ساله   30 رئوفه، 
فرزندش فرار را برقرار در قلعه نو ترجیع داده 
و او نتوانسته هیچ چیز حتی یک کمپل برای 

خود به هرات بیاورد. 
از  حمایت  )مرکز  هرات  انصار  کمپ  در  او 
بیجاشدگان داخلی و اخراج شدگان از ایران( 
مراجعه کرده است. او یک عریضه کمک در 
دست دارد، تا با کمک حکومت و یا نهادهای 

امدادرسان دشواری آوارگی را کم تر کند. 
را  قلعه نو  زادگاه اش  زیاد  سراسیمگی  با  او 
از همسرش  ترک کرد و حاال هیچ اطالعی 
طی  و  ندارد  بوده  ارتش  نیروهای  عضو  که 

واجد روحانی - هرات

والیت  مرکز  قلعه نو،  شهر  در  جنگ  آتش  
بادغیس روز پنج شنبه، 24 سرطان فروکش 
روز  هشت  برای  ویران گر  جنگ  این  کرد. 
آخرین  با  طالبان  و  داشت  ادامه  متوالی 
کمربندهای  و  قلعه نو  شهر  به  توان شان 
حمله  شهر  این  متزلزل  به شدت  امنیتی 

کردند. 
به  طالبان  گسترده  حمله  از  پس  یک شب 
گروه  به  امنیتی  ارشد  مقام  قلعه نو، چندین 
بادغیس  در  معتبر  منابع  پیوستند.  طالبان 
که  بودند  گفته  اطالعات روز  روزنامه  به 
پولیس  امنیت  آمر  مرادی،  مراد  خواجه 
آب کمری،  ولسوال  طیب  خداداد  بادغیس، 
مردمی،  خیزش  نیروهای  فرمانده  ادهم، 
و  پولیس  قرارگاه  تولی  فرمانده  سراج الدین، 
محمد عمر آمر حوزه اول پولیس بادغیس با 
پنج عراده تانک هاموی و با بیش از صد نیرو 

به گروه طالبان ملحق شدند. 
از  شمار  این  پیوستن  بسیاری ها،  باور  به 
و  دلهره  باعث  طالبان،  به  امنیتی  مقام های 
ترس در میان نظامیان دیگر و وسوسه شدن 

طالبان برای حمله به قلعه نو شده است. 
در  بادغیس  نماینده  اکازی،  ضیاءالدین 
و  مرکزی  مقام های  عملکرد  از  پارلمان 
قول اردوی 207 ظفر انتقاد می کند و مدعی 
است که در جنگ هشت روزه شهر قلعه نو، 
است:  نشده  فرستاده  کمکی  نیروی  هیچ 
»مردم بادغیس به خود ساختمان و دکان در 
شهر قلعه نو جور کرده بودند، اما در جنگ از 
بین رفت و برای ما هم جای نگرانی است که 

چرا حکومت کمک نفرستاده است.«
او حکومت را متهم می کند که به جای بهبود 
حمالت  مهار  و  بادغیس  امنیتی  وضعیت 
آورده  روی  فیس بوکی  تبلیغات  به  طالبان، 
فیس بوکی  حکومت  ما  »حکومت  است: 
است و ما این قسم حکومت نمی خواهیم و 
حکومت به فیس بوک نمی چلد و شهر ما را 

خراب کردند.«
رییس  روستایی،  عبدالطیف  هم،  سویی  از 
صحت عامه بادغیس به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که در جریان جنگ در قلعه نو، سه 
تن کشته و 73 تن دیگر زخمی شده اند. او 
تمام کشته و زخمیان را غیرنظامیان می داند. 
مسئوالن محلی بادغیس آمار تلفات نظامیان 
که  معتبر  منبع  یک  اما  نمی کنند،  ارائه  را 
خواست نامی از وی برده نشود، هفته گذشته 
روز  در چهار  بود که  روز گفته  اطالعات  به 
جنگ، اجساد 13 تن به شمول نظامیان به 
است.  شده  کرده  منتقل  بادغیس  شفاخانه 
این منبع حتی گفته بود که از شدت جرئت 
چهره اجساد برخی از نظامیان قابل تشخیص 

نبوده است.

»برگشت آرامش«
پس از جنگ نفس گیر میان نیروهای دولتی 
خط  به  قلعه نو  شهر  بارها  که  طالبان  و 
مقام های  بود،  گشته  مبدل  جنگ  نخست 
محلی بادغیس اعالم کردند که گروه طالبان 
درخواست بزرگان قوم و موسفیدان را مبنی 

بر آتش بس پذیرفته اند.

خود در هرات است: »جنگ در قلعه نو بسیار 
زیاد بود و ما تنها توانستیم که خود را نجات 
بدهیم و به هرات بیایم. این جا کرایه خانه ها 
بلند است. کاشکی آرامی در قلعه نو شود، تا 

دوباره پس به منطقه خود برگردیم.«
و  پارلمان  در  بادغیس  مردم  نمایندگان 
روز چهارشنبه، 24 سرطان  والیتی  شورای 
در یک کنفرانس خبری گفته بودند که بیش 
از 20 هزار خانواده از بادغیس به هرات آواره 

شده اند. 
عودت  و  مهاجرین  رییس  قادری،  مبین  اما 
روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات  کنندگان 
اخیر 2403 خانواده  گفت که طی یک ماه 
به خاطر  هرات  به  جوار  هم  والیت های  از 
جنگ ها آواره شده اند، اما آنان بودجه کمی 
برای برای کمک شمار کمی از این آوارگان 

در اختیار دارند.

»غارت اموال«
مصروف  و  قلعه نو  در  جنگ  شدن  شعله ور 
شدن نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان 
باعث شد که برخی از افراد به چور و چپاول 
دکان ها  و  مسکونی  منازل  از  برخی  اموال 

بپردازند. 
مدعی  قلعه نو  آوارگان جنگ  از  یکی  رئوفه، 
است که بخش زیادی از اموال خانه اش غارت 
شده و حاال اگر به بادغیس هم برگردد، توان 

سر و سامان دادن به خانه اش ندارد. 
در  قلعه نو  از  که  عکس های  چنین  هم 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، 
نشان می دهد که برخی از دکان ها در آتش 
سوخته و یا دروازه این دکان ها به خاطر غارت 

باز شده است. 
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  بادغیس 
که باید عامالن غارت اموال مردم شناسایی 
تماس  ما  به  »دکانداران  شوند:  بازداشت  و 

ذبیح هللا مجاهد، سخن گوی گروه 
طالبان به روزنامه اطالعات روز 

می گوید که آنان در بادغیس 
آتش بس نکرده اند، بل خط مقدم 

جنگ را از شهر قلعه نو برای آرامش 
مردم و تجلیل از عید قربان عقب 
برده اند: »آتش بس با حکومت در 
قلعه  نو نکردیم و خط جنگ عقب 

بردیم، تا مردم در آرامش زندگی 
کنند.«


