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

قیمت تکت رفت
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حضور جنگ جویان خارجی در صفوف طالبان؛ 
جنگ در غزنی و بدخشان را کی مدیریت می کند؟

با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گروه طالبان حمالت شان را بیش تر کرد و توانست بیش از 110 ولسوالی 
را در تصرف خود بگیرد. هم زمان با این نیروهای امنیتی نیز وارد مرحله تازه ای از جنگ شدند و علیه جنگ جویان طالب، از 

حالت تدافعی به تعرضی درآمدند.
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نگرانی از ادامه جنگ و هسته گذاری 
اشکال جدید تروریسم در کشور

شماره 3568
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

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

 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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این  کشاله دار شدن  بیم  و  در جنگ  طالبان  گروه  باالی  به دست  توجه  با 
جنگ، امکان آن می رود که دولت برای ایجاد تحرک در مذاکرات صلح وادار 
به عقب نشینی شود. اولین گام قابل پیش بینی برای این عقب نشینی، رهایی 
نزدیک به هفت  هزار زندانی باقی مانده گروه طالبان از بند دولت است. گام 
دوم این عقب نشینی را شورای امنیت سازمان ملل متحد بلند خواهد کرد. 
در این گام، نام های رهبران گروه طالبان و نهادهای مرتبط به این گروه از 
فهرست سیاه کمیته 1988 این شورا خط خواهد خورد. به نظر می رسد که 
گروه طالبان بدون عقب نشینی دولت افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در این دو عرصه، از زین اسب جنگ پایین نخواهد شد. دولت افغانستان 
نیز تابع فشارهای بین المللی ناگزیر خواهد شد تا به این عقب نشینی رضایت 

بدهد.
رهایی زندانیان طالبان و لغو فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد 
که به موجب آن ده ها عضو رهبری و نهادهای مرتبط به این گروه مورد تحریم 
هستند، از پیش شرط های اصلی گروه طالبان برای صلح با دولت افغانستان 
است. گروه طالبان این پیش شرط ها را درست زمانی مطرح کرده بود که قرار 
بود مذاکرات صلح بین دولت و طالبان با میزبانی پاکستان دنبال شود. این 
مذاکرات تنها برای یک بار در شانزدهم سرطان 1394 با میزبانی پاکستان 
برگزار شد که در آن نماینده گان امریکا و چین نیز حضور داشتند. دور دوم این 
مذاکرات به دلیل افشای مرگ مال محمد عمر، رهبر و بنیان گذار گروه طالبان، 

برگزار نشد و دو طرف دوباره به گزینه ماشه روی آوردند.
این دو پیش شرط برای گروه طالبان تا آن جا مهم است که با دست کم گرفتن 
آن از سوی امریکا، نزدیک بود مذاکرات این کشور با طالبان را تعطیل کند. 
تالش اولیه فرستاده امریکا در امور صلح افغانستان، آن بود که برای برقراری 
آتش بس و شروع مذاکرات صلح بین افغان ها تنها به باج برنامه خروج بسنده 
کند. گروه طالبان پس از برگزاری دور سوم مذاکرات که با میزبانی امارات 
متحده عربی انجام شد، رسماً هشدار داد که تسلیم چنین تالشی نخواهد شد. 
در پی این هشدار، امریکا در کنار تعهد به خروج، ناگزیر شد که به رهایی 

زندانیان طالبان و لغو فهرست سیاه نیز متعهد شود.
مذاکرات بین االفغانی صلح نیز به دلیل اختالف روی همین دو مسأله دچار 
از اشتراک در نشست ترکیه به  بن بست شده است. هم چنان گروه طالبان 
خاطر عملی نشدن تعهدات امریکا در پیوند به این دو موضوع، امتناع ورزیده 
بود. این گروه در توجیه حمالت تهاجمی و پیش روی هایش به مناطق تحت 
کنترل دولت نیز تنها همین دو مسأله را مستمسک قرار داده است. به این 
ترتیب، دیده می شود که گروه طالبان در قبال رهایی زندانیانش و لغو فهرست 
سیاه یک موضع بسیار سفت و سخت اختیار کرده است که تغییر آن از راه 

گفت وگو چندان محتمل نیست.
از جانب دیگر، مواضع کشورهای همسایه، قدرت های منطقه ای و بازی گران 
این  تمام  است.  یکسان  تقریباً  افغانستان  قضیه  به  پیوند  در  جهانی  بزرگ 
کشورها نسبت به ادامه خشونت ها در افغانستان نگران هستند و گفت وگو را 
تنها راه حل قضیه این کشور می دانند. تاهنوز کشوری یافت نشده است که 
دست کم در سیاست اعالمی خود از جنگ جاری در افغانستان حمایت کرده 
باشد. در حالی که هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان از بیرون حمایت 
مالی و تسلیحاتی می شوند، تمام کشورها روی پایان دادن به جنگ این کشور 
از راه گفت وگو اجماع نظر دارند. بنابراین، نمی توان کشوری را سراغ کرد که 
عالقه مند حمایت دولت افغانستان با نیت نابود کردن طالبان و یا حذف این 

گروه از زمین این کشور باشد.
با توجه به این که اهرم فشار نظامی برای تغییر موضع گروه طالبان تاکنون 
کارساز نبوده است، تصور نمی شود که رأی همسایه ها، قدرت های منطقه ای 
گروه  بر  نظامی  بیش تر  فشارهای  افزایش  برای  جهانی  بزرگ  بازی گران  و 
طالبان مثبت باشد. این کشورها به صورت عموم و البته با میزان کم و زیاد از 
پیامدهای ناشی از اطاله جنگ دولت افغانستان با گروه طالبان نگران هستند. 
تصور این کشورها آن است که در غیاب نیروهای رزمی بین المللی، جنگ 
افغانستان ممکن است در مسیری هدایت شود که نتیجه آن چیزی غیر از 
تروریستی،  گروه های  فعالیت  از سرگیری  و  داخلی  دولت، جنگ  فروپاشی 
مثل القاعده و داعش نباشد. به همین علت، دیده می شود که هیچ کشوری 
تاکنون دولت افغانستان را به ادامه جنگ با طالبان تا حذف این گروه ترغیب 
نکرده است. البته کمک هایی که امریکا و ناتو به افغانستان وعده شده اند، تنها 
هدف آن حمایت از بقای دولت مرکزی تا رسیدن به یک توافق صلح جامع 

در این کشور است.
با این اوصاف، بیش ترین سعی همسایه ها، قدرت های منطقه ای و کنش گران 
جهانی در هفته ها و ماه های آتی روی جلوگیری از پیش روی بیش تر گروه 
تا  کرد  خواهند  تالش  هم چنان  کشورها  این  بود.  خواهد  متمرکز  طالبان 
دولت  بیش تر،  پیش روی  ادامه  از  به خودداری  طالبان  گروه  تعهد  ازای  در 
این گروه  باقی مانده  برابر قضیه رهایی زندانیان  انعطاف در  به  افغانستان را 
وادار کنند. دولت افغانستان به دلیل آن که نتوانسته است در جنگ با طالبان 
نمایش قدرت بدهد، سرانجام در برابر طرح رهایی زندانیان تمکین خواهد 
را  نیز در صورتی که گروه طالبان  امنیت سازمان ملل متحد  کرد. شورای 
به صلح عالقه مند ببیند، به یکی از دو بهانه این گروه برای ادامه جنگ که 
فهرست سیاه است، پایان خواهد داد. این تنها رویکرد ترغیب است که جامعه 
جهانی انتظار دارد با استفاده از آن بتواند میز مذاکرات صلح بین دولت و 

طالبان را دوباره گرم کند.
در وضعیت کنونی، تعیین کننده شرایط جنگ و صلح، گروه طالبان است. این 
یک واقعیت تلخ است که نمی توان آن را با بلوف و بلوا کتمان کرد. دولت تنها 
می توانست با تکیه بر نیروهای مقاومت مردمی، تغییری در وضعیت جنگی 
ایجاد کند. با توجه به این که برنامه دولت در قبال خیزش خودانگیخته مردم 
در برابر طالبان زیاد واضح نیست، به نظر می رسد که دولت عالقه مند باز کردن 
حساب ویژه روی این نیروها نیست. ضمن آن که بعضی از کشورها، از جمله 
ابراز  از گروه های خودجوش مردمی  پاکستان، نسبت به فعالیت این دست 
نگرانی کرده اند. در چنین وضعی، ترجیح دولت، عقب نشینی در قضیه رهایی 
زندانیان باقی مانده گروه طالبان با امید دست کشیدن این گروه از پیش روی 
در جبهات خواهد بود. کمااین که رییس جمهور غنی قباًل گفته بود که او آماده 
است زندانیان طالبان را با این شرط که باعث صلح در افغانستان شود، از بند 
رها کند. این عقب نشینی اما زمانی مفید خواهد بود که با احتیاط کامل و با 
ضمانت قوی جامعه جهانی انجام شود. در غیر این صورت، گروه طالبان مثل 

دور قبل از این عقب نشینی به نفع خود در جنگ بهره خواهد برد.

دولت برای عقب نشینی 
سیاسی زیر فشار خواهد رفت دو شنبه
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مرزی  گذرگاه  تصرف  پی  در  هرات:  ۸صبح، 
از سوی طالبان و مسدود شدن مرز  اسالم قلعه 
ایرانی گزارش  ایران، رسانه های  توسط حکومت 
داده اند که این گذرگاه مرزی به زودی بازگشایی 

خواهد شد.
از  نقل  به  »ایرنا«  اسالمی  خبرگزاری جمهوری 
مهاجران  و  اتباع  مدیرکل  هاشمی،  محمدتقی 
خارجی والیت خراسان رضوی ایران گفته است: 
در  مستقر  محلی  افراد  و  افغانستان  مردم  »نیاز 
مرزها به تبادالت تجاری و ترددها اقتضا می کند 
امن،  دوغارون،   - اسالم قلعه  مرزی  گذرگاه  که 

باثبات و فعال باشد.«
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی والیت خراسان 
رضوی ایران با توجه به تجربه سال های گذشته از 
حضور طالبان در مرزهای غربی افغانستان افزوده 
است: »به زودی مرز تعیین تکلیف خواهد شد 
خواهد  باز  عادی  روال  به  مرزی  فعالیت های  و 

گشت.«
افزود: »از زمان حضور طالبان در  وی هم چنان 
این  در  تردد  تاکنون  دوغارون/اسالم قلعه  مرز 
تکلیف  تعیین  رسمی  صورت  به  مرزی  گذرگاه 
امنیتی  نظر  از  مرزها  وضعیت  اما  است،  نشده 

خوب بوده و از ثبات و آرامش برخوردار است.«
هاشمی گفته است که بعد از استقرار طالبان در 
اسالم قلعه تعدادی از کامیون ها/موترهای باربری 
ایرانی بدون مشکل از مرز عبور کرده و به ایران 

بازگشته اند.
صورت  به  طالبان  ایرنا،  خبرگزاری  از  نقل  به 
عادی  برای  اعالم کردند که مشکلی  غیررسمی 
شدن ترددها در مرز ندارند، اما بازگشایی مجدد 
ابالغیه ها  و  تصمیم ها  رسمی،  مذاکرات  به  مرز 
بسته گی دارد و هنوز ابالغیه ای از تهران به آنان 

نرسیده است.
گذرگاه های مرزی اسالم قلعه و تورغندی هرات 
به تاریخ هفدهم سرطان، به دست طالبان سقوط 
کشورهای  به  افغانستان  مرزی  نیروهای  و  کرد 
ارزش  به  ساالنه  رفتند.  ترکمنستان  و  ایران 
مرزی  بندر  از  وارداتی  کاالهای  دالر  میلیاردها 

اسالم قلعه وارد کشور می شود.

نهادهای  عمومی  سخنگوی  کابل:  ۸صبح، 
امنیتی اعالم کرد که در جریان پنج روز گذشته 
1۲4 حمله از سوی نیروهای امنیتی بر مواضع 

طالبان در ۲۵ والیت کشور اجرا شده است.
اجمل عمر شینواری، سخنگوی عمومی نهادهای 
یک  در  سرطان،  بیستم  یک شنبه،  روز  امنیتی، 
روز چهارشنبه  از  که  کرد  اعالم  نشست خبری 
هفته گذشته به این سو، در نتیجه اجرای 1۲4 
حمله بر مواضع طالبان یک هزار و 1۷۷ طالب 

کشته و ۶۵1 طالب دیگر زخمی شده اند.
گذشته  روز  چهار  در  شینواری،  اعالم  طبق 
ولسوالی های علی آباد کندز، یفتل پایان بدخشان، 
کنترل  از  قندهار  ارغنداب  و  هرات  ادرسکن 

طالبان خارج شده است.
چهار  مدت  این  در  طالبان  گروه  که  افزود  او 
دیگر  غیرنظامی  و شش  کشته اند  را  غیرنظامی 

را زخمی کرده و نیز یک مکتب را آتش زده اند.
اجمل عمر شینواری گفت که نیروهای امنیتی 
پاک سازی  و  تهاجمی  عملیات  اجرای  برای 
ساحاتی که با تهدید بلند یا حالت اضطرار مواجه 
است، آماده گی کامل دارد؛ اما به دلیل احتمال 
اجرای  عامه،  تأسیسات  و  غیرنظامیان  تلفات 

عملیات را به تأخیر انداخته اند.
او افزود: »طالبان از افراد ملکی و مساجد به حیث 
که  نمی شود  رو  این  از  می کنند.  استفاده  سپر 

حمالت هوایی و توپ خانه ای انجام بدهیم.«
که  کرد  خاطرنشان  شینواری  حال،  همین  در 
نیروهای  با  متقابل  جنگ  توانایی  طالبان  گروه 
امنیتی را ندارد و این گروه با سپر قرار دادن افراد 
ملکی و خانه های مسکونی به هیچ اصول جنگی 

و حقوق بشری پابند نیستند.

نا وقت  ۸صبح، کابل: جنگ جویان گروه طالبان 
روز گذشته )شنبه، نوزدهم سرطان( از سه جناح 
حمله  غزنی،  والیت  امن  ولسوالی  مالستان،  بر 
کردند. این حمالت به صورت هم زمان از سمت 
ولسوالی خاص ارزگان و ولسوالی اجرستان غزنی 

آغاز شد.
می گویند  مالستان  ولسوالی  در  محلی  مقام های 
نقاط  برخی  در  درگیری ها  حاضر  حال  در  که 
این ولسوالی بین جنگ جویان طالبان و نیروهای 

امنیتی جریان دارد.
روزنامه  به  مالستان،  ولسوال  جاوید،  امیرمحمد 
8صبح گفت که طالبان دو غیرنظامی از جمله یک 
زن را به رگ بار بسته اند. او از جانب دیگر گفت که 
امنیتی، 40 عضو  نیروهای  نتیجه ضد حمله  در 
گروه طالبان کشته شده اند. گروه طالبان تاکنون 

در این مورد چیزی نگفته است.

۸صبح، کابل: وزارت مالیه و سازمان ملل متحد 
مشترکی  نشست  سرطان،  بیستم  یک شنبه،  روز 
برای  بشردوستانه  کمک های  »جلب  نام  زیر  را 
افغانستان« برگزار کردند. در این نشست اعالم شد 
که افغانستان به 9۵3 میلیون کمک بشردوستانه 

نیاز دارد.
وزارت مالیه کشور در این نشست اعالم کرد که 
افغانستان با بحران انسانی وخیم ناشی از تشدید 
جنگ و خشکسالی مواجه است و بر اساس آمارها، 
در سال جاری یک سوم جمعیت کشور در معرض 
خطر عدم مصونیت غذایی و نیز کمبود آب قرار 

دارند.
خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه، در این نشست 
که در کابل برگزار شده بود، گفت که افغانستان به 

همکاری جامعه جهانی نیاز دارد.
که  می شود  پیش بینی  مالیه،  وزارت  اعالم  طبق 
به کمک های  کشور  در  تن  میلیون  حدود 18.4 
ترتیب،  همین  به  باشند.  نیازمند  بشردوستانه 
نزدیک به نیمی از کودکان زیر پنج سال با خطر 

سوءتغذی حاد روبه رو هستند.
سازمان  همکاری  با  مالیه  وزارت  دلیل  همین  به 
برای  را  فوری  اقدام  مشترک  برنامه  متحد  ملل 

جلب کمک های بشردوستانه راه اندازی کرده اند.
در این نشست، رامز االکبروف، معاون نماینده ویژه 
که  داد  هشدار  نیز  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر 
نیازمندان  به  کمک رسانی  برای  بیش تر  پول  اگر 
در  کرونا  و  خشکسالی  جنگ،  خطر  معرض  در 
موسسات  و  سازمان  این  نشود،  کمک  افغانستان 
بیش تر  به کمک رسانی  قادر  عرصه  این  در  فعال 

نخواهند بود.

کاپیسا  والیت  امنیتی  مقام های  پروان:  ۸صبح، 
ولسوالی حصه  در  مدرسه  مدیر  یک  که  می گویند 
ترور  ناشناس  مسلح  افراد  از سوی  والیت  این  دوم 

شده است.
کاپیسا،  والیت  پولیس  سخنگوی  شورش،  شایق 
مولوی  که  گفت  8صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در 
حضرت الدین مدیر مدرسه دخترانه  کالوته ولسوالی 
حصه دوم کوهستان ساعت 11:۲0 پیش از چاشت 

جاوید افزود که نیروهای امنیتی با روحیه قوی در 
برابر گروه طالبان می جنگند و به زودی حمالت 

طالبان دفع خواهد شد.
منطقه شیرداغ و کوتل خارزار در مرز با ولسوالی 
ارزگان خاص والیت ارزگان و منطقه مکنک در 
مرز با ولسوالی اجرستان از ساحاتی است که مورد 

حمالت تهاجمی طالبان قرار گرفته  است.
از  که  غزنی  والیت  جاغوری  و  ناهور  مالستان، 
می روند،  شمار  به  والیت  این  امن  ولسوالی های 
تنها ولسوالی هایی است که در کنترل کامل دولت 

قرار دارد.
گروه طالبان در این اواخر حمالتش بر ولسوالی های 

ناهور و جاغوری را نیز آغاز کرده  است.
از  نیز نگران کننده است.  وضعیت در شهر غزنی 
وارد  غزنی  شهر  در  جنگ  سو  این  به  روز  چند 

ساحات مسکونی شده است.

خیلی  ها  »نیاز  کرد:  تصریح  او  حال،  همین  در 
زیاد است و باید کمک های بشردوستانه ادامه پیدا 

کند.«
کمک های  ذخیره  شدن  تمام  با  که  گفت  او 
بشردوستانه این سازمان در افغانستان 300 هزار 
محروم  بشردوستانه  کمک  دریافت  از  ماهانه  نفر 

خواهند شد.
االکبروف هم چنان خاطرنشان کرد که این دومین 
موج خشک سالی در سه سال گذشته است که بر 
افغانستان تاثیر می گذارد و افغانستان در معرض 
تغییرات اقلیمی قرار دارد که این تاثیر بدی روی 

زراعت خواهد گذاشت.
متحد  ملل  سازمان  پیش بینی های  براساس 
به  پاسخ  برای  جاری  سال  در  افغانستان 
نیازمندی های بشری در این کشور به 1.3 میلیارد 

دالر نیاز دارد.
بودیجه  این  درصد   ۲۶ تنها  االکبروف،  گفته  به 
تأمین شده است  که 4۵0 میلیون دالر می شود، 
و صندوق کمک به افغانستان به 9۵3 میلیون دالر 
نیاز دارد. وزارت مالیه و سازمان ملل متحد خواهان 
پرداخت این مقدار از سوی جامعه جهانی شده اند.

از کشورهای  افغانستان  در همین حال، حکومت 
 ۲۵0 تا   ۲00 که   است  کرده  درخواست  جهان 
راستای  در  را  توسعه ای  کمک های  دالر  میلیون 
تطبیق برنامه های بشردوستانه به افغانستان کمک 

کنند.
کمک های  مشترک  درخواست  نشست  در 
نهادهای  ملل  سازمان  و  حکومت  بشردوستانه 
تخصصی سازمان ملل متحد، نماینده گان انجوهای 

ملی و بین المللی نیز حضور داشتند.

روز یک شنبه بیستم سرطان، کشته شده است.
این عالم دین هنگامی که از سوی محل وظیفه در 
تفنگ دار  مردان  توسط  بود  خانه  به  حرکت  حال 
موترسایکل سوار با شلیک گلوله به قتل رسیده است.
به گفته وی، مردان مسلح تفنگ دار پس از تیراندازی 

به این عالم دین از ساحه فرار کرده اند.
شورش تاکید کرد که پولیس برای بازداشت عامالن 

این قضیه دست به کار شده است.

رسانه های ایرانی:  
مرز اسالم قلعه به زودی 

بازگشایی می شود

سخنگوی نیروهای امنیتی:   
در ۱۲۴ عملیات یک هزار و 

۱۷۷ طالب کشته شده اند

حمله طالبان بر ولسوالی مالستان غزنی؛ 
تلفات سنگین طالبان و کشته شدن دو غیرنظامی

درخواست کمک ۹۵۳ میلیون دالری؛ 
یک سوم جمعیت کشور در معرض کمبود غذا قرار دارد

یک عالم دین در والیت کاپیسا کشته شد



دادند. در تازه ترین مورد فواد امان، معاون سخنگوی 
روز  دو  جریان  در  که  کرد  بیان  ملی،  دفاع  وزارت 
گذشته، ده ها تن از جنگ جویان خارجی طالبان در 
والیت های غزنی، تخار و بدخشان کشته  شده اند. به 
گفته او، تنها در والیت غزنی، از جمله شانزده طالبی 
که روز یک شنبه، بیستم سرطان، در جریان نبرد با 
نیروهای امنیتی کشته شدند، چهار تن آنان شهروند 
پاکستانی بوده اند. او به روزنامه 8صبح گفت که در 
صفوف  در  خارجی  جنگ جوی  هزاران  حاضر  حال 

طالبان علیه نیروهای امنیتی می جنگند. 
فواد امان هم چنان بیان کرد که در میان جنگ جویان 
پاکستان،  کشورهای  شهروندان  طالبان،  خارجی 
اوزبیکستان، تاجیکستان و چچینی حضور دارند. او 
افزود: »زمانی که در میدان جنگ کشته می شوند، 
اسناد، کارت و هویت پاکستانی به دست می آید. در 
و  چچینی  اوزبیکستانی،  جنگ جویان  طالبان  کنار 
تاجیکستانی بسیار زیاد است. بیش تر در والیت های 
است.  غزنی  و  بدخشان  تخار،  هلمند،  قندهار، 
است،  تروریستی  فعالیت های  که  جایی  هر  خالصه 

جنگ جویان خارجی طالب حضور دارند.«
نماینده گان مردم غزنی و بدخشان در شورای والیتی 
در  که  می کنند  تایید  نیز  نماینده گان  مجلس  و 
طالبان  کنار  در  خارجی  جنگ جویان  والیت ها  این 
خارجی  جنگ جویان  که  مدعی اند  آنان  می جنگند. 
در این والیت ها به نحوی مدیریت جنگ را برعهده 
دارند . نصیراحمد فقیری، رییس شورای والیتی غزنی، 
با تأیید گفته های وزارت دفاع ملی به روزنامه 8صبح 
گفت که جنگ جویان خارجی به ویژه جنگ جویان 
القاعده از مدت ها به این سو در غزنی حضور دارند. 
به گفته رییس شورای والیتی غزنی، در جنگ های 
این والیت، جنگ جویان خارجی  چند روزه اخیر در 
در کنار طالبان دیده شده اند و گزارش های موثق در 
این مورد وجود دارد. این در حالی است که والیت 
غزنی از چند روز به این سو شاهد حمالت تهاجمی 
گروه طالبان است. این والیت 18 ولسوالی دارد که از 

حضور  از  امنیتی  نهادهای 
به  خارجی  جنگ جویان 
القاعده  جنگ جویان  ویژه 
طالبان  گروه  صفوف  در 
می گویند  و  می دهند  خبر 
این  والیات  بیش تر  در  که 
جنگ جویان در تبانی با طالبان 
علیه نیروهای امنیتی می جنگند. به گفته نهادهای 
امنیتی، ثبوت های به  جا مانده در میدان های جنگ 
خارجی  جنگ جویان  بیش تر  که  می دهد  نشان 
پاکستان،  کشورهای  از  طالبان ،  صفوف  در  حاضر 
تاجیکستان، چچین و اوزبیکستان  هستند. هم چنان 
نماینده گان برخی از والیات از جمله غزنی و بدخشان 
می گویند که جنگ جویان خارجی در کنار طالبان 
این  از  برخی  می جنگند.  دولتی  نیروهای  برابر  در 
توسط  جنگ  بیش تر  که  مدعی اند  نماینده گان 
جنگ جویان خارجی مدیریت و رهبری می شود. در 
که  می گویند  ادعاها  این  رد  با  طالبان  حال  همین 
هیچ جنگ جوی خارجی در صفوف آنان حضور ندارد. 
به گفته طالبان، هیچ سندی وجود ندارد که حضور 
در صفوف  را  القاعده  ویژه  به  خارجی  جنگ جویان 
از سال  که پس  می افزایند  آنان  کند.  ثابت  طالبان 
۲001 با وخیم شدن وضعیت در افغانستان، نیروهای 
خارجی دو باره به کشورشان برگشته اند و اکنون هیچ 

جنگ جوی خارجی در صفوف آنان نمی جنگند. 
با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گروه 
طالبان حمالت شان را بیش تر کرد و توانست بیش از 
با  110 ولسوالی را در تصرف خود بگیرد. هم زمان 
این نیروهای امنیتی نیز وارد مرحله تازه ای از جنگ 
تدافعی  از حالت  و علیه جنگ جویان طالب،  شدند 
امنیتی  نیروهای  این همه  با  درآمدند.  تعرضی  به 
بارها ادعا کردند که در صفوف جنگ جویان طالب، 
نیروها  این  دارند .  حضور  نیز  خارجی  جنگ جویان 
پاکستانی  شناس نامه های  کشیدن  بیرون  با  بارها 
از جیب کشته  گان طالبان، آنان را مورد انتقاد قرار 

نزدیک شدن تاریخ خروج کامل 
از  ناتو  و  امریکایی  نظامیان 
کم پیشینه  افزایش  کشور، 
جنگ و رکود مذاکرات صلح 
جنگ،  سرنوشت  دوحه،  در 
را  افغانستان  آینده  و  صلح 
طالبان  است.  ساخته  ناروشن 
با تشدید جنگ در جریان دو ماه گذشته، ساحات 
بیش تر را خارج از مراکز قدرت سنتی خود به دست 

آورده اند. 
نیروهای  کامل  خروج  که  است  این  نگرانی  اکنون 
جغرافیایی  ساحات  گسترش  و  کشور  از  خارجی 
را  تهدیدی  چه  می شود،  اداره  طالبان  طرف  از  که 
متوجه حکومت خواهد کرد؟ ساحاتی که به کنترل 
طالبان درآمده است، آیا این ساحات زمینه رشد سایر 
گروه های تروریستی را فراهم نخواهد کرد؟ حکومت 
برای پس  زدن طالبان از این ساحات، بدون نظامیان 

خارجی چه قدر موفق عمل خواهد کرد؟ 
شماری از آگاهان نظامی نگران اند که با آمدن صلح 
هم در کشور گروه های تروریستی دیگر، شعله جنگ 
را روشن نگه دارند. بازمحمد یارمند، معین پیشین 
وزارت داخله، می گوید که زمینه رشد القاعده، داعش 
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و سایر گروه های تروریستی در افغانستان وجود دارد، 
اما دولت باید تاثیرات مداخالت کشورهای خارجی 
در ساختن و تجهیز گروه های تروریستی را ضعیف 
داریم،  نگرانی  ما سخت  افزود،  یارمند  آقای  بسازد. 
گروه های  شود،  هم  طالبان  با  صلح  که  صورتی  در 
افغانستان  در  را  جنگ  می توانند  دیگر  تروریستی 

شعله ورتر سازند.
سراشیبی  و  سراسیمه گی  »یک  گفت:  هم چنان  او 
سرباز  اکماالت  عدم  و  تاکتیکی  قدم های  در  ضعف 
به وجود آمد که ولسوالی ها سقوط کرد، اما باور ما 
دفاع  قوی  موضع  با  امنیتی  نیروهای  که  است  این 
می کنند. ما دچار یأس نیستیم، جنگ راه حل نیست، 

ما به طرف یک صلح باید برویم.«
این آگاه مسایل نظامی به آمدن صلح در کشور باور 
مسکو،  ایران،  پاکستان،  تعهد  که  می گوید  و  دارد 
به  رابطه  در  امریکا  و  اروپا  عربی،  کشورهای  چین، 

تامین صلح در افغانستان امیدوار کننده است.
در همین حال عتیق اهلل امرخیل، آگاه نظامی دیگر، 
سرکوب  جدی  صورت  به  طالبان  اگر  که  می گوید 
نشوند، آنان برای رسیدن به اهداف خود، یک تعداد 
گروه  های تروریستی دیگر را فعال و مدیریت خواهند 
کرد. آقای امرخیل افزود که مدیریت جنگ باید قوی 

این میان 1۵ ولسوالی در تصرف طالبان قرار دارد. هم 
اکنون طالبان تالش دارند که سه ولسوالی باقی مانده 
)جاغوری، مالستان و ناهور( این والیت را نیز تصرف 
کنند. ضمن این که بر این ولسوالی ها حمله  کرده اند، 

شهر غزنی را نیز مورد حمالت شان قرار داده اند. 
فقیری خاطرنشان کرد که در حال حاضر جنگ به 
داخل شهر غزنی کشیده شده و طالبان بر حوزه های 
سه، چهار و شش و برخی از مناطق در حومه های 
درگیری   و  کرده اند  آغاز  را  حمالت شان  شهر،  این 
و  کرد  انتقاد  امنیتی  نهادهای  از  او  دارد.  جریان 
گفت که غزنی را به فراموشی سپرده و توجه الزم 
را به پاک سازی این والیت از وجود طالبان نکرده  اند. 
رییس شورای والیتی غزنی افزود که مردم این والیت 
با مشکالت جدی روبه رویند؛ زیرا به گفته او طالبان 
در خانه های شان سنگر گرفته اند و از مردم به زور آب 

و غذا می خواهند. 
نیز  غزنی،  والیتی  شورای  عضو  رحیمی،  فاطمه 
کمک   به  طالبان  که  کرد  تأیید  8صبح  روزنامه  به 
جنگ جویان خارجی حمالت شان را بر بیش تر نقاط 
جنگ جویان  که  افزود  او  کرده اند.  آغاز  شهر  این 
خارجی سالح و مهمات برای  طالبان آماده  و طالبان 
را  افزود: »جنگ  او  اجرا می کنند.  را  نیز عملیات ها 
خارجی ها  را  مهات  و  سالح  ولی  می کنند،  طالبان 
و  می دهند  همان ها  هم  دستور  می کنند.  فراهم 
طالبان فقط دستورات آ ن ها را تطبیق می کنند. به 
نحوی مدیریت و رهبری جنگ به دست خارجی ها 

است.«
مردم  نماینده  خردمند،  حجت اهلل  حال  عین  در 
جنگ جویان  که  گفت  ولسی جرگه،  در  بدخشان 
خارجی در بدخشان با خانواده های شان حضور دارند. 
از  جنگ جویان  این  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  او 
کشورهای چین، اوزبیکستان و تاجیکستان  هستند. 
به  شخصی  بدخشان  والیت  در  که  افزود  خردمند 
و مهمات  بیش تر سالح  فرقان است که  نام حاجی 
گفت:  او  می کند.  فراهم  را  خارجی  جنگ جویان 

باشد و برای دفاع از جمهوریت نباید پراگنده عمل 
شود. وی هم چنان گفت که امریکا افغانستان را در 
خود  اوج  به  تشنج  و  خشونت  که  کرد  رها  حالتی 
رسیده است. او گفت که این حالت را امریکایی ها به 
وجود آورد. به گفته او، باید در بین مقام های امنیتی 
وحدت نظر ایجاد می شد و همه به دور دولت جمع 
می شدند و از جمهوریت دفاع می کردند، پس از آن 

نیروهای خارجی از افغانستان بیرون می شدند.
طبق اعالم ستاد مرکز فرماندهی نیروهای امریکایی، 
 90 افغانستان  از  کشور  این  نظامیان  خروج  روند 
درصد تکمیل شده است. جو بایدن، رییس جمهور 
امریکا، نیز 31 آگست سال روان را تاریخ ختم جنگ 

امریکا در افغانستان اعالم کرده است. 
مدیریت  و  تنظیم  »اگر جنگ  امرخیل گفت:  آقای 
هرکسی  می داشت.  خوب  نتیجه  می شد،  درست 
خوب  نتیجه  این  می کند؛  عمل  مستقل  حالت  به 
با  وارد جنگ  دولت  با مشورت  باید  نمی دهد. همه 
طالبان شوند، در این صورت ساحات از دست رفته 
او،  گفته  به  می آید.«  طالبان  کنترل  تحت  دوباره 
تنظیم  را  خود  استراتژی  طوری  شمال  در  طالبان 
کرده اند که در افغانستان یک بی اتفاقی را به وجود 
منافع خود هستند،  تعداد که درصدد  بیاورند. یک 
دولت را به ناامنی شمال متهم می کنند که این مساله 

کاماًل بی اساس است. 
صورت  به  شمال  در  جنگ  اخیر  روزهای  در 
از ۲۷  یافته است. هم اکنون  بی پیشینه ای گسترش 
گروه  کنترل  در  ولسوالی   ۲۶ بدخشان،  ولسوالی 
تخار  این، در والیت های  دارد. در کنار  قرار  طالبان 
و بغالن نیز گروه طالبان حضور فعال دارد. عتیق اهلل 
وضعیت  بهبود  برای  دولت  که  می گوید  امرخیل 
و  کند  مدیریت  به صورت درست  را  امنیت، جنگ 

تنها به بسیج مردمی علیه طالبان اکتفا نکند. 
برخالف گفته های جانب های دولت و طالبان، جنگ 
در افغانستان شعله ورتر شده است. حکومت افغانستان 

»جنگ جویان خارجی فامیلی حضور دارند. در وردوج 
دارند.  شرکت  جنگ ها  در  دارند.  گسترده  حضور 
زیاد هستند.  منتها خیلی  نیست،  معلوم  تعدادشان 
آن ها نسبت به طالبان داخلی بی رحم اند و تأسیسات 

دولتی را به آتش می کشند.«
بدخشان،  والیتی  شورای  عضو  جاوید،  احمدجاوید 
به  را  جنگ  مدیریت  خارجی  طالبان  که  گفت  اما 
دست دارند. او به روزنامه 8صبح گفت که در والیت 
بدخشان بیش از 300 خانواده از جنگ جویان طالبان 
خارجی زنده گی می کنند و در ولسوالی های وردوج، 

جرم و راغستان مسکن گزیده اند. 
بدخشان ۲8 ولسوالی دارد که از این میان تنها کران 
و منجان و مرکز شهر به دست نیروهای امنیتی است. 
سایر ولسوالی ها به کنترل جنگ جویان طالب درآمده 

است. 
می کنند  رد  را  ادعاها  این  طالبان  حال  همین  در 
حضور  که  ندارد  وجود  سندی  هیچ  می گویند  و 
کند.  ثابت  آنان  صفوف  در  را  خارجی  جنگ جویان 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صحبت 
مبنی  امنیتی  نهادهای  ادعای  8صبح  روزنامه  با 
در  القاعده  ویژه  به  خارجی  جنگ جویان  حضور  بر 
صفوف این گروه را رد می کند و می گوید که پیش از 
سال ۲001 القاعده وجود داشت، اما با خراب شدن 
و ضعیت در افغانستان، کشور را ترک کرده اند. عالوه 
بر این، مجاهد افزود، که در پی تحوالت چند سال 
اخیر در کشورهای عربی ، همه جنگ جویان القاعده از 
افغانستان رفته اند. او تأکید می کند که هیچ نیروی 

خارجی در صفوف طالبان حضور ندارد.
وزارت دفاع و نماینده گان مردم در حالی بر حضور 
جنگ جویان خارجی در صفوف طالبان تاکید دارند 
که پیش تر رهبران این گروه به زیر دستان شان دستور 
از پذیرفتن جنگ جویان خارجی در  بودند که  داده 
ششم  در  طالبان  رهبران  کنند.  پرهیز  صفوف شان 
رساندند  نشر  به  اعالمیه ای  گذشته،  سال  حوت 
به  پناه دادن  از  تا  بود  که در آن دستور داده شده 
جنگ جویان خارجی به گونه خودسر خودداری شود. 
در این مکتوب به اعضای گروه طالبان هشدار داده 
شده بود که هرگاه کسی از این دستور سرپیچی کند، 
از سمتش برکنار، واحدهای جنگی اش منحل و برای 

مجازات به کمیسیون نظامی معرفی می شود. 

بارها اعالم کرده است که مشکل افغانستان راه حل 
نظامی ندارد، بل باید از طریق گفت و گو و مذاکره این 

مشکل حل شود. 
مشکل  که  است  کرده  اعالم  نیز  طالبان  گروه 
افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید از طریق مذاکره 
حل شود. تناقض در گفتار و عمل از موارد دیگری 
است که نشان می دهد آینده مردم و دولت افغانستان 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تروریستی  گروه های  بستر ساز  طالبان  گروه 
است

وزارت  سخنگوی  احمدزی،  روح اهلل  حال  همین  در 
در  تروریستی  گروه های مختلف  که  دفاع، می گوید 
گروه های  این  بسترساز  و  دارند  فعالیت  افغانستان 
آقای  است.  طالبان  گروه  کشور،  در  تروریستی 
تروریستی  گروه های  به  طالبان  که  افزود  احمدزی 
و  امکانات  جای،  افغانستان،  در  خارجی  و  داخلی 
برآمدن  »با  گفت:  هم چنان  وی  می  دهند.  آموزش 
مواجه  مشکالت  بعضی  با  ما  امریکایی،  نظامیان 
شدیم. در بعضی نقاط به دلیل جلوگیری از تلفات 
غیر نظامیان و نظامیان و آسیب نرسیدن به امکانات 
عامه، در بیزهای تعقیبی خود عقب نشینی کردیم تا 

آنان بهتر تجهیز و تمویل شود.«
سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد که به زودی شاهد 
تغییرات گسترده به نفع نیروهای امنیتی در میدان 

جنگ خواهیم بود.

طالبان دیگر مالک جنگ نیستند
گفته  ملی،  امنیت  پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
نیستند  جنگ  این  مالک  دیگر  طالبان  که  است 
نیست.  اختیار طالب  در  دیگر  و صلح  این جنگ  و 
آقای نبیل افزوده است: »با دادن غرور کاذب فتح، 
که  فاجعه ای  خلق  برای  وسیله  من حیث  را  طالبان 
حاصل آن کشتار افغان ها، ویرانی افغانستان و باالخره 
پارچه پارچه ساختن افغانستان خواهد بود، استفاده 
کردند.« به گفته او، امکان دارد در اکثر جا هایی که 
جغرافیه، سالح، وسایط و تجهیزاتی به نام طالب گویا 
به غنیمت گرفته شده، به زودی آن ها با بیرق های 

سیاه داعش وارد میدان معرکه خانمان سوز شوند.

حضور جنگ جویان خارجی در صفوف طالبان؛ 

نگرانی از ادامه جنگ و هسته گذاری 
اشکال جدید تروریسم در کشور

جنگ در غزنی و بدخشان را کی مدیریت می کند؟

عبداالحمد حسینی 

حسین حیدری



و گفت که نیروهای امنیتی هرات نگران نباشند و 
مجاهدین در کنار آنان خواهند بود. اما عماًل تاهنوز 
از جانب دولت و هم چنان طالبان، در این خصوص 

سخنی گفته نشده است.
حوزه  امیر  عنوان  با  خان  اسماعیل  محمد  امیر 
جنوب غرب؛ عنوانی که از زمان جهاد و مقاومت با او 
بوده است، در سال 13۵۷ به عنوان یک افسر نظامی 
نظامی  اقدام  وقت  نظام  علیه  هرات  هفده  فرقه   در 
کرد. در طول جهاد از فرماندهان برجسته بود و در 
سال 13۷4 پس از پیروزی مجاهدین، قلمرو وسیعی 
از غرب افغانستان را کنترل کرد و با وجود جنگ های 
تنظیمی در کابل، در هرات امنیت برقرار و »شورای 
هرات« را با حضور تکنوکرات ها و مجاهدین به منظور 
ایجاد حکومت فراگیر برگزار کرد. در جنگ با طالبان 
پس از سقوط شمال به دست این گروه »اسیر« شد 
و پس از رهایی، دوباره جنگ را در برابر طالبان از 
بر  سال 1380  در  نیز  دوباره  و  کرد  آغاز  بادغیس 
آستانه   در  اکنون  زد.  تکیه  هرات  قدرت  مسند 
سومین تجربه مهم سیاسی و نظامی خود قرار دارد و 
همان گونه که غیرعلنی گفته است به سلسله تجارب 
قبلی، آماده  انجام این سومین تجربه سیاسی و نظامی 
خود است؛ تجربه هایی که دوبار او را فاتح هرات کرد.
امیر حوزه غرب جایگاه و رابطه  وسیعی با والیت های 
این حوزه دارد و از جهتی در میان کشورهای منطقه 
نیز از ارتباطات و جایگاه سیاسی واضحی برخوردار 
است. اگرچه او روز جمعه به صورت علنی و غیرعلنی 
گفت که اسلحه  قدیمی را بیرون کشیده و نخواهد 
گذاشت کسانی به فکر »غنیمت به چپاول هرات« 
اقدام کنند؛ اما امکانات او برای بسیج نظامی در جهت 
جلوگیری از سقوط هرات به دست طالبان، منهای 
صالحیت های ویژه و واضحی از جانب دولت، امکانات 
قاطعی نیست. در پی بحرانی شدن وضعیت هرات، 
و  مدنی  اجتماعی،  فعاالن سیاسی،  از  زیادی  شمار 
مراجعه  او  به  وضعیت  مدیریت  برای  مجاهدین، 
گرفتن  شکل  حال  در  او  سیاسی  بسیج  و  کرده اند 
است؛ ولی در بُعد اختیارات و هماهنگی های بیش تر 
که هم سویی  است  مدیریت وضعیت، طبیعی  برای 
میان جریان »حرکت مردمی حوزه غرب« و دولت 
تعیین کننده است. این که دفاع و همراهی او در کنار 
نیروهای امنیتی و دفاعی دولت به چه پیمانه می تواند 
تنظیم شود،  امکانات دولتی  و  قوانین  در چارچوب 
فیصله  خصوص  این  در  عجالتاً  که  است  موضوعی 

مشخصی از جانب دولت صورت نگرفته است.
در کنار این، شهروندان هرات در شبکه های اجتماعی 
به صورت گسترده از وضعیت بحرانی پیش آمده ابراز 
نگرانی و از نخبه گان سیاسی این والیت، به شمول 
هفده نماینده مجلس، به شدت انتقاد می کنند که در 

شرایط بحرانی در کنار آنان نیستند.
و  جمهوریت  برای  راه  آخرین  شاید  همه،  این  با 
شهر  داخل  به  جنگ  گسترش  نگران  که  مردمی 
هرات اند، مدیریت امیر حوزه غرب باشد؛ هم او که 
عکس هایش پس از تقریباً دو دهه خاموشی نظامی 
به  شهروندان  از سوی  اجتماعی  در صفحات  اینک 
عنوان روحیه دهنده وضعیت، دست به دست می شود. 
دیده شود که وضعیت چگونه پیش می رود و به ویژه 
طرف جمهوریت در این مدیریت به چه پیمانه با این 

جریان هم سو خواهد شد.
مردم در هرات به عنوان شهر فعال مدنی و تجاری، 
نگران وضعیتی اند که احتمال دارد به زودی در صورت 
میان  آشوب  و  محل جنگ  به  موثر،  مدیریت  عدم 
طالبان و دولت تبدیل شود و از جانبی توانایی های 
نظامی الزم را در دولت برای دفاع از هرات، به ویژه 
پس از سقوط های سریع، کافی نمی بینند. در سوی 
تمامی  حکومت  نظامی  مخالفان  و  طالبان  دیگر، 
صورت  به  و  ولسوالی ها  مرزها،  شاهراه ها،  راه ها، 
نسبی والیات همجوار را در اختیار دارند. هرات در 
شعاع شهر و یکی دو ولسوالی باقی مانده، در معرض 
خطر سقوط قرار دارد؛ سقوطی که نه برای دولت و 
حامیان آن سقوط یک والیت شمرده می شود و نه 
برای طالبان تصرف یک والیت است. سقوط هرات به 
معنای سقوط مهم ترین بخش اقتصادی و جغرافیایی 

کشور است.
و  معرکه اند  روزهای  از  فرار  دنبال  نگرانی  در  مردم 
بسیاری از شهروندان والیات همجوار با فرار از جنگ، 
در حال سرازیر شدن به هرات هستند. دیده شود که 
امیر حوزه غرب، فضا  به مدیریت  طرف جمهوریت 
خواهد داد یا وضعیت به گونه  دیگری پیش خواهد 
رفت؛ اما آنچه که باقی است، دلهره و وحشت جنگ 
است که در هر خانه هرات وجود دارد، خانه هایی که 
در آن خبرها با سرعت از طریق شبکه های اجتماعی 
که  دید  باید  است.  تکثیر  حال  در  شایعه(   - )خبر 
اوضاع در روزهای پیش  رو به چه منوال خواهد بود؛ 
این که طرف اصلی جنگ یعنی دولت، چه برنامه ای 
سر  در  را  نظامی  برنامه  چه  طالبان  داشت،  خواهد 
نتایجی  چه  به  صلح  سیاسی  گفت وگوهای  دارند، 
می رسد و وضعیت عمومی کشور به کدام سو می رود؟

برای  و  غیرمنتظره  جنگ  در  هیچ کدام  این ها،  اما 
دفع خطر جان و مال مردم، رابطه و تأثیر آنی ندارد. 
اکنون مردم اند که باید در این وضعیت بحرانی جان و 
مال خود را از معرکه بکشند؛ معرکه ای به شدت داغ 

و نفس گیر که در چهار سوی شان جریان دارد.
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سقوط سریع مناطق و ولسوالی های هرات، از جمله 
گمرک اسالم قلعه در مرز ایران، جنگ را به دروازه های 
صدوبیست  در  گمرکی  است؛  آورده  هرات  شهر 
کیلومتری شهر که ماهانه بیش از یک ونیم میلیارد 

افغانی عواید ملی را دریافت می کند.
جز دو سه ولسوالی )به صورت نسبی(، دولت در هرات 
قلمرو خود را از دست داده است. سقوط بادغیس و 
از جمله شاهراه هرات - شمال، از دست رس خارج 
ترکمنستان،  و  ایران  به  منتهی  شاهراه های  شدن 
سقوط ولسوالی های مسیر راه غور و هم چنان شاهراه 
و  محاصره  مرز  در  را  هرات  شهر  قندهار،   - هرات 
سقوط قرار داده است. یکی از خالهای امنیتی برای 
دولت در سال های اخیر، عدم استفاده از زمینه های 
بومی برای استقرار ثبات است. این موضوع شاید در 
مورد بسیاری از والیات و ولسوالی ها صدق کند که 
جنگ،  آستانه  شدت  در  دارد.  را  خود  سوای  بحث 
اقدام  هرات  در  جدید  والی  تقرر  به  مرکزی،  دولت 
کرد و جنرال عبدالصبور قانع شاید با این پیش فرض 
که سابقه امنیتی، از جمله در هرات دارد، جای سید 
وحید قتالی را گرفت که رابطه طبیعی با مجاهدین 
خود  والیت داری  زمان  در  نیز  پیشین  والی  داشت. 
مصروف جنگ و دفاع بود، با این تفاوت که به دلیل 
بومی بودن و روابط با مجاهدین و نیروهای مردمی و 
امنیتی والیت، از نزدیک مدیریت وضعیت را برعهده 
داشت و در این مدت وضعیت حفظ و کنترل شد. 
در حال حاضر، اما عجالتاً دولت دست کم در غرب، 

ناامنی های  و  مناطق  سقوط  جنگ،  سراشیبی  در 
گسترده، به اقدام های فوری نیازمند است. جلوگیری 
از  و  منطقه  این  والیات  سقوط  و  جنگ  تشدید  از 
که  است  امری  هرات،  مانند  مهمی  والیت  جمله 
دولت، طالبان، مجاهدین و عام مردم در آن دخیل اند. 
به  نود، رجوع  از مراجعه های جدی در دقیقه  یکی 
»کاریزمای« شخص  و  مجاهدین  مردمی،  نیروهای 
امیر محمد اسماعیل خان است؛ امری که موافقان و 

مخالفان سیاسی او در آن رأی مشترک دارند.
خبر  شهر  مرکز  و  هرات  سقوط  جدی  احتمال 
ساده ای نیست. وضعیت طوری پیش رفته است که 
زمان حوزه غرب کشور به نفع امیر قدیمی این حوزه 

می چرخد.
فعاالن  مجاهدین،  مردم،  تنها  نه  دلیل،  همین  به 
سیاسی و اجتماعی که دولت و از جمله هیأت رهبری 
امیر محمد اسماعیل  نظامی والیت هرات، به خانه  
خان، رهبر جهادی، رجوع کرده اند. هم او بود که در 
دو شب پرالتهاب گذشته در هرات، باعث مستحکم 
شدن خطوط دفاعی دولت در شهر هرات شد. اکنون 
چشم های مخالفان طالبان به او دوخته شده است تا 
از سقوط هرات جلوگیری کند. اما رابطه  پیوسته در 
نوسان میان تضاد و تعامل او و جمهوریت، یکی از 
چالش هایی است که در این زمینه قابل بحث است. 
در پی گسترده  شدن جنگ و سقوط پی هم و سریع 
مناطق هرات به دست طالبان، او روز جمعه در جمع 
فرماندهان جهادی، به خبرنگاران گفت که نه تنها 
هرات که حوزه غرب را امن خواهد کرد. اسماعیل 
داد  خبر  غرب  حوزه  مردمی  حرکت  اعالم  از  خان 

زمان به وقت امیر حوزه جنوب غرب

و  ارزش  هیچ  به  طالبان 
نبودند  پابند  انسانی  اصول 
تمامی  آنان  نیستند.  و 
و  انسانی  اسالمی،  حقوق 
سلب  را  مردم  شهروندی 

کرده اند.
را  مکاتب  درهای  طالبان 
بستند و زنان و دختران را از 
حق آموزش، کار، رشد و دست رسی به ابتدایی ترین 
منطق  براساس  کردند.  محروم  نیازمندی های شان 
طالبان اگر زنی بدون محرم در اماکن عمومی دیده 
می شد/شود، پیش چشمان ده ها مرد باید شالق زده 
شود. این در حالی است که بخش بزرگی از زنان، در 
بی سرپرستی کامل به سر می برند و خودشان باید بار 
بکشند. محکمه صحرایی  به دوش  را  زنده گی شان 
عادی ترین  مردانه، جزو  و دختران در محیط  زنان 

روال کاری طالبان شمرده می شد/می شود.
ریش،  بدون  مردی  هیچ  طالبان،  امارت  دوره  در 
حق گشت وگذار را نداشت. مردم بدون درنظرداشت 
امکانات  و تسهیالت الزم شهری، محکوم به بار بار 
نماز خواندن در یک وعده بودند. نوجوانان و جوانان 
پسر، حین فوتبال باید لباس های وطنی می پوشیدند، 

ورنه حکم شالق بر آن ها صادر می شد.

را  آن  حسرت  کشور  شهروندان  و  بود  مردم  برای 
دوره،  آن  در  که  شد  مدعی  می توان  می خوردند. 
خوش بختی کلمه ای بود که هیچ فردی با آن آشنا 

نبود.
این در حالی بود که گروه  طالبان در چنان وضعیتی 
از مردم خواستار زکات بود و اعاشه  چاشت و شب  
می گرفت.  مردم  از  لت و کوب  و  تهدید  با  را  خود 
جنگ جویان این گروه، خانه های مردم را آتش زدند، 
را به خاکستر مبدل  تاکستان ها  زنان  را بی عزت و 
کردند. هم چنان آنان داروندار مردم را به تاراج بردند.

زور  با  طالبان  سربازگیری  است.  چنین  نیز  اکنون 
کند  انکار  که  کسی  و  می گیرد  صورت  تهدید  و 
جزایش گلوله است و بس. این گروه  به هیچ ارزش 

را  خدایی  دین  طالبان  ندارد.  باور  انسانی  اصول  و 
که به رحمت و مهربانی دعوت می کند، ابزار و بهانه 
اعمال  بی شرمانه ترین  و  زشت ترین  و  ساخته اند 
غیرانسانی را باالی مردم  بی گناه -زنان، کودکان و 
مردان- روا می دارند. از زمان ظهور طالبان تاکنون، 
در هیچ عمل این  گروه کم ترین تغییر مثبتی رونما 

نشده است.
از آغاز پیدایش  تمامی مواردی که از آن یاد شد، 
سایه  در  زنده گی  و  دارد  جریان  تاکنون  طالبان 
آن ها دشوار است. این گروه با خوشی، پیش رفت، 
و  انسانی  حقوق  داشتن  آبادی،  تفریح،  آموزش، 
اسالمی مشکل دارد. اسم طالبان با کشتار، دهشت، 
وحشت، ترور و خون عجین شده است و مصداق 
آن اعمال شنیع  آن ها است که در هر شهر و روستا 

اتفاق افتاده است.
با تمام این موارد و با توجه به تجربه  تلخ مردم از 
نیروهای  که  بگوییم  باید  طالبان،  حاکمیت  زمان 
دلیر دفاعی  و امنیتی ما هیچ عمل آن ها را فراموش 
نمی کنند و با تمام قوت به یاری پروردگار و حمایت 
برابر  در  این سرزمین،  با عزت  مردم  و دعای خیر 
طالبان خواهند جنگید و دست گروه های اخالل گر 

را از کشور کوتاه خواهند کرد.
به امید افغانستان آباد، آزاد، مرفه و سربلند.

مردم عام در بدترین وضع اقتصادی به سر می بردند. 
به  آن  وعده  دو  غذا  وعده  سه  از  طالبان  دوره  در 
مشکل به دست می آمد و داشتن یک قرص نان با 
برنج  پرمل  پاکستانی غذای شاهانه بود. در آن زمان، 
داشتن  مردم،  مصروفیت  بیش ترین  و  خوب ترین 
بود.  شهر  جاده های  روی  دست فروشی  و  کراچی 
قدرت خرید به  حداقل رسیده بود و گرسنه گی بیداد 

می کرد.
مرگ ومیر مادران و کودکان به حداکثر رسیده بود. 
مصونیت های  و  و  پرورش  آموزش   وضعیت صحی، 
بدترین  در  عام المنفعه  مراکز  بود .  بد  اجتماعی 
مردم  نیازمندی های  به  و  داشت  قرار  خود  شرایط 
بیگانه ای  واژه های  این ها  هم چنان،  نمی شد.  توجه 

زنده گی در بخش های زیر کنترل طالبان وحشتناک است

نقیب آروین

مردم در نگرانی دنبال فرار از روزهای معرکه اند و بسیاری از شهروندان والیات همجوار با فرار از جنگ، در حال سرازیر شدن 
به هرات هستند. دیده شود که طرف جمهوریت به مدیریت امیر حوزه غرب، فضا خواهد داد یا وضعیت به گونه  دیگری پیش 
خواهد رفت؛ اما آنچه که باقی است، دلهره و وحشت جنگ است که در هر خانه هرات وجود دارد، خانه هایی که در آن خبرها با سرعت 

از طریق شبکه های اجتماعی )خبر - شایعه( در حال تکثیر است. باید دید که اوضاع در روزهای پیش  رو به چه منوال خواهد بود؛ 
این که طرف اصلی جنگ یعنی دولت، چه برنامه ای خواهد داشت، طالبان چه برنامه نظامی را در سر دارند، گفت وگوهای سیاسی صلح به 

چه نتایجی می رسد و وضعیت عمومی کشور به کدام سو می رود؟

فواد امان، معاون 
سخنگوی وزارت دفاع





را معرفی کرد. کمی زمان برد تا به یاد بیاورم میان آن 
شمار از زنان خانه امن، کدامش است. گفتم: »مقدسه 
خبر  ما  منطقه  »در  گفت:  است؟«  خیریت  شده؟  چه 
شدم جنگ خیلی شدید شده. خانواده ام هیچ وقت حاضر 
نشدند در وزارت زنان به دیدنم بیایند و حتا گفتند که 
ریختن خونم مباح است، اما من نگران شان هستم. چه 
کنم؟ چه قسمی خبرشان را بگیرم؟« همین دلیلی شد 

تا دوباره به دیدنش بروم. 
را  چادرش  گره  می شود،  مستولی  او  بر  استرس  وقتی 
مدام محکم تر می کند. اغلب داستان های زنانی که این جا 
پرت  می گوید،  را  قصه اش  وقتی  است.  مشابه  هستند، 
می شوم به قریه آبایی زیبا و الجورد و رهبر محلی طالبان 

که می خواست او را به اجبار به نکاح خود دربیاورد. 
است،  بوده  پلخمری  امن  خانه  در  مدتی  که  مقدسه 
می گوید: »سه سال پیش 19 ساله که بودم، طالبان محل 
ما در بغالن حق تصمیم گیری را از مردان خانواده ربوده  
بودند؛ حتا در مواردی مثل تحصیل و ازدواج دختران. من 
که دختری جوان بودم، نیز از این وضعیت مستثنا نبودم. 
می خواستند مرا به اجبار به عقد یکی از اعضای طالبان 
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آورده اند.  پناه  سقف  این  زیر  خود  جان  ترس  از  زنانی 
راستش در توصیف  آدم ها در این جا به تناقض می رسم. 
برخی شادند و تعدادی هنوز با این شرایط ـ بعد از ماه ها 
و حتا سال ها ـ کنار نیامده اند. برخی از دل یک قریه از 
تکرار تجاوز و ازدواج اجباری به این جا متواری شده و 
اما کسانی هم هستند  حاال در کابل درس می خوانند، 
نکرده اند،  فراموش  تنها  نه  را  گذشته  تلخ  روزهای  که 
بل آن برهه بغرنج و دردناک به سان فیلمی مدام پیش 
چشم های شان رژه می رود. آن چه در میان همه یکسان 
است، رنج چشمانش است، چه در هنگام خندیدن و چه 

در زمان گریستن.
برمی گردیم به مقدسه که حرف نمی زد و نمی خواست 
چیزی از آن چه بر او گذشته، بگوید. آخرین بار که به 
گذشت.  ماه  چندین  بود.  زمستان  بودم،  آمده  این جا 
از شماره ای  زنگی  اخیر  روزهای  از همین  یکی  قضا  از 
نامشخص به من آمد. جواب که دادم، نشناختم. مکالمات 
زیادی میان ما رد و بدل نشده بود که پشت تلفن صدایش 
را تشخیص بدهم. اولین بار حرف نمی زد، قطع کردم. 
بار خودش  نمی زد. سومین  هم چنان حرف  بار  دومین 

قرار  شود؛  قصه  نبود  قرار  اول 
سر به ُمهر  رازهای  مثل  بود 
دلی  صندوق چه  گوشه  بماند 
ناگفته های  از  است  مملو  که 
خاک خورده.  البته  و  گفتنی 
شاید خاصیت زنده گی این است 
تا  می ماند  مسکوت  حرف هایی  که 
زمانش فرا برسد. به قول دوستی که 
داشته  درونش  در  راز   100 می تواند  »آدمی  می گفت: 
باشد، اما حرف هایی هست که دل انسان که هیچ، دل 

سنگ هم از شنیدنش به پاره شدن می آید.«   
جایی  تا  نمی زد.  حرف  دیدمش،  بار  دو  که  زمستان 
که یادم می آید، موهای خرمایی و براقش را زیر چادر 
فرسوده و نخ نمای نارنجی رنگ پنهان می کرد و  چادرش 
را محکم زیر گلویش گره می زد. گونه های پُری داشت 
که با چادر گره زده، بیش تر به نما می آمد. هم اتاقی هایش 
می گفتند که اغلب خوشحال نیست و نمی خندد؛ حتا 
گویا  خواب  در  نمی کشد.  سر  از  را  چادرش  شب ها 
کابوس می بیند و به  یک باره با جیغ و ناله بیدار می شود. 
مسوول این جا می گوید: »انگار روزهای جهنمی مقدسه 

)مستعار( خالصی ندارد.« 
شهر  چهارم  ناحیه  حوالی  در  است،  امن  خانه  این جا 
کابل. خانه امن مکانی برای اقامت زنانی است که قربانی 
خشونت هستند و از طریق وزارت امور زنان و با همکاری 
می شوند.  منتقل  و  معرفی  این جا  به  موسسات  برخی 
چندباری این جا آمده ام. پس از عبور از دو دیوار آهنین 
و حویلی تقریباً کالن، نوبت به دهلیز باریک و کم نوری 
با چند ردیف تخت  اتاق هایی  می رسد که در پس آن 
چشم  به  کم نور،  و  ضخیم  پرده های  با  کلکین هایی  و 

می خورد. 
سلسله روایت های مختلفی از زنان قربانی خشونت ساکن 
در این جا نوشته ام. در بار بار مدت هایی که آمده ام، همیشه 
مقدسه توجهم را به خود جلب می کرد. هر چند روایت 
چشم ها در این جا، روایت روزهای رنجوری است، اما رنج 
چشمان مقدسه انتها نداشت. هر چه عمیق تر می شدم، 
زخم ناسور عمیق تری را در پس نگاهش می یافتم. روی 
به  نیشخندی  باری  نمی داد؛ حتا  نشان  به من  خوشی 
من زد و گفت: »گفتن همی حرف ها چه فایده داره؟« 
واکنشش قابل درک بود. من واقعاً چه می دانستم از غم 

دل او!
این جا در گوشه ای از کابل، پشت این دروازه های آهنین، 

محل دربیاورند.« 
»در مناطق تحت کنترل طالبان، شرایطی پیش می آید 
دختر  یک  به  را  حق  فامیل  اعضای  حتا  کسی  که 
نمی دهند. دقیقاً مشابه فامیل من. از برادرهایم، مادر و 
رضایت خود  با  یا  ترس  از  همه  نزدیک  و  دور  اقوام  تا 
بدون این که حتا کسی از خود بپرسد نظر من چیست، 
باید  و  می شدم  سوم  زن  من  بودند.  ازدواج  این  موافق 
با دو همسر دیگرش  در خانه یک رهبر محلی طالبان 
زنده گی می کردم. حتا شبی که غالم، برادر دومی ام، مرا 
به خاطر مخالفت لت و کوب می کرد، گفت که چه از این 
بهتر، قواره ات را خوش کرده. یکی دو بچه بیاوری، بین 
زن ها نازدانه اش می شوی. همه این حرف ها پتکی بود بر 
سرم . فکر کن من در آن سن هر چه رویا داشتم، باید 
به سرم آوار می کردم. دو راه بود: یا فرار یا تسلیم شدن. 
من هیچ وقت مکتب نرفتم، دوستی نداشتم و حتا رابطه 
نزدیکی با دختران فامیل و همسایه نمی توانستم برقرار 
کنم. شاید تاثیر فضای فامیلی ما بود که این گونه منزوی 

شده بودم.«
می پرسم بعدش چه شد؟ می گوید: »شبیه بیش تر زنان 
و دختران این جا دل را یک دله کردم. نمی  خواهم توضیح 
بیش تری بدهم، اما به سختی و به ترفند خود را رساندم 
از طی  و پس  نزدیک  اولین حوزه  و  ولسوالی  مرکز  به 
مراحل، وزارت زنان مرا به شیلتری )خانه امن( پلخمری 
منتقل کرد؛ اما به دلیل تهدیدات جدی که هم از سوی 
طالبان و هم از سوی فامیلم وجود داشت، به کابل منتقل 

شدم.«
آن ها  زدند،  زنگ  فامیلم  به  هرچه  قضیه  حل  »برای 
مرا  نام  می آیند.  خونم  ریختن  برای  فقط  که  گفتند 
همین  شنیدن  می فهمی  ننگ.  لکه  و  فاحشه  مانده اند 
کلمه ها چه دردی دارد؟ قضیه ام هنوز حل نشده، چون 
خانواده ا م حاضر به آمدن نیست . من هم خانواده ام را با 
همه آن اتفاقات تلخ دوست دارم و نگران شان هستم؛ اما 
آینده خودم چه می شد؟ من واقعاً نمی توانستم. اگر آن 
اتفاق می افتاد، حتماً خود را می کشتم. روحم مرده است. 
راستش را بخواهی، فقط جسمم را نجات دادم. شب ها که 
می خوابم، با همان کابوسی که مرا لت و کوب می  کردند، 

بیدار می شوم.« 
می گوید: »من فقط جسمم را نجات دادم، روحم سه سال 
پیش کشته شد؛ در زیر ضربات لت و کوب برادرهایم، در 
سه  شده ام...  کشته  من  اجباری.  ازدواج  یک  فشار  زیر 

سال پیش.«

کابوس مقدسه 
از پلخمری تا کابل

پنج  از  بیش  با  کشور  پایتخت 
هزار  ده ها  و  نفوس  میلیون 
جدی ای  بی نظمی  با  موتر، 
روبه رو است. برخی از شهریان 
هیچ  که  می گویند  کابل 
در سطح شهر  قانونی  ایستگاه 
وجود ندارد و اگر ایستگاهی هم 
ساخته شده است، تنها بس های 
نبود  آنان،  گفته  به  می کنند.  استفاده  آن  از  والیات 
ایستگاه مشخص در سطح شهر، سبب ازدحام شده و 
شهرداری و ترافیک در بی نظمی آن مقصرند. برخی از 
راننده گان نیز از وضعیت شکایت دارند و می گویند که 
بخشی  مسووالن،  از سوی  ایستگاه ها  نشدن  مشخص 
از تالش ها برای ترویج فرهنگ رشوه ستانی در چرخه 
ترافیک است. مسووالن در شهرداری کابل اما تصریح 
می کنند که ۵04 ایستگاه در طرح این نهاد وجود دارد 
که هم اکنون ۲۶4 ایستگاه ساخته شده و باقی  نیز در 
دست ساخت است. آنان می گویند که ایستگاه وجود 
دارد، اما اصل مشکل به تطبیق قانون بر می گردد؛ زیرا 
به گفته مسووالن، ترافیک قانون را تطبیق نمی کند و 
ریاست  ندارند.  قانون  عملی شدن  به  نیز عالقه  مردم 
که  می گوید  ادعاها  این  به  پاسخ  در  ترافیک  عمومی 
ترافیک تنها مسوولیت تنظیم جاده را دارد، اما در حال 
حاضر از کارش عقب مانده است؛ زیرا مجبور است که 
90 درصد کار شهرداری و ترانسپورت را نیز به پیش 
ببرد. به گفته مسووالن در این نهاد، در هیچ جای دنیا 
ترافیک مسوولیت پس و پیش کردن کراچی ها را ندارد، 
بلکه تنها جاده را تنظیم و در صورت نیاز، متخلفان را 

مجازات می کند.
مشخص،  ایستگاه های  نبود  و  کابل  شهر  در  ازدحام 
است.  داشته  پی  در  را  پایتخت نشینان  شکایت جدی 
برخی از آنان می گویند که ایستگاه های معین در سطح 
کابل وجود ندارد و این زمینه را برای آزار راننده گان 
و رشوه ستانی مسووالن فراهم می کند. بهشته، یکی از 
شهریان کابل، به روزنامه 8صبح گفت که هیچ آدرس 
دقیقی را در مورد ایستگاه ها سراغ ندارد و تنها می داند 
راننده گان در هر نقطه ای که بخواهند، مسافر را سوار یا 
پیاده می سازد. به گفته وی، تنها از قسمت فواره آب در 

کابل ایستگاه قانونی وجود ندارد. به گفته او، تنها چند 
ایستگاه مشخص برای بس ها وجود دارد و آن هم در 
مناطقی است که بس های شهری رفت وآمد ندارند. او 
به  بره کی  و  در مسیرهای چهارراهی شهید  گفت که 
سمت سرک میدان هوایی و مسیر سرک پروان دو به 
سمت چهارراهی گل  سرخ چندین ایستگاه بس ساخته 
شده است، در حالی که اصاًل بس وجود ندارد و مردم 
از آن جا استفاده نمی کنند. مسلم گفت که تنها برای 
موترهایی که به والیات می رود، ایستگاه مشخص است، 
اما دیگر ایستگاه مشخص برای موترهای شهری وجود 

ندارد.
به گفته مسلم، همه ازدحام و جنجال ها در شهر کابل 
همین  و  است  مشخص  ایستگاه های  نبود  دلیل  به 
بخواهند،  که  هرجایی  راننده گان  که  می شود  سبب 
و سواری می گیرند.  متوقف می کنند  را  موترهای شان 
پولیس  وقت ها  بیش تر  که  کرد  تصریح  راننده  این 
ترافیک برای دریافت رشوت قانون شخصی می سازند 
و راننده گان را به دلیل این که گویا در ایستگاه توقف 
حالی  در  این  او،  گفته  به  کرده اند.  نمی کنند، جریمه 
است که حتا خود پولیس ترافیک نیز از ایستگاه ها خبر 
ندارد و اگر نقاطی هم مشخص شده، پیاده روی است که 
دست کم برای موترها مصونیت ندارد. مسلم افزود که در 
مواردی، حتا مردم از پیاده روها ایستگاه ساخته اند و در 

برابر متوقف شدن موترها، پول دریافت می کنند. 

شهرداری و ترافیک یک دیگر را مقصر می دانند
مسووالن در شهرداری کابل می گویند که »ایستگاه های 
معیاری« در سطح شهر وجود دارد. احمدذکی غفاری، 
رییس انسجام امور ترافیک و ترانسپورت عامه شهری، 
به روزنامه 8صبح گفت که ۵04 ایستگاه در طرح این 
نهاد وجود دارد که از این میان،  ۲۶4 ایستگاه ساخته 
شده است . او گفت که ایستگاه های باقی مانده در طرح 
گفته  به  شد.  خواهد  ساخته  زودی  به  است  شامل 
تطبیق  در  مشکل  اما  دارد،  وجود  ایستگاه ها  غفاری، 
قوانین است؛ زیرا مردم از آن آگاهی ندارند. او به عنوان 
نمونه »سر زیرزمینی« را مثال داد و گفت که در همه 
وی،  گفته  به  اما  است،  شده  نصب  لوحه  ایستگاه ها 
ترافیک قانون را تطبیق نمی کند و مردم نیز به تطبیق 

قانون عالقه ای ندارند. به گفته احمدذکی غفاری، همه 
سواری ها در وسط سرک منتظر موتر می مانند و این 
مشخص می سازد که مشکل از نبود ایستگاه نه، بلکه از 
تطبیق نشدن قوانین و عمل  نکردن مردم به آن است. 

رد  را  ادعاها  اما  ترافیک  ریاست عمومی  در  مسووالن 
می کنند. سیدنوراهلل مراد، رییس عمومی این نهاد، به 
نهاد  این  مربوط  ایستگاه ها  که  گفت  8صبح  روزنامه 
نیست و ترافیک تنها مسوولیت تنظیم جاده را برعهده 
دارد. به گفته او، وظیفه اصلی ترافیک دور کردن کراچی 
و تنظیم ایستگاه ها نیست و طبق معیار جهانی، تنها در 
مواقعی که راننده گان در مسیر جاده تخلف می کنند، 
در  حتا  که  افزود  او  می شوند.  جریمه  ترافیک  توسط 
توقف  صورت  در  را  وسایط  ترافیک  کشورها،  دیگر 
به  افغانستان  در  اما  می کند،  جریمه  قانون،  خالف 
از  دلیل تعدد وسایط، یک ترافیک نمی تواند هم زمان 
پس ۵0 موتر براید. به گفته سیدنوراهلل مراد، وضعیت 
ترافیک 90  افغانستان به شکلی است که  ترافیک در 
انجام  را  ترانسپورت  و  به شهرداری  درصد کار مربوط 
می دهد. مسووالن در ریاست عمومی ترافیک هرچند 
اما  نمی کنند،  رد  را  موارد  از  برخی  در  رشوت ستانی 
سبک دوش  وظیفه  از  را  متخلف  افراد  که  می گویند 

می کنند و بیش تر کارمندان را نیز زیر نظارت دارند.
گفتنی است که شهریان کابل از دیر زمانی با مشکل 
ازدحام موترها و نبود نظم در ایستگاه ها رنج می برند. در 
حال حاضر تنها شمار معدودی از بس های شهری در 
سطح کابل فعالیت می کنند و تعدد موترهای شخصی و 
هم زمان با آن کم عرض بودن جاده ها سبب شده است 
هرچند  شود.  پیچیده تر  ترافیک  چرخه  مدیریت  که 
وارد  را  شهرداری  بس های  از  برخی  کابل  شهرداری 
چرخه ترافیک کرد، اما هنوز پایتخت با کمبود بس های 
شهری روبه رو است. براساس آمارها، کابل به صدها بس 
تا  دارد  بس شهری ضرورت  ایستگاه  از ۵00  بیش  و 
از ازدحام در سطح شهر جلوگیری شود. پیش از این 
شهرداری کابل در سال 139۶ اعالم کرد که در جریان 
سه سال، 111 کیلومتر خط متروبس ساخته می شود. 
هرچند کار اولین خط این متروبس در مسیر چهارراهی 
بره کی ـ سرای شمالی آغاز شد، اما حاال که چهار سال 

از آن می گذرد، از متروبس در پایتخت خبری نیست.

فروشگاه کابل، ایستگاه های دست کم هفت مسیر وجود 
دارد که به دلیل نبود مکان مناسب برای ایستاد شدن 
موترها، راننده گان حتا در روی سرک سواری می گیرند. 
بهشته افزود، بارها متوجه شده است که پولیس ترافیک 
راننده گان را به دلیل این که موترها در ایستگاه متوقف 

نشده، جریمه کرده است.
او گفت که در مواردی، شماری از راننده گان با خیال 
گفته  به  زیرا  می گیرند؛  مسافر  روی سرک  در  راحت 
این راننده گان، آن ها پیش از این کار به ترافیک رشوه 
می پردازند و جریمه نمی شوند. به گفته بهشته، موترها 
تقسیم  دسته  دو  به  می گیرند،  مسافر  که  نقاطی  در 
می  شوند که دسته اول برای گریز از جریمه، هفته وار 
یا ماهانه رشوه می دهند و دسته دوم نیز مجبورند در 
صورت رویارویی با ترافیک، جریمه قانونی را بپردازند. 
سطح  در  منظم  ایستگاه های  شهروند،  این  گفته  به 
شهر وجود ندارد و همه افراد ذی نفع، از جمله مردم، 
راننده گان، ترافیک و شهرداری در این قسمت مالمت 
هستند. او گفت که ایستگاه های ساخته شده از سوی 
جای  به  و  نیست  معیاری  جاهای  در  نیز  شهرداری 
ساخت در آغاز یا آخر جاده، در میانه جاده ساخته شده 
است که مردم عادت ندارند برای سوار شدن در موترها 

به آن جا بروند. 
ساخت  از  نیز  پایتخت نشینان  از  دیگر  شماری 
که  می گویند  و  می کنند  انتقاد  جدید  ایستگاه های 
به محل  ایستگاه های بس شهری در حال حاضر  این 
از  دیگر  یکی  طارق،  است.  شده  بدل  معتادان  تجمع 
شهر  در  مشخص  ایستگاه های  که  گفت  شهروندان، 
کابل وجود ندارد و به همین دلیل، راننده گان هرجایی 
را که دوست داشته  باشند، به ایستگاه بدل می کنند. 
در حال حاضر سبب  ایستگاه ها  نبود  طارق،  گفته  به 
شده است که موترها حتا در وسط جاده عمومی توقف 
کنند و این کار یکی از دالیل برای به هم خوردن نظم 
ترافیک است. هم چنان او گفت که در شهر کابل تنها 
یک ترمینال زمینی وجود دارد که در حال حاضر از آن 

استفاده نمی شود. 
برخی از راننده گان نیز از وضعیت موجود در شهر کابل 
شاکی اند. مسلم، یکی از راننده گان مسیر میدان هوایی 
شهر  در  که  گفت  روزنامه 8صبح  به  شمالی  سرای  ـ 

چه کسی در بی نظمی ایستگاه های پایتخت مقصر است؟

روایتی از خانه امن؛ 

آسیه حمزه ای

جنجال شهرداری و ترافیک؛ 

سحر سیاس 



از  اخیر  روزهای  جریان  در 
هرات،  ولسوالی  مجموع 19 
دست  به  ولسوالی   1۷
و  کرد  سقوط  طالبان 
این  مراکز  امنیتی  نیروهای 
ولسوالی ها را ترک کرده اند. در 
این گزارش به  گونه فشرده در 
جغرافیایی،  موقعیت  به  پیوند 
به دست  که  ولسوالی هایی  اهمیت  و  راهبردی  مناطق 

طالبان سقوط کرده، معلومات ارایه می شود.
سقوط پی هم ولسوالی ها در هرات طی سال های اخیر 
بی پیشینه بود و حتا در جریان شدیدترین نبردها میان 
نیروهای حکومتی و طالبان در برخی ولسوالی های ناامن 
مانند  شین دند، طالبان موفق به سقوط این ولسوالی ها 
بندرهای  و  مرزی  شهرک های  این،  بر  افزون  نشدند. 
مهم مرزی تورغندی در ولسوالی ُکشک  رباط سنگی و 
اسالم قلعه در ولسوالی ُکهسان هرات، به دست طالبان 

سقوط کرد.
 

شین دند
پرجمعیت ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  شین دند 
از  اخیر  سالیان  طی  که  است  هرات  ولسوالی های 
برخی  در  طالبان  و  بود  والیت  این  مناطق  ناامن ترین 
جریان  در  دارند.  گسترده  نفوذ  و  حضور  آن  ساحات 
نیروهای  و  طالبان  درگیری  بر  افزون  اخیر،  چند سال 
حکومتی، شین دند گواه نبردهای میان گروهی بین دو 

شاخه  انشعابی طالبان بود.
شین دند از ولسوالی های »درجه اول« هرات است و یکی 
از مهم ترین میدان های هوایی نظامی این والیت را در 
خود جای داده است. افزون بر فعالیت یک مرکز مهم 
نظامی و میدان هوایی نظامی، هم مرز بودن این ولسوالی 

با ایران، بر اهمیت راهبردی آن افزوده است.
این ولسوالی از شمال با ولسوالی ادرسکن، از جنوب با 
ایران، از شرق با والیت فراه و از غرب با ولسوالی غوریان 
مرز مشترک دارد. بیست سال پیش در هنگام سقوط 
شهر هرات به دست طالبان، نیروهای طالبان با تصرف 
والیت فراه و ولسوالی شین دند، موفق شدند شهر هرات 

را تصرف کنند.
 

چهار ولسوالی تقسیم شده شین دند
چهار  زاول،  و  کوه زور  پشت کوه،  زیرکوه،  ولسوالی های 
ولسوالی جدا شده از ولسوالی شین دند هرات است که 
چند سال پیش با فرمان رییس جمهور غنی به عنوان 
ولسوالی های مستقل ایجاد شد. از همان آغاز تاسیس 
این ولسوالی ها، مراکز اداری آن ها در شهر هرات فعالیت 
داشت و به دلیل ناامنی، ولسوال ها نتوانستند در خود 

ولسوالی  ها فعالیت کنند.
با سقوط شین دند به دست طالبان، مناطق مربوط به 
ولسوالی های چهارگانه نیز عماًل به تصرف طالبان درآمد؛ 
به گونه عملی در  این ولسوالی ها  اداری  هرچند مراکز 
حل  برای  مردم  و  نداشت  فعالیت  اصلی اش  مناطق 
اداری  دفترهای  به  بودند  مجبور  اداری خود  مشکالت 

ولسوالی ها در شهر هرات مراجعه کنند.
 

ادرسکن
مهم والیت هرات  ولسوالی های  از  دیگر  یکی  ادرسکن 
است که در 4۵ کیلومتری شرق شهر هرات و در امتداد 
شاهراه هرات - قندهار موقعیت دارد. این ولسوالی در 
جنوب  در  پشتون زرغون،  ولسوالی  با  غرب  و  شمال 
با  غرب  در  و  فارسی  ولسوالی  با  در شرق  با شین دند، 

ولسوالی گذره والیت هرات مرز مشترک دارد.
منابع  و  معادن  برخی  انجام شده  بررسی  های  براساس 
مهم و با ارزش معدنی در بخش هایی از ولسوالی ادرسکن 
وجود دارد. تاکنون معدن های طال، مس و نفت در برخی 
مناطق این ولسوالی کشف شده، اما به دلیل ناامنی روند 

استخراج معیاری این معدن ها آغاز نشده است.
در هنگام حضور نیروهای خارجی در افغانستان، نیروهای 
امریکایی یک پایگاه نسبتاً بزرگ نظامی در این ولسوالی 
این مرکز نظامی را ترک  اما چند سال پیش  داشتند، 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  آن  مسوولیت  و  کردند 
واگذار شد. ادرسکن به دلیل این که در امتداد بزرگ راه 
هرات - قندهار موقعیت دارد، از اهمیت ویژه جغرافیایی 

برخوردار است.
 

چشت
شهر  شمال شرق  کیلومتری   1۵0 در  چشت  ولسوالی 
هرات موقعیت دارد. نام این ولسوالی به »چشت شریف« 
مشهور است و یکی از صوفی های بزرگ اسالم در این 
منطقه ساکن بود. مقبره او نیز در چشت است. برخی 
از سلسله های تصوف تاکنون در این ولسوالی زنده گی 

می کنند.
با  جنوب  از  غور،  والیت  با  شمال  از  ولسوالی  این 
با  شرق  از  و  اوبه  ولسوالی  با  غرب  از  پشتون زرغون، 
ولسوالی فارسی مرز مشترک دارد. سنگ مرمر چشت به 
دلیل کیفیت باالیی که دارد، از شهرت جهانی برخوردار 
است. افزون بر مرمر، معادن بزرگ طال و زغال سنگ نیز 

در این ولسوالی وجود دارد.
مهم ترین ویژه گی راهبردی ولسوالی چشت هرات، بند 

دوستی افغانستان و هند یا سلما است. بند سلما روی 
دریای هری رود در ولسوالی چشت ایجاد شد و همین 
امر این ولسوالی را به یکی از مهم ترین و راهبردی ترین 

ولسوالی های هرات تبدیل کرده است.
 

اوبه
هرات  شهر  شمال  کیلومتری   100 در  اوبه  ولسوالی 
کوه های  و  دره ها  دلیل  به  ولسوالی  این  دارد.  موقعیت 
مناطق  از  یکی  فوق العاده،  و  محیط  زیست  و  زیبا 
خوش  آب وهوا و تفریحی هرات به شمار می رود. چشمه 
اوبه، یکی از مناطق دیدنی و مشهور این ولسوالی است 
و در صورت تأمین امنیت، هزاران نفر برای تماشای آن 

به اوبه سفر می کنند.
از  افراد تصور می کنند که نام این ولسوالی  از  بسیاری 
واژه پشتوی »اوبه« به معنای آب گرفته شده، اما خالف 
بِِه« یعنی جای خوب و  این تصور اوبه به معنای »او- 
بهتر است و شاید دلیل نام گذاری آن طبیعت زیبای این 
پشتون زرغون،  با  شرق  در  اوبه  باشد.  سرسبز  ولسوالی 
در  و  بادغیس  والیت  با  شمال  از  کُرخ،  با  جنوب  در 

شمال شرق با ولسوالی چشت هم مرز است.
 

پشتون زرغون
کیلومتری   100 حدود  در  پشتون زرغون  ولسوالی 
متن های  در  دارد.  موقعیت  هرات  شهر  شمال شرق 
شده  یاد  هم  »شافالن«  نام  به  ولسوالی  این  تاریخی 
است. طی سال های اخیر کشت و کار گیاه زعفران در این 
منطقه رونق زیادی گرفت و مردم از کاشت و برداشت 

این محصول سود خوبی کسب کرده اند.
پشتون زرغون  ولسوالی  در  »کبگان«  آب گردان  بند 
امنیتی  و  مالی  مشکالت  دلیل  به  اما  دارد،  موقعیت 
عملی  روند  نشده  موفق  افغانستان  حکومت  تاکنون 
جنوب  در  پشتون زرغون  کند.  آغاز  را  بند  این  ساخت 
با گذره، در شمال با چشت و در غرب با ولسوالی کُرخ 

هرات مرز مشترک دارد.

فارسی
هرات  شهر  شرق  کیلومتری  در 300  فارسی  ولسوالی 
مرکز شهر هرات  از  ولسوالی  و دورترین  دارد  موقعیت 
این  است. طی سال های اخیر به دلیل دوری مسافت، 
ولسوالی از اجرای برنامه های توسعه ای بازمانده است و 
مردم آن در محرومیت و فقر شدید زنده گی می کنند. به 

ولسوالی فارسی »فرسی« هم گفته می شود.
کم توجهی حکومت مرکزی و مقام های محلی هرات در 
جریان سال های اخیر سبب شده تا این ولسوالی دورافتاده 
سهم اندکی از برنامه های توسعه ای و ساخت وساز داشته 
با  در جنوب  هلمند،  با والیت  در شمال  فارسی  باشد. 
والیت های نیمروز و فراه، در شرق با والیت هلمند و در 

غرب با ولسوالی ادرسکن هم مرز است.
 

غوریان
هرات  غرب شهر  کیلومتری  در 100  غوریان  ولسوالی 
است.  ایران  با  هم مرز  ولسوالی های  از  و  دارد  موقعیت 
دریای هری رود با عبور از این ولسوالی به ایران سرازیر 
مرزی  مناطق  از  مردم  در سال های گذشته  و  می شود 
این ولسوالی، به گونه غیرقانونی و قاچاقی به این کشور 

همسایه رفت وآمد می کردند.
از  یکی  غوریان،  سمنت  کارخانه  و  سمنت  معدن 
این  در  اقتصادی  و  توسعه ای  پروژه های  مشهورترین 
ولسوالی است که در زمان حکومت سردار داوود خان، 
شد.  ساخته  سابق  چک و سلواکیای  کشور  همکاری  با 
غوریان از ولسوالی هایی است که بیش ترین میزان کاشت 
زعفران را دارد و زعفران آن از شهرت جهانی برخوردار 

است.
افزون بر معدن سمنت، یک معدن بزرگ آهن نیز در این 
ولسوالی وجود دارد و معدن نمک طبیعی غوریان هم از 
معادن مهم این ولسوالی است؛ اما کار استخراج قانونی 
این معدن به دلیل برخی مشکالت متوقف شده است. 
غوریان در شمال با ولسوالی ُکهسان، در جنوب و شرق با 
زنده جان و شین دند و در غرب با ایران مرز مشترک دارد.

 
زنده جان

ولسوالی های  مشهورترین  از  یکی  زنده جان  ولسوالی 
»پوشنج«  یا  فوشنج  نام  به  گذشته  در  و  است  هرات 
نام  به  تاکنون  ولسوالی  این  است. مرکز  شهرت داشته 
به  ولسوالی  این  نام گذاری  دلیل  می شود.  یاد  فوشنج 
»زنده جان« این است که در جریان یک جنگ بیش تر 
مردم  از  اندکی  شمار  تنها  و  شدند  کشته  آن  ساکنان 

زنده ماندند.
شوروی  ارتش  با  جنگ  سال های  جریان  در  زنده جان 
سابق، یکی از مراکز مهم و راهبردی نیروهای مجاهدان به 
شمار می رفت. جنگ و محاصره زنده جان یکی از نبردهای 
مشهور میان نیروهای مجاهد و ارتش شوروی سابق است.

والیت  مرکز  به  نزدیک  ولسوالی های  از  یکی  زنده جان 
هرات است و در حدود 30 کیلومتری شهر موقعیت دارد. 
این ولسوالی در شمال با کهسان و در شمال شرق با شهر 
هرات و ولسوالی انجیل هم مرز است. صنعت ابریشم بافی 
یکی از حرفه های مشهور و پُررونق در این ولسوالی به 

شمار می رود.
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طالبان کدام مناطق راهبردی هرات 

را تصرف کردند؟
 ُکهسان

است  هرات  مرزی  ولسوالی های  از  دیگر  یکی  کهسان 
موقعیت  هرات  شهر  کیلومتری شمال غرب  در 11۶  و 
دارد. این ولسوالی با کشورهای ایران و ترکمنستان مرز 
مشترک دارد و همین مسأله مهم ترین ویژه گی راهبردی 

آن به شمار می رود.
و  مشهورترین  از  اسالم قلعه،  مرزی  گمرک  و  بندر 
مهم ترین گذرگاه های مرزی افغانستان، در این ولسوالی 
موقعیت دارد. معادن نفت و بند آب گردان »تیرپل« نیز 
در این ولسوالی واقع شده، اما تاکنون ساخت این بند و 

روند استخراج نفت آغاز نشده است.
ایران و ترکمنستان،  با  مناطق مرزی ولسوالی کهسان 
از مسیرهای اصلی ترانزیت و قاچاق مواد مخدر به این 
دو کشور به شمار می رود. کهسان در شمال با ولسوالی 
رباط سنگی، در جنوب با غوریان، در شرق با زنده جان و 

در غرب با کشور ایران مرز مشترک دارد.
 

گلران
هرات  شهر  غرب  کیلومتری   1۲0 در  گلران  ولسوالی 
موقعیت دارد. این ولسوالی به دلیل داشتن مرز مشترک 
با ترکمنستان، از اهمیت راهبردی زیادی برخوردار است. 
گلران طی چند سال اخیر از ولسوالی های نسبتاً ناامن 

هرات به شمار می رفت.
جنگ جویان طالبان در برخی مناطق و روستاهای این 
با نیروهای ارتش و نیروهای  ولسوالی حضور و نفوذ و 
داشتند.  پراکنده  درگیری های  افغانستان  سرحدی 
شرق  از  ترکمنستان،  کشور  با  شمال غرب  در  گلران 
و  کهسان  ولسوالی های  با  جنوب  در  و  کشک کهنه  با 

زنده جان مرز مشترک دارد.
 

ُکشک رباط سنگی
کشک رباط سنگی در 1۵0 کیلومتری شمال غرب شهر 
هرات موقعیت دارد و یکی از ولسوالی های پرجمعیت و 
مهم هرات است. بندر مرزی و شهرک مرزی تورغندی 
می کند،  وصل  ترکمنستان  کشور  به  را  افغانستان  که 
در همین ولسوالی موقعیت دارد. کشک رباط سنگی در 
شمال با ولسوالی کشک کهنه، در جنوب با کهسان، در 
شرق با اوبه و در غرب با کشور ترکمنستان مرز مشترک 

دارد.
مرزی  بندر  طریق  از  مایع  گاز  تانکر  صدها  روزانه 
برق  انتقال  خط  می شود.  وارد  افغانستان  به  تورغندی 
ولسوالی  مناطق  از  نیز  هرات  به  ترکمنستان  وارداتی 
نیز  ولسوالی  این  است.  کرده  عبور  کشک رباط سنگی 
از مراکز اصلی و مهم  مانند زنده جان در گذشته یکی 

نیروهای مجاهدان به شمار می رفت.
 

ُکشک کهنه
هرات  شهر  کیلومتری   1۵0 در  کشک کهنه  ولسوالی 
مناطق  داشتن  دلیل  به  ولسوالی  این  دارد.  موقعیت 
مرزی مشترک با کشور ترکمنستان و والیت بادغیس، 
از ولسوالی های راهبردی هرات به شمار می رود و برخی 
فرماندهان مسلح مردمی در آن طی سال های اخیر در 

برابر طالبان جنگیده اند. 
در برخی موارد طالبان در ولسوالی های مرزی مشترک 
میان هرات و بادغیس رفت وآمد می کنند. کشک کهنه 
ولسوالی  با  جنوب  در  بادغیس،  والیت  با  شمال  در 
اوبه و در غرب  با ولسوالی  کشک رباط سنگی، در شرق 

با کشور ترکمنستان هم مرز است.
 

کُرخ
از ولسوالی های سرسبز، خوش  آب وهوا و  ولسوالی کرخ 
تفریحی در نزدیکی شهر هرات است. این ولسوالی 4۵ 
کیلومتر از مرکز شهر هرات فاصله دارد و برخی مناطق 
تفریحی مشهور مانند »قلعه  شربت« و »دهانه  غار« در 
و  زیبا  کوه های  زالل،  رودخانه های  دارد.  موقعیت  آن 
طبیعت بکر این ولسوالی افراد زیادی را به سوی خود 

جذب می کند.
بند آب گردان پاشدان که روی دریای هری رود ساخته 
شده، در همین ولسوالی موقعیت دارد و این امر سبب 
از  پس  کرخ  است.  شده  ولسوالی  این  اهمیت  افزایش 
زنده جان دومین ولسوالی نزدیک به شهر هرات است که 

از سوی طالبان تصرف شده است.
 

17 ولسوالی چگونه سقوط کرد؟
روند سقوط ولسوالی های هرات با سقوط ولسوالی فارسی 
آغاز شد. پس از آن طالبان ولسوالی اوبه را کاماًل محاصره 
کردند و با خروج نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی، این 
ولسوالی سقوط کرد. به دنبال سقوط اوبه، ولسوالی های 
سپس  و  درآمد  طالبان  تصرف  به  چشت  و  غوریان 

ولسوالی زنده جان سقوط کرد.
در  هرات،  ولسوالی های  پی هم  سقوط  روند  تداوم  با 
شین دند،  گلران،  کهسان،  ولسوالی های  کوتاهی  مدت 
ادرسکن، کشک کهنه، کشک رباط سنگی، پشتون زرغون، 
دست  به  شین دند  شده  تقسیم  ولسوالی  چهار  و  کرخ 
طالبان افتاد. شهرک های مرزی اسالم قلعه و تورغندی 
نیز از کنترل حکومت خارج شد. به این ترتیب طالبان 
با تصرف 1۷ ولسوالی از 19 ولسوالی هرات، عماًل شهر 

هرات را در محاصره قرار داده اند.

پارک و سالمت؛ 

ورزش صبح گاهی در پارک ها تاثیر زیادی بر روح و روان مردم 
دارد و طبیعت سبز، انگیزه بیش تری برای ورزش خلق می کند. 
به همین دلیل بیش تر مردم ترجیح می دهند که به جای ورزش 
ما  اگر  کنند.  ورزش  پارک ها  در  در جاهای سر پوشیده،  کردن 
صبح زود وارد یکی از پارک های امن شهر کابل شویم، می بینیم 
که در هوای مطبوع صبح گاهی، قبل از طلوع خورشید، گروه هایی 
از زنان و دختران نیز به منظور ورزش صبح گاهی گرد هم جمع 
می شوند؛ حتا زنانی را می بینیم که با چادری و حجاب ورزش 

می کنند. 
 بانویی که با چادری در پارک عالوالدین در ناحیه ششم شهر 
کابل ورزش می کرد، خود را زرمینه معرفی کرد. زرمینه گفت که 
بیماری دیابت پای او را به این پارک کشانیده است. بانو زرمینه 
که 3۵ سال می شود از دیابت رنج می برد، در مدت یک سال که 
ورزش کرده است، بیش تر از تجویز داروهای داکتر، نتیجه مثبت 

گرفته است.
انجام  را  ورزشی  حرکات  چادری   زیر  در  ساعت ها  که  زرمینه 
مقابل شود،  از خویشاوندانش  یکی  با  این که  ترس  از  می دهد، 
لحظه ای هم رو پوش را از صورتش بر نمی دارد. به گفته او، با آن که 
ورزش با چادری برایش اذیت کننده و دست و پا گیر است، اما وی 
مصمم است که برای سالمتش، پنهانی این ورزش را ادامه دهد.

خماری، یکی دیگر از بانوان که از چربی خون و فشار بلند رنج 
می برد، به توصیه داکتر معالجش از شش ماه بدین سو هر روز 
بالاستثنا به این پارک می آید. به گفته بانو خماری ورزش به طور 

معجزه آسا او را در بهبود بیماری اش کمک کرده است.
ورزش صبح گاهی بر جسم و روان انسان تاثیر مثبت می گذارد 
و به همین دلیل از سوی بسیاری از داکتران برای جلوگیری و 
باال،  خون  فشار  افسرده گی،  قبیل  از  شایع  بیماری های  درمان 
سکته مغزی، آلزایمر، چاقی ، کلسترول خون و سرطان سینه که 

بیش تر نزد زنان دیده شده است، توصیه می شود.
زیاد  عالقه  با  که  نیم قد  و  قد  و  دختران  بیمار،  زنان  بر  عالوه 
حرکات ورزشی را انجام می دهند، نیز به چشم می خورند. تمنا 
که 1۶ سال سن دارد، همه روزه برای حفظ زیبایی و سالمتش در 
این مکان ورزش می کند. هر چند دیری نمی شود که به ورزش رو 
آورده، اما می گوید که خواب و خوراکش منظم شده و از همین 

اکنون تاثیرات مثبت را در وجودش احساس می کند.
شکل  به  برده اند،  پی  صبح گاهی  ورزش  اهمیت  به  که  زنانی 
انفرادی و گروهی همه روزه ورزش می کنند. مژگان و جمعی از 
دوستانش در پارک عالوالدین یک گروه ورزشی تشکیل داده اند. 
می کنند.  ورزش  همه روزه  خود  شادابی   و  سالمت  برای  آن ها 
مژگان می گوید: »با آن که این پارک در چند قدمی خانه ما قرار 
دارد، در شروع شوهرم اجازه نمی داد که برای ورزش کردن به 
این جا بیایم، تا این که وادارش کردم و چند صباحی او را با خود 
به پارک آوردم. وقتی شوهرم فضای سالم دور از تنش این پارک 

را دید، دیگر به خاطر آمدنم به این جا مخالفت نکرد.«
اکثر مردم از فضای نا امن و تجمع معتادان در طول روز، از این 
به  ورزش صبح گاهی  برای  که  بانوانی  اما  دارند؛  پارک شکایت 

این جا می آیند، از فضای سالم و دور از مزاحمت رضایت دارند.
پارک  به  صبح گاهی  ورزش  برای  می شود  سال  دو  که  پروین 
عالوالدین می آید، می گوید ناامنی بر حضور زنان در این پارک 
تاثیر منفی گذاشته است. او می گوید: »سال قبل که از طرف 
برای  جا  که  بود  شلوغ  به حدی  می آمدم،  پارک  این  به  صبح 
ورزش به مشکل پیدا می شد؛ اما این روزها حضور زنان به خاطر 
نبود امنیت خیلی کم رنگ شده است.« پروین نیز از این ناحیه 

نگران است و دوست ندارد آزادی اش را از دست دهد.
پارک ها تاثیر به سزایی بر زیبا سازی محیط زیست دارد. فضای 
سبز و تمیز پارک ها، یکی از نیاز های طبیعی زنده گی شهرنشینان 
استفاده  مکان ها  این  از  که  کسانی  بیش تر  متاسفانه  اما  است؛ 
می کنند، فراموش می کنند که برای آلوده نشدن این فضا، از آن 

مراقبت کنند.
قسمت های زیادی از پارک عالوالدین به کثافت و آشغال آلوده 
شده است. بیش تر مردان و زنانی که برای ورزش صبح گاهی به 
این جا می آیند، از این ناحیه شکایت دارند. شاروالی کابل در این 
ارتباط می گوید که افراد مشخصی از طرف دولت برای نگهداری 
و پاک سازی پارک ها موظف اند، با آن هم وظیفه ایمانی و وجدانی 
مردم است که به حفظ و پاکی اماکن عمومی توجه جدی داشته 

باشند.

ورزش صبح گاهی زنان 
در پایتخت

محمدحسین نیک خواه

شمیم فروتن
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»افغانستان بار دیگر بر سر تقاطعی قرار دارد که آینده آن 
نامعلوم است1«. ایاالت متحده در حال وداع با افغانستان 
در  است؛  خودش  جنگ  طوالنی ترین  به  خاتمه  دادن  و 
حالی که محیط سیاسی و امنیتی این کشور آشفته تر و 
امنیتی  و  چتر حمایتی  زیر  است.  گذشته  از  نامطمین تر 
بیست ساله ایاالت متحده و ناتو، افغانستان فراز و فرودهایی 
به  هنگفت  سرمایه های  شدن  سرازیر  از  دید؛  خود  به  را 
این کشور و فرصت های بی بدیل گرفته تا هم وطن ُکشی و 
انتحار، خوف و وحشت. اما خارجی ها، صرف نظر از این که 
کی هستند، چرا آمدند و چه می خواهند؛ همه گی روزی 
رفتنی اند. انگلیس، شوروی، ایاالت متحده، همه آمدند و 
جغرافیا  و  خاک  این  در  جاوید  آخرسر  که  کسی  رفتند. 

ماندنی  است، خود ما هستیم.
روزهای پساامریکای افغانستان، در کوتاه مدت و میان مدت، 
روزهای سختی خواهد بود. عزیمت ایاالت متحده از خود 
خالی سترگ امنیتی به  جا مانده است که نیروهای مختلف 
در پرکردن آن خواهند شتافت و از این جهت، افغانستان 
رقابت های حادتر از گذشته را به خود خواهد دید. طالبان 
به  شدت سعی در پرکردن آن دارند و در صدد احیای امارت 
از  دست رفته شان هستند و بها و اولویتی به صلح نمی دهند. 
»تعریف طالبان از صلح، قیادت سایر افغان ها به رهبری شان 
است۲«. روشن است که اکثریت جمعیت افغانستان به  جای 
رفتن  با  داده اند.  ترجیح  طالبان  برابر  در  را  قیام  قیادت، 
ایاالت متحده و به  جا  گذاشتن خالی قدرت در افغانستان، 
است،  وقوع  شروف  در  کشور  این  تاریخ  در  تازه ای  فصل 
کمااین که محیط امنیتی منطقه را نیز متحول و پویش های 

منطقه ای را آبستن تحوالت جدید خواهد کرد.
این  در  جهانی  و  منطقه ای  قوت های  و  داخلی  نیروهای 
نشان  واکنش  چطور  افغانستان  تحوالت  به  تازه  فصل 
چگونه  امنیتی  خالی  برابر  در  واکنش ها  داد؟  خواهند 
پر  را  متحده  ایاالت  نبود  و  خال  کسی  چه  بود؟  خواهد 
خواهد کرد؟ چه کسی امنیت افغانستان را تأمین خواهد 
گروه  بین چندین  داخلی  و جنگ  تکرار  تاریخ  آیا  کرد؟ 
به یک وضع  دوباره  افغانستان  و  آغاز خواهد شد  عارض 
هابزی محض فرو خواهد رفت؟ محیط منطقه ای پساامریکا 
چگونه خواهد بود؟ این ها سوال هایی  است که این نوشته 

به آن ها پرداخته است.
بازی گران  غالب  که  شود  گفته  است،  الزم  آن  از  قبل 
چرا  است؛  نهفته  افغانستان  ثبات  در  نفع شان  منطقه ای 
گفتم،  نوشته هایم  از  دیگر  یکی  در  که  همان طوری  که 
»به  دنبال فروپاشی نظم در کشور، هر یک از قدرت ها، با 
درجات مختلف، در برابر بی ثباتی ها مصون نخواهند ماند3« 
و قطعاً بی ثباتی و ناامنی افغانستان به کشورهای منطقه نیز 

رسوخ خواهد کرد4.

واکنش داخلی به خالی امنیتی افغانستان
دفاع از جان و مال و ناموس از وجیبه های دینی و شرعی 
است. خالی امنیتی به  جامانده، تاخت و تاز و پیش روی های 
نیروهای طالبان به سمت شمال۵ و ضعف نیروهای دفاعی 
قیام های  و  بسیج  باعث  گروه،  این  علیه  ضدحمله  در 
خودجوش مردمی شده است. این امر برای شکستن حصار 
طالبان امر مقدس و برای تقویت نیروهای دفاعی، رفوی 
کاستی های آن و ایضاً وحشت زدایی و روحیه دهی به اذهان 
مردمی، غیرقابل  قیاس است. قیام های خودجوش به وجیبه 
دینی و ایمانی خود عمل کرده اند/می کنند. مردمانی که در 
برابر شر و ظلمت قیام می کنند و در برابر ذلت و خواری سر 
تعظیم فرود نمی آورند و سینه سپر می کنند، آزاده سرشت، 

رادمنش و دالور هستند.
اما اگر این قیام ها از محوریت و منظومه نظام خارج شوند 
و سلک دیگری چون ملیشه سازی و قومی سازی جنگ را 
تعقیب کنند، می توانند نظام را تضعیف کنند و پایه های 
بقای آن را بلرزانند. این قیام ها باید مقوی نیروهای دولتی 
باشند.  دولت  با  کامل  چسبنده گی  و  هماهنگی  در  و 
نیروهای  باید  مردمی  خیزش  و  بسیج  هرنوع  »محوریت 
امنیتی و دفاعی باشند. تاریخ افغانستان مملو از مثال هایی 
است که مردم به خاطر دفاع از خود و سرزمین خود دست 
نفر،  از طرف چند  بسیج ها  این  بعدها  اما  برده ؛  به سالح 
جناح و گروه اغوا و به یک رقابت نظامی و سیاسی مبدل 

شده اند/«.
نباید تضعیف شود. همان طوری  نظام  حکومت مرکزی و 
که دو سال پیش در یکی از نوشته هایم به همین روزنامه 
مرکزی،  حکومت  مشروعیت  تضعیف  »با  بودم،  نوشته 
قدرت تدریجاً به مناطق پیرامونی منتقل و تأمین امنیت 
...تضعیف  شد.  خواهد  واگذار  منطقه ای...  ملیشه های  به 
بر  تا  ساخت  خواهد  قادر  را  ملیشه ها  مرکزی  حکومت 
به رقابت  استراتژیک  اقتصادی و  سر کنترل مناطق مهم 
بپردازند. ]و...[ تشدید رقابت میان نیروهای قومی بر سر 
اداره مناطق و منابع، خود منتج به یک جنگ داخلی فراگیر 
خواهد شد۷«. اقلیم سیاسی افغانستان فوق العاده حساس و 
با اندک محاسبه ناصواب کنترل اوضاع می تواند به صورت 

کامل از دست خارج شود.

نیست«.  سناریویی دخالت یک جانبه گزینه مدنظر چین 
به شکست مواجه شود،  مأموریت سازمان ملل  اگر  فرضاً 
یا حتا چنین مأموریتی شکل نگیرد، پکن ممکن است در 
قالب سازمان همکاری های شانگهای به افغانستان بیاید18. 
روسیه و چین هر یک پایه های نظامی و اقتصادی سازمان 

همکاری های شانگهای است.

روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی
روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تاهنوز آن چنان تذبذب 
زیادی در قبال افغانستان از خود نشان نداده اند، الی این که 
»اوضاع را از نزدیک« نظارت کنند. »... نیروهای نظامی و 
مرزی مان با تحول اوضاع تصمیات الزامی را اتخاذ خواهند 
کشور،  ملی  امنیت  مشاور  محب،  دیدار حمداهلل  کرد19«. 
با تیم امنیت ملی روسیه، تسهیل گر روابط بین دو کشور 
بوده است و دو طرف روی همکاری ها و تهدیدات مشترک 
صحبت کرده اند و این که روسیه همکار کابل خواهد ماند. 
اما محب در ادامه اضافه کرده است که »]همکاری ها بین 
قابلیت های  و  اطالعات  تبادل  و  دو کشور شامل تشریک 
نیست ]همکاری های مان[  اما الزم  بود[؛  تخنیکی خواهد 
آن طوری که همه فکرش را دارند، باشد. ما در افغانستان، 
به  دنبال کسی دیگری نیستیم که بیاید ]و در کشورمان[ 

دخالت کند۲0«.
ورود  نظامی  قابلیت  که  است  کشوری   تنها  روسیه  اما 
بر  افزون   دارد.  را  آن  امنیتی  پرکردن خالی  و  به کشور 
آن، با شکل گیری خالی امنیتی در افغانستان، جای  پای 
بیش تری برای روسیه باز خواهد شد تا نفوذ ژئوپلیتیکی اش 
را گسترش دهد و در رقابت های آینده جهانی در جنوب 
آسیا پایگاهی در این منطقه داشته باشد. اگرچه »کرملین 
عالقه مند کاهش نفوذ پاکستان در افغانستان است؛ چون 
اقتصادی  و  سیاسی  رقیب  چین،  با  آن جا  در  اسالم آباد 
]روسیه[ در آسیای مرکزی، همکاری نزدیک دارد۲1«؛ اما 
باز هم، همانند چین، از هر آن تنظیم سیاسی ای که بتواند 
جلوی شیوع ناامنی و رسوخ افراط گرایی به جمهوری های 
همانند  کرد.  خواهد  حمایت  بگیرد،  را  مرکزی  آسیای 
چین، گزینه مطلوب برای روسیه، حمایت از حکومت فعلی 

است؛ اما به موازات این که لبه ترازو به نفع محور طالبان - 
پاکستان سنگینی کند، کرملین نیز ممکن است از طالبان 
استقبال کند، مشروط به آن که طالبان به کرملین تضمین 
بدهند که از جانب آنان تهدیدی متوجه روسیه نخواهد 

بود.

ایران
و  فلج است  این کشور  اقتصاد  افتاده است.  از رمق  ایران 
یک  فقدان  و  برجام  احیای  مذاکرات  فرسایشی  شدن  با 
نتیجه مطلوب در افق دید تهران، هر روز کارد به استخوان 
عاشق  اگرچه  ایران  می شود.  نزدیک تر  اسالمی  جمهوری 
پذیرای روی   و  است  و دل باخته جوالن  دادن در منطقه 
نزدیک  سنی مذهب  بنیادگرای  حکومت  یک  آمدن  کار 
به عربستان نبوده است؛ اما می داند که اگر به بازی گران 
و  اسلحه  افغانستان،  شیعیان  و  شمال  ائتالف  داخلی، 
آن  رهگذر  از  و  پاکستان،  با  روابطش  کند،  ارایه  خدمات 
 با چین، خدشه دار خواهد شد که در شرایط فعلی چنین 
امری اصاًل به نفعش نیست. بنابراین، ایران بازنده میدان و 
کشوری خواهد بود که بیش ترین تأثیر منفی بر وی وارد 

می شود.
مطمئناً  است.  نداسته  ناممکن  را  طالبان  پیروزی  تهران 
طالبان نیز به ایران قول داده اند که از جانب امارت تهدیدی 

متوجه این کشور نخواهد بود.

ترکیه
مکاتب  است.  داشته  افغانستان  با  دیرینه ای  رابطه  ترکیه 
حربی افغانستان و دیگر ساختارهای دولتی غالباً به کمک 
معلمان، مهندسان و مستشاران ترک بنا شده و مصطفی 
در  است.  بوده  خان  امان اهلل  شاه  الهام بخش  پاشا،  کمال 
دوران جنگ سرد نیز ترکیه روابطش را با افغانستان حفظ 
افغانستان  از  نیروهای شوروی  کرد و حتا »هنگام خروج 
]در حالی که[ سفارت خانه های  فبروری سال 1989،  در 
کردند،  متوقف  کابل  در  را  فعالیت  شان  غربی  کشورهای 
ترکیه هم چنان حضور دیپلماتیک خود در کابل را حفظ 
و  پولیس  به  نیز   ۲001 سال  از  بعد  کشور  این  کرد۲۲«. 
نظامیان افغانستان تعلیمات حربی و تجهیزات نظامی ارایه 
و  غیرحربی  امنیتی  »مأموریت های  هم چنان که  می داد، 
عملیات های لوژستیکی اجرا می کرد« و حتا »در سال های 
۲00۲ - ۲003  و ۲00۵ رهبری مأموریت آیساف را نیز 

برعهده داشت۲3«.
ادامه در صفحه 9

واکنش منطقه ای به خالی امنیتی افغانستان
نتیجه   Defense Priorities موسسه  تحقیق  یک 
مسوولیت  بار  متحده،  ایاالت  خروج  از  بعد  که  می گیرد 
امنیتی افغانستان به شانه کشورهای منطقه خواهد افتاد 
افغانستان  امنیتی  امورات  درگیر  مجبوراً  همسایه گان  و 
خواهند شد8. اما آیا به  راستی همسایه گان قابلیت تأمین 
بلی، چه کسی در چنین  اگر  را دارند؟  افغانستان  امنیت 
موقعیتی قرار دارد تا امنیت افغانستان را تأمین کند؟ ابتدا 
فعل  و  انفعاالت ذی دخل های منطقه ای بررسی و سپس به 

این سوال ها پرداخته می شود.

پاکستان
قهار  سیاست گر  یک  و  تمام عیار  رئالیست  یک  پاکستان 
است. گزافه نیست اگر بگوییم که پس از ایاالت متحده، 
آینده  تقدیرساز  و  منطقه ای  بازیگر  مهم ترین  پاکستان 
افغانستان خواهد بود. اما پاکستان از جان افغانستان چه 
می خواهد؟ یکی از مقامات بلندپایه حکومتی در گفت وگو با 
نگارنده اظهار داشت که پاکستان چیزی جر تسلیمی تام و 
قیادت مطلق افغانستان را در برابر خود نمی خواهد؛ چیزی 
شبیه به استعمار کردن افغانستان. ابزار و اهرم به  اصطالح 
»استعمار کردن افغانستان« را نیز در اختیار دارد. این اهرم 

می تواند گروه طالبان باشد.
با آن که طالبان از مادران پنجابی زاده نشده اند؛ اما حلقه 
از  پنجابی ها را به گوش دارند. ای کاش طالب استقاللی 
خود می داشت. آی اس آی از سال 199۵ به این سو معلم و 
مربی قوی برای طالبان افغان بوده است9. این سازمان در 
پنهان ترین اضالع طالبان ریشه دوانده است و از طریق این 
گروه سعی در تشدید نفوذ خود بر افغانستان دارد. پاکستان 
افغانستان مستقل نبوده است. این  هیچ گاه طرف دار یک 
و  زبون  دولت  یک  خواهان  خود  پیدایش  زمان  از  کشور 
منفعل افغانی بوده است. دولت قوی ای که بتواند ادعاهای 
ارضی اش را به کرسی بنشاند، پاکستان را اصلی ترین تهدید 
امنیتی بداند و برای مقابله با آن از هند، استمداد بطلبد، 

برای اسالم آباد قابل  پذیرش نیست10.
و  نبوده  صادق  افغانستان  قبال  در  هیچ گاهی  پاکستان 
کرده  تعریف  کشور  این  بی ثباتی  در  را  خود  نفع  همواره 
همیشه  از  قدرتمندتر  پاکستان  که  آن جا  از  اما  است. 
این  آی اس آی،  اسبق  رییس  گل،  حمید  قول  به  و  است 
داده  شکست  را  متحده  ایاالت  هم  و  شوروی  هم  کشور 
است11، به  نفع افغانستان  نیست که یک سیاست آشکارا 
خصمانه  علیه این کشور  اتخاذ کند، بلکه باید یک سیاست 
EngagementActive با پاکستان را طرح و باالی آن 
اهرم فشار -اعم اقتصادی، سیاسی و امنیتی- پیدا کند و به 
نقاط ضعف آن فشار آورد، تا دست از فعالیت های ویرانگر 

بر دارد.
در خصوص بازداشتن پاکستان از اقدامات بی ثبات کننده اش، 
افغانستان باید از سه کارت استفاده کند: چین1۲، هند، و 
این  مرکزی  هسته  پنهانی.  استخباراتی  عملیات های 
سه  هر  و  بود  خواهد  استخباراتی  عملیات های  مأموریت، 
این ها را می توان طوری به  راه انداخت که در پیوسته گی، 
باشد.  داشته  قرار  با هم  کامل  هماهنگی  و  چسبنده گی 

نویسنده در این باره بعداً بیش تر خواهد نوشت.

چین
جنرال شیانگ گوانگ کای، رییس پیشین استخبارات ارتش 
»پاکستان،  بود:  گفته  چین(،  )ارتش  خلق  بخش  آزادی 
یک  که  متحده  ایاالت  هم چون  است13«.  چین  اسرائیل 
قوی  پاکستان  یک  هم  چین  می خواهد،  قوی  اسرائیل 
منطقه  به  چین  ورود  کلید  این که  برای  هم  می خواهد؛ 
خاورمیانه و در کل جهان اسالم است و چراغ سبز خیزشش 
از پاکستان ثقل می گیرد و هم به خاطر تقویت پاکستان 
نزدیک  متحد  و  چین  استراتژیک  رقیب  هند،  برابر  در 
ایاالت متحده14. چین در پی ثبات در افغانستان است. ولی 
سیاست آن کشور در قبال افغانستان تحت تأثیر روابط آن 

با پاکستان خواهد بود.
نخست  قدم  در  افغانستان  به  نسبت  پکن  رویکرد 
امنیت محور است و از همین رو از هر آن تنظیم سیاسی ای 
که بتواند جلوی شیوع ناامنی و رسوخ افراط  گرایی به چین 
را بگیرد، حمایت خواهد کرد. حکومت فعلی گزینه مطلوب 
نفع  به  ترازو  لبه  این که  به موازات  برای چین است؛ ولی 
محور طالبان - پاکستان سنگینی کند، چین نیز ممکن 
این  به  این که  به  مشروط  کند،  استقبال  طالبان  از  است 
کشور ضمانت بدهند1۵ و به اویغورها و هوی های چینی پناه 

ندهند و النه امن برای آنان فراهم نکنند.
شود  خارج  کنترل  از  به حدی  افغانستان  شرایط  اگر  اما 
به ورود به  که اقتضائات امنیتی و سیاسی، چین را جبراً 
نخواهد  افغانستان  به  تنهایی  به  دارد، قطعاً  وا  این کشور 
است1۶«.  هراسناک  خرابه  به  رفتن  تنها  از...  »چین  آمد. 
»در صورتی که امنیت داخلی افغانستان رو به وخامت برود، 
استراتژیست های چینی خواستار یک مأموریت حفظ صلح 
سازمان ملل ]خواهند بود[ که سربازهای چینی مشمول آن 
باشند ]نه این که خود یا[ کدام کشور دیگر به تنهایی ]به 
افغانستان[ دخالت کند1۷«. »در شرایط فعلی، تحت هیچ 

پساامریکا؛ 

افغانستان، جنگ، امنیت و منطقه

حسین حقانی سفیر اسبق پاکستان در ایاالت متحده و یکی از برجسته ترین دیپلمات های حکومت پاکستان و اخیراً منتقد حکومت عمران 
خان بوده است.

3- شهیدی، سید آرش )۲4 جدی، 1399(، نقش قدرت های منطقه ای در افغانستان پساامریکا؛ قوام گران آرامی یا تغذیه گران آنارشی؟ 8صبح:

4- در این نوشته نقش ذی ذخل های منطقه ای در قبال افغانستان را به سه دسته تقسیم بندی کردم: ثبات طلب، برتری طلب و بی ثبات طلب. چین، روسیه و هند بنا 
بر دالیل امنیتی - ژئوپلیتیکی، اقتصادی، سیاسی و سد تروریسم )و در خصوص هند، مقابله با نفوذ پاکستان در افغانستان(، نافع ثبات و نافی هرج و مرج هستند. 
ایران و عربستان در پی برتری شان در منطقه اند )هرچند که جنوب آسیا اولویت نخست عرببستان نیست(؛ افزون  بر  این که ایران در برابر بی ثباتی افغانستان شدیداً 

متأثر خواهد شد. نهایتاً پاکستان نفعش را در بی ثباتی افغانستان و در خوش بینانه ترین حالت در حفظ وضع موجود، تعریف کرده است.
۵- از اهداف اجمالی طالبان در تصرف شمال، قطع مسیر اکماالتی - مواصالتی زمینی کشورهای منطقه  به نیروهای دولتی است، در ضمن که شمال کشور از 

لحاظ استحکامات قوی تر، از دید جغرافیایی در موقعیت سوق الجیشی و در مقاومت راسخ تر است و برای طالبان توان فرسا.
۶- عاصی، تمیم )1۲ سرطان، 1400(، دفاع مقدس؛ بسیج مردم در محور نیروهای امنیتی و دفاعی برای دفاع از افغانستان اسالمی و آزاد، 8صبح:

۷- شهیدی، سید آرش )11 حوت، 1398(، خروج ایاالت متحده از افغانستان؛ لحظه شماری برای سقوط، 8صبح:

مهم ترین یافته ها و نتیجه این تحقیق، این است: 1( ممکن است خروج ایاالت متحده بر افغانستان اثرات چشم گیر بی ثبات گر نداشته باشد؛ چون بین نیروهای 
داخلی موازنه برقرار است و نیروهای بیرونی ممکن خالی امنیتی افغانستان را جبران کنند، ۲( در پی خروج، از این جغرافیا تهدیدی متوجه ایاالت متحده نخواهد 
بود و نیروهای محلی و منطقه ای در پی مهار تروریسم خواهند شتافت، 3( به استثنای پاکستان تمامی ذی دخل های منطقه ای نفع شان در ثبات افغانستان است 
و 4( خروج نیروهای ایاالت متحده کاماًل به  نفع این کشور است. در نبود آنان، بارها به شانه بازی گران منطقه ای خواهد افتاد و آن ها مجبور هستند در افغانستان 

بیش تر سرمایه گذاری کنند. آشفته گی در افغانستان بیش از این که تهدیدی برای امریکا باشد، تهدید بزرگی برای کشورهای منطقه است.

مطالعه این کتاب به شما توصیه می شود. این اثر عالوه  بر آن که تاریخ و آناتومی آی اس آی را به تصویر می کشد، بعضی از پالن هایی که این سازمان برای افغانستان 
چیده بود را نیز بیان می کند.

10- شهیدی، سید آرش )۲4 جدی، 1399(، همان.

1۲- حکومت های حامد کرزی و وحدت ملی و حتا حکومت فعلی از »کارت چین« چندین و چند بار استفاده کرده اند؛ اما بدون یک اهرم فشار، بازی با این 
کارت ها همواره ناکافی بوده است. در باب »کارت چین« بخوانید:

14- هند عضو »نشست امنیتی چهارجانبه« )Quadrilateral Security Dialogue( است؛ ابتکار امنیتی ای که مهم ترین هدفش مهار اقتصادی و نظامی چین است 
و از همین رو رقیب استراتژیک چین محسوب می شود. مضاف  بر این، هند و چین ادعاهای ارضی نسبت به یک دیگر دارند.

1۶- شهیدی، سید آرش )۲4 جدی، 1399(، همان.
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اما آیا ترکیه سلطان جدید کابل خواهد شد۲4؟ خیر. 
و  دومی  اولویت  این کشور  برای  افغانستان  نمی شود. 
حتا سومی دارد. اگرچه خیلی ها به اردوغان به چشم 
سلطان  این  اما  می کنند؛  نگاه  اسالم  جدید  سلطان 
نوپا دامنه های نفوذش محدود و توانایی هایش محصور 
است۲۵ و افغانستان از اولویت او خارج است. در مدار 
اولویت های ترکیه، کشورهای عرب خاورمیانه و شاخ 
آفریقا در رتبه نخست قرار دارند. ورود ترکیه به بازی 
افغانستان فقط محدود به تأمین امنیت میدان هوایی، 
صیانت از ترک زبانان افغان در صورت آغاز شدن جنگ 
داخلی فراگیر و مساعی صلح سازی خواهد بود. دخالت 
مستقیم این کشور در افغانستان و یا برعهده گرفتن بار 

مسوولیت امنیتی کابل، امری است منتفی.
احترام  قابل  بومی جنگ  برای همه طرف های  ترکیه 
طالبان  حکومت.  برای  هم  و  طالبان  برای  هم  است؛ 
به  و  ندیده  اشغال گر  چشم  به  را  ترک ها  هیچ گاه 
نیروهای این کشور حمله نکرده اند. یقیناً تأمین امنیت 
میدان هوایی توسط ترک ها نیز برای انقره امتیازهایی 
خوبی  میانجی گر  ترک ها  است.  آورده  ارمغان  به  را 

می توانند باشند.

هند
متحده،  ایاالت  خروج  با  است.  مانده  منزوی  نو  دهلی 
»هند، در قیاس با چین، کارت زیادی برای بازی  کردن 
در افغانستان ندارد۲۶« و بُرد فعاًل با محور چین - پاکستان 
به   است که  افغانستان  در  تنها کشور درگیر  است. هند 
راستی خواهان یک افغانستان مستقل از طالبان است. این 
کشور با طالبان نیز روابط قابل  مالحظه ای شکل نداده۲۷ و 
از این گروه ضمانتی دریافت نکرده است. فتح کابل توسط 

طالبان به مثابه یک تهدید امنیتی برای هند است.

عربستان سعودی
قبال  در  خود  خارجی  سیاست  است  ممکن  عربستان 
افغانستان را با پاکستان قرارداد کند. البته این در صورتی 
ا ست که موج جدیدی از رقابت ها بین ایران و عربستان 
در  دو  این   بین  رقابت ها  اگرچه  نشود.  شعله ور  سعودی 

جنــاب رییس جمهـــور داکتر غنی!
همه،  از  نخست  شما.  سالمتی  و  صحت  امید  به 
امر  در  شما  خدمات  از  هم وطن،  حیث  به  می خواهم 
ایجاد یک افغانستان آسوده و نوین، اظهار امتنان کنم. 
ثابت قدمی  افغانستان،  مردم  برای  شما  نیک  آرزوهای 
جنگ  از  عاری  و  مرفه  کشور  یک  ایجاد  امر  در  شما 
و تنش و مساعی شما در راه ایجاد یک نظام سیاسی/

اداری کارا و موثر در کشور، حقایقی است کـه بسیاری 
آن ها  به  از کشـور،  و خارج  داخل  در  امور،  ناظران  از 
معترف اند. هــرچند ثمره های عملی زحمات آن جناب 
پرفتور  اوضاع  نتیجه  در  اکثراً  متذکره،  زمینه های  در 
حاکم، یک دنده گی در تصامیم، عدم کفایت همکاران 
و ناهنجــاری هایی کـــه از گذشتــه به میراث رسیده 
است، در حــال حاضــر برجستــه به نظر نمی رسد؛ 
راستای  در  شما  تقالی  و  اراده  درک،  که  است  پیدا 
با لحن محتماًل مثبت  تاریخ کشور  اوضاع، در  اندمال 
ثبت خــواهد شد. طــوری کــه آگــاهی دارید، تاریخ 
ملل )به ویژه مللی نظیر افغانستان(، همواره با استعاره 
فراموش کاری جمعی و خصومت های گروهی دست به 
گریبان است و »ترمیم« مللی کـه برای مــدت هـای 
طــوالنی قربانی تخدیر »ناکامی سیاسی« شده است، 

نمی تواند امر آسان و بی دردسری باشد.
ثانیاً، به عرض می رسانم که هدف اصلی این یادداشت، 
و خطیری  تازه  به وضع  آن جناب  فوری  توجه  جلب 
است که به دنبال خروج قوای بین المللی، در کشور به 
وجود آمده و به دالیل مختلف موجبات تشویش عمیق 
بــار  به  را  منطقه  مردمان  و  کشــور  خواص  و  عوام 
آورده است. پیدا است که اگر این وضع جدید با درایت، 

به  یافتن راه حل  برای  که کشورهای خلیج ممکن است 
پاکستان نگاه و یا در کل سیاست خارجی شان را به این 

کشور واگذار کنند.

تکرار تاریخ؟
سایگون، پایتخت ویتنام، بعد از خروج نیروهای امریکایی 
در اواسط دهه ۷0 میالدی سقوط کرد و ویتنام در جنگ 
داخلی فرو رفت. بعد از خروج ایاالت متحده از عراق در 
سال ۲011، موصل به دست دولت اسالمی افتاد. کابل در 
دهه 90 خونین ترین وضع ممکن را به خود دید. پرسش 
این است که آیا باز هم افغانستان در یک جنگ داخلی 
اگر  بلی و هم نخیر.  فراگیر دیگر فرو خواهد رفت؟ هم 
نظام و دولت سقوط کند و مردم نخواهند از آن حراست 
باشند،  آن  فراسوی  چیزی  پی  در  و  کنند  حفاظت  و 
افغانستان شاهد جنگ داخلی خواهد بود. »تاریخ نشان 
باهم  سیاسی  تفوق  سر  بر  افغان ها  که  زمانی  می دهد، 
رقابت می کنند، به  دنبال اتحاد بستن با قدرت های بیرونی 
رویت  قابل  نیز  از همین اکنون  نشانه هایی  برمی آیند«31. 
داخلی  جنگ  یک  خطرات  نیابتی  جنگ آوری  است.3۲ 

- انتقال قوماندانی اعالی اردو و پولیس به شورای عالی/
مشترک.

- تفــویض صـالحیــت هــای اداری، تعلیمی و امنیتی 
محلی به والیان و شاروال های انتخابی مردم در والیات.
- تشکیل هیأت تعدیل قانون اساسی با شرکت طالبان.

توسط  اساسی  قانون  در  وارده  تعدیالت  تصویب   -
لویه جرگه دوم.

اساسی  قانون  مواد  براساس  جدید  حکومت  ایجاد   -
جدید.

- قانــون اساسی جدید باید بی طرفی و عدم انسالک 
افغانستان و روابط حسنه کشور با همه ممالک جهان، از 

جمله همسایه ها را تضمین کند.
- معضله خط دیورند باید از طریق مصالحه با پاکستان 
حل شود. در این راستا، افغانستان و پاکستان می توانند 
از طریق مدیریت مشترک نقاط مرزی و ایجاد دهلیز 
ترانزیتی آزاد، آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل کنند. 
)شکی نیست که ممالک ثروتمند جهان هزینه ایجاد 

چنین دهلیزی را برعهده خواهند گرفت.(
از  متشکل  منطقه ای  مشترک  مجمع  تشکیل   -
افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان، اوزبیکستــان، 
ترکمنستــان، چیــن، هند و روسیه به منظور بهبود 
 - سیاسی  روابط  تحکیم  و  توسعه  و  امنیتی  فضای 

اقتصادی - فرهنگی منطقه ای.

جناب رییس جمهور!
با اعالن و تطبیق برنامه مشابه به آنچه در فوق آمد، 
شما می توانید به دولت های منطقه و جهان اطمینان 
دهید که افغانستان و رهبری آن در امر حل معضله های 

چندجانبه را باال می برد و فرصت برای توافق سیاسی را 
تضعیف خواهد کرد.33 حفظ و بقای نظام و دولت واالترین 

رسالت و متعالی ترین خیر در شرایط حال است.
اما اگر مردم در کنار نیروهای  ارتش بایستند و در محوریت 
آن از حریت شان دفاع کنند و ایضاً اگر تیم شورای امنیت 
ملی با کشورهای منطقه  به تفاهم مطلوبی برسد، وضعیت 
میان  از  داخلی  جنگ  سناریوی  و  شد  خواهد  مدیریت 
ا ست که  تنها کشوری  چین که  خواهد رفت. مخصوصاً 
بزند.  افسار  را  پاکستان  ویرانگر  فعالیت های  می تواند 
برای  کالن  استراتژی  یک  باید  نیز  ملی  امنیت  شورای 
و  به کشور طرح  فراخ   و یک چشم انداز  مدیریت جنگ 
به  جنگ  پیش برد  برای  افغانستان  حقیقتاً  کند.  تدوین 
نیروهای امنیتی و دفاعی بیش تری ضرورت ندارد، بلکه به 
یک استراتژیست قاهر و فاضل ضرورت دارد. استراتژیست 
خوب کسی  است که مهیب ترین چالش ها را به بزرگ ترین 
این دست که  از  فرصت ها مبدل می کند. داریم جونانی 
نبوغ و قابلیت این مساعی را دارند. در حال حاضر باید 
طالیه دار  باید  وطن دوست  جوانان  و  اندیشید  فراقومی 

رهایی کشور از این مخمصه ها باشند.

داخلی و منطقه ای خود قادر، مصمم و ثابت قدم اند و 
نمی خواهند برای منطقه و جهان منبع خطر امنیتی و 
یا بار دوش مالی/سیاسی باشند. تقابل موثر با خالیی که 
در نتیجه خروج قوای بین المللی از افغانستان در منطقه 
ایجاد می شود، ایجاب می کند تا افغانستان ثابت کند که 
منبع خطر برای دیگران نیست و در برابر هیچ کشوری 
ادعای ارضی ندارد. مــزید بر ایــن، شکی نیست که 
اعالن و تطبیـق چنین برنامه ای، مردم افغانستان را از 
ناامیدی ای که امروز در آن دست وپا می زنند، نجــات 
خـــواهد داد و راه تحقق ارفاق و همدلی ملی را به روی 
همه اقوام و جمعیت های فرهنگی کشور خواهد گشود.

جناب رییس جمهور!
وضــع خطیـری که امروز در کشور به وجود آمده است، 
رسالت تاریخی سنگینی را برعهده شما می گذارد. شما 
می توانید از طریق وارد کردن تغییر در روش و دیدگاه 
بین المللی  قوای  نتیجه خروج  در  که  را  خود، خالیی 
در کشور به وجود آمده است، پر و معضله موجود را 
به فرصتی برای اعمار آینده تبدیل کنید. امیدوارم بر 
بنای سابقه علمی و اخالق اکادمیک خود، در حمل این 

رسالت عظیم توفیق یابید.
***

»حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
دربند آن مباش که نشنید یا شنید«.

***
با احترام

پیشین  سفیر  و  اقتصاد  استاد  یار،  داود  محمد  داکتر 
افغانستان در لندن

حال فروکش و مذاکرات غیرمستقیمی بین آنان به  ابتکار 
است؛  شده  شروع  عراق،  نخست وزیر  کاظمی،  مصطفی 
به شکست خواهد  زیاد  به  احتمال  اما »همانند گذشته 
انجامید و حتا اگر گرمی در روابط این دو حاصل شود، 
دو عمیق  این  بین  بود. خصومت  نخواهد  قابل  مالحظه 
است و علل های اساسی دشمنی شان از بین نرفته است، 
حتا اگر شرایط متحول منطقه ای ]آنان[ را به تغییر جهت 
و کاهش تنش ها واداشته باشد۲8«. این که کابل پنجمین 
پایتخت )بعد از بیروت، بغداد، دمشق و صنعا( باشد که 
غیرقابل  پذیرش  ریاض  برای  گیرد،  قرار  ایران  نفوذ  زیر 
خواهد بود و در صورت عارض  شدن چنین امری، یقیناً 
برای مقابله با نفوذ تهران، عربستان احتماالً از بازی گران 
غیردولتی و یا از محور پاکستان - طالبان کمک خواهد 

گرفت.
به  عنوان پایان این بخش، چند نکته اساسی شایسته ذکر 
است: 1( همسایه گان افغانستان به تنهایی نه می خواهند 
برعهده  را  افغانستان  امنیتی  مسوولیت  می توانند  نه  و 
بگیرند. اگر اوضاع از مدیریت خارج شود، چین و روسیه 
)سازمان  مشترک  ساختار  یک  قالب  در  است  ممکن 
همکاری های شانگهای یا یک ابتکار منطقه ای مشابه به 
آن( به افغانستان بیایند، نه به تنهایی. ۲( در حال حاضر 
جنگ داخلی فراگیر در افغانستان به  نفع هیچ کشوری 
افغانستان  تقدیر  در  را  اول  حرف  پاکستان   )3 نیست. 
می زند؛ ولی اگر »زمین کابل را بیش از اندازه داغ کند«، 
ممکن است مذمت دیگر بازی گران منطقه ای را به خود 
جلب کند، کمااین که طالبان نیز می توانند فرانکنشتین 
جانش شوند. 4( غالب همسایه گان، منهای هند، با طالبان 
روابط برقرار و از این گروه ضمانت دریافت کرده اند و یا 
حداقل گفت وگوی باز با این گروه دارند. اگر این گروه فاتح 
از ناحیه  افغانستان شود و در کشور ثبات برقرار کند و 
افغانستان به همسایه گان خللی وارد نشود -که پاکستان 
را  به  فراست تالش خواهد کرد که طالبان همسایه گان 
برنیانگیزند- همسایه گان الجرم با یک عمل  انجام شده۲9 
روبه رو خواهند بود و طالبان را خواهند پذیرفت. ۵( در 
هند  روسیه،  ایران،  فراگیر30  داخلی  وقوع جنگ  صورت 
ائتالف  عقب  را  حمایت های شان  معمول  طبق  ترکیه  و 
شمال، یا چیزی شبیه به آن، بسیج خواهند کرد؛ در حالی 

احتیــاط و حوصله مندی سیاسی کافی مدیریت نشود، 
می تواند شیرازه وحدت ملی کشور را آسیب بزند و به 
خانه جنگی تباه کنی که پایان آن را نمی توان پیش بینی 

کرد، بینجامد.
مطرح  فوری  طور  به  باید  امروز  که  سوالی  بنابراین، 
شود، این است: چه می توان کرد تا از ظهور جنگ های 
ملیشه ای و تکرار وقایع فاجعه آمیز سال های نود میالدی 
جلوگیری صورت گیرد؟ چگونه می توان کشتی توفان زده 
مردم بالرسیده افغانستان را به ساحل سالمت، آرامش و 

اعتماد رهنمایی کرد؟
و  پیچیده  سوال  این  به  بسنده  و  مفصل  پاسخ  ارایه 
نیست.  امکان پذیر  این کوتاهی  به  یادداشتی  در  کهن 
بنابراین، خطوط اساسی یکی از طرح های احتمالی ای 
که می تواند به این سوال پاسخ ارایه کند، در ذیل، به 

ترتیب اهمیت، تقدیم می شود:
- فراخوان لویه جرگه ملی، متشکل از اعضای پارلمان و 
نماینده گان انتخابی هر یک از ولسوالی های کشور. )باید 
زمینه برای شرکت فعال طالبان در این لویه جرگه آماده 
شود. نماینده گان کشورهای همسایه باید به این جرگه 
دعوت شوند و هر یک انتظارات خود را از لویه جرگه و 

مردم افغانستان بیان کند(.
توسط  دولت  عــالی/مشترک  شــورای  انتخــاب   -
هیأت  سال.  سه  الی  دو  موقت  دوره  برای  لویه جرگه 

رهبری طالبان باید در این شورا عضویت داشته باشد.
عالی/ شورای  صالحیت های  تعیین  و  تشخیص   -

مشترک دولت.
انتخابی  ریاست صدراعظم  به  اجراییه  قـوه  تشکیل   -
پارلمان، تحت نظارت و رهنمایی شورای عالی/مشترک.
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نامه سرگشاده به محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان

افغانستان، جنگ، امنیت و...
از صفحه 8

۲۵- بسیاری اعتقاد دارند که ترکیه با دخالت هایش در آذربایجان و ارمنستان، سوریه، لیبیا، عراق، مصر و...، حتا همین  اکنون دست رسی اش 
به منطقه بیش از حد شده است. بخوانید:

۲۷- اگرچه تالش کرده است با این گروه گفت وگوهایی داشته باشد و به یک تفاهم برسد؛ ولی عماًل در این کار ناکام مانده است.

3۲- نگاه شود به:

30- با نگاه به نقشه و استراتژی طالبان، این سناریو بسی محتمل به نظر می رسد. طالبان سعی در محاصره افغانستان و قطع راه های مقاومت 
دارد، بدون این که در واقع مقاومت آن چنانی صورت بگیرد که این امر شامل قطع ارتباط بازی گران داخلی با حامیان خارجی و قطع خطوط 
اکماالتی کشورهای منطقه می شود. تصرف شمال و مناطق مهم مرزی مانند اسالم قلعه و بندر ابونصر فراهی، نشان دهنده همین استراتژی 
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شبه نظامیان  بر  امریکا  هوایی  حمالت  به  واکنش  در 
شیعه در سوریه و عراق، مواضع امریکا در سوریه هدف 
یک حمله واقع شد. شبه نظامیان مورد حمایت ایران در 
روزهای گذشته چند بار اقدام به حمله بر مواضع امریکا 

در سوریه کرده اند.
دیده بان حقوق بشر سوریه از یک حمله جدید بر مواضع 
امریکا در سوریه خبر داده است. هنوز گزارش دقیقی 
درباره تلفات یا خسارات مالی ناشی از این حمله منتشر 

نشده است.
دویچه وله به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز یک شنبه، 11 
جوالی )۲0 سرطان( خبر حمله جدید بر مواضع امریکا 

در سوریه را منتشر کرد.
به گفته دیده بان حقوق بشر سوریه در ساعات بامدادی 
این روز خم پاره ای به سوی میدان گازی کونوکو واقع در 
والیت دیر الزور سوریه پرتاب شده که در نزدیکی پایگاه 
نظامی نیروهای ایتالف ضد داعش به رهبری امریکا فرود 

آمده است.
دیده بان حقوق بشر سوریه مدعی شده است که شدت 
نیز  آن  پیرامونی  مناطق  در  که  بوده  حدی  به  انفجار 
شنیده شده است. تا لحظه تنظیم این خبر هیچ گزارشی 

درباره تلفات و خسارات ناشی از آن منتشر نشده است.
برعهده  را  حمله  این  مسوولیت  خبری  منبع  همین 
اسالمی  جمهوری  پشتی بانی  مورد  شیعه  شبه نظامیان 
داعش  ضد  ایتالف  به  وابسته  نیروهای  می داند.  ایران 
موضع  شده  یاد  گازی  میدان  به  خم پاره  پرتاب  درباره 

رسمی نگرفته اند.
بر  اخیر شبه نظامیان شیعه  به حمالت  این گزارش  در 
نزدیکی میدان نفتی العمر نیز اشاره شده است. نیروهای 
نظامی وابسته به ایتالف ضد داعش در آن منطقه نیز 

حضور دارند.
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( نیز خبر وقوع انفجار در 
میدان گازی کونوکو را تایید کرده، اما از ارایه توضیحات 

بیش تر پیرامون این خبر اجتناب ورزیده است.
خبرگزاری فرانسه این حمالت را واکنش به حمالت اخیر 
هوایی امریکا بر مواضع شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران 

در سوریه و عراق اعالم کرده است.
ایاالت متحده امریکا در ماه جون برای دومین بار از زمان 
شروع زمامداری جو بایدن اقدام به حمله بر مواضع این 
نیروها در سوریه و عراق کرده بود. امریکا هدف از آن 
حمالت را دفاع از خود و جلوگیری از حمله نیروهای 
وابسته به ایران بر مواضع نیروهای امریکایی مستقر در 

این منطقه اعالم کرد.
از زمان شروع کار دولت جدید امریکا تا کنون مواضع 
واقع  حمله  هدف  بار  منطقه حدود ۵0  این  در  امریکا 

شده است.
از خنثا  روز چهارشنبه، هفتم جوالی، کردهای سوریه 
کردن حمالت پهپادی به میدان نفتی العمر خبر داده 
بودند. یک شنبه گذشته نیز دو موشک در غرب میدان 
نفتی یاد شده فرود آمده بود. این حمله تلفات و خساراتی 

در پی نداشته است.

آرژانتین قهرمان کوپا امریکا شد

حمله شبه نظامیان شیعه 
بر مواضع نیروهای امریکا 

در سوریه

بر   1 برد  با  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  کابل:  ۸صبح، 
0 برابر رقیب دیرینه اش برازیل، قهرمان کوپا امریکای 

۲0۲1 شد.
این دیدار بامداد روز یک شنبه، بیستم سرطان با میزبانی 

برازیل در ورزشگاه ماراکانا پی گیری شد.
تک گول این دیدار را آنخل دیماریا در دقیقه ۲1 بازی 

به ثمر رساند.
به این ترتیب، آرژانتین با سرمربی گری لیونل اسکالونی، 

پس از ۲8 سال، بار دیگر به قهرمانی دست یافت.
در این رقابت ها، مسی به عنوان ستون اصلی آرژانتین 
عمل کرد و با ثبت چهار گول و پنج پاس گول، عنوان 
بهترین گول زن، بهترین بازی ساز و بهترین بازیکن را به 

دست آورد.
دیدار  چهار  در  آرژانتین  دروازه بان  مارتینز،  امیلیانو 
دروازه اش را بسته نگه داشت و بهترین دروازه بان کوپا 

امریکای ۲0۲1 شد.
دیماریا با به ثمر رساندن گول قهرمانی آرژانتین، بهترین 

بازیکن دیدار نهایی این رقابت ها انتخاب شد.
تیاگو سیلوا، مدافع برازیل نیز جایزه بازی جوان مردانه 

را به دست آورد.
رویداد  تاریخی ترین  آرژانتین،  قهرمانی  ترتیب،  این  به 
در زنده گی ورزشی لیونل مسی، اسطوره باشگاه بارسلونا 

شمرده می شود.

مسی که حاال 34 سال دارد، با وجود درخشش در رده 
رقبایش  به  ملی  دیدارهای  فینال  چهار  در  باشگاهی، 

باخته بود.
شکست برابر برازیل در کوپا امریکای ۲00۷، شکست در 
برابر آلمان در جام جهانی ۲014 و شکست پی هم برابر 
شیلی در کوپا امریکای ۲01۵ و ۲01۶ سبب شد که 

دست مسی از رسیدن به جام ملی کوتاه بماند.
او در سال ۲01۶ و پس از شکست برابر شیلی، گفت که 

تقدیر بر این است که جام نبرد.
و  المپیک  طالی  مدال  داشتن  بر  افزون  مسی  حاال 
قهرمانی در جام جهانی جوانان در سال ۲00۵، تنها جام 
ملی اش را در رده بزرگ ساالن، پنج سال پس از آن شب 

سخت به دست آورده است.
طال  توپ  کسب  اول  شانس  جام،  این  بردن  با  مسی 
شمرده می شود. او تاکنون شش توپ طال به دست آورده 

است.
در  که  بودند  معتقد  این  از  پیش  کارشناسان  بیش تر 
تاریخ  بازیکن  بهترین  مسی  ملی،  جام  کسب  صورت 

فوتبال خواهد شد.
گفتنی است که قرارداد مسی هم اکنون با بارسلونا پایان 

یافته است و او بازیکن آزاد شمرده می شود.
با این حال مسی منتظر است که مشکالت مالی بارسلونا 

حل شود و قراردادش را با این باشگاه تمدید کند.

مارتین موئیز، همسر جوونل موئیز، رییس جمهور ترور 
شده هاییتی که در جریان حمله چهارشنبه گذشته 
گذشته  روز  بود،  شده  بستری  شفاخانه  در  و  زخمی 
اولین بیانیه رسمی اش را پس از این حادثه منتشر کرد.

را  دشمنانش  بیانیه  این  در  او  نیوز،  یورو  گزارش  به 
متهم کرد که با این کار قصد داشتند »رویا، چشم انداز 

و ایدیولوژی« همسرش را از بین ببرند.
خانم موئیز که این پیام صوتی را در شفاخانه میامی 
ضبط و نسخه ای از آن را در صفحه توییترش منتشر 
زنده  خدا  لطف  به  »من  می کند:  اعالم  است،  کرده 
کنار  در  ما  دارم.  دوست  را  جوونل  شوهرم  و  هستم 
این  تمام  در  و  از ۲۵ سال جنگیدیم  بیش  یک دیگر 
سال ها عشق در خانه ما جاری بود؛ اما ناگهان مزدوران 

آمدند و با گلوله همسرم را کشتند.«
بدنام  جنایتکار  یک  باید  »شما  می گوید:  ادامه  در  او 
و بدون ریشه  باشید تا رییس جمهوری مانند جوونل 
موئیز را بدون آن که به او فرصت صحبت بدهید، ترور 
چه  علیه  جمهور  رییس  که  می دانستید  شما  کنید. 

کسانی می جنگد.«
او با اشاره به طراحان این ترور نیز می گوید: »این افراد 
به دلیل پروژه های جاده ها، برق، تأمین آب آشامیدنی 
خود  مزدوران  انتخابات،  و  همه پرسی  سازمان دهی  و 
را برای کشتن رییس جمهور و خانواده اش استخدام 

کردند.«
وی افزود: »اکنون مزدوران ترور رییس جمهور پشت 

میله های زندان هستند، اما مزدوران دیگری هم هستند 
که می خواهند رویای او، چشم انداز و ایدیولوژی او را 

بکشند.«
یک گروه از کماندوهای مسلح چهارشنبه، ۷ جوالی، 
ساعت 1 بامداد به وقت محلی، به محل اقامت جوونل 
موئیز در پورتو پرنس، پایتخت هاییتی حمله کردند و 

او را کشته و همسرش را به شدت زخمی کردند.
آن ها خود را ماموران آژانس مبارزه با مواد مخدر در 
ایاالت متحده  )DEA(، معرفی کرده و به این ترتیب به  
راحتی وارد محل اقامت رییس جمهور شده و ماموریت 

خود را انجام داده بودند.
پولیس می گوید تا کنون بیش از ده نفر را که عمدتاً 
بازداشت  هستند،  کلمبیا  ارتش  بازنشسته  سربازان 
کرده و در جست وجوی دیگر مشارکت کننده گان در 

این ترور است. 
موقت  نخست وزیر  جوزف،  کلود  حاضر  حال  در 
سر  بر  گسترده  داخلی  اختالفات  وجود  )با  هاییتی 
به  او  دارد.  برعهده  را  این کشور  اداره  فعالیت هایش( 
مدت دو هفته در کشور وضعیت اضطراری اعالم کرده 

و اختیارات بیش تری به قوه مجریه داده است.

بیانیه همسر رییس  جمهور ترور شده هاییتی: 
دشمنان قصد نابودی رویا و ایدیولوژی شوهرم را داشتند

حامل  بس  یک  سقوط  از  ترکیه  محلی  رسانه های 
مهاجران غیر قانونی به داخل دره ای در شرق این کشور 
و آتش گرفتن آن خبر دادند. ملیت قربانیان این حادثه 

هنور اعالم نشده است.
روز  پناه جویان  حامل  بس  یک  دویچه وله،  گزارش  به 
ترکیه  شرق  در  جوالی(   11( سرطان   ۲0 یک شنبه، 
به دره ای سقوط کرد و آتش گرفت. در پی این حادثه 

دست کم 1۲ نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدند.
این  که  گفتند  رویترز  خبرگزاری  به  ترکیه  مقام های 
با  تصادف در والیت شرقی وان در نزدیکی مرز ترکیه 

ایران رخ داده است.
شهروندان  بس  این  مسافران  گزارش،  این  بر اساس 
هویت  بوده اند.  بنگله دیش  و  پاکستان  افغانستان، 
گفته  به  نیست .  مشخص  هنوز  حادثه  این  کشته گان 

مقام های دولتی ، صاحب بس بازداشت شده است.
به نوشته رسانه های محلی، 11 نفر از کشته  گان مهاجران 
سفر  این  هماهنگ کننده  دیگر  نفر  یک  و  غیر قانونی 

مخفیانه بوده است.
ترکیه یکی از کشورهای اصلی مسیر انتقال مهاجران به 
سمت اروپا است. پناه جویان به صورت غیرقانونی عمدتاً 
از ایران، افغانستان و پاکستان، با عبور از مرز ایران به 
سمت استانبول و انقره می روند تا بتوانند راهی به سوی 

کشورهای اروپایی پیدا کنند.
جان  دیگر  حوادث  و  جاده ای  تصادف های  ساله  هر 

پناه جویان را پیش از رسیدن به مقصدشان می گیرد.
غرق شدن یک کشتی در دریاچه وان در جوالی سال 
۲0۲0 منجر به کشته شدن ۶1 پناه جو شد. سرنشینان 
این قایق، مهاجرانی از افغانستان، پاکستان و ایران بودند.
بر اساس آمار رسمی در سال ۲0۲0 ، بیش از 80 پناه جو 
کشته شده اند؛ این رقم در سال ۲019 حداقل ۵9 نفر 

بود.

۱۲ نفر در پی سقوط بس 
پناه جویان در ترکیه کشته شدند


