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مال برادر در مسیر عبدالرحمان  خان
تمرکزگرایی و تمرکززدایی برای طرف های دخیل در سیاست افغانستان به امر حیثیتی و قومی بدل شده است. به اندازه ای 

که حتا مال برادر و دیگر رهبران گروه طالبان نیز آن را خط سرخ خویش می دانند و در اغلب مصاحبه ها و نشست های 
مشترک با هیأت گفت وگوکننده حکومت، ضرورت برقراری یک نظام متمرکز را برجسته می کنند.
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دولت موقت، آتش بس 
و تعیین میانجی

موضوعات نشست صلح قطر؛

امریکاروندانتقالکارمندانمحلیخودراازافغانستانآغازمیکند
افغانستاندر۱۲نقطهرادارهایمستقلبرایکنترل

حریمهواییخودنصبمیکند

ملکی  هوانوردی  اداره  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرد که اولین محموله رادارهای 
بیست وششم  شنبه،  روز  سراسری 
وارد شده  کابل  به  فرانسه  از  سرطان، 

است.
نصب  قرارداد  اداره،  این  اعالم  طبق 
طرف  از  افغانستان  مستقل  رادار های 
اداره هوانوردی ملکی با شرکت تالس 
یورو  میلیون  ارزش ۱۱۲  به  فرانسوی 

امضا شده است.
رادارهای مستقل افغانستان قرار است 

در ۱۲ نقطه در کشور نصب شود.

۸صبح، کابل: سفارت امریکا در کابل اعالم کرد که طبق 
انتقال  روند  کشور،  این  جمهور  رییس  بایدن،  جو  دستور 
کارمندان محلی و همکاران نیروهای امریکایی از افغانستان 

را آغاز می کند.
در اعالمیه سفارت امریکا که روز شنبه، بیست و ششم سرطان، 
از همکاران محلی  نشر شد، گفته شده است که آن شمار 
نیروهای امریکایی و خانواده های شان که واجد شرایط ویزای 

خاص مهاجرت امریکا اند، از افغانستان منتقل می شوند.
طبق اعالم این سفارت، پروازهای افرادی که درخواست های 
از قبل طی مراحل شده  ویزه خاص مهاجرت )SIV( شان 

است، در هفته آخر ماه جوالی آغاز می شود.
با این حال، سفارت امریکا گفته است که برای حفظ امنیت 
این روند، نمی تواند جزییات بیش تر این سفر یا تعداد افرادی 

که  می گوید  ملکی  هوانوردی  اداره 
نصب این رادارها امکان کنترل حریم 
فضایی افغانستان از نقطه صفری تا ۴۵ 
هزار فت را فراهم می کند تا کنترل و 

نظارت موثر از افغانستان داشته باشد.
پیش از این حریم هوایی کشور از سوی 
مأموریت حمایت قاطع کنترل می شد 
و اما روند انتقال آن به اداره هوانوردی 

ملکی چند سال پیش آغاز شده بود.
نهادهای امنیتی چند روز پیش اعالم 
در  هوا  دافع  سیستم  که  بودند  کرده 

کابل فعال شده است.

را که ممکن است، در آن شرکت کنند، به اشتراک بگذارد.
راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا گفته است: »واشنگتن 
نیروهای  محلی  کارمندان  انتقال  روند  از  حمایت  برای 
این  امور خارجه هم آهنگی خواهد کرد.  با وزارت  امریکایی 
امر به امریکا این امکان را می دهد تا تعهد خود را نسبت به 
کسانی که در شرایط دشوار و خطرناک، به کشور ما خدمت 

کرده اند، انجام دهد.«
به  امنیتی  ارایه کمک های  با  امریکا  ویلسن گفته است که 
افغانستان،کمک های توسعه ای و  امنیتی  نیروهای دفاعی و 
بشری و کمک به روند صلح افغانستان، به حمایت خود از این 

کشور ادامه می دهد.
که   است  کرده  تصریح  کابل  در  امریکا  سفارت  سرپرست 
توانایی  افغانستان  نیروهای  نیروهای  دارد،  اطمینان  امریکا 
دفاع از کشور را دارند و آینده این کشور در نهایت باید از 

طریق میز مذاکره حل شود.
سفارت امریکا افزوده است که هدف واشنگتن جلوگیری از 
استفاده خاک افغانستان به عنوان پناه گاهی امن برای حمالت 
تروریستی به ایاالت متحده و متحدان آن، رشد اقتصادی و 

خودکفایی این کشور است.
پیش از این کاخ سفید اعالم کرده بود که بیش از ۲۰ هزار 
نفر از افغانستان برای دریافت ویزای خاص امریکا درخواست 

داده اند.
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تجلیل از عید، از گذشته ها در بین مردم جایگاه ویژه داشت و مردم با شور و شوق 
خاصی این روزها را تجلیل می کردند. با آن که ما فعاًل در آستانه فرا رسیدن عید 
قربان قرار داریم ، اما بازار های  کابل به خاطر وضعیت بد امنیتی، بلند رفتن قیمت ها 

و ضعف اقتصادی شهروندان، جنب و جوش سال های پیش را ندارد.
حسین بخش مومن زاده، یکی از فروشنده های میوه خشک در شهر کابل که از ده 
سال به این سو کار خرید و فروش میوه های خشک را انجام می دهد، در باره فروشات 
امسالش می گوید: »سال های گذشته که روزهای عید نزدیک و نزدیک تر می شد، 
مردم با شور و شوق خاصی برای خریدن میوه خشک در بازار ها تجمع می کردند؛ 
اما امسال به دلیل نا امنی های اخیر، بلند رفتن نرخ ها و میزان بلند بیکاری مردم، 

فروشات به تناسب سال های پیش تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافته است.«

فقروناامنیخوشیهاراازمردمگرفتهاست

در آستانه عید قربان؛ 

پشتونستانخواهی؛
عشقیکطرفه
محمدداوودخان
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جنگ روانی؛ 
کدام طرف موفق است؟
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دیوارهاصلحمیخواهند،
طالبهاجنگمیکنند

جنگ طوالنی و شهری که پر است از زنده گی های ناتمام. ظاهراً 
روال  زیرا جزو  ندارد،  ارزش خبری چندانی  دیگر  کندز  جنگ 
اخیر  سال  هفت  حد اقل  جریان  در  والیت  این  وضعیت  عادی 
شده است. اما چیزی که این روزها در دایره کوچک تحت تسلط 
آزادی مدنی )حاکمیت دولت( در شهر کندز متناقض با روایت 
جنگی دیده می شود، دیوارنگاری برای صلح است. دیوارها صلح 
می خواهند، اما طالبان جنگ می کنند. مردم در مرکز شهر کندز 

در دیوارها صلح را می خوانند و از فضا، آواز جنگ می شنوند.



 

نشست مقدماتی هیأت های بلندپایه دولت و طالبان روز شنبه، ۲6 
را  اصلی شان  نشست های  دو طرف  برگزار شد.  در دوحه  سرطان، 
پشت درهای بسته برگزار کردند. تا ناوقت دیروز دو نشست اصلی 
بین هیأت های دولت و طالبان برگزار شده بود. قرار بود یک نشست 
نشست  شود.  برگزار  طرف  دو  بین  شب  جریان  در  دیگر  سری 
هیأت های بلندپایه دولت و طالبان برای امروز نیز پی گیری می شود. 
در پایان احتماالً یک اعالمیه مشترک از این نشست صادر خواهد 

شد.
موضوعات اصلی مورد بحث بین هیأت های دولت و طالبان شامل 
چگونه گی و شرایط تشکیل دولت موقت، آتش بس و میانجی گری 
قطر و سازمان ملل متحد بوده است. قطعاً گروه طالبان برای توافق 
و  بند خود  موارد، روی رهایی هفت هزار جنگ جوی در  این  روی 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۱988 سیاه  فهرست  لغو  همین طور 
متحد تأکید کرده  است. با این وصف، تا پایان روز گذشته روشن 
نشده بود که چه پیش رفتی در این نشست اتفاق افتاده و فضای 

نشست های دو طرف در پشت درهای بسته چگونه بوده است.
رییسان هیأت های دولت و طالبان در نشست مقدماتی تأکید کردند 
که دارای صالحیت کامل تصمیم گیری به نماینده گی از دو طرف 
جنگ هستند. انتظار می رود که دو طرف بتوانند در نشست امروز 

خود به توافقات هرچند کوچک دست یابند.
مذاکرات رسمی صلح بین دولت و طالبان در ۲۲ سنبله پارسال در 
قطر برگزار شد. از آن زمان تاکنون حدود ده ماه سپری شده؛ اما 
نتایج ملموسی از این مذاکرات به دست نیامده است. در این مدت، 
هم دولت و هم گروه طالبان یک سره فرصت سوزی کرده اند. مواضع 
البته  است.  بوده  فرصت سوزی  این  اصلی  عامل  دو طرف  متصلب 

نقش طالبان در این فرصت سوزی پررنگ بوده است.
نشست جاری قطر بین هیأت های بلندپایه دولت و طالبان برگزار 
کامل  صالحیت  دارای  شده اند  مدعی  که  هیأت هایی  است.  شده  
تصمیم گیری و نماینده واقعی طرف های جنگ هستند. با توجه به 
این ادعا، کم ترین توقع مردم آن است که هیأت های بلندپایه دولت 
ادامه مذاکرات صلح به توافق  و طالبان روی شرایط اساسی برای 
برسند. این نشست باید یک نشست فرصت ساز برای صلح و ثبات در 
کشور باشد و مسیر آینده مذاکرات صلح بین دو طرف را روشن کند. 
در غیر این صورت، به اراده و نیت دو طرف برای صلح باید شک کرد 

و برای شرایط خونین تر از امروز آماده شد.
مواضع  اتخاذ  است.  مذاکرات  پیش رفت  شرط  انعطاف پذیری 
باعث فرصت سوزی  بار دیگر  است  و غیرمنعطف ممکن  متصلبانه 
جز  چیزی  گذشته  در  مواضع  نوع  این  حاصل  کمااین که  شود. 

آتش افروزی، وقت کشی و کشتن امید مردم به صلح نبوده است.
دولت و طالبان همان گونه که خود معترف هستند، از راه جنگ قادر 
به حذف یک دیگر نیستند. ادامه جنگ در سطح جهانی نیز مورد 
حمایت نیست. به دلیل آن که جنگ افغانستان به بن بست رسیده، 
ادامه آن یک کار بیهوده است و تغییر مثبتی نیز در وضعیت ایجاد 

نخواهد کرد.
که  کند  تصور  و  شود  غره  نباید  پیش روی  ادامه  با  طالبان  گروه 
بتواند  یابد. این گروه حتا اگر  می تواند به آرمان باطل فتح دست 
حکومت  مردم  بر  نمی تواند  برچیند،  جنگ  راه  از  را  دولت  بساط 
کند. همین حاال در نقاط مختلف کشور، مردم برای دفاع خودی 
آماده و علیه تالش طالبان برای سلطه نظامی ایستاد شده اند. این 
ایستاده گی می رساند که مردم در بیش تر نقاط کشور طرف دار حل 
از راه گفت وگو هستند و تسلیم زور هم  افغانستان  عادالنه قضیه 

نخواهند شد.
پیام واضح مقاومت های مردمی به گروه طالبان آن است که این گروه 
باید خیال استقرار »امارت« را از سر بیرون کند. این خیال به جز 
کشاله دار کردن جنگ، نفعی به این گروه نخواهد رساند. در صورت 
اصرار طالبان بر همان موضع قبلی این گروه، ممکن است فصل تازه 
جنگ در کشور کلید بخورد. این یک هشدار جدی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
دولت نیز باید با قضیه جنگ و صلح مسووالنه برخورد کند. در جاهایی 
که امکان انعطاف پذیری است باید از موضع خود عقب نشینی کند. 
توقع این که گروه طالبان به صورت یک جانبه انعطاف نشان دهد، 

یک توقع بی جا و غیرمنصفانه است.
مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند. این جنگ باعث آواره گی 
نیم  و  دو  جریان  در  نفر  هزار  صدها  و  گذشته  در  نفر  میلیون ها 
پایین  افغانستان  در  زنده گی  به  امید  سطح  است.  شده  اخیر  ماه 
آماده است و بیش تر شهروندان به فکر فرار از این کشور هستند. 
فرصت های سرمایه گذاری از دست رفته و اندک فرصتی که برای 
سرمایه گذاری موجود است، نیز از دست خواهد رفت. خیر عمومی و 
مصالح علیای کشور ایجاب می کند که فرصت های موجود برای صلح 
نباید از دست برود و دو طرف به صورت فوری به توافق مطلوب صلح 
نایل شوند. بنابراین، نشست جاری قطر یک فرصت خوب برای ایجاد 
تحرک در مذاکرات صلح است، این فرصت نباید در آتش کینه و 

خشم و انتقام جویی بسوزد و دود شود.

فرصت سازی به جای 
فرصت سوزی
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خشونت   دامنه  گسترش 
اقدامات  از  برخی  و 
طالبان،  جنگ جویان 
برای  تالش  جمله  از 
به  دختران  درآوردن 
جنگ جویان شان،  نکاح 
آینده  بابت  از  نگرانی ها 
حقوق و دستاوردهای زنان 
از فعاالن حقوق  را بیش تر ساخته است. شماری 
از اعضای  از حضور برخی  زن می گویند که پس 
باور  این  به  کالب هاوس،  برنامه  در  طالبان  گروه 
رسیده اند که این گروه در صورت سهم گیری در 
حکومت، تالش می کند تا حقوق زنان را تنها به 
ادامه درس ها و پیش برد کارهایی از جمله مداوای 
بیماران محدود کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
نیز تصریح می کند که طالبان در شماری از مناطق 
به  و  کرده اند  منع  را  تلویزیون  تصرف شان  زیر 
راننده گان و داکتران هشدار داده اند که در صورت 
کمک با زنانی که »حجاب و محرم شرعی« ندارند، 
مجازات خواهند شد. به باور وزارت امور زنان، در 
دیدگاه گروه طالبان تغییری نیامده و رویه شان در 
مقایسه با ۲۰ سال گذشته بدتر شده است. با این 
برای  تالش هایش  به  هم چنان  وزارت  این  حال، 
 »6767« تلفن  و خط  داده  ادامه  زنان  به  کمک 
حقوقی  ـ  مسلکی  رهنمایی  و  مشاوره  برای  را 
طالبان  که  است  گفتنی  است.  کرده  ایجاد  زنان 
مناطق  در  زنان  حقوق  کردن  محدود  ادعاهای 
زیر کنترل شان را رد می کنند و نقش ماحول را بر 

حقوق و آزادی های زنان اساسی می خوانند.  
و گسترش جغرافیای  در کشور  افزایش خشونت  
زیر کنترل طالبان، بیش تر نگرانی زنان را در پی 
نشر شد که  این خبرهایی  از  پیش  است.  داشته 
گویا جنگ جویان طالبان در مواردی خواستار به 
هم چنان  شده اند.  جوان  دختران  درآوردن  نکاح 
تصاویر  بر  گروه  این  که  شد  نشر  اعالمیه هایی 
پوشیدن حجاب  با  و  گذاشته  تأیید  مهر  چادری 
امروزی مخالفت کرده  بودند. هرچند گروه طالبان 
در ادامه این اعالمیه ها را تکذیب کردند، اما برخی 
در  طالبان  که  کردند  تصریح  مجلس  اعضای  از 
حلیمه  داده اند.  انجام  اقداماتی  چنین  مواردی 
صدف کریمی، نماینده مردم جوزجان در مجلس 
در  حضورشان  با  طالبان  که  گفت  نماینده گان، 
حوزه شمال، بر زنان محدودیت وضع کرده اند. او از 
مواردی یاد کرد که طالبان زنان را حین رفتن به 

بیرون خانه، شالق  زده اند.
در  موجود  وضعیت  از  زن  حقوق  فعاالن  اکنون 
فعال  مهربان،  نگرانی می کنند. عطیه  ابراز  کشور 

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
در  سرطان،  بیست وششم  شنبه،  روز  جمهور، 
نشست کابینه اعالم کرد که میدان هوایی بگرام 
سه میلیارد دالر ارزش دارد و از امکانات آن به 

صورت درست استفاده خواهد شد.
بیست  در  پروان  والیت  در  بگرام  هوایی  پایگاه 
امریکایی  نیروهای  استقرار  محل  گذشته  سال 
بود. به دنبال ترک این میدان از سوی نیروهای 
امریکایی و ناتو مسوولیت آن به نیروهای امنیتی 

افغانستان واگذار شد.
هوایی  میدان  در  که  گفت  غنی  محمداشرف 
بگرام سه میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است.

میلیارد  ده ها  ارزش  به  که  کرد  تصریح  غنی 
ذخیره  نگاه  از  بگرام  هوایی  میدان  در  سرمایه 

وجود دارد.
در  بگرام  شفاخانه  که  می گوید  جمهور  رییس 
و  است  بی نظیر  امکانات  نظر  از  منطقه  سطح 
برای نیروهای امنیتی اختصاص داده می شود، اما 
توسط بخش ملکی و نظامی به صورت مشترک 

۸صبح، پروان: منابع محلی تایید می کنند 
خیزش  نیروهای  حمالت  پی  در  که 
امنیتی،  نیروهای  با  هم آهنگی  در  مردمی 
ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارسای پروان 

از تصرف طالبان آزاد شده است.
وزارت امور داخله نیز تصرف مجدد ولسوالی 

شیخ علی پروان را تأیید کرده است.
فرماندهی نیروهای خیزش مردمی را در این 
از  ستار  آمر  برادر  نعیم  فرمانده  ولسوالی ها 

فرماندهان جهادی بر عهده دارد.
خیزش  نیروهای  منابع،  اطالعات  طبق 
مردمی از سمت والیت بامیان بر طالبان در 
ولسوالی شیخ علی حمالت شان را اجرا کردند 
ولسوالی  از  طالبان  گروه  ترتیب  این  به  و 

سرخ پارسا نیز فرار کردند.
شدید  درگیری  اکنون  که  می گویند  منابع 
میان نیروهای دولتی و خیز ش های مردمی 
با گروه طالبان در منطقه دره ترکمن و سرخ 

به شدت جریان دارد.
این درگیری ها هنوز  تلفات دو طرف در  از 

گزارش نشده است.
دست  به  پیش  چندی  ولسوالی  دو  این 

طالبان سقوط کرده بود.

حقوق زن، به روزنامه 8صبح گفت که صحبت های 
کنترل شدن  و  بوده  نگران کننده  تاکنون  طالبان 
دارد.  نگرانی  جای  نیز  گروه  این  سوی  از  قدرت 
او افزود که طالبان زنان را به عنوان افراد مستقل 
نمی شناسند و از آن به عنوان »تجربه تلخ« گذشته 
نام برد. به باور وی، هم اکنون برخی از افراد زیر 
شعار جمهوریت در تالش اند تا حق زنان به آنان 
داده نشود و این نگرانی ها با احتمال حضور طالبان 
افزایش یافته است. به گفته عطیه مهربان، جمعی 
از افراد فعال طالبان در برنامه کالب هاوس گفته اند 
زنان  خواندن  و درس  کردن  کار  با  گروه  این  که 
مشکلی ندارد، اما در ادامه آن را تنها به مداوا کردن 
این  به گفته  و پوشیدن چادری محدود کرده اند. 
فعال حقوق زن، زنان افغان برای به دست آوردن 
حقوق شان تالش کرده اند و هیچ گاهی به گذشته 

بر نمی گردند. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از کنترل طالبان 
ذبیح اهلل  می کند.  نگرانی  ابراز  نقاط  از  برخی  بر 
فرهنگ، رییس نشرات و رسانه های این کمیسیون، 
به روزنامه 8صبح گفت که گروه طالبان با تصرف 
آنان  از  را  زنان  آزادی های  ولسوالی ها،  از  شماری 
از  شماری  در  طالبان  که  افزود  او  است.  گرفته 
هدایت  داکتران  و  موترها  راننده گان  به  مناطق 
حجاب ،  و  محرم  بدون  زنان  به  نباید  که  داده اند 
کمک کنند. به گفته فرهنگ، طالبان هم چنان در 
شماری از مناطق زیر کنترل شان دیدن تلویزیون را 
نیز ممنوع اعالم کرده اند. او با توجه به این موارد، 

برخوردهای اخیر طالبان را نگران کننده خواند. 
گروه  دیدگاه  که  می گوید  نیز  زنان  امور  وزارت 
طالبان هیچ گونه تغییری نکرده است. رویا دادرس، 
سخنگوی این وزارت، گفت که زنان در مناطق زیر 
و  ندارند  دسترسی  حقوق شان  به  طالبان  کنترل 
طالبان نمی خواهند زنان راحت و مستقل باشند. 
او دید طالبان را »تاریک« توصیف کرد و گفت که 

نیاز است این گروه طرز دیدش نسبت به زنان را 
تغییر دهد. به گفته او، آینده زنان زیر چتر نظام 
جمهوریت روشن است؛ زیرا طالبان برخالف آن، 
نیم نفوس کشور را نادیده می گیرند. این در حالی 
از تالش ها برای بهبود  است که وزارت امور زنان 
این  است.  برنداشته  دست  زنان  زنده گی  شرایط 
رایگان  تلفن  بیست وسوم سرطان خط  در  وزارت 
و  زنان  آن،  توسط  که  کرد  راه اندازی  را   6767
کشور  مختلف   نقاط  در  آسیب دیده  دختران 
ـ  مسلکی  رهنمایی های  و  مشوره های  می توانند 
قانونی دریافت کنند. گفتنی است که این پروژه به 
کمک مالی صندوق وجهی انکشافی سارک به راه 
افتاده است و ریاست حقوق وزارت امور زنان آن را 

تطبیق می کند. 
به  واکنش  در  طالبان  نگرانی ها،  این  با  هم زمان 
هیچ  که  می گویند  اجباری،  نکاح  برای  تالش 
افراد  شخصی  زنده گی  برای  ندارد  حق  حکومتی 
شخصی  تصمیم  نکاح  زیرا  کند؛  تکلیف  تعیین 
 است که یک فرد باید در مورد آن بگیرد. ذبیح اهلل 
مجاهد، سخنگوی این گروه، حقوق زنان و آزادی 
کار و تعلیم آنان را وابسته به جامعه و قوانین آن 
دانست و گفت که این گروه خواستار نظام اسالمی 
است تا به این ترتیب مصونیت زنان حفظ و جلو 
»فحشا« گرفته شود. او فراهم کردن »ماحول« را 
برای فعالیت زنان و کسب تعلیم آنان در جامعه، 

اساسی عنوان کرد. 
نشان  مجازی  در صفحات  شده  نشر   اعالمیه های 
می دهد که گروه طالبان در مناطق زیر تصرف شان 
باالی زنان قوانینی را وضع کرده که برمبنای آن 
دختران باالتر از ۱۵ سال و زنان بیوه پایین تر از ۴۵ 
سال را به نکاح شرعی خود در آورند. هم چنان زنان 
خانه های شان  از  چادری  پوشیدن  و  محرم  بدون 
نشان  واکنش  بالفاصله  اما  طالبان  نشوند.  بیرون 

دادند و این اعالمیه ها را تکذیب کرد ند.

مدیریت می شود.
به گفته او، از سردخانه ها و امکانات میدان هوایی 
بگرام برای صادرات محصوالت زراعتی افغانستان 

کار گرفته خواهد شد.
میدان  امکانات  همه  که  گفت  جمهور  رییس 

هوایی بگرام فهرست می شود.
به صورت  میدان هوایی  این  داد که  توضیح  او 
و  است  امنیتی  نیروهای  کنترل  در  مطلق 
درست  امکاناتش  شدن  غارت  درباره  شایعاتی 

نیست.
رییس جمهور غنی به سایر میدان ها و پایگاه هایی 
که مسوولیت آن از نیروهای امریکایی به نیروهای 
واگذار  قندهار  و  هلمند  والیت های  در  امنیتی 
شده است، اشاره کرد و بر ضرورت استفاده موثر 

و حفاظت از آن ها تأکید کرد.
از میدان  محمداشرف غنی در هژدهم سرطان 
هوایی بگرام دیدن کرد. نیروهای امریکایی این 
پایگاه را در یازدهم سرطان بدون آن که نیروهای 

امنیتی را اطالع بدهند، ترک کردند.

زناننگرانآینده؛
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خشونت ها،  تشدید  با  هم زمان 
وارد  صلح  گفت وگوهای 
است.  شده  تازه ای  مرحله 
طالبان  و  افغانستان  دولت 
وارد  باالتری  سطح  در 
شنبه،  روز  و  شده اند  گفت  وگو 
نشست  سرطان،  بیست وششم 
دیپلماسی  بن بست  حل  منظور  به  را  بین االفغانی 
صلح برگزار کردند. دو طرف مذاکره در افتتاح این 
راه حل  افغانستان  تأکید کردند که قضایای  نشست 
نظامی ندارد و باید بر یک راه حل سیاسی که منجر 
به قطع جنگ و رسیدن به صلح شود، تمرکز شود. 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی در 
افتتاح این نشست گفت که رسیدن به صلح نیازمند 
انعطاف پذیری دو طرف است. او تصریح کرد که فضای 
افغانستان  منطقه ای و جهانی برای تأمین صلح در 
فراهم شده است و مذاکرات صلح باید با درنظرداشت 
همین  در  برسد.  مثبت  نتیجه  به  مردم  آرمان های 
حال، هیأت مذاکره کننده طالبان تصریح کرده است 
اخیر درد و  افغانستان در طول  سال های  که مردم 
رنج فروان دیده اند و بیش از این نباید این درد و رنج 
را متحمل شوند. در همین حال یک منبع در تیم 
مذاکره کننده دولت می گوید که نشست  بین االفغانی 
پس از افتتاح به صورت فشرده پشت درهای بسته 
این  آجندای  منبع،  این  گفته  به  است.  یافته  ادامه 
نشست، بر کسب مشارکت سیاسی، تعیین میانجی و 

برقراری آتش بس متمرکز بوده است.
از آن که جنگ  شدت گرفت و مذاکرات صلح  پس 
نیز نتیجه ملموسی در پی نداشت، حکومت تصمیم 
عبداهلل  رهبری  به  را  بلندرتبه ای  هیأت  که  گرفت 
قطر  به  ملی،  عالی مصالحه  رییس شورای  عبداهلل، 
بیست وپنجم  جمعه،  روز  که  هیأت  این  بفرستد. 
مطرح  چهره  های  شامل  شد،  دوحه  عازم  سرطان، 
حزب  رهبر  خلیلی  محمدکریم  جمله  از  سیاسی، 
و حدت اسالمی افغانستان، عطامحمد نور رهبر شاخه 
انشعابی حزب جمعیت اسالمی، باتور دوستم عضو 
نادری  منصور  سعادت  دولت،  مذاکره کننده  هیأت 
وزیر دولت در امور صلح و برخی دیگر از چهر ه های 
سیاسی  است. هرچند قرار بود حامد کرزی نیز در 
این نشست اشتراک کند، اما در دقیقه 9۰ از رفتن 
تیم  از  را  حمایتش  تنها  و  شد  منصرف  دوحه  به 

مذاکره کننده دولت اعالم کرد. 
یک منبع در تیم مذاکره کننده دولت که نخواست 
نامی از وی گرفته شود، به روزنامه 8صبح گفت که 

عبداالحمد حسینی 

گذشته ها  از  عید،  از  تجلیل 
ویژه  جایگاه  مردم  بین  در 
داشت و مردم با شور و شوق 
تجلیل  را  روزها  این  خاصی 
فعاًل  ما  آن که  با  می کردند. 
در آستانه فرا رسیدن عید قربان 
قرار داریم ، اما بازار های  کابل به 
خاطر وضعیت بد امنیتی، بلند رفتن قیمت ها و ضعف 
اقتصادی شهروندان، جنب و جوش سال های پیش را 

ندارد.
میوه  فروشنده های  از  یکی  مومن زاده،  حسین بخش 
کار  این سو  به  سال  ده  از  که  کابل  شهر  در  خشک 
می دهد،  انجام  را  خشک  میوه های  فروش  و  خرید 
در باره فروشات امسالش می گوید: »سال های گذشته 
که روزهای عید نزدیک و نزدیک تر می شد، مردم با 
در  خشک  میوه  خریدن  برای  خاصی  شوق  و  شور 
بازار ها تجمع می کردند؛ اما امسال به دلیل نا امنی های 
بلند بیکاری مردم،  بلند رفتن نرخ ها و میزان  اخیر، 
فروشات به تناسب سال های پیش تقریباً ۵۰ درصد 
که  می افزاید  مومن زاده  آقای  است.«  یافته  کاهش 
وضعیت افغانستان برای همه مردم نگران کننده شده 
به  ولسوالی ها  و سقوط  دالر  نرخ  رفتن  بلند  و  است 
مواد  دیگر  نرخ  باالی  که  همین گونه  طالبان،  دست 
خوراکه تاثیر می گذارد، در افزایش نرخ میوه خشک 
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نشست  بین االفغانی پس از افتتاح، دو بار به صورت 
فشرده پشت درهای بسته ادامه یافته است. به گفته 
این منبع، آجندی این نشست نیز تالش برای کسب 
مشارکت سیاسی، تعیین میانجی و برقراری آتش بس 
بوده است. این منبع اما افزود که احتمال توافق روی 
این  به  طالبان  زیرا  است؛  اندک  آتش بس  برقراری 
توافق سیاسی  از یک  باید پس  نظر ند که آتش بس 
حکومت  که  حالی  در  شود،  برقرار  طرف  دو  میان 
اکنون  از  آتش  بس  این  که  دارد  توقع  افغانستان 

اجرایی گردد. 
از سوی دیگر این منبع تاکید کرد که طالبان گزینه 
آتش بس سه ماهه مطرح  برقراری  برای  نیز  را  دیگر 
بدل  در  طالبان  منبع،  معلومات  براساس  کرده اند. 
هزار  هفت  رهایی  خواستار  آتش بس ،  این  برقراری 
زندانی و حذف نام رهبران شان از فهرست سیاه ملل 
متحده شده اند. این گزینه اما از سوی دولت پذیرفته 
نادری، عضو هیأت دولت،  نادر  نشده است. پیش تر 

گفته بود که این خواست طالبان سنگین است. 

رسیدن به صلح نیازمند انعطاف پذیری است
ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
ماه های  در جریان  که  نشست گفت  این  افتتاح  در 
اخیر جنگ شدت گرفته و مردم افغانستان روزهای 
دشواری را سپری می کنند. او تأکید کرد که قربانی 
اصلی این جنگ، مردم افغانستان اند. او افزود که قبل 
کشور  سیاسی  بزرگان  تمامی  با  دوحه  به  رفتن  از 
مشورت کرده است و تمامی سیاسیون به این نظر 
هستند که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و 
باید همه توان و انرژی برای رسیدن به یک راه حل 
مشترک  طرح  و  جنگ  قطع  به  منجر  که  سیاسی 
رییس  شود.  متمرکز  افغانستان  شود،  آینده  برای 
شورای عالی مصالحه ملی تأکید کرد که رسیدن به 
یک صلح پایدار، نیازمند انعطاف پذیری هردو طرف 
است. به باور او، در حال حاضر فضای منطقه ای برای 
از  عبداهلل  است.  شده  فراهم  کشور  در  صلح  تأمین 
نقش کشور قطر و همکاری سازمان ملل متحد در 
امر تسهیل و میانجی گری روند صلح استقبال کرد 
را در پیش رفت مذاکرات مفید دانست.  این مهم  و 
پیش تر برخی از اعضای هیأت مذاکره کننده دولت، 
میانجی گری سازمان ملل متحد در روند صلح را یک 
ضرورت خوانده بودند و این نهاد را به عنوان میانجی 
بودند.  کرده  پیشنهاد  طالبان  جانب  به  گفت وگوها 
روی  متحد  ملل  میانجی گری  به  نسبت  اما  طالبان 
خوش نشان ندادند و این نهاد را به عنوان میانجی 

یک  نمی توانیم  ما  دلیل  همین  به  و  است  مؤثر  نیز 
قیمت مشخص را باالی میوه جات خشک وضع کنیم.

برای  است  قرار  که  میان سالی  مرد  بعد  دقایقی 
سفره عیدی اش میوه خشک بخرد، وارد دکان آقای 
مومن زاده می شود. او از هر نوع میوه  خشک مقداری را 
بر می دارد. سر انجام پای ماشین حساب آقای مومن زاده 
افغانی را به آقای  می ایستد و نزدیک به پانزده هزار 
رجب  را  خودش  که  مرد  این  می پردازد.  مومن زاده 
معرفی می کند، از بی ثبات بودن نرخ ها در بازار شکایت 

دارد. 
رجب می گوید: »امسال که مردم از ناامنی و بیکاری 
زیاد رنج می برند، یک کیلو چهارمغز از شش صد افغانی 
به هشت صد افغانی و یک کیلو پسته از هفت صد افغانی 

به هشت صد و پنجاه افغانی افزایش یافته است.«
نگران کننده  مردم  برای  قیمت ها  این  او،  گفته  به   
است و دولت به وضعیت ناهنجاری که در این روزها 

گریبان گیر مردم شده است، هیچ توجهی ندارد.
کابل،  پل سرخ  در  لباس فروشان  از  یکی  نجیب اهلل، 
می گوید که کار فروشات امسالش شبیه عید سال های 
پیش نیست. به گفته او، تفاوت ها و تضاد های دردناک 
اجتماعی ذهن و روحیه مردم را چنان درگیر کرده 
میلی  هیچ  عیدی  لباس  خریدن  به  مردم  که  است 
می کنند.  مراجعه  لباس فروشی ها  به  کم تر  و   ندارند 
نجیب اهلل که قرار است در هر ماه بیست هزار افغانی 

نپذیرفتند.
رییس شورای عالی مصالحه ملی هم چنان تأکید کرد 
اصلی  قربانی  افغانستان  که در جنگ کنونی، مردم 
کدام  که  نمی کند  فرق  این  و  هستند  خشونت ها 
طرف به گزینه زور متوسل شده است. او افزود که 
اصلی«  »بازنده  افغانستان  مردم  آن،  هرصورِت  به 
جنگ کنونی هستند. وی یادآور شد که افغانستان 
هنوز به بازسازی و روابط سازنده با منطقه و جهان 
نیاز دارد و اتصال منطقه ای نیز به صلح و ثبات در 
کشور نیازمند است. هم چنان او اذعان کرد که مردم 
افغانستان به کمک جامعه جهانی در سال های پسین، 
دستاوردهای قابل مالحظه ای داشته اند. او اما افزود 
بین طالبان و دولت  این دستاوردها  از  برداشت  که 
افغانستان متفاوت است. با این حال عبداهلل گفت که 
تفاوت نظریات باید در معرض اراده جمعی مردم قرار 
گونه  به  نظریات  و  برداشت  تحمیل  از  و  داده شود 

غیرصلح آمیز خودداری شود.

هیأت دولت با صالبت از مردم نماینده گی می کند
صلح  مذاکرات  که  گفت  هم چنان  عبداهلل  عبداهلل 
مردم  آرمان  گرفتن  نظر  در  با  باید  دو طرف  بین 
اگر  او خاطرنشان کرد که  برسد.  نتیجه مثبت  به 
مردم  خواست های  به  گفت وگوکننده  طرف های 
ادامه  جنگ  این  که  است  ممکن  نکنند،  توجه 
به ویرانه تبدیل شود.  بار دیگر  پیدا کند و کشور 
افزود که هیأت  رییس شورای عالی مصالحه ملی 
از  صالبت  و  صالحیت  با  افغانستان  مذاکره کننده 
همه  روی  تا  می کند  نماینده گی  افغانستان  مردم 
مسائل از جمله اقدمات بعدی که برای رسیدن به 
یک فیصله نهایی نیاز است، مذاکره کند. وی بیان 
کرد که به هر اندازه مشکل بزرگ یا پیچیده باشد، 
گرفتن  نظر  در  با  و  با صداقت  از طریق گفت وگو 
تصریح  وی  است.  حل  قابل  کشور  علیای  منافع 
کرد که طرف ها باید هر آن چه را مثبت و به نفع 
منافع  به  از آن چه که  و  انجام دهند  کشور است، 
ملی ضربه می زند، اجتناب کنند. عبداهلل گفت، از 
این که هر روز مذاکرات به تأخیر می افتد و نتیجه ای 
در پی ندارد، دو طرف مذاکره  مقصر هستند. رییس 
ابراز امیدواری کرد که  شورای عالی مصالحه ملی 
این گفت وگوها به تسریع روند مذاکره کمک کند. 
او از طالبان خواست که برای عبور از حاشه و بحث 

روی اصل آجندا، گام  بردارند.

برای رسیدن به صلح به یک نظام اسالمی قوی 

کرایه دکانش را بپردازد، از ادامه وضعیت فعلی کشور 
به شدت نگران است.  

نیز مثل  از خیاط ها  بازار شمار زیادی  این میان،  در 
سال های پیش پر جنب و جوش نیست. عادل علی زاده، 
یکی از خیاطان ساحه کارته سه، با تأثر می گوید که 
سال ها قبل در شب و روز های عید، او و همکارانش 
به بسیار مشکل به فرمایشات مشتریانش رسیده گی 
می کردند؛ حتا شب ها تا صبح بیدار می نشستند و کار 
می کردند. به گفته او، امسال گویا از عید خبری نیست 
و نزد آن ها فقط به میزان روزهای عادی لباس برای 

دوختن است. 
غم انگیز  روز های  درگیر  چنان  مردم  اواخر  این  در 
شده اند که کم تر روزهای مناسبتی چون عید را تجلیل 
می کنند. زن سال خورده ای  که در بس شهری به فکر 
فرو رفته است، سرش را می چرخاند و از خانمی که در 
پهلویش نشسته است، می پرسد: »خبر داری چند روز 
به عید مانده؟« او در جوابش می گوید: »نه به خدا، اما 

فکر می کنم د همی روزا عید باشه.«
 زن سال خورده با حسرت می گوید در حالی که فقط 
دو روز دیگر به عید قربان باقی مانده است، اما پیر و 
و  نان  لقمه  پیدا کردن یک  این کشور درگیر  جوان 
حفظ جان خود هستند. این خانم بزرگ سال  که خود 
را قمر معرفی می کند، در باره تجلیل از روزهای عید، 
از گذشته ها می گوید: »او وقتایی که ما جوان بودیم، 

و متمرکز نیاز است
در همین حال هیأت مذاکره کننده طالبان گفت که 
مردم افغانستان در چهار دهه گذشته برای ایجاد یک 
نظام مستقل و اسالمی فداکاری کرده اند. او افزود که 
هرچند این هدف بزرگ در آستانه تحقق است؛ اما 
هنوز مشکالت و سختی ها وجود دارد. مال عبدالغنی 
برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در افتتاح 
این نشست دو روزه گفت که مردم افغانستان متحمل 
رنج فروان شده اند و بیش از این نباید رنج بکشند. او 
آینده  »نظام  سایه  زیر  باید  ملیت ها  همه  که  افزود 

اسالمی« شاد و مسالمت آمیز زنده گی  کنند.
مال برادر در ادامه صحبت هایش گفت، برای رسیدن 
به صلح، به یک نظام اسالمی قوی، متمرکز و مستقل 
نیاز است. رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر افزود 
که برای رسیدن به این اصل، باید از »خودخواهی، 
منافع شخصی و جاه طلبی« عبور شود. او تأکید کرد 
که افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است و هر 

افغان حق زنده گی در این کشور را دارد.
با این حال برادر خاطرنشان کرد که برای پیش رفت 
برده  بین  از  بی اعتمادی  فضای  باید  مذاکرات صلح 
شود.  تالش  یک پارچه گی  و  وحدت  برای  و  شود 
همه  برابر  در  باید  افغانستان  مردم  که  افزود  او 
تالش هایی که تعصبات قومی، منطقه ای و زبانی را 
این  ارضی  تمامیت  که  تالش هایی  و  می زند  دامن 
کشور را به خطر می اندازد، قاطعانه ایستاده گی شود. 
که  گفت  بین االفغانی  گفت وگوهای  به  رابطه  در  او 
این گفت وگوها بیش از ده ماه است که آغاز شده، 
اما نتیجه نداشته و هنوز هم روی اصل اجندا بحث 
نشده است. او اما تأکید کرد که هیأت مذاکره کننده 
طالبان تمامی تالش هایش را برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات انجام داده است. رییس دفتر سیاسی طالبان 
در قطر گفت که مردم افغانستان باید با درنظرداشت 
داشته  نظام  ملی شان یک  و عالیق  دینی  اعتقادات 
بیرونی و »افکار غریبه ها«  او، نظام  باشند. به گفته 
تاکنون درد مردم را درمان نکرده است و از این به بعد 
نیز نمی کند. به باور او، این افکار سبب بروز مشکالت 
تأکید کرده  برادر  افغانستان شده است.  برای مردم 
به  باید  آزاد،  و  صلح آمیز  افغانستان  برای  که  است 
گفت:  او  داده شود.  اهمیت  مردم  منافع  و  ارزش ها 
راحت  و  خوب  زنده گی  می خواهیم،  پیش رفت  »ما 
اسالمی،  ارزش های  قیمت  به  نه  اما  می خواهیم؛ 
که  است  مردم  قلب  صدای  این  آزادی.  و  استقالل 

همه ما می دانیم.«
سنبله  ماه  در  صلح  گفت وگوهای  که  است  گفتنی 
سال گذشته آغاز شد. این روند تاکنون کدام نتیجه 
ملموسی نداشته است. هیأتی که از جانب افغانستان 
رفته، قرار است برای یک روز دیگر با طالبان گفت وگو 
این نشست هنوز روشن نشده است.  کند. آجندای 
پیش از این، رهبران سیاسی هشدار داده بودند که 
اگر این نشست به نتیجه مثبت نرسد، افغانستان بار 

دیگر شاهد یک جنگ نامتعارف خواهد بود.

عید یک حال و هوای دیگه داشت. حدود یک هفته 
که به عید می ماند، در تمام شهرها و روستاها زن ها 
شدن  نزدیک   با  می کدن.  شروع  ره  خانه تکانی  شان 
می رفتن ،  بازارها  سمت  به  خانواده ها  عید،  روزهای 
لباس های عیدی و میوه های خشک و تازه برای سفره 
عیدی خریداری می کدن . در شب اول عید دختران 
در دست های شان حنا  و شوق خاصی  با شور  جوان 
بانو  قربانی می کردن .«  می بستن. خانواده ها گوسفند 
قمر آه سردی می کشد و در ادامه سخنانش می گوید: 
»هیچ دریایی متالطم نمی ماند و هیچ طوفانی نیست 
که باز نایستد، به امید این که دوباره آرامی شوه و مردم 

دوباره غرق خوشی  شون .«
در همین حال وزارت داخله می گوید که تدابیر ویژه 
امنیتی را در روزهای عید روی  دست گرفته است تا 
شهروندان بتوانند در فضای امن روزهای عید را سپری 

کنند.

موضوعاتنشستصلحقطر؛

درآستانهعیدقربان؛

دولت موقت، آتش بس و تعیین میانجی

فقروناامنیخوشیهاراازمردمگرفتهاست

شمیم فروتن

یک منبع در تیم مذاکره کننده دولت که نخواست نامی از وی گرفته شود، به روزنامه 8صبح گفت که نشست  بین االفغانی پس از افتتاح، دو 
بار به صورت فشرده پشت درهای بسته ادامه یافته است. به گفته این منبع، آجندی این نشست نیز تالش برای کسب مشارکت سیاسی، 

تعیین میانجی و برقراری آتش بس بوده است. 



در پیوند به مسأله نظام سیاسی 
افغانستان،  برای  مناسب 
تقسیم  قطب  دو  به  جامعه 
واضح  همه  برای  است.  شده 
ملیت های  که  است  شده 
نظام  خواستار  غیرپشتون  حوزه 
غیرمتمرکز و اکثریت پشتون ها 
شاید  هستند.  متمرکز  نظام  حفظ  و  دوام  خواستار 
عده ای از روشن فکران و آگاهان جامعه پشتون خواستار 
نظام غیرمتمرکز و یا گونه های دیگری از نظام سیاسی 
باشند؛ اما ناسیونالیست های این جامعه و اهل حکومت 
و دولت آن، با تمام توان بر سر راه تمرکززدایی نظام 
سیاسی موجود ایستاده اند. حوزه غیرپشتون براساس 
قومی  دلیل  )به  افغانستان  قومی  و  تاریخی  شرایط 
نظام  یک  برقراری  خواهان  افغانستان(،  جامعه  بودن 
محالت  در  مردم  الزاماً  آن  در  که  است  غیرمتمرکز 

از  بیش  سقوط  و  کشور  در  طالبان  سریع  پیش روی 
۱۰۰ ولسوالی به دست این گروه طی دو ماه گذشته، 
گفتمان های  سیاسی،  محافل  در  را  زیادی  بحث های 
است.  آورده  میان  به  اجتماعی  و شبکه های  رسانه ای 
یکی از مباحث عمده و اساسی در این زمینه، چرایی 
و چگونه گی جنگ روانی است. بسیاری از کارشناسان 
امور سیاسی و نظامی بر این باور هستند که موفقیت 
طالبان در جنگ روانی، در کنار عواملی چون خروج 
مدیریت  و  رهبری  در  ضعف  خارجی،  نظامی  قوای 
نیروهای دفاعی و امنیتی، فقدان استراتژی نظامی، نبود 
سوق و اداره واحد و... نقش جدی در سقوط ولسوالی ها 
و پیش روی این گروه داشته است. با توجه به این امر، 
پرسش هایی در این زمینه مطرح می شود که نیازمند 
روانی چیست؟ چه  تعمق دقیق است. جنگ  و  تأمل 
شده  روانی  جنگ  در  طالبان  موفقیت  سبب  عواملی 
است؟ چرا حکومت افغانستان با وجود برخورداری از 
در  است  نتوانسته  رسانه ای،  طویل  و  عریض  دستگاه 
نوشته  این  روانی علیه طالبان موفق شود؟ در  جنگ 
کوشش شده است تا ضمن بررسی مختصر مفهوم و 
تعریف جنگ روانی، به عوامل و دالیل موفقیت طالبان 

در این جنگ، پرداخته شود.
افکار، جنگ اطالعاتی،  به آن جنگ  روانی که  جنگ 
جنگ  و  سیاسی  جنگ  نرم،  جنگ  تبلیغاتی،  جنگ 
خطرناک ترین  از  یکی  می شود،  گفته  نیز  کالمی۱ 
سخت  حریف  روحیه  به  و  است  جنگ  شیوه های 
حوزه  مورد  در  که  آن جایی  از  می کند۲.  وارد  لطمه 
فعالیت های مربوط به این جنگ و حد و مرز آن، اتفاق 
نظر وجود ندارد؛ ارایه تعریف روشن و دقیق برای آن 
دشوار می نماید. با آن هم، در ذیل به برخی از تعاریف 
جنگ روانی اشاره شده است. در دایرةالمعارف کمبریج، 
جنگ روانی استفاده از فعالیت هایی گفته شده است 
که باعث ترس و اضطراب در میان مردم برای نفوذ بر 
آنان بدون لطمه زدن به جسم آن ها می شود3. از دید 
امریکا، جنگ  جان کالینز، استاد دانشگاه ملی جنگ 
روانی عبارت است از استفاده طراحی شده از تبلیغات 
خصوصیات  در  نفوذ  برای  آن  به  مربوط  ابزارهای  و 
موجب  که  شیوه هایی  به  توسل  با  دشمن  فکری 
پیش رفت مقاصد مجری می شود۴. همین طور، جنگ 
به وسیله  تبلیغات  از  برنامه ریزی شده  استفاده  روانی 
مطبوعات  تلویزیون،  رادیو،  هم چون  آشکاری  عوامل 
تحریف  منظور  به  شایعه  مانند  پنهانی  عوامل  و  و... 
و  انگیزه ها  کردن  بی اعتبار  و  روحیه  تضعیف  عقاید، 
کاستن اقتدار حکومت مخالف نیز تعریف شده است۵. 
هم چنان گفته شده است که جنگ روانی، استفاده از 

کدامطرفموفقاست؟

مال برادر در مسیر عبدالرحمان  خان
اکثریت  که  شود  گفته  روشن  باید  دارد.  قومی 
و  چپ گرا  تا  دموکرات  طالب  تا  -از  پشتون  جامعه 
سلطنت طلب- خواهان نظام سیاسی متمرکز هستند. 
در این تفکر، نام هایی چون امارت اسالمی، جمهوری 
اصل  سوسیالیستی  جمهوری  و  سلطنت  اسالمی، 
تمرکز قدرت در دست یک  اصل همان  بلکه  نیست؛ 

نفر است.
ساختن نظام متمرکز قوی که به یمن سرکوب مخالفان، 
سلب آزادی از جامعه و حذف دیگران امکان پذیر است، 
مدل امیر عبدالرحمان خان است. شباهت زیادی در 
سیاست رهبری طالبان با مدل امیر عبدالرحمان خان 
دیده می شود. هم نظام متمرکز امیر عبدالرحمان خان 
و هم امارت طالبان علیه جامعه هزاره فتوا داده  است 
خواستار  دو  هر  شده اند.  نسل کشی  مرتکب  دو  هر  و 
هستند.  افغانستان  در  قوی  متمرکز  نظام  ساختن 
حاکمیت با استفاده از ایجاد ترس و رعب و فاشیسم 
مذهبی و قومی، وجه مشترک امیر عبدالرحمان،  مال 

عمر و اخالف مال عمر است.
اما عمده ترین مشکل و چالش افغانستان، نظام متمرکز 
موجود است. ریشه جنگ جاری، نظام متمرکزی است 
نشده  توزیع  عادالنه  گونه  به  قدرت  آن  طریق  از  که 
است. همین بی عدالتی در توزیع قدرت از طریق یک 
نظام متمرکز قومی مورد نظر مال برادر، سبب نخستین 
ناشی  نخستین،  شورش  شد.  افغانستان  در  قیام ها 
و  فکر می کردند ساختار  که  بود  مردمی  نارضایتی  از 
سلب  را  آنان  حق   افغانستان  در  سیاسی  نهادهای 

3- شایعه پراکنی: طی دو ماه اخیر، بازار شایعات در 
کشور بی نهایت گرم بوده است و طالبان از آن نهایت 
استفاده کرده اند. آن چه که سبب ایجاد شایعات شده و 
بازار شایعات را گرم نگه داشته، عدم دست رسی مردم 
به اخبار موثق به دلیل کتمان حقایق میدان های جنگ 

توسط طرفین است.
4- ایجاد تفرقه و تضاد: یکی دیگر از مواردی که در 
فرایند جنگ روانی توسط طالبان بارها امتحان شده، 
کوشش برای ایجاد تفرقه و تضاد میان رهبران سیاسی، 
صفوف نیروهای امنیتی و مردم است. طالبان به کرات 
طرف داران  و  حامیان  میان  در  تا  کرده اند  کوشش 
فرستادن  کنند.  ایجاد  شکاف  و  تفرقه  جمهوریت 
از آن ها برای  پیام به رهبران احزاب و خواست مکرر 
نشست درباره صلح -جدا از حکومت- در واقع تالشی 
است برای ایجاد تفرقه میان حکومت و رهبران حوزه 

جمهوریت.
5- دروغ: تکنیک قدیمی دروغ جهت ترساندن حریف 
طالبان  استفاده  مورد  دیگری  روش  عمومی،  افکار  و 
و  حقیقت  خالف  گزارش های  واهی،  ادعاهای  است. 

پیام های غیرواقعی، در این حوزه قرار می گیرد.
6- مبالغه: طالبان همیشه کوشش کرده اند، خود را 
بزرگ و قدرتمند جلوه دهند. آن ها طی دو ماه گذشته 
از این تکنیک بیش تر استفاده کرده اند و در صدد آن 
هستند که در مذاکرات صلح امتیازات بیش تری کسب 

کنند.

در  مردم  ناخواسته  و  ناآگاهانه  همراهی  دوم: 
جنگ روانی

روانی  جنگ  تا  شد  سبب  که  عواملی  از  دیگر  یکی 
همراهی  یابد،  جهت  طالبان  نفع  به  و  شود  تشدید 
ناآگاهانه و ناخواسته مردم در این جنگ بود. اکثریت 
و  مجازی  صفحات  در  ناخواسته  و  ناآگاهانه  مردم 
رسانه ها پیش روی طالبان و سقوط ولسوالی ها را بیش 
از حد پوشش دادند و بزرگ نمایی کردند. عدم تعقل 
به  رسانه ها  و  اجتماعی  شبکه های  کاربران  توجه  و 
عواقب و پیامد این بزرگ نمایی، سبب تضعیف روحیه 
چنین  که  نیز  طالبان  شد.  امنیتی  نیروهای  و  مردم 
وضعیتی را پیش بینی کرده بودند و در آرزوی تحقق 
آن بودند، از فرصت استفاده کردند و شایعات، مبالغات 
دادند.  رسانه ها  و  مردم  خورد  به  را  دروغ های شان  و 
هرگاه رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی، به عوض 
مورد  در  گسترده  اخبار  پخش  و  طالبان  بزرگ نمایی 
دستاوردهای این گروه، بیش تر روی فجایع، جنایات، 
مظالم و... طالبان تمرکز و آن ها را رسانه ای می کردند، 

بدون شک وضعیت به نفع دولت پیش می رفت.

در  حکومت  رسانه ای  دستگاه  ضعف  سوم: 
اطالع رسانی

عامل دیگری که تا به حال جنگ روانی را در مسیر منافع 
طالبان جهت داده، ضعف دستگاه رسانه ای حکومت در 
اطالع رسانی و آگاهی دهی به مردم است. متأسفانه در 

از پیام مال برادر که در آن بر نظام متمرکز  کرده اند. 
قوی تأکید شده است، یک نتیجه می توان گرفت: هدف 
حاکمیت  و  افغانستان  بر  شدن  حاکم  طالبان  جنگ 
براساس  است؛ در حالی که  انحصاری  به گونه  آن  بر 
تجربه های تاریخی، این امکان برای هیچ گروه سیاسی 

و قومی به تنهایی میسر نیست.
از  باید  واقعی معتقد است،  به صلح  اگر گروه طالبان 
و  آمادگی پذیرش شرایط  تحکم کردن پرهیز کند و 
اصول های طرف های دیگر را هم داشته باشد. پس از 
صد سال و اندی تجربه نظام های سیاسی ناکام متمرکز، 
وقت آن رسیده است که بر سر اصول جدید اداره  کشور، 
مطابق شرایط و ویژه گی های تاریخی و قومی کشور، 
توافق شود و هر قوم و گروه به حد و حدود و حق خود 
قانع و راضی باشد. طالب و هیچ گروه دیگری نمی تواند 
مشکل  ناکام  سیاسی  ساختارهای  تحمیل  و  زور  با 
افغانستان را حل کند. مشکل افغانستان بی عدالتی و 
عادالنه  تقسیم  با  این مشکل  است.  داخلی  نارضایتی 

قدرت از طریق یک نظام غیرمتمرکز قابل حل است.
دوره سلطنت های  در  متمرکز هم  دولت های  ساختار 
خودکامه، هم در سلطنت های مشروطه و هم در قالب 
و صورت جمهوری، باعث نارضایتی و خلق مشکل شده 
این  در  واقعی  ملی  توسعه و شکل گیری وحدت  از  و 
کشور جلوگیری کرده است. عامل اصلی تقابل دایمی 
و  جنگ  به  منجر  گاهی  که  مرکز  برابر  در  پیرامون 
کشتن حاکمان و رهبران سیستم و در نهایت فروپاشی 
شده، نظام متمرکز است. برای همین، می توان گفت 
که افغانستان هرگز نظام متمرکز موفق و مورد حمایت 

همه مردم نداشته است.

از  با وجود برخورداری  افغانستان  این جنگ، حکومت 
دستگاه عریض و طویل رسانه ای، خیلی مفتضحانه عمل 
ابتکار عمل را به دست گیرد.  کرده و نتوانسته است، 
عالوه  حکومت  رسانه ای  دستگاه  مفتضحانه  مدیریت 
ابتکار عمل را به دست طالبان داده، فاصله  این که  بر 
را  را بیش تر ساخته و بی اعتمادی ها  مردم و حکومت 
بیش از پیش تشدید کرده است. کتمان حقایق توسط 
سخنگویان حکومت و بی پاسخ ماندن پرسش های مردم، 
اطالعاتی  خالی  در  را  رسانه ها  و  مردم  طرف  یک  از 
مردم  تردید  و  باعث شک  دیگر  جانب  از  و  داده  قرار 
شده  حکومتی  داده های  و  اطالعات  به صحت  نسبت 
چون  واژه هایی  از  مکرر  استفاده  که  نحوی  به  است. 
و...  باریک  خط  اطالعاتی،  راز  تاکتیکی،  عقب نشینی 
نزد  حکومت  رسانه ای  دستگاه  و  سخنگویان  توسط 
مردم حساسیت برانگیز، مضحک و خنده آور شده است. 
صادق  مردم  با  حال  به  تا  حکومت  رسانه ای  دستگاه 
نبوده و توضیح قناعت بخش از بحران جاری کشور ارایه 
نکرده است. عالوه بر آن، دستگاه رسانه ای حکومت در 
پوشش فجایع، جنایات، مظالم و... دشمن نیز مسووالنه 
و فعاالنه عمل نکرده است. پس بدیهی است که دشمن 
در چنین حالتی با مخدوش ساختن اذهان عامه، جنگ 

روانی را به نفع خود تغییر می دهد.
در نهایت، هرگاه دستگاه رسانه ای حکومت به همین 
منوال پیش برود و در رویکرد اطالعاتی خویش تغییر 
نیاورد، بدون شک طالبان بیش از این در میدان جنگ 
روانی موفق خواهند بود و روحیه مردم و نظامیان را 
آسیب خواهند زد. شکست در جنگ روانی و شکسته 
گرم  جنگ  شکست  نظامیان،  و  مردم  روحیه  شدن 
رسانه ای  دستگاه  به  بنابراین،  دارد.  دنبال  به  نیز  را 
با شناسایی خالها  حکومت پیشنهاد می شود که: ۱( 
اطالع رسانی  خود،  ساختار  در  موجود  کاستی های  و 
درست را نهادینه و اعتماد از دست رفته را احیا کند. ۲( 
دستگاه رسانه ای حکومت با اتخاذ شیوه مدیریتی سالم، 
شبکه های اجتماعی را به صورت درست مدیریت و با 
روحیه دهی به مردم، ابتکار عمل در جنگ روانی را از 
دست طالبان خارج کند. 3( جنایات، فجایع و... طالبان 
را رسانه ای کند و فعاالنه در این زمینه گام بردارد و 
افکار عمومی مردم افغانستان و جهان را برعلیه جنایات 

این گروه بسیج کند.

منبع ها
۱- نصر، صالح، جنگ روانی، ترجمه محمود حقیقت 

کاشانی، نشر سروش، چاپ دوم، ۱38۰، ص 89.
www.oxford dictionary.com -۲

www.cambridge dictionary.com -3
۴- جان. ام. کالینز، استراتژی بزرگ )اصول و رویه ها(، 

ترجمه کورش بایندر، ۱37۰، ص 7۱3.
۵- متفکر، حسین، جنگ روانی، ۱38۵.

6- موالنا، حمید، جنگ روانی و فریب کاری رسانه ای، 
و سنجش، سال دهم، شماره 3۴،  پژوهش  فصل نامه 

۱38۲، ص 3۵.
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هستند.  تصیمیم گیری  صالحیت  دارای  خودشان 
حفظ  خاطر  به  پشتون  جامعه  سیاست مداران  اما 
سیاست خویش بر دوام نظام ریاستی و کاماًل متمرکز 
تأکید می کنند. ساختن نظام متمرکز قوی که آرزو و 
رویای امیر عبدالرحمان خان )مستبدترین امیر تاریخ 
افغانستان( بود، رویا و آرمان مال برادر و دیگر رهبران 

طالبان نیز است.
تمرکزگرایی و تمرکززدایی برای طرف های دخیل در 
سیاست افغانستان به امر حیثیتی و قومی بدل شده 
رهبران  دیگر  و  برادر  مال  حتا  که  اندازه ای  به  است. 
نیز آن را خط سرخ خویش می دانند و  گروه طالبان 
هیأت  با  مشترک  نشست های  و  مصاحبه ها  اغلب  در 
یک  برقراری  ضرورت  حکومت،  گفت وگوکننده 
می دانند  همه  می کنند.  برجسته  را  متمرکز  نظام 
دریافت های  براساس  طالبان  گروه  تمرکزخواهی  که 
انگیزه  بیش تر  بلکه  نیست؛  ملی  یا ضرورت  پژوهشی 

هر نوع وسیله  به منظور تأثیرگذاری بر روحیه و رفتار 
یک گروه با هدف نظامی مشخص است که عموماً از 

طریق راه اندازی فعالیت های ذیل، تحقق پیدا می کند:
۱- تبلیغات راهبردی؛

۲- تبلیغات جنگی؛
3- نشر خبر؛

۴- فریب دشمن به روش منظم و دقیق؛
۵- تبلیغات سری6.

گرفته می شود که  نتیجه  گفته شد، چنین  آن چه  از 
در جنگ روانی، عموماً جهت تضعیف روحیه حریفان 
و  تبلیغات  از  آن ها،  میان  وحشت  و  ترس  ایجاد  و 
همان  دقیقاً  این  و  می شود  استفاده  شایعه پراکنی 
این گروه  انجام دادند/می دهند.  بود که طالبان  کاری 
در  زیرکانه  و  متبحرانه  با شروع جنگ گرم،  هم زمان 
صدد تخریب روحیه مردم و نیروهای دفاعی و امنیتی 
سرعت  به  را  آنان  روانی  و  ذهنی  فضای  و  برآمدند 
مغشوش کردند. آن ها با توسل به تکنیک های مختلف، 
چنان خود را قدرتمند و بزرگ جلوه دادند که روحیه 
مردم و نیروهای دفاعی و امنیتی آسیب دید و بسیاری 
از مناطق بدون درگیری و مقاومت به دست این گروه 
افتاد. به نظر می رسد که سه عامل اساسی، طالبان را 
در این جنگ یاری کرد و جنگ روانی را به نفع این 

گروه تغییر داد:

از  استفاده  در  طالبان  ویژه  مهارت  اول: 
تکنیک های مختلف جنگ روانی

همان گونه که در باال نیز اشاره شد، طالبان جنگ روانی 
را خیلی متبحرانه و زیرکانه راه اندازی و مدیریت کردند 
بهره  مختلف  روش های  و  تکنیک ها  از  راه  این  در  و 
بردند. در یک بررسی کلی، تکنیک ها و روش های مورد 
استفاده این گروه را می توان به شرح ذیل خالصه کرد.
و  تهدید  حربه  از  استفاده  وحشت:  و  ترس   -1
از  ایجاد رعب و وحشت میان مردم و نظامیان، یکی 
پرکاربردترین روش های مورد استفاده طالبان است. در 
بسیاری از مناطق و ولسوالی ها، این گروه با ترساندن 
مردم و نظامیان موفق شده است، اراده و روحیه مقاومت 
را سست کند و بدون هیچ گونه درگیری و مقاومت، این 
مناطق را به دست آورد. صدور ابالغیه های تهدیدآمیز 
از سوی طالبان قبل از حمله این گروه بر ولسوالی ها و 
میانجی گری بزرگان قومی، نمونه هایی از تالش طالبان 

در این راستا است.
2- تشویق و ترغیب: یکی دیگر از تکنیک های مورد 
استفاده طالبان در جنگ روانی، تشویق و ترغیب است. 
طالبان با تشویق مردم و نظامیان به صورت نمایشی، 
کوشش کرده اند تا هم در میدان های جنگ و هم در 

امور مردم داری به موفقیت هایی دست یابند.
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در تاریخ معاصر افغانستان، ۲6 
خورشیدی،   ۱3۵۲ سرطان 
روز مهمی است. محمدداوود 
طی  تاریخ  همین  در  خان 
یک کودتای بدون خون ریزی 
از  عضوی  او  رسید.  قدرت  به 
پسر  بود؛  سلطنتی  خانواده 
باور  به  افغانستان.  اسبق  شاه  محمدظاهر،  کاکای 
بسیاری ، مسیر تاریخ افغانستان با کودتای ۲6 سرطان 
عوض شد؛ نظم دوصد ساله سلطنتی که به نظم سنتی 
تاریخ  همین  در  امر،  واقعیت  در  است،  مشهور  نیز 
شکست و فصل پرماجرای افغانستان آغاز شد. داوود 
ادامه دار  سکوت  او  بود.  معترض  سیاست مدار  خان 
آن سوی  سرزمین های  به  نسبت  افغانستان  شاهان 
دیورند را مرگ بار و مایه شرم ساری می خواند. داوود 
پس از به قدرت رسیدن، اعالم کرد که این سکوت 
دیگر شکسته است. با توجه به همین رویکرد، از او 
در تاریخ به عنوان »قهرمان داعیه پشتونستان« یاد 

می شود.

محمدداوود کی بود؟
داوود خان در ۱8 جوالی ۱9۰9 برابر با ۲7 سرطان 
۱۲88 خورشیدی در کابل به دنیا آمد. او در مدرسه 
افسری  دانشکده  از  و  دید  آموزش  کابل  نظامی 
فارغ التحصیل شد. داوود خان فرزند سردار محمدعزیز 
ریاست  از  قبل  است.  محمدنادرشاه  برادر اندر  خان، 
جمهوری، او در پست های مهم نظامی، از جمله وزارت 
دفاع، کار کرد. محمدداوود دو سال )۱3۲6 - ۱3۲8( 
سفیر افغانستان در فرانسه بود. مهم ترین مقامی که او 
در دوره سلطنت محمدظاهر شاه به آن رسید، مقام 
نخست وزیری بود. در ماه سپتامبر ۱9۵3 برابر با ۱6 
سنبله ۱33۲، نخست وزیر افغانستان شد. ده سال در 
این مقام باقی ماند و در سال ۱963 برابر با ۱3۴۲ در 
شرایطی که رابطه اش با شاه خوب نبود، از صدارت 

استعفا داد.

در منابع تاریخی، از محمدداوود به عنوان سیاست مدار 
پرخاشگر، حسود، جاه طلب و ناسیونالیست یاد شده 
است. به باور عده ای، تالش داوود برای افزایش قدرت، 
او که صدراعظم  و  میان محمدظاهر شاه  باعث شد 
بود، اختالفاتی به میان آید و در نهایت سبب استعفا/

برکناری او شود. پس از داوود، داکتر یوسف مأموریت 
تصویب  با  و  گرفت  برعهده  را  موقت  دولت  تشکیل 
اعالم  قانون جدید، شاهی مشروطه در کشور  شدن 
شد. با تصویب قانون جدید، اعضای خانواده سلطنتی، 
این  به  شدند.  منع  دولتی  مأموریت های  اجرای  از 
ترتیب، محمدداوود برای ده سال خانه نشین و سرگرم 
برنامه ریزی برای بازگشت به قدرت بود. او با استفاده 
را  کودتا  طرح  ارتش،  میان  در  گسترده اش  نفوذ  از 
به اجرا گذاشت و در ۲6 سرطان ۱3۵۲ برابر با ۱7 

جوالی ۱973 بر اریکه قدرت تکیه زد.

کودتا چگونه اتفاق افتاد؟
کودتای ۲6 سرطان، بدون خون ریزی اتفاق افتاد و به 
پیروزی رسید. داوود به عنوان رهبر کودتا، در نخستین 
ساعات پیروزی، از طریق رادیو افغانستان پایان نظم 
جمهوری  را  جدید  نظم  و  کرد  اعالم  را  سلطنتی 
خواند. در جمهوریت تازه اعالم  شده، مقام های رییس 
جمهوری، نخست وزیری و وزارت های دفاع و خارجه، 

همه به شخص محمد داوود خان رسید.
محمدنبی عظیمی، در کتاب »اردو و سیاست«، در 
نکات  مورد رخدادهای جریان کودتای ۲6 سرطان، 
مهم و درخور توجهی را به دست می دهد. براساس 

داوود به دام افتاد.« )لیون پاوالدا و لیال پاوالدا، ۱38۵(
حامی  داوود،  پشتونستان خواهی  داعیه  این گونه، 
بیرونی پیدا کرد و آهسته آهسته زمینه نفوذ شوروی 
در افغانستان آماده  شد. این در حالی بود که سیاست 
آن سوی  سرزمین های  و  پاکستان  برابر  در  سلطنت 
محمدداوود،  سیاست  و  رویکرد  تندی  به  دیورند، 
و  رفتار  نبود.  افغانستان،  زمان  آن  نخست وزیر 
روابط  کافی  قدر  به  اما  خان  داوود  موضع گیری های 
دو همسایه را مکدر ساخته بود. به باور لیون پاوالدا 
و لیال پاوالدا »این منازعه پشتونستان بود که رشته 
گسیخته ای را به وجود آورد که شوروی ها توانستند 
آن را کش کنند تا تار و پود بافت افغانستان را از هم 

بگسلند و ریشه ریشه نمایند.«

با استعفای داوود از مقام نخست وزیری، دوره ده ساله 
از سکوت  او  ناراحتی  اما  آغاز شد؛  او  »خانه نشینی« 
»دو صد ساله« سلطنت نسبت به سرزمین های آن سوی 
دیورند، هم چنان پابرجا بود. این ناراحتی و عشق به 
پشتونستان، در نهایت او را روی صحنه آورد و انگیزه ای 

شد برای طرح و سازمان دهی کودتای ۲6 سرطان.
محمدداوود خان،  صدارت  یادگار  بسیاری،  باور  به 
و  آزادی خواهان  سرکوب  بود؛  سانسور  و  سرکوب 
سانسور مطبوعات. او هرچند تشکیل پشتونستان را 
شعار داد، اما »بازگشت به آزادی های دموکراتیک را 
هم چنان متروک گذاشت.« )عبداهلل شادان، بی بی سی(

پس از کودتا؛ داوود خان و منازعه پشتونستان
پس از روی کار آمدن جمهوریت، محمدداوود داعیه 
قرار  خود  خارجی  سیاست  محور  در  را  پشتونستان 
دیورند،  آن سوی خط  سرزمین های  به  نسبت  و  داد 
داعیه،  این  پی گیری  و  طرح  با  کرد.  ارضی  ادعای 
رابطه پاکستان و افغانستان متشنج شد و اسالم آباد در 
پاسخ به سیاست پشتونستان خواهی داوود، استراتژی 
داوودخان  کرد.  عملی  را  کابل  بر  فشار  کردن  وارد 
فشار  تحت  و  می شد  دور  مسکو  از  که  شرایطی  در 
فزاینده پاکستان قرار داشت، تالش کرد برای فرار از 
انزوای منطقه ای و جهانی، حمایت کشورهای عربی و 
ایران را به خود جلب کند. این تالش ها اما موثر واقع 
نشد و با گذشت هر روز وضعیت به ضرر کابل پیش 
 رفت. سرانجام، داوود خان آماده شد با پاکستان از راه 
»مذاکره و سازش« پیش آید و سیاستی که براساس 
آن »نهضت پشتون ها« و »داعیه پشتونستان« تقویت 

و تبلیغ می شدند را کنار بگذارد.
بیستم«،  قرن  در  »افغانستان  ظاهر طنین در کتاب 
تغییر سیاست داوود نسبت به پاکستان و عبور او از 
داکتر  از  نقل  به  را  این کشور  با  به سازش«  »ستیز 
دولت  سفیر   ۱97۵ سال  در  که  شیرزوی  رحیم 
افغانستان در پاکستان بوده و اولین پیام حسن نیت 
پاکستان  نخست وزیر  بوتو،  علی  ذوالفقار  به  را  داوود 
رسانده، این گونه توضیح داده است: »داوود خان گفت 
که به بوتو گفته شود که ما یک پاکستان و افغانستان 
قوی می خواهیم. برای این که احساس ما در این است 
که اصل سرحد هندوستان از پاکستان عبور کرده تا 
هندوکش است. وقتی که من این پیام را به بوتو بردم، 
بوتو باورش نمی آمد که داوود خان چطور یک پاکستان 
و افغانستان متحد و قوی می خواهد.« )ظاهر طنین، 

)۱87 :۱38۴
با ارسال این پیام، در سطح دیپلماتیک فصل جدیدی 
در رابطه افغانستان و پاکستان کلید خورد. یک سال 

اطالعات او، در شرایطی که داوود خان در حال اعالم 
عملیات براندازی نظم سلطنتی بود، تعدادی از »رجال 
استرجنرال  و  عبدالولی  سردار  شمول  به  بزرگ« 
خان محمد خان، وزیر دفاع، در ضیافتی به مناسبت 
روز ملی عراق در سفارت آن کشور در کابل حضور 
داشتند. این ضیافت در شانزدهم جوالی برابر با ۲۵ 
سرطان ۱3۵۲ خورشیدی )یک روز قبل از کودتا( برپا 
شده بود. پس از این مهمانی، مقام های ارشد نظامی و 
»رجال بزرگ« حکومت، شامگاه در منزل سفیر امریکا 
به مناسبت معرفی اتشه نظامی آن کشور جمع شدند 
و با »خوردن غذاهای مکلف و نوشابه های گوارا، مست 
راحت  بستر  در  بی اعتنا  و  بی خبر  باده  از  شنگول  و 

غنوده بودند و عرض برین را سیر می کردند.«
طرح ریزی  این گونه  سلطنتی  نظم  براندازی  عملیات 
شده بود: »۱( گرفتاری سردار ولی و خلع سالح نمودن 
پرسونل گارد شاهی و اشغال میدان هوایی کابل توسط 
قطعه ۴۴۴ کماندو؛ ۲( گرفتاری وزیر دفاع ]خان محمد 
خان[، مارشال شاه ولی خان و اشغال رادیو افغانستان، 
تقسیم سالح برای گروپ های گرفتاری و تانکیست ها 
توسط قطعه انضباط؛ 3( گرفتاری شهزاده احمدشاه 
 ۴۴۴ قطعه  کمک  به  گرفتاری  گروپ های  توسط 
کماندو، گرفتاری قوماندان فعال اردو توسط افسران 
در صورت ضرورت جلب  و  قطعات  کودتاچی همان 
کمک از قطعه انضباط یا فراشوت؛ و ۴( اشغال شهر 
کابل توسط تانک ها و وسایط لوای ۴ و ۱۵ زره دار.« 

)نبی عظیمی، ۱378: 87(
قطعه  وظایف  او  که  می دهد  توضیح  عظیمی  آقای 
که  است  بوده  کرده  تقسیم  گونه ای  به  را  انضباط 
مارشال  و  دفاع  وزیر  خان،  خان محمد  آن  براساس 
اشغال  هم چنان  می شد .  دست گیر  خان  شاه ولی 
رادیو افغانستان و تأمین امنیت جاده وزیر اکبر خان 
انضباط  قطعه  مسوولیت  ارگ-  الی  عامه  -از صحت 
سردار  دستور  به  شب،  یک ونیم  ساعت  است.  بوده 
محمدداوود امر آغاز کودتا صادر و عملیات به درستی 
بازداشت  دفاع،  وزیر  خان،  خان محمد  می شود.  اجرا 
برق آسا  »حمله  می شود.  تسخیر  افغانستان  رادیو  و 
کلوپ عسکری،  و  افغانستان  رادیو  افغان  فلم،  باالی 
توان مقاومت را از مدافعان و افراد محافظ این نقاط 
سلب کرد و ما به سهولت به رادیو افغانستان دست 
و  محافظان  پولیس،  ژاندارم،  افراد  سالح  یافتیم. 
پهره داران کلوپ عسکری به دست آمد و پهره داران 
ما به عوض آن ها مستقر گردیدند. ما سربازان خویش 
را از چهارراهی آریانا تا صحت عامه جابه جا کردیم و 
پروای  در  اشتراک  که جهت  افسرانی  جمع آوری  به 
بودند،  روان  محمودخان  پل  سوی  به  رسم گذشت 
پرداختیم و با عزت و احترام زیاد از آن ها خواستیم 
تا روشنی صبح و روشن شدن وضع با ما باشند. آن ها 
بسیار متعجب و غافل گیر شده بودند. باور نمی کردند 
باشد.«  رسیده  پیروزی  به  سرعت  این  به  کودتا  که 

)همان، 88(
محمدظاهر شاه در جریان کودتا در بیرون از افغانستان 
به سر می برد. سرعت در اجرای عملیات براندازی نظم 
سلطنتی و عدم حضور شاه در کشور، عواملی بود که 
کودتا بدون خون ریزی به نتیجه رسید و داوود خان 
فرد  عنوان  به  حکومت،  از  دوری  دوره  یک  از  پس 
نخست )رییس جمهور( به قدرت بازگشت. خط مشی 
او روشن بود؛ رشد اقتصادی افغانستان، ساختن یک 

دولت مقتدر و پستونستان خواهی.

چرا کودتا؟
پشتونستان  منازعه  تاریخی،  مستندات  براساس 
زمانی آغاز شد که محمدداوود در سال ۱9۵3 برابر 
لیون  شد.  منسوب  نخست وزیری  مقام  به   ۱33۲ با 
پاوالدا و لیال پاوالدا در کتاب »کشور شاهی افغانستان 
و ایاالت متحده«، می نویسند داوود از آن جایی که یک 
ناسیونالیست پشتون پرخاشگر بود، با رسیدن به مقام 
نخست وزیری، به حکم ضرورت نیز وادار می شد تا در 
بردارد. »برای  افغانستان گام  اتحاد  جهت نوسازی و 
ناسیونالیسم  تا  برآمد  او در صدد  این اهداف،  تحقق 
پشتون را به حیث نیروی محرک به کار برد. در نتیجه 
او به  زودی خود را عمیقاً در کش مکش با پاکستان 
یافت. این همان فرصتی بود که اتحاد جمهوری های 
شوروی از دیر زمانی انتظارش را می برد و زیرکانه از 
ضعف افغانستان در برابر پاکستان بهره برداری می کرد. 
داوود نمی توانست هیچ گونه پشتی بانی ایاالت متحده 
برای  خواه  و  خود  پشتونستان  موضع  برای  -خواه 
درخواست های خویش برای کمک نظامی- تا موازنه 
با نیروی بزرگ تر پاکستان برقرار شود را حاصل نماید. 
اتحاد جمهوری های شوروی هردو را پیش کش نمود و 

عشق یک طرفه محمدداوود خان
پشتونستانخواهی؛

افغانستان و  بعد )۱976(، داوود خان، رییس جمهور 
منظور  به  پاکستان،  نخست وزیر  بوتو،  علی  ذوالفقار 
به  پشتونستان،  مسأله  از جمله حل  اختالفات،  حل 

کشورهای یک دیگر سفر کردند.
روابط  عادی سازی  وصف  با  که  بود  حالی  در  این 
دایمی  حل  برای  پاکستان  دیپلماتیک،  سطح  در 
بنیادگرایی  روی  خود،  نفع  به  پشتونستان  منازعه 
هم چنان  افغانستان  امور  در  مداخله  ابزار  عنوان  به 
تاریخی،  مستندات  براساس  می کرد.  سرمایه گذاری 
پاکستان غرض مداخله در افغانستان، پس از روی کار 
داخل  در  را  آموزشی  اردوگاه های  داوود خان،  آمدن 
سرطان   ۲6 کودتای  از  »پس  کرد:  تأسیس  خاکش 
رسماً  را  آموزشی  اردوگاه های  بوتو  کابل،  در   ۱3۵۲
در منطقه رزمک وزیرستان ایجاد و زیر نظر نصیراهلل 
بابر )پشتون تبار( که در آن وقت به رتبه دگرمن در 
بست بازرس عمومی قطعات ملیشه های پاکستان در 
سرحدات شمالی آن کشور ایفای وظیفه می کرد، فعال 

ساخت.« )عبدالخالق آزاد، ۱398: ۱۰(
در  داشت،  که  اقتدارگرایی ای  روحیه  با  داوودخان 
با  هم  و  اسالم گریان  با  هم  جمهوریتش،  جریان 
هر  کرد  تالش  او  به مشکل خورد.  جریان های چپ 
دو جریان را سرکوب کند و تا حدودی ضعیف سازد. 
فرار  پاکستان  به  اسالم گریان  فشار،  این  نتیجه  در 
پاکستان  که  شدند  آموزشگاه هایی  جذب  و  کردند 
در خاکش به منظور تربیت آنان ساخته بود تا روزی 
علیه کابل استفاده شوند؛ اما حزب دموکراتیک خلق، 
کودتای خونینی را علیه داوود سازمان دهی کرد و به 

جمهوریت پنج ساله او پایان داد.

نتیجه گیری
با  پایان سلطنت که  تاریخ نگاران،  از  باور بسیاری  به 
نسبی  آرامش  پایان  شد،  امضا  محمد داوود  دستان 
افغانستان نیز بود. او در زمان نخست وزیری به دلیل 
عشقی که نسبت به داعیه پشتونستان داشت، در دامن 
شوروی افتاد و برای رفع تهدید پاکستان تالش کرد از 
مسکو کمک بگیرد. داوود پس از کودتای ۲6 سرطان 
و نشستن بر اریکه قدرت، بار دیگر پشتونستان خواهی 
را مشی سیاست خود اعالم کرد و این گونه افغانستان 
به صورت جدی درگیر بازی های منطقه ای و جهانی 
شد. در شرایطی که نظم سلطنتی شکسته بود و داوود 
از در سرکوب با مخالفان اسالم گرا و چپ خود پیش 
آمده بود، پاکستان سرمایه گذاری روی بنیادگرایی به 

مثابه ابزار مداخله در امور افغانستان را آغاز  کرد.

برنامه پاکستان کارگر افتاد. آموزشگاه ها در سال های 
به  او  از سقوط حکومت  اخیر حکومت داوود و پس 
دست حزب دموکراتیک خلق، برای پاکستان ارزش 
با استفاده از  بیش  تر پیدا کرد و این کشور همسایه 
جنگ  مدارس،  این  در  آموزش دیده  جهادگرایان 
فرسایشی و پیچیده علیه افغانستان را آغاز کرد. آن 
جنگ تا امروز ادامه دارد و افغانستان هم چنان چوب 
منازعه  شاید  می خورد.  را  داوود  پشتونستان خواهی 
برای  محمدداوودخان  یادگار  بزرگ ترین  کنونی، 

افغانستان باشد.

منبع ها
و سیاست، چاپ سوم،  اردو  ۱- محمدنبی عظیمی، 

.۱378
۲- لیون پاوالدا و لیال پاوالدا، کشور شاهی افغانستان 
و ایاالت متحده، ترجمه غالم صفدر پنجشیری، مرکز 

مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه، ۱38۵.
بازگشت  و  داوود خان  صدارت  شادان،  عبداهلل   -3

محدودیت و سانسور، بی بی سی، ۱39۰.
۴- ظاهر طنین، افغانستان در قرن بیستم )۱9۰۰-

۱996(، انتشارات عرفان، ۱38۴.
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انتشارات نسل نود، ۱398.
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در سال ۱9۵۵ در رأس یک هیأت بلندپایه به افغانستان 
سفر کرد. عکس از شبکه های اجتماعی

مجاهدین تحت حمایت مستقیم پاکستان قرار داشتند. 
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چند روز پیش کتابی از داکتر موسی توانا مطالعه می کردم. 
با خواندن قسمت هایی از آن، دریافتم که به راستی این اثر 
یکی از آثار جامع و پر مغز و پیش رو در خصوص اجتهاد 
فقهی و اصولی است. سپس یادم افتاد که بیستم سرطان، 
به همین مناسبت،  ا ست.  توانا  سال روز درگذشت داکتر 
خواستم چیزی راجع به ایشان در راستای پاسداشت از 
اندیشه  وانفسای غربت فرهنگ و  این  فضل و دانش در 

بنویسم.

موسی توانا کی بود؟
از   )۱38۵  -  ۱3۱۴( توانا  محمدموسی  سید  داکتر 
دانشمندان و محققان دینی برجسته افغانستان و استاد 
جهان  این  از  رخت  پیش  سال  پانزده  که  بود  دانشگاه 
بر بست و به تعبیر خیام، با هفت هزار سالگان سر به سر 

شد.
با آن که زادگاه استاد توانا راِغ بدخشان است؛ اما بعد تر در 
رستاق تخار سکونت اختیار کرده است. رستاق پیش از 
تهاجم مغول »ولوالج« نامیده می شده است. ظهیرالدین 
ولوالجی، صاحب فتاوای »الولوالجیه« در فقه حنفی نیز از 

همین منطقه است.
موسی توانا مقدمات پاره ای از علوم را در نزد کاکا و برادرش 
و بعضی دیگر از علمای منطقه فرا گرفت و سپس وارد 
مدرسه های حکومتی شد تا این که در سال ۱96۰ میالدی 
از دانشکده شرعیات دانشگاه کابل فراغت حاصل کرد. این 
دانشکده های  مضامین  اکثریت  زمان،  آن  در  دانشکده 
شریعت و قانون، زبان و اصول دین دانشگاه االزهر را در 
نصابش جای داده بود. پس از فراغت از دانشگاه، نظر به 
توانایی ای که از خود نشان داده بود، فوراً به عنوان استاد 
همکار در دانشکده شرعیات گماشته شد. در کنار این که 
مضمون زبان عربی را در مدرسه ابوحنیفه تدریس می کرد 
و در صورت نیاز مضامینی هم چون میراث، اصول فقه و 
نحو را در دانشکده شرعیات کابل نیز به دانشجویان درس 
کابل تصمیم  دانشگاه  این که در سال ۱96۴،  تا  می داد. 
دانشکده  به  تحصیالتش  تکمیل  برای  را  وی  گرفت، 
شریعت و قانون االزهر در قاهره بفرستد. او پس از طی 
مرحله ماستری در سال ۱967 به نوشتن تز دکترایش با 
موضوع »اجتهاد و نیاز ما به آن در عصر حاضر« شروع 
کرد و در نخستین ماه سال ۱97۲ گواهی نامه دکترایش 
را به »مرتبه شرف اولی« )باالترین درجه ای که دانشجوی 
دکترا ممکن است، دریافت کند( به دست آورد. )دیباچه 

رساله دکترای استاد توانا، ص ۵ - 6(
داکتر موسی توانا پس از این که در سال ۱3۵۰ خورشیدی 
از دانشگاه االزهر مصر مدرک دکترایش را به دست آورد، به 
افغانستان برگشت و سرگرم تدریس در دانشکده شرعیات 
او در شرایطی به وطن برگشت  دانشگاه کابل شد. ولی 
که تب و تاب های سیاسی باال گرفته بود و صف بندی های 
ایدئولوژیک به اوج خود رسیده بود و گروه های مختلف 
سیاسی به شدت به سرباز گیری مشغول بودند. او از سر 
ناگزیری در پهلوی کار فکری به فعالیت های سیاسی هم 
روی آورد و از افراد شاخص جریان نهضت اسالمی و مرجع 
فکری جوانان مسلمان در این دوران بود و در مشاجرات و 
کشمکش های فکری بر ضد گروه های چپ شرکت می کرد.
به قول آقای اکرام اندیشمند، باری استاد توانا در مجله 
در  که  بود  نوشته  پیشاور،  چاپ  »المجاهدون«،  عربی 

جنگ طوالنی و شهری که پر است از زنده گی های ناتمام. 
ظاهراً جنگ کندز دیگر ارزش خبری چندانی ندارد، زیرا 
جزو روال عادی وضعیت این والیت در جریان حد اقل 
هفت سال اخیر شده است. اما چیزی که این روزها در 
دایره کوچک تحت تسلط آزادی مدنی )حاکمیت دولت( 
در شهر کندز متناقض با روایت جنگی دیده می شود، 
دیوارنگاری برای صلح است. دیوارها صلح می خواهند، 
اما طالبان جنگ می کنند. مردم در مرکز شهر کندز در 
دیوارها صلح را می خوانند و از فضا، آواز جنگ می شنوند. 
را  و بی پایان  اما جنگی خونین  اشتیاق بی پایان صلح، 

شاهد است.
در حالی که طالبان با چنگ و دندان و با تمام نیرو، خود 
غیرنظامیان  روزانه  و  رسانده اند  شهر  دروازه های  به  را 
قربانی های زیادی را متقبل می شوند، صدای مردم در 
دیوارهای شهر کندز، تزیین  شده است: تأمین امنیت، 
بدل شده  آرزو  به  که  دیگر  هزار حق  و  آرامش، صلح 
از  پاکتی  که  خانمی  ساله،   3۲ ظریفه  از  وقتی  است. 
خانه  در  را  آن  می خواهد  و  خریده  را  رومی  بادنجان 
صلح  دیوارنگاری های  وقتی  که  می پرسم  بسازد،  ُرب 
را می بیند و هم زمان صدای شلیک را می شنود، برای 
کشورش چه آرزو دارد. می گوید: »من همراه سه طفل 
شش ساله، چهار ساله و دو ساله مانده ام. شوهرم در جنگ 
کشته شد. آرزویم این است که کسی جنگ نکند، کسی 
به کسی کار نداشته باشد، هیچ کس بدبخت نشود و 
بدهیم  ارزش  همدیگر  به  کنیم،  زنده گی  انسان  مثل 
دیوارنگاری ها[  به  ]اشاره  این عکس ها  احترام کنیم.  و 

و زمینه را برای ایجاد فتنه و آشوب فراهم می سازند.

توانا و تالش برای احیای اصل اجتهاد دینی
رساله دکترای استاد توانا »االجتهاد و مدی حاجتنا الیه 
في هذا العصر« )اجتهاد و نیاز ما به آن در عصر حاضر( 
از  را  امتیاز  باالترین  رساله  این  نوشتن  با  توانا  دارد.  نام 
سوی استادان به دست آورد و هیأت داوری به دانشگاه 
از  یکی  کتاب  این  کرد.  را  اثر  این  االزهر سفارش چاپ 
دارای  علمی  وثاقت  و  وزن  نظر  از  که  است  کتاب هایی 
مرتبت رفیع است و در محافل علمی جهان اسالم نیز از 
شهرت خوبی برخوردار است و دست کم نسخه ای از آن 
یافت  در همه کتاب خانه های سراسر کشورهای اسالمی 
هم چون  درجه یکی  و  سرشناس  دینی  عالمان  می شود. 
داکتر یوسف قرضاوی نیز در نوشته های شان از این کتاب 

بهره جسته اند.
اما  ضروری،  است  امری  اگرچه  کتاب  این  نقد  و  مرور 
فرصتی درازدامن تر و حوصله ای بیش تر می خواهد؛ خاصه 
و حجیم  پر محتوا  کتاب  در خصوص  این که  به  توجه  با 
حرف می زنیم که در چند سطر نمی توان حق آن را به 
درستی گزارد. فعاًل همین قدر بگویم که توانا در این کتاب 
به یکی از مهم ترین مسائل و معضالت فقهی و اصولی در 
ادا  به درستی  را  روزگار کنونی می پردازد و حق مطلب 
می کند و همه جوانب مسأله را مورد کند و کاو قرار می دهد. 
ما در این کتاب با محققی مواجه می شویم که عالوه بر 
از  اصولی  و  فقهی  گران سنگ  میراث  بر  تمکن  و  تسلط 
تحوالت فکری جهان معاصر بیگانه نیست و به خوبی با 
پرسش های روزگار کنونی آگاه است. نیز در این کتاب با 
پژوهشگری مواجه می شویم که برج  عاج  نشین نیست و 
فقط خود را موظف به انجام تحقیقات خشک و عبوس 
نمی داند؛ بلکه با طرح مقوله اجتهاد و ضرورت احیای آن، 
در صدد توانا نشان دادن اسالم در مواجهه با چالش های 
معاصر است. در جای جای این کتاب کشمکش های فکری 
و تنش های ایدئولوژیک نیمه دوم قرن بیستم میالدی به 

خوبی مشهود و محسوس است.

پری رو تاب مستوری ندارد
براساس روایت ها، داکتر توانا آدم فروتن و خاکسار بود و 
نبود.  یا عوام  به دنبال هیاهو گری و جلب توجه خواص 
حواریون و اذنابی هم نداشت که کارهای علمی اش را در 
دستاوردهای  و  بزنند  دست  برایش  و  کنند  کرنا  و  بوق 
آخر  سال های  در  بکشند.  دیگران  رخ  به  را  علمی اش 
حالت  در  نیز  و  زیست  بی نام ونشان  تقریباً  زنده گی اش 
گم نامی و انزوا چشم از جهان فرو بست. با این همه، نام او 
تا سال های متمادی از یاد اصحاب علم و تحقیق فراموش 
نخواهد شد. آقای موسی توانا تألیفات دیگری هم دارد؛ اما 
فقط تز دکترایش کافی است تا مقام شامخ او را در نزد 

اهل دانش و فضل محرز و مسلم کند.
حقیقت امر آن است که اندیشه های ناب و فکرهای زیبا 
دل ها  زمان  مرور  به  تبلیغات  و  پروپاگاندا  به  نیاز  بدون 
میان  از  را  موانع  و  می شکند  را  حصارها  و  می رباید  را 
تاب  »پری رو  جامی:  عبدالرحمان  قول  به  بر می دارد. 
مستوری ندارد - چو در بندی ز روزن سر برآرد«. برخالف 
حرف های سطحی و اندیشه های کلیشه ای و تقلیدی که 
شاید چند روزی به زور تبلیغات صوالن و جوالن کند؛ 
عاریتی  و  برمال می افتد  آن  کائنات  و  کنه  تدریج  به  اما 
فراموشی  باد  به  تدریج  به  و  بودن آن آشکار  و عیبناک 

سپرده می شود.

توانا و تالطم های سیاسی
تأسف بار این است که اشخاصی هم چون داکتر موسی توانا 
به علت آشوب ها و آشفته گی های سیاسی ای که پس از 

ناگوار و جنگ و مزایای صلح پرداخته است. او می گوید: 
»با این تابلوها، با جنگ می جنگیم. خواست کل مردم 

عام آرامش است، همین که جنگ نباشد.«
احمدشاکر حبیب، یکی دیگر از نقاشان کندز ، در کنار 
رنجبر مصروف دیوارنگاری است. او می گوید که در این 
روزها »جنگ های خانمان سوز« در کندز افزایش یافته و 
این امر سبب رنجش ما و مردم شده است. او می افزاید: 
و  برآمدیم  به شهر  نقاشی  وسایل  با  »به همین خاطر 
مخالفان  به  را  صلح  پیام  دیوارنگاری  با  می خواهیم 

حکومت برسانیم.«
آفتاب غروب کرده و تاریکی فضای شهر کندز را احتوا 
کرده است. رنجبر با همکارش در حالی سخت مصروف 
»دژی  مثل  امنیتی  نیروهای  که  است  دیوارنگاری 
محکم« در برابر طالبان ایستاده اند تا از شهر کندز دفاع 

کنند.
در اطراف محل دیوارنگاری، شماری از بی جا شده گان 
جنگی دیده می شوند. شماری از کودکان آواره، در محل 
دیوارنگاری جمع شده اند و با دقت به طرف رسامی ها 
می بینند. به »زنده  باد صلح و نفرین  بر جنگ« چشم 

دوخته اند.
نتیجه  نبیال می گوید: »در  نام  به  این کودکان  از  یکی 

کودتای کمونیستی به وجود آمد و تاهنوز هم پایان نیافته، 
فرصت این را نیافتند که از توانایی های شان به تمام و کمال 
استفاده کنند و دست به تألیف کتاب های بیش تر بزنند و 
نیز افکار خود را به مخاطبان بیش تر عرضه کنند. جنگ و 
بی سامانی چهار دهه اخیر در افغانستان به همه چیز صدمه 
زد و همه ابعاد زنده گی ساکنان این سرزمین را تحت تأثیر 
قرار داد، مخصوصاً به فرهنگ و اندیشه و جامعه اکادمیک 
ضربه های کاری وارد کرد. دهه ها نیاز است تا این آسیب ها 

جبران و این کاستی ها مرفوع شود.
دنیای  به  ورود  ناخواسته  یا  خواسته  پیامدهای  از  یکی 
حقیر  محاسبه گری های  دام  در  شدن  گرفتار  سیاست، 
روزمره و مالحظات زود گذر سیاسی است. استاد توانا اهل 
سیاست ورزی به معنای معمولش نبود و از نیرنگ آمیزی ها 
و  درنمی آورد  سر  سیاست  دنیای  پیچیده گی های  و 
ورطه ای  در  را  خود  سیاست  عالم  به  ورود  با  بدین سان 
انداخت که به وجهه اش لطمه زد و موجب شد تا جایی، 
شأن علمی اش آسیب ببیند. استاد توانا بهتر بود به پیروی از 
شیخ محمد عبده، یکی از استادان غیرمستقیم مصری اش، 
سیاست را به سیاست مداران حرفه ای وا می گذاشت و آن را 
سه طالقه می کرد؛ چه این که به قول موالنا در مثنوی، »هر 

کسی را بهر کاری ساختند«.

استاد توانا و جامعه اکادمیک افغانستان
در حال حاضر، فضای علمی و فرهنگی کشور به حدی 
آشفته و شلغم شوربا  است که کم شمارند افرادی که تنها 
در حوزه تخصص خود حرف بزنند و به کار دیگران کاری 
از  استفاده  با  بی پروایی  با  عده ای  اینک  باشند.  نداشته 
اختیار دارند، در هر زمینه ای اظهار  تریبون هایی که در 
نظر می کنند، از فیزیک کوانتوم گرفته تا آداب بیت الخالء. 
هم ژورنالیست اند و هم سیاست مدار و هم دانشمند دینی 
آشفته ای،  فضای  چنین  در  جامع الکماالت اند.  و خالصه 
جای کسانی همانند استاد توانا که سال ها متن و شرح و 
حاشیه خوانده بود و عرق ریخته بود و دود چراغ خورده 
بود و خرده خرده دانش اندوخته بود و واقعاً در عرصه علوم 

دینی تخصص داشت، به شدت خالی احساس می شود.
سید محمد موسی توانا از استادان برجسته و نامور دانشگاه 
کابل بود و به گواهی آثاری که از او به جا مانده، می توان 
گفت که او استاد بی نظیر یا کم نظیر و کثیراالضالع بود. اما 
تاکنون این نهاد علمی هیچ توجهی به میراث فکری این 
اندیشمند نشان نداده است. از آن بد تر، با آن که دانشگاه 
کابل در این سال ها هر هفته یا هر ماه جلساتی دایر یا 
راه  این  در  و  برگزار می کند  و سمپوزیم هایی  سمینارها 
مبالغ هنگفتی را هزینه می کند؛ اما تاهنوز حتا یاد آوری 
نکرده است. اصاًل چرا  نیز  توانا  استاد  از  خشک و خالی 
دانشگاه کابل یا نهادهای ذی ربط دیگر تاکنون اقدام به 
حال  است،  نکرده   توانا  داکتر  »االجتهاد«  کتاب  ترجمه 
آن که با هر متر و معیاری که بسنجیم این کتاب از جمله 
ارزشمند ترین و مایه ورترین کتاب ها در حوزه اندیشه دینی 
است که از سوی یک تن از اندیشمندان در افغانستان به 

رشته تحریر کشیده شده است.
متأسفانه در این سرزمین به هر مسأله ای از عینک سیاست 
دیده می شود و هر فعل و انفعالی سرچشمه سیاسی دارد. 
ظاهراً عامل این بی توجهی به اندیشمند پیش رو و کم نظیر 

همانند توانا، انگیزه های سیاسی است.
تأسیس  زمان  از  کابل  دانشگاه  که  است  این  پرسش 
اندازه آقای موسی توانا چند تا استاد  تاکنون، در حد و 
داشته که حاال با بی اعتنایی باور نکردنی با این سرمایه اش 
برخورد می کند و وی را نادیده می گیرد و بدین گونه به 
حقیر  مالحظات  آیا  می زند؟  پا  پشت  مفاخرش  از  یکی 
سیاسی ارزش این را دارد که تیشه بر ریشه خود بزنیم و 

بر خود ستم روا داریم؟

جنگ ها یک هفته می شود که بی جا شده ایم و در میان 
انبار کثافات، گرسنه زنده گی می کنیم. زمانی  که دیدم 
جوانان عکس های صلح و جنگ را رسم کرده اند، خوشم 

آمد، این جا آمد م.«
آرامش که نیست، اما جنگ نبیال را بی سرپناه و سخت 
نگران ساخته است. خواست او این است: »از مخالفان 

حکومت تقاضا دارم که جنگ را متوقف بسازند.«
و  رسانه ای  فعاالن  از  شماری  و  مردم  هم،  سویی  از 
مدنی کندز، از این حرکت هنرمندان کندزی، استقبال 
می کنند و می گویند جنگ و صلح دو پدیده متضاد است 
که متاسفانه طی چهار دهه گذشته، پدیده زشت جنگ، 

از نظر روحی و جسمی به مردم آسیب زده است.
می گوید:  رسانه ای،  فعال  یک  مجیدی،  ذبیح اهلل 
»آسیب های ناشی از جنگ، بسیار گسترده است. مردم 
مشکالتی  دیده اند.  آسیب  جسمی  و  روانی  لحاظ  از 
این  می کند.  بی داد  بی سرپناهی  و  گرسنه گی  مانند 
نیست ؛  دیوار  روی  نوشته های  صرف  دیوارنگاری ها، 
خواست همه غیرنظامیان است که جنگ متوقف شود 
و مردم در زنده گی عادی شان با خیال راحت بتوانند یک 
این دیوارنگاری ها، همین  پیدا کنند. معنای  نان  لقمه 

است.«
که  می شود  سال   ۱۰ همکارانش  از  شماری  با  رنجبر 
برای آمدن صلح و تحقق این آرزوی دیرینه  مردمش، 
می تپد و این کار را به خود افتخار می داند. به باور او، 
هنر دیوار نگاری عالوه بر تزریق آرامش اجتماعی، بصری 

و روحی، امیدهای صلح آمیز را به جامعه هدیه می کند.

بهار سال ۱3۵۲ خورشیدی در نخستین اجالس رهبری 
ربانی  برهان الدین  خانه  در  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
در خیر خانه کابل به عنوان عضو اجرایی و رییس کمیته 
فرهنگی این حزب گماشته شده بود. او در سال های پس 
از کودتای هفت ثور به پیشاور رفت و در کنار استاد ربانی 
و به عنوان معاون او، برای چندین سال ایفای وظیفه کرد.
با پیروزی مجاهدین در سال ۱37۱ خورشیدی، وی به 
عنوان سرپرست وزارت تحصیالت عالی گماشته شد؛ اما 
او از اشغال این وظیفه خود داری ورزید و ترجیح داد عضو 

کابینه نباشد.
با شکل گیری شورای هماهنگی )ائتالفی متشکل از حزب 
اسالمی و حزب وحدت اسالمی و جنبش ملی اسالمی و 
حزب نجات ملی که قرار بود دولت برهان الدین ربانی را 
ساقط کنند( و با اوج گیری درگیری ها در زمستان سال 
۱37۲، استاد توانا بیش تر از پیش دچار سرخورده گی شد 
و به مزار، پایتخت حاکمیت عبدالرشید دوستم، رفت و در 

آن جا مسکن گزین شد.
او در سال های اخیر حیاتش به تدریس در دانشگاه تخار 

اشتغال داشت.

مدرسه های دینی حکومتی در دوران پیش از جنگ
از  و  سخت کوش  و  خود ساخته  فرد  توانا،  موسی  داکتر 
اشخاص  و  او  بود.  افغانستان  نام دار  و  شاخص  مالهای 
ابالغ،  عنایت اهلل  نیازی،  غالم محمد  هم چون  دیگری 
برهان الدین ربانی و عبدالرب  رسول سیاف در مدرسه های 
دینی دولتی پیش از جنگ آموزش های الزم را فرا گرفته 
و  رسمی  دینی  مدرسه های  هر چند  دوره  آن  در  بودند. 
دولتی کم شمار بود؛ اما کیفیت آموزش ها خوب بود و این 
موجب شده بود که فارغان این مدرسه ها بر علوم دینی و 
غیردینی رایج مسلط شوند و از عهده رسالتی که برعهده 
آن ها گذاشته شده، به خوبی برآیند. در این میان، می توان 
از مدرسه اسدیه در بلخ، دارالعلوم عربی و مدرسه ابوحنیفه 
در کابل و فخر المدارس در هرات نام برد. استادانی که در 
این مدرسه ها تدریس می کردند، نیز افرادی زبده بودند که 
شمار زیادی از آن ها به صورت گلچین شده از مصر و عراق 

برای تدریس به افغانستان آورده شده بودند.
بی جهت نیست که مشاهده می کنیم، مدارس دینی مزبور 
اسالمی  کشورهای  علمی  مجامع  در  خاصی  جایگاه  از 
برخوردار بود و فارغان این مراکز علمی به خوبی جذب 
دانشگاه های معتبر می شدند و مراحل علمی را با موفقیت 

اعجاب انگیز و یکی پس از دیگر، طی می کردند.
گویا در آن زمان حکم روایان به درستی درک کرده بودند 
که فراهم سازی فضاهای آموزشی مناسب برای مشتاقان 
پاسخ  جامعه  دینی  نیازهای  به  یک سو  از  دینی  علوم 
علوم  طالب  شدن  رهسپار  از  دیگر  جهت  از  و  می دهد 
دینی به مدارس دینی کشورهای همسایه برای تحصیل 
جلوگیری می کند؛ همسایه گانی که به آسانی می توانند از 
طریق این مدرسه ها ایدئولوژی ها و افکار مورد پسند خود 
را در ذهن دانشجویان تزریق کنند و با سهولت به اهداف 

استخباراتی خود دست یابند.
شما تفاوت را وقتی به خوبی حس می کنید که این مدارس 
را با مدارس دینی کنونی مقایسه کنید. در دو دهه اخیر، 
مدرسه های دینی حکومتی یا غیرحکومتی در افغانستان 
است  این  در  ماجرا  تلخی  اما  کرده،  پیدا  بی رویه  رشد 
عرضه  بی کیفیت  آموزش های  دینی  مراکز  این  غالباً  که 
می کنند و بی سوادی و جهل و خرافه را گسترش می دهند 

کاشکی واقعی می بود .«
در  را  صلح خواهی  و  جنگ  از  امتزاجی  دیوارنگاری ها، 
از  یکی  رنجبر،  احمدجاوید  است.  داده  شکل  کندز 
با  بدین سو  از ۱۰ سال  که  است  کندز  در  دیوارنگاران 
جمعی از همکارانش در این زمینه کار می کند. رنجبر 
بعِد فراغت از کارهای رسمی اش در گوشه و کنار شهر 
کندز، دیوارنگاری می کند. هر قدر جنگ شدیدتر شده، 
کنار  می آید.  چشم  به  بیش تر  هم  رنجبر  فعالیت های 
سرک ها، مکاتب، نهادهای تعلیمی و تربیتی و تاسیسات 
دولتی، همه میزبان اثرهای هنری آقای رنجبر است که 

صلح و بهبود وضعیت را فریاد می زند.
کابل،  مرکزی  آشیانه   در  را  دیوارنگاری  هنر  رنجبر، 
پایتخت کشور، فرا گرفته و صدها جوان را در نهادهای 
اکادمیک و کورس ها در این رشته آموزش داده است. او 
می گوید که در چهار سال گذشته، صدها تابلو را رسامی 
و  صلح  پیام های  حاوی  آن ها  بیش تر  که  است  کرده 

گوش زد کردن خطرات جنگ بوده است.
در این روزها که جنگ  در کندز شدت گرفته ، ده ها خانه 
کشته  غیرنظامی  ده ها  ویران،  عام المنفعه  تاسیسات  و 
ترک  را  شهر  این  خانواده  هزاران  و  شده اند  زخمی  و 
پیامدهای  به  پیوند  در  دیوارنگاری  به  رنجبر  کرده اند، 

اندیشمندمهجوروقدرندیده

دیوارهاصلحمیخواهند
طالبهاجنگمیکنند
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در پی افزایش شمار مرگ ومیر و بیماران کرونایی، نگرانی ها 
قربان  عید  از  پس  بیماری  این  همه گیری  گسترش  از 
افزایش یافته است. مقام ها در وزارت صحت عامه می گویند 
که برنامه های آگاهی دهی را برای مهار همه گیری ویروس 

کرونا آغاز کرده اند.
شماری از ساکنان هرات نیز با ابراز نگرانی از بلند رفتن 
این والیت،  بیماران کرونایی طی روزهای اخیر در  گراف 
مهار  برای  پیش گیرانه  برنامه های  قاطع  اجرای  خواهان 
از کرونا در  ناشی  آنان مرگ ومیر  از دید  ویروس هستند. 

جریان های روزهای اخیر افزایش چشم گیری یافته است.
در شبکه های اجتماعی انبوهی از پیام های تسلیت نشانگر 
تصاویر  و  است  کرونا  از  ناشی  مرگ ومیر  میزان  افزایش 
جان باخته گان کرونایی از سوی کاربران شبکه های اجتماعی 
به پیمانه زیاد نشر و بازنشر می شود؛ اما مردم توصیه های 

بهداشتی را برای مهار ویروس کم تر رعایت می کنند.
از  کرونایی  بیماران  و  بیماران  وابسته گان  برخی  هرچند 
کمبود بستر، امکانات پزشکی و آکسیجن در شفاخانه های 
ویژه بیماران کر ونا ابراز نگرانی می کنند، اما وزارت صحت 
بسترهای  نیاز  صورت  در  که  می دهد  اطمینان  عامه 

شفاخانه ها افزایش خواهد یافت.
در حالی که با نزدیک شدن عید قربان نگرانی ها از گسترش 
مردم  و  یافته  افزایش  در کشور  کرونا  بیماری  همه گیری 
توصیه های بهداشتی را برای مهار این بیماری کم تر رعایت 

خشونت  و  جنگ   ناامنی  ،  افزایش  و  ولسوالی ها  سقوط 
این  باشنده گان  شمال،  والیات  ولسوالی های  بیش تر  در 
والیت ها را مجبور کرده است تا خانه و کاشانه شان را ترک 
کنند و به والیت بلخ به ویژه شهر مزار شریف پناه گزینند.

این بی جا شده گان که جنگ همه چیز را از آنان گرفته 
است، از حکومت می خواهند تا برای شان مکان بودوباش 
و کمک های غذایی فراهم کند. با این حال مسووالن در 
ریاست امور مهاجرین بلخ می گویند که تا کنون در حدود 
دو هزار خانواده از والیت های شمال به شهر مزارشریف 
افزوده  شمارشان  بر  روز  هر  گذشت  با  و  شده اند  بی جا 

می شود.
محمد جان حدود 3۵ سال سن دارد و از باشنده گان اصلی 
ولسوالی قیصار فاریاب است. او بعد از آن که خانه اش در 
پی جنگ ویران شد، به مزارشریف پناه آورد . محمد جان 
به روزنامه 8صبح می گوید: »خانه های ما چپه شد، حویلی 
ما خراب شد، تمام وسایل زنده گی ما از بین رفت. فرار 
کردیم و به بسیار مشکل خود را کشیدیم و به بلخ آمدیم.« 
او که در یکی از گوشه های شهر مزارشریف با دیگر بی جا 
شده گان زیر خیمه زنده گی می کند، از حکومت می خواهد 
تا برای شان مواد غذایی و دیگر وسایل ضروری را فراهم 
کند. او می گوید: »ما مردم جنگ زده هستیم. هیچ کمکی 
تشنه  و  زیر خیمه گرسنه  در  نیست. همین جا  ما  برای 

خواب هستیم. دولت هیچ توجهی به ما نمی کند.«
در حال حاضر در بیش تر والیت های شمال جنگ جریان 
دارد و کنترل بیش تر ولسوالی های این والیات به دست 

گروه طالبان افتاده است.
خیر نساء، خانمی است که حدود ۲8 سال سن دارد. وی 
مزارشریف  شهر  به  جوزجان  والیت  درزاب  ولسوالی  از 
می گوید:  8صبح  روزنامه  به  خیرنساء  است.  شده  آواره 
»ما جنگ زده شدیم. همین قدر توانستیم خود را بکشیم. 
دیوار های خانه ما چپه شد. خود ما صغیره های خود را 
را  خود  جان  تنها  بود،  شدید  جنگ  برآمدیم.  گرفته 

کشیدیم، دیگر وسایل زنده گی خود را رها کردیم.«
گلوی خیرنساء را بغض گرفته است. با چادر گل دار آبی ، 
اشک هایش را پاک می کند و با بیرون کردن آهی بلندی از 
دل، می گوید: »هی خواهر جان، چه بگویم برایت. ما جنگ 
شدیدی را تماشا کردیم، سه چهار شهید دادیم. می فهمی 

سخنگوی وزارت صحت عامه تصریح کرد که در صورت نیاز 
افزایش پیدا می کند و طی ماه های  بسترهای شفاخانه ها 
گذشته شفاخانه های جدید برای درمان بیماران کرونا در 
شماری از والیت های کشور از جمله هرات ایجاد شده است.
این شهر  باور دارد که مردم در  از ساکنان هرات،  بهروز، 
توصیه های بهداشتی را کم تر عملی می کنند و در آستانه 
فرا رسیدن عید قربان، شمار زیادی از افراد برای خریداری 
کاالهای عیدی راهی بازارهای شهر شده اند و بازارها مانند 

زمانی که کرونا وجود نداشت، شلوغ است.
سیدعظیم، یکی دیگر از ساکنان هرات، می گوید مردم با 
آن که مرگ ومیر ناشی از کرونا را مشاهده می کنند، بازهم 
موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند. به گفته او، در جریان 
روزهای اخیر دست کم سه نفر از آشنایان او از اثر ابتال به 

کرونا جان باخته اند.
از گسترش بیماری کرونا بیش تر  در روزهایی که نگرانی 
و  مراسم خاک سپاری  یافته ،  افزایش  دیگری  زمان  هر  از 
فاتحه خوانی قربانیان کرونا بدون هیچ گونه محدودیتی در 
هرات برگزار می شود و مراسم  عروسی نیز در تاالرها خالف 

توصیه های بهداشتی و محدودیت وضع شده جریان دارد.
بیماران  واقعات  افزایش  از  پزشکی  امور  آگاهان  هم زمان 
بستری در شفاخانه ها، بیمارانی که در خانه ها زیر درمان 
کرونا  از  ناشی  مشکوک  مرگ ومیر  واقعات  نیز  و  هستند 
هشدار می دهند و از مردم می خواهند که برای باال بردن 
مقاومت بدن شان در برابر بیماری کرونا، از واکسین استفاده 

کنند.
برای  از همه گیری کرونا در هرات دو شفاخانه ویژه  پس 
کردن  فروکش  با  و  شد  ایجاد  کرونایی  بیماران  درمان 
بیماری، یکی از آن ها مسدود شد؛ اما چند ماه قبل دوباره 

کرده اند، اما نمی دانند از گرسنه گی، تشنه گی و ناداری به 
کجا فرار کنند.

کرده،  خم  را  قامتش  آواره گی  و  جنگ  که  تاج بی بی 
از جنگ  تا دیگر دست  و طالبان می خواهد  از حکومت 
بردارند و بگذارند افغانستان به یک صلح سرتاسری دست 

پیدا کند.
با این حال رییس امور مهاجرین بلخ می گوید که در حد 
توان برای بی جا شده گان کمک صورت گرفته است. وی 
نامناسب  بی جا شده گان  این  وضعیت  که  می کند  تایید 

شفاخانه »کووید شماره دوم« گشایش یافت. در حال حاضر 
دو شفاخانه ویژه برای درمان بیماران کرونا در هرات فعالیت 
دارد که شامل شفاخانه های »داکتر بسیم« و »داکتر رازی« 

می شود و بیماران کرونایی در آن  ها زیر درمان قرار دارند.
براساس آخرین آمار ارایه شده از سوی ریاست صحت عامه 
هرات، از میان ۲7۱ آزمایش کرونا طی چند در این والیت، 
۲۰۰ آزمایش مثبت تشخیص شده که از این میان 9۰ مرد 
و ۱۱۰ زن هستند. در جریان شبانه روز گذشته ۱۰ بیمار 

مبتال به کرونا نیز در هرات جان باخته اند.
آمار دیپارتمنت سرویالنس ریاست صحت عامه هرات نشان 
می دهد که هم اکنون در شفاخانه های داکتر بسیم و داکتر 
رازی بیش  از ۲۰۰ بیمار کرونایی بستری هستند که از این 

میان وضعیت ۱۰۰ بیمار وخیم است.
به همین ترتیب، شمار مجموعی بیماران کرونایی در هرات 
از آغاز همه گیری تا کنون به حدود ۱۴ هزار نفر رسید که 
از این میان 67۴9 نفر مرد و 7۱۲3 نفر دیگر زن هستند. از 
آغاز همه گیری کرونا تاکنون در هرات براساس آمار رسمی 

۵9۲ بیمار جان باخته اند.
با این حال، نگرانی اصلی وزارت صحت عامه از گسترش 
ازدحام  عیدانه،  رفت وآمدهای  کرونا،  بیماری  همه گیری 
برای خرید مواد مورد ضرورت عید در بازارها و عدم رعایت 
توصیه های بهداشتی از سوی مردم در روزهای عید قربان 

است.

می کنند و فاصله گیری اجتماعی رعایت نمی شود، وزارت 
مهار  برای  آگاهی دهی  برنامه های  اجرای  از  عامه  صحت 

کرونا خبر می دهد.
دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، در صحبت 
با روزنامه 8صبح می گوید که این وزارت برای جلوگیری از 
گسترش همه گیری ویروس، برنامه های آگاهی دهی را در 
به  آغاز کرده است.  نهادهای حکومتی  با سایر  هماهنگی 
گفته او، برنامه های آگاهی دهی عامه از طریق کمپین های 
رسانه ای، شوراهای انکشافی روستاها و منبرهای مساجد 
از  هدف  که  افزود  وی  است.  شده  گرفته  دست  روی 
راه اندازی این برنامه، رساندن پیام سکتور صحی به مردم به 
هدف رعایت موارد بهداشتی و پیش گیرانه در ر وزهای عید 
قربان است تا مردم از ایجاد ازدحام جلوگیری ، فاصله گیری 
اجتماعی را رعایت و هنگام خارج شدن از خانه از ماسک 

استفاده کنند.
سخنگوی وزارت صحت عامه هشدار می دهد که براساس 
تعداد  از عید فطر  بعد  وزارت، روزهای  این  آمار  و  تجربه 
واقعات بیماری کرونا در افغانستان بسیار افزایش یافت و 
با رفت و آمدهای عیدانه، فرصت گسترش ویروس بیش تر 

فراهم خواهد شد.
وابسته گان  و  کرونایی  بیماران  از  که شماری  اوضاعی  در 
آن ها در هرات از کمبود امکانات صحی و آکسیجن برای 
درمان بیماران شکایت دارند، وزارت صحت عامه پافشاری 
دارد که این نهاد به تناسب افزایش بستری شدن بیماران 

در شفاخانه ها، تعداد بسترها را افزایش می دهد.

برادر یک دانه ام پیش روی چشم های مان شهید شد. دیگر 
چاره نداشتیم، همین اوالد خود را گرفته سر خشک خود 
را کشیدیم. دیگر چاره نیافتم، با همین چهار دانه صغیر 

خود برآمدم و این جا آواره شدم.«
در  عودت کننده گان  و  مهاجرین  امور  ریاست  مسووالن 
والیت های  از  شده گان  بی جا  بیش تر  که  می گویند  بلخ 
فاریاب، سرپل، جوزجان و دیگر والیات شمال هستند که 
در حال حاضر در آن جا جنگ جریان دارد یا هم بیش تر 

ولسوالی های آن در تسلط گروه طالبان درآمده است.
سید مسعود قادری، رییس امور مهاجرین بلخ، به روزنامه 
8 صبح گفت: »متاسفانه در این اواخر به دلیل جنگ هایی 
که در اکثر والیت های شمال وجود دارد، اکثر خانواده ها 
مجبور شده اند تا خانه های شان را ترک کرده و به شهر 
مزارشریف، مرکز والیت بلخ، که امنیت نسبتاً خوبی دارد، 

بیایند.«
نشان  بلخ  در  مهاجرین  امور  ریاست  ابتدایی  آمارهای 
خانواده  هزار  دو  اخیر حدود  هفته  در چند  که  می دهد 
شهر  به  کندز  و  سرپل  جوزجان،  فاریاب،  والیت های  از 
افزایش  حال  در  شمارشان  که  آورده اند  پناه  مزارشریف 

است.
فقر و بیکاری از مشکالت دیگری است که زنده گی را برای 

این بی جا شده گان دشوار کرده است. 
تاج  بی بی 6۰ ساله از ولسوالی صیاد سرپل به مزارشریف 
آمده است. او نیز حکایت های تلخی از جنگ در این والیت 
دارد. تاج بی بی به روزنامه 8صبح می گوید: »جنگ بود، 
اوقات ما تلخ شد، شب و روز خود را نمی فهمیدیم، چهار 
طرف ما جنگ بود، جدل بود. از دست همین جنگ بود 
بود،  زیاد  خیلی  جنگ  آمدیم.  این جا  شدیم  مجبور  که 
ترسیدیم. نتوانستیم حتا یک ترموز یا سطل و یا فرش با 
خود بگیریم. شباشب سر لچ و پای لچ از آن جا خارج شدیم. 
هیچ چیز با خود گرفته نتوانستیم تا این جا زنده گی خود 

را تیر کنیم.«
خیمه    زیر  در  جنگ  آواره های  سایر  مثل  نیز  تاج بی بی 
زنده گی پر مشقتی را سپری می کند. خانواده او یک لحاف 
هم ندارد که از طرف شب استفاده کند. تقریباً ۲۰ روز 
می شود که این جا زنده گی می کند. او می گوید که هیچ 
کس به ما توجه نمی کند. به گفته او، آن ها از جنگ فرار 

آوارهگان:همهچیزخودراازدستدادیم
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شکیبا سعیدی

مهاجرین  امور  ریاست  که  می گوید  قادری  آقای  است. 
همیشه کوشش می کند تا با همکاری موسسات مربوط 

به این ها کمک های الزم را برساند.
سیدمسعود قادری، رییس امور مهاجرین بلخ، می گوید که 
تیم های سروی این ریاست هفته ای پنج روز، در طول سال 
به  خاطر تثبیت و شناسایی بی جا شده گان کار می کند. به 
گفته وی، از شروع سال مالی تاکنون این ریاست در حدود 
پنج هزار و ۲۰۰ خانواده بی جا شده را شامل کمک های 

غذایی و غیر غذایی کرده است.
با این حال اکثر این بی جا شده گان از حکومت و طالبان 
می خواهند که جنگ را کنار بگذارند و برای آوردن صلح 
تالش کنند تا زمینه برگشت آنان به مناطق شان فراهم 

شود.
جنگ در والیت های شمال به صورت کم پیشینه ای افزایش 
یافته است. در حال حاضر حتا در مراکز شماری از این 

والیت ها، شعله های جنگ زبانه می کشد.
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توکیو۲۰۲۰؛
نخستینموردابتالبهکووید-۱۹

دردهکدهالمپیکثبتشد

مسووالن برگزاری بازی های المپیک توکیو روز شنبه از 
شناسایی و ثبت نخستین مورِد تایید شده ابتال به بیماری 
کووید-۱9 در دهکده محل اسکان ورزشکاران خبر دادند.

کمیته  سخنگوی  ماسا،  تاکایا  نیوز،  یورو  گزارش  به 
برگزارکننده بازی های المپیک، با تایید این خبر تصریح 
کرد: »یک مورد ابتال در بدو ورود به دهکده برای نخستین 

بار شناسایی و ثبت شده است.«
وی با این حال مشخص نکرد که مورد ثبت شده مربوط 
به ورزشکاران یا اعضای کادر فنی و مدیریتی بوده و این که 

مربوط کدام یک از کاروان های شرکت کننده بوده است.۰
بازی های المپیک توکیو ۲۰۲۰ که برگزاری آن به دلیل 
همه  گیری ویروس کرونا و بیماری کووید-۱9 یک سال به 
تعویق افتاد، قرار است از جمعه آینده به مدت پانزده روز 
تحت تدابیر شدید ناشی از موج تازه همه گیری در پایتخت 

جاپان برگزار شود.
دولت جاپان و مسووالن برگزارکننده این بازی ها پیش تر 
اعالم کرده بودند که بازی ها پشت درهای بسته و بدون 

حضور تماشاگران برگزار می شود.
سیکو هاشیموتو، رییس کمیته برگزار کننده این بازی ها، 
در تازه ترین اظهارات خود گفته است: »ما تمام تالش خود 
را برای برگزاری  بازی ها در شرایط کاماًل امن و در جهت 
جلوگیری از گسترش بیماری کووید-۱9 به خرج خواهیم 
داد. با این حال در صورت ثبت و تایید موارد آلوده گی به 
با  مواجه  شدن  و  برای کنترل  برنامه مشخصی  ویروس، 

چنین شرایط داریم.« 
در حالی که کم تر از یک هفته تا مراسم افتتاحیه بازی های 
المپیک توکیو باقی است، اما شور و حال مورد انتظار برای 
جاپان  پایتخت  در  ورزشی  بزرگ  رویداد  این  فرا رسیدن 

مشاهده نمی شود.
بیماری  به  ابتال  موارد  شمار  که  است  حالی  در  این 
کووید-۱9 در توکیو و دیگر شهرهای جاپان رو به افزایش 
وضعیت  کشور  این  در  آگست  ماه   ۲۲ تا  دولت  و  بوده 

اضطراری بهداشتی اعالم کرده است.
پشت  بازی ها  جریان  در  ورزشی  مسابقات  همه  تقریباً 
ده ها هزار شرکت کننده،   و  برگزار می شود  بسته  درهای 
تا  گرفته  تیم ها  مربیان  و  مسووالن  ورزشکاران،  از 
روزنامه نگارانی که از خارج برای پوشش این رویداد بزرگ 
ورزشی به توکیو آمده اند، ملزم به رعایت محدودیت های 

بسیار سخت گیرانه هستند.
برای اطمینان بخشیدن  به ظاهر  اقدامات ویژه  و  تدابیر 
به شهروندان در خصوص کنترل کامل شرایط بهداشتی 
کافی نبوده و هم چنان بخش بزرگی از ساکنان پایتخت 

جاپان به شدت مخالف برگزاری بازی ها هستند.
این در حالی است که مقام های بهداشتی در توکیو طی 
روزهای گذشته از ثبت حدود یک هزار و 3۰۰ مورد دیگر 

ابتال به ویروس کرونا و بیماری کووید-۱9 خبر داده اند.
توماس باخ، رییس کمیته بین المللی المپیک، با این وجود 
روز پنج شنبه در سخنانی اطمینان داد که اقدامات در نظر 
گرفته شده برای مقابله با بیماری کووید-۱9 در بازی ها 
کارساز و موثر است و کاروان های ورزشی با دقت از این 

مقررات پیروی می کنند.

یک قاتل با لقب »قصاب هالیوود« به جرم قتل دو 
مایکل  است.  شده  محکوم  اعدام  به  امریکا  در  زن 
گاریگولو، قاتل زنجیره ای، این دو زن را در دهه اول 
سال ۲۰۰۰ به قتل رسانده است. خانواده این دو زن 
قرائت حکم در دادگاهی در لس آنجلس  در هنگام 

گریستند.
مایکل   ۲۰۱9 سال  در  بی بی سی،  گزارش  به 
گاریگولوی ۴۵ ساله، به خاطر دو اتهام قتل و اتهام 
تالش برای قتل، مجرم شناخته شد و تا کنون خود 
را بی گناه دانسته و در جلسه روز جمعه دادگاه هم 
توجه  پرونده  این  است.  بی گناه  که  داشت  اصرار 
الرین،  اشلی  چون  کرد؛  جلب  خود  به  را  جهانیان 
سرشناس  بازیگر  کوچر  اشتون  با  قربانیان  از  یکی 

امریکایی، دوست بود.
شب  که  بود  گفته  دادگاه  جلسه  در  کوچر  اشتون 
کشته شدن الرین، دنبال او رفته و دروازه خانه اش 

را زده بود.
او گفت: »وقتی او جواب نداد، از پنجره نگاه کردم و 
لکه های سرخی را روی زمین دیدم که شبیه لکه های 

شراب بود.«
جسد الرین ۲۲ ساله روز بعد در فبروری ۲۰۰۱ با 
۴7 ضربه چاقو در بدنش در خانه اش در هالیوود پیدا 

شد.
الرین به  از قتل  یافتن  از اطالع  اشتون کوچر پس 
پولیس مراجعه کرد. دومین قربانی قاتل، ماریا برونو ، 
مادر 3۲ ساله ای بود که چهار فرزند داشت. دادستان 
و در دسامبر  بوده  قاتل  این زن همسایه  گفت که 
۲۰۰۵ قاتل هنگامی که این زن در خواب بوده، او را 

به طرز فجیعی به قتل رسانده است.
میشل مورفی، زن ۲6 ساله ای که در سال ۲۰۰8 
مایکل گاریگولو تالش کرد او را به قتل برساند، اما 
توانست جان سالم به در برد، در دادگاه حضور یافت 

و علیه او شهادت داد.
این زن در آپارتمانش در سانتا مونیکا از خواب بیدار 
با چاقو  او را  شد و در حالی که قاتل سعی داشت 
بزند، با او درگیر شد. لکه های خون مایکل گاریگولو 

در تخت باعث بازداشت او شد.
قاضی الری پل فیدلر هنگام قرائت حکم گفت: »در 
و  مرگ  رفت ،  گاریگولو  آقای  کجا  هر  پرونده،  این 

ویرانی همراهش برد.«
با وجود صدور حکم اعدام، اجرای آن ممکن است 
سال  در  کالیفرنیا  در  اعدام  آخرین  بکشد.  طول 
۲۰۰6 بود و اجرای احکام اعدام از سال ۲۰۱9 تحت 
فرمانداری گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، 

ممنوع شده است.
قرار است گاریگولو در ایلینوی هم به اتهام قتل یک 

زن ۱8 ساله در سال ۱993 محاکمه شود.

بیست و ششم  عراق،  نخست وزیر  کاظمی،  مصطفی 
جوالی در کاخ سفید با جو بایدن، رییس جمهوری 

ایاالت متحده، مالقات و گفت و گو خواهد کرد.
مصطفی  قریب الوقوع  سفر  نیوز،  یورو  گزارش  به 
کاظمی به ایاالت متحده در حالی روز جمعه به تایید 
اخیر  واسطه حمالت  به  عراق  که  کاخ سفید رسید 
شبه نظامیان تحت حمایت ایران بر منافع امریکا در 
این کشور، به یکی از مهم ترین کانون های تنش های 

منطقه ای میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است.
تاکید  آن  بر  سفید  کاخ  بیانیه  در  آن چه  بر اساس 
شده، سفر نخست وزیر عراق به ایاالت متحده اهمیت 
»مشارکت استراتژیک« میان دو کشور را مورد تاکید 

قرار خواهد داد.
در این بیانیه هم چنین آمده است که رییس جمهور 
بایدن از فراهم شدن امکان »تقویت همکاری دوجانبه 
امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  مسایل  سر  بر  عراق  با 
استقبال می کند« و به ویژه از تالش های مشترک دو 
کشور برای اطمینان از شکست قطعی و پایدار گروه 

موسوم به خالفت اسالمی ، داعش رضایت دارد.
واشنگتن  و  بغداد  میان  استراتژیک  گفت وگوی 
هم چنین در برگیرنده یک جدول زمانی مشخص برای 
خروج نیروهای ایتالف بین المللی ضد داعش خواهد 

بود.
بین المللی  ایتالف  این  در  مشارکت کننده  نیروهای 
سال ۲۰۱۴ هم زمان با آغاز استیالی داعش بر بخش 
بزرگی از خاک عراق و سوریه برای مقابله با این گروه 

اسالم گرا وارد میدان شده بودند.
حدود 3 هزار و ۵۰۰ سرباز خارجی از جمله ۲ هزار و 
۵۰۰ نظامی امریکایی هنوز در خاک عراق مستقر ند 
و خروج این نیروها ممکن است چند سال به طول 

انجامد.

جان کری، نماینده ویژه رییس جمهور امریکا در امور 
اقلیمی و روسالن ادلگریف، همتای روسی او، روز جمعه 
پانزدهم جوالی، با انتشار یک بیانیه مشترک بر فوری 
و جدی بودن موضوع رسیده گی به چالش های فزاینده 

آب و هوایی تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است که آن ها به اجرای توافق نامه 
پاریس و اهداف آن، از جمله انتشار صفر خالص و افزایش 
اکوسیستم ها  سایر  و  جنگل ها  توسط  کاربن  ترسیب 

عراق چندی است که به یکی از مهم ترین کانون های 
تنش میان متحد بزرگ خود ایاالت متحده و  ایران 

تبدیل شده است.
راکتی  به حمالت  واکنش  در  عراق  دولت  مقام های 
پاسخ های  و  امریکا  منافع  بر  گرفته  صورت  متعدد 
نظامی واشنگتن، بارها اعالم کرده اند که نمی خواهند 
کشورشان به محل رویارویی طرف های خارجی تبدیل 

شود.
اصلی  عامل  را  ایران  به  نزدیک  گروه های  واشنگتن 
حمالت اخیر بر پایگاه های محل استقرار نظامیان این 
کشور و نیز منافع دیپلماتیک خود در پایتخت عراق 

می داند.
پایگاه های  و  بغداد  در  متحده  ایاالت  سفارت خانه 
ابتدای  از  کشور  این  نظامیان  استقرار  محل  نظامی 
پنجاه  دست کم  هدف  تاکنون  میالدی  جاری  سال 

مورد حمله راکتی یا پهپادی قرار گرفته   اند.
انجام این حمالت که هرگز گروهی به طور صریح و 
حشد  به  نگرفته،  بر عهده  را  آن  مسوولیت  مشخص 
تهران،  حمایت  تحت  شیعی  شبه نظامیان  شعبی، 
نسبت داده می شود که در بدنه نیروهای مسلح عراق 
نفوذ  نیز  این کشور  و در ساختار قدرت  ادغام شده 

کرده است.
تلفاتی  که  عراق  در  امریکا  منافع  بر  حمله  آخرین 
میالدی  جاری  ماه  هفتم  روز  به  نگذاشت،  برجای 
برمی گردد؛ زمانی که پایگاه عین االسد واقع در غرب 

عراق هدف حمله ۱۴ فروند راکت قرار گرفت.
به حمالت  واکنش  ماه جون در  اواخر  امریکا  ارتش 
اخیر راکتی و پهپادی بر منافع این کشور در عراق 
در  ایران  به  نزدیک  شبه نظامیان  مواضع  چندین 
مناطق مرزی عراق با سوریه را هدف قرار داد که در 

جریان آن حدود ۱۰ نفر کشته شدند.

متعهد هستند. آن ها هم چنین گفته اند که با یک دیگر 
و با دیگران همکاری خواهند کرد تا کنفرانس تغییرات 
هم چنین  و  گالسگو  در  متحد  ملل  سازمان  اقلیمی 
در  موفقیت  با  بیست  گروه  کشورهای  سران  نشست 

راستای دست یابی به این اهداف گام بردارند.
در  هوایی  و  آب  مسایل  مورد  در  آن ها  این،  بر  عالوه 

قطب شمال نیز همکاری خواهند کرد.
بیانیه مشترک امریکا و روسیه به طیف گسترده ای از 
مسایل آب و هوایی که دو کشور در آن زمینه همکاری 
میزان  بر  ماهواره ای  نظارت  جمله  از   - کرد  خواهند 
انرژی،  بهره وری  گل خانه ای،  گازهای  حذف  و  انتشار 
ارتقای استراتژی های  راهکارهای مبتنی بر طبیعت و 

درازمدت تحت توافق نامه پاریس - اشاره کرده است.
از  که  است  بایدن  دولت  مقام  ارشدترین  کری  جان 

روسیه دیدار می کند.
آقای کری به سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، 
برگزاری  از  پیش  دارد  قصد  واشنگتن  که  گفت  نیز 
در  متحد  ملل  سازمان  هوایی  و  آب  تغییر  کنفرانس 
با مسکو  اواخر سال جاری، در این رابطه  گالسگو در 

همکاری کند.

»قصابهالیوود«
بهمرگمحکومشد

نخستوزیرعراقبرایگفتوگوبابایدنبهکاخسفیدمیرود

امریکاوروسیهبیانیهمشترکیرادربارههمکاریدرزمینه
چالشهایاقلیمیمنتشرکردند


