
شماره 3649
سال پانزدهم

دو شنبه
4 اسد 1400

26 جوالی 2021
قیمت: 20 افغانی

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

قیمت تکت رفت
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تنشباپاکستانجنگراتشدیدمیکند
اظهارات چند مقام بلندپایه حکومت افغانستان، از جمله رییس جمهور غنی، امراهلل صالح معان اول ریاست جمهوری و 

حمداهلل محب مشاور شورای امنیت، رابطه دو کشور )افغانستان و پاکستان( را پرتنش کرده و این تنش حتا سبب درگیر 
شدن فعاالن شبکه های اجتماعی دو کشور شده است. امراهلل صالح در صفحه فیس بوک خود نوشته: »هزاران فعال پاکستانی 

پیش روی های طالبان را جشن گرفته اند.«
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»هر دو جانب جنگ به آزادی 
بیان و رسانه احترام بگذارند«

چاره سنجی  دولت برای جنگ تبلیغاتی؛ 

شش میلیون شناس نامه الکترونیک در کشور 
توزیع شده است ۸۱ عضو گروه طالبان در بمباران ارتش 

در بلخ کشته شدند
 ۲۰۹ اردوی  قول  بلخ:  ۸صبح، 
شاهین مستقر در والیت بلخ می گوید 
هوایی  حمالت  اجرای  نتیجه  در  که 
گروه  عضو   ۸۱ بلخ  والیت  در  ارتش 
دیگر  عضو  و ۴۳  شده  کشته  طالبان 

این گروه زخمی شده اند.
حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 
۲۰۹ شاهین، روز یک شنبه، سوم اسد، 
در  هوایی  این حمالت  که  کرد  اعالم 

و  احصاییه  ملی  اداره  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
معلومات به رییس جمهور غنی گزارش داده اند 
که تاکنون شش میلیون شناس نامه الکترونیک 
میلیون  هشت  برای  تقاضا  و  شده  توزیع 
شناس نامه دیگر وجود دارد. با این حال، رییس 
شناس نامه های  توزیع  تسریع  خواستار  جمهور 

الکترونیک شده است.
ارگ ریاست جمهوری روز یک شنبه، سوم اسد، 
اعالم کرد که رییس جمهور غنی در نشستی با 
مسووالن اداره ملی احصاییه و معلومات، گزارش 
فنی، ساخت سیستم ها،  فعالیت  مورد  در  آن ها 
توسعه و توزیع شناس نامه الکترونیک را شنیده 

است.
احصاییه  ملی  اداره  رییس  رسولی،  احمدجاوید 
و معلومات، گفته است که ضمن طرح سیستم 
کاری به خاطر افزایش نیروی بشری، در حدود 
و  شده  توزیع  الکرونیکی  تذکره  میلیون  شش 
تقاضا برای هشت میلیون شناس نامه دیگر وجود 

دارد.
کرده  تأکید  نشست  این  در  غنی  محمداشرف 

ولسوالی های کلدار و چمتال بلخ اجرا 
شده است.

هوایی  نیروهای  که  می گوید  رضایی 
جدید  جوی  مربوطات  در  شنبه  روز 
چندین  بلخ  والیت  کلدار  ولسوالی 
موضع طالبان را بمباران کرده اند که در 
نتیجه آن ۸۰ عضو گروه طالبان کشته 

شده و ۴۳ تن دیگر زخمی شده اند.
شاهین   ۲۰۹ اردوی  قول  سخنگوی 
در  ارتش  هوایی  حمله  در  که  گفت 
نیز  بلخ  مرکز ولسوالی چمتال والیت 
و  یک عضو گروه طالبان کشته شده  
عضو دیگر این گروه زخمی شده است.
درجریان  رضایی،  حنیف  اعالم  طبق 
نوع  واسطه  عراده  یک  حمالت  این 
یک  و  موترسایکل  ۱۰عراده  سراچه، 
مواد  از  پر  که  طالبان  هاموی  عراده 

انفجاری بود، نیز تخریب شده است.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی 

نگفته است.

الکترونیک  است که روند توزیع شناس نامه های 
باید سرعت پیدا کند.

این در حالی است که قانون ثبت احوال نفوس 
تا هنوز محل مناقشه است و بعضی ها با صدور 
قانون  این  مبنای  بر  الکترونیک  شناس نامه 

مخالفت دارند.
اخیراً  که  الکترونیکی  شناس نامه  توزیع  روند 
شتاب بیش تر گرفته است، از همان آغاز جنجالی 
نیز  و  اقوام  نام های  درج  روی  جنجال  این  بود. 
به عنوان معرف ملت، شکل گرفته  افغان  کلمه 

بود.
سال  عقرب  ماه  هفتم  در  نماینده گان  مجلس 
گذشته طرحی را تصویب کرد که در آن خواستار 
توقف توزیع شناس نامه الکترونیک شده بود. این 

طرح به توقف توزیع شناس نامه منجر نشد.
اعضای مجلس نماینده گان در تالش بازگرداندن 
آن،  طبق  که  بودند  مجلس  تصویب شده  قانون 
این  نمی شد.  ذکر  شناس نامه  در  قوم  و  ملت 
پذیرش  مورد  حکومت  سوی  از  مجلس  مصوبه 

3قرار نگرفت.

احوال  تلفن،  و  فیس بوک  از  مردم  بیایند،  بدخشان  به  طالبان  این که  از  پیش 
می گرفتند که کجا و چه وقت سقوط کرد. امیدها به بهارک و دژ تسخیرناپذیر 
به  آن  ناگهانی  تسلیم دهی  و  ترک  با  که  بود  شده  دوخته  بدخشان  »قالتک« 
طالبان، روحیه عمومی درهم شکست. ولسوالی های بدخشان یکی به دنبال دیگر، 
به سرعت برق و باد تخلیه می شد و صد ها سرباز و افسر تا دندان مسلح، بدون 

شلیک یک گلوله، مناطق شان را ترک می کردند و عازم تاجیکستان می شدند.
تخلیه و عقب نشینی به حدی ناگهانی و دور از انتظار بود که خود طالبان نیز به 

حیرت افتادند و ترسیدند که توطیه ای در کار نباشد.
از مرز  میان عبور سربازان  و  تخلیه شد  ولسوالی ها  بدخشان،  مناطق مرزی  در 
در  ایجاد شد.  فاصله  ولسوالی ها، ساعت ها  مراکز  به  ورود طالبان  و  تاجیکستان 

بعضی مناطق حتا یک فاصله زمانی ۲۴ ساعته به وجود آمد.

کام تلخ بدخشانی ها 
در زیر سایه طالبان

شماره 3568
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 شنبه
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واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان
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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.

4 4

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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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.



 

و  اصول  روی  قدرت،  مسأله  از  نظر  صرف  طالبان  و  دولت  جنگ 
ارزش هایی است که دو طرف وجود خود را در آن تعریف می کنند. 
بین  نیز وجود اختالف دیدگاه  عامل اصلی بن بست مذاکرات صلح 
دیدگاه  اختالف  این  است.  ارزش ها  و  اصول  همین  روی  طرف  دو 
باعث شده است که نماینده گان دولت و طالبان نتوانند روی شرایط 

آتش بس، دولت موقت و نظام سیاسی آینده به توافق برسند.
مذاکرات  میز  از  حداکثری  امتیاز  کسب  دنبال  به  طالبان  گروه 
صلح است. این گروه مخالف تمام اصول و ارزش هایی است که به 
مبتنی  نظم  یک  طالبان،  پیشنهاد  می بخشد.  معنا  »جمهوریت« 
را  جامعه  افراد  آزادی  و  شهروندی  حقوق  که  است  »شریعت«  بر 
برنمی تابد. در رأس چنین نظمی، فردی به نام »امیرالمومنین« قرار 
این فرد  برگزیده می شود.  با رأی شورای اهل حل و عقد  دارد که 
مافوق همه است و تبعیت از اراده و تصمیم او یک تکلیف شرعی 

است.
در  »جمهوریت«  اصل  حفظ  خواستار  افغانستان  دولت  مقابل،  در 
نظام آینده است. در چارچوب این اصل، حقوق شهروندی و آزادی 
افراد جامعه محفوظ است. کارگزاران و نهادهای انتخابی با رأی مردم 

برگزیده می شوند و همه آن ها در نهایت به مردم پاسخ گو هستند.
اختالف دولت و طالبان روی این اصول و ارزش ها، بنیادی است. تا 
زمانی که دو طرف نتوانند روی اصول و ارزش های مشترک به توافق 

برسند، نمی توانند گام بعدی را بلند کنند.
در اعالمیه رم که از سوی نماینده گان ویژه ناتو، اتحادیه اروپا، امریکا، 
بریتانیا، آلمان، فرانسه، ناروی و ایتالیا منتشر شد، این اختالف دیدگاه 
و  دولت  اعالمیه،  این  پیشنهاد  طبق  است.  شده  گرفته  دست کم 
طالبان، پیش از انجام توافق نهایی، باید روی آتش بس و دولت انتقالی 

موافقت کنند.
 )۱۳۹۹ سنبله   ۲۲( قطر  در  بین االفغانی  مذاکرات  شروع  زمان  از 
تاکنون، جدال اصلی نماینده گان دو طرف روی چگونه گی بحث و 
توافق درباره همین اصول و ارزش ها بوده است. آتش بس که مهم ترین 
طالبان  جانب  از  بود،  مذاکرات  این  در  افغانستان  دولت  خواست 
دولت  برای  حتا  »جمهوریت«  حوزه  رهبران  است.  نشده  پذیرفته 
انتقالی و برگزاری انتخابات زودهنگام اعالم آماده گی کردند؛ اما گروه 

طالبان یک قدم هم از موضع خود عقب نشینی نکرد.
و  پیشنهادات  مطالبات،  به  دولت  تسلیمی  صدد  در  طالبان  گروه 
از سوی گروه طالبان  این گروه برای آینده است. این هدف  برنامه 
ده ونیم  دنبال می شود.  راه جنگ  از  و هم  دیپلماسی  از طریق  هم 
ماه تماس گرم و سرد دو طرف با یک دیگر نشان می دهد که گروه 
طالبان عالقه مند صلح عادالنه با دولت نیست. این گروه در مذاکره 
نیز در صدد تغلب است. گروه طالبان این هدف را از راه جنگ نیز 
دنبال می کند. پیش روی این گروه در نزدیک به سه ماه اخیر هیچ 
معنایی جز عطش سرنگونی دولت و اقامه »امارت اسالمی« با زور 

سر نیزه ندارد.
برای دولت است. هم چنان رهبران  آتش بس یک پیشنهاد مطلوب 
نیز موضع  انتقالی  برای تشکیل دولت  سیاسی حوزه »جمهوریت« 
منعطف دارند. اگرچه بین این رهبران درباره چگونه گی تشکیل دولت 
موقت و سازکار تعیین کارگزاران آن تاهنوز اختالف نظر موجود است. 
با این وجود، فضای سیاسی در حوزه »جمهوریت« برای پذیرش این 

پیشنهادات جامعه جهانی مساعد است.
طرف دیگر قضیه، گروه طالبان است. با توجه به موضع متصلب این 
گروه، تصور نمی شود که گروه طالبان به این پیشنهادات تن بدهد. 
از دید این گروه، آتش بس باید زمانی برقرار شود که دولت افغانستان 
پیشنهاد این گروه برای اقامه »امارت اسالمی« زیر یک نام دیگر را 
انتقالی  با تشکیل دولت  زمانی  تنها  بپذیرد. هم چنان گروه طالبان 
موافقت خواهد کرد که تمام شرایط برای گذار به نظم مطلوب این 
از  این صورت، گروه طالبان دست  غیر  در  باشد.  فراهم شده  گروه 

جنگ نخواهد کشید و به پیشنهاد آتش بس تن نخواهد داد.
از جانب دیگر، هیچ تضمینی موجود نیست که دولت و طالبان در 
انتقالی، بتوانند به توافق نهایی صلح دست  سایه آتش بس و دولت 
طالبان  گروه  روش  که  است  آن  زمینه  این  در  اصلی  تهدید  یابند. 
برای مذاکره با دولت یک روش »سخت« و غیراصولی است. این گروه 
آماده انعطاف نیست و به ایده آل ها و منافع دولت هیچ بها نمی دهد. از 
دید گروه طالبان، صلح عادالنه آن است که تمام مطالبات این گروه 
از جانب دولت بدون قیدوشرط پذیرفته شود. به این ترتیب، تالش ها 
برای دست یافتن به توافق نهایی در سایه آتش بس و دولت انتقالی، 

محکوم به شکست دیده می شود.
افغانستان متأسفانه به جای سیر در مسیر صلح به سمت یک جنگ 
تمام عیار در حرکت است. برنامه تازه دولت آن است که در ظرف شش 
ماه آینده وضعیت جنگ را تغییر دهد. این یعنی بن بست دیپلماسی 
و رفتن افغانستان به سمت یک جنگ تمام عیار که پایان آن برای 
گروه  سماجت  به  توجه  با  البته  نیست.  پیش بینی  قابل  هیچ کسی 
طالبان و پیش روی این گروه، انتخاب دیگری برای دولت افغانستان 

باقی نمانده است.
جامعه جهانی برای آن که بتواند این اعالمیه را عملی کند، باید وارد 
میانجی گری فعال بین دولت و طالبان برای صلح شود. هم زمان از 
اهرم های فشار در دست رس برای اعمال تغییر در موضع گروه طالبان 
نیز استفاده کند. تا زمانی که گروه طالبان و کشورهای حامی این 
گروه تغییر وضعیت ندهند، ممکن نیست که روی آتش بس، دولت 

انتقالی و تشکیل دولت مطلوب در آینده توافق حاصل شود.

شانساجرای»اعالمیهرم«
اندکاست

دو شنبه
شماره 3649

4 اسد 1400
26 جوالی 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور، 
به مناسبت عید قربان فرمان عفو و تخفیف مجازات 
»حجز و حبس« محکومان نظامی و ملکی را صادر 

کرده است.
تنظیم  اداره  رییس مطبوعات  صفی اهلل جالل زی، 
امور زندان ها، به روزنامه ۸صبح گفت که بخشی 

از این فرمان، مربوط به زندانیان نظامی می شود.
فرمان محمداشرف غنی که به مناسبت عید قربان 

صادر شده است، یازده ماده دارد.
ماده چهارم این فرمان به نظامیان و عفو »مجازات 

قطعه« اختصاص یافته است.
طبق مفاد این ماده، آن شمار از افسران، بریدمالن، 
و  ملی  پولیس  ملی،  ارتش  سربازان  و  ساتمنان 
سایر  و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  منسوبان 
به  که  نظامی  تشکیالت  داری  وزارت خانه های 
که  درصورتی  شده اند،  محکوم  قطعه«  »حبس 
یک سوم محکومیت شان را در »قطعه« سپری کرده  

باشند، مجازات آن ها عفو می شوند.
زندانیان  از  تعداد  چه  که  نیست  مشخص  هنوز 
مستفید  جمهوری  ریاست  فرمان  مفاد  از  نظامی 

خواهند شد.

۸صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرد که 
قطعات ویژه پولیس با اجرای عملیات هدف مند، 
عید  روز  در  نمازگزاران  بر  راکت پرا کنی  عامالن 
بازداشت  را  جمهوری  ریاست  ارگ  در  قربان 
کرده اند. طبق اعالم پولیس، بازداشت شده گان از 

اعضای گروه طالبان هستند.
میرویس استانکزی، سخنگوی وزارت امور داخله، 
روز یک شنبه، سوم اسد، گفت که این عملیات در 

ناحیه پنجم شهر کابل اجرا شده است.
ریاست  ارگ  به  راکتی  حمله  اصلی  طراح  از  او 
جمهوری به نام »مومن« یاد کرد که با سه نفر 

دیگر از سوی پولیس بازداشت شده است.
ارگ  بر  حمله  اصلی  طراح  مومن  او،  گفته  به 
ریاست جمهوری و حمالتی در ولسوالی پغمان 
افراد  این  که  افزود  استانکزی  است.  بوده  کابل 
چندین  در  و  هستند  طالبان  گروه  به  وابسته 

۸صبح، کابل: لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، 
امنیتی  نیروهای  اول  وظیفه  که  است  گفته 

افغانستان مهار پیشروی سرعت طالبان است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آستین روز شنبه، 
دوم اسد، در آالسکای امریکا به خبرنگاران گفته 
است که نیروهای امنیتی افغانستان باید پیش از 
مناطق مطمین شوند  بازپس گیری  برای  اقدام 
مهار  و  ُکند  را  طالبان  تحرکات  می توانند  که 

کنند.
وزیر دفاع امریکا تأکید کرده است که نیروهای 
امنیتی افغانستان متعهد هستند و این توانایی را 

که  خانواده هایی  و  قربانیان  کابل:  ۸صبح، 
پس از سقوط ولسوالی مالستان والیت غزنی 
به کابل آواره شده اند، از حکومت می خواهند 
این  بی جاشده گان  و  امنیتی  وضعیت  به  که 

ولسوالی توجه فوری کنند.
این خانواده ها و قربانیان روز یک شنبه، سوم 
اعالم  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  اسد، 
مالستان،  به  ورود  از  طالبان پس  که  کردند 
مرتکب جنایت جنگی شده و غیرنظامیان را 
که در جنگ دخیل نبودند، به رگ بار بسته اند.
ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر  از  آن ها 
که  خواسته اند  بین المللی  نهادهای  و  متحد 
جلو اقدام طالبان برای کشتار غیرنظامیان در 
ولسوالی مالستان را بگیرند و با در نظرداشت 
قوانین بین المللی و حقوق بشری از گسترش 

دامنه  جنایت جنگی جلوگیری کنند.
به  طالبان  مالستان،  باشنده گان  گفته  به 
خانه های مردم یورش برده و پس از »غارت« 
اموال، منازل مسکونی را به آتش کشیده اند 
نیز  را  مالستان دکان ها  ولسوالی  مرکز  در  و 

تخریب و غارت کرده اند.
گروه  محل،  باشنده گان  معلومات  طبق 
ولسوالی  در  را  نفر    ۴۳ دست  کم  طالبان، 
مالستان والیت غزنی کشته شده اند که شامل 
نظامی و غیرنظامی از جمله زنان و کودکان 

می شوند. طالبان این ادعاها را رد می کنند.
که  می گویند  باشنده گان  ترتیب  همین  به 
ده ها خانواده که بیش تر اعضای آن کودکان 
و زنان هستند، آواره شده اند. این آواره گان به 

کابل و مناطق هم جوار مالستان کوچیده اند.
باشنده گان مالستان خاطرنشان می کنند که 
دست  به  مالستان  ولسوالی  سقوط  از  پس 
قطع  مردم  به  دولتی  خدمات  ارائه  طالبان، 
شرایط  در  صحی  خدمات  ارائه  حتا  و  شده 

کرونایی متوقف است.
از  غزنی  مالستان  به  طالبان  حمله  قربانیان 
خود  مکلفیت  به  که  خواسته اند  حکومت 
براساس قانون اساسی برای بازگرداندن نظم 
و امنیت به ولسوالی مالستان عمل و منطقه را 
از وجود جنگ جویان طالبان پاک سازی کند.

می خواهند  حکومت  از  مالستان  باشنده گان 
این  در  پایدار  امنیت  برقراری  برای  که 
ولسوالی اقدامات فوری و جدی را روی دست 
گیرد، تشکیالت امنیتی مالستان را با توجه 
به جغرافیای این ولسوالی و هم جواری آن با 

ولسوالی های ناامن بازنگری کنند.
از  که دست  خواسته اند  نیز  طالبان  از  آن ها 
کشتار مردم بی گناه، غارت خانه ها، دکان و 
با عامالن  بردارند و  زمین های زراعتی مردم 

چنین جنایت در صفوف خود برخورد کنند.
نیز  از طرف های درگیر  باشنده گان مالستان 
زمینه  عاجل  هرچه  که  کرده اند  درخواست 
برداشت  برای  فرصت  و  آواره گان  بازگشت 
تا  کنند  فراهم  را  مردم  زراعتی  محصوالت 

زنده گی به حالت عادی برگردد.
قربانیان جنگ و آواره گان مالستان نهادهای 
متضرران  به  که  کرده اند  دعوت  را  خیریه 
جنگ در ولسوالی مالستان رسیده گی کنند و 

برای دست گیری مردم وارد عمل شوند.
ولسوالی مالستان غزنی دو روز پس از حمله 
کرد.  سقوط  سرطان  نزدهم  در  طالبان 
بار  یک  مردمی  خیزش  و  دولتی  نیروهای 
موفق شدند که بخش هایی از این ولسوالی را 
از طالبان پس بگیرند، اما بار دیگر مالستان به 

دست طالبان افتاد.

امور  تنظیم  اداره  فرمان  این  تطبیق کننده  مرجع 
زندان ها تعیین شده است. هم چنان کمیسیون هایی 
است  شده  تشکیل  کابل  و  والیت ها  در  نیز 
زندان ها،  امور  تنظیم  اداره  نماینده گان  که 
عمومی  ریاست  داخله،  امور  وزارت  لوی سارنوالی، 
عضو  زنان  وزارت  ملی،  دفاع  وزارت  ملی،  امنیت 
این کمیسیون ها هستند. این کمیسیون ها فرمان 

ریاست جمهوری را تطبیق و اجرایی می کنند.
نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر در والیت ها 
نظارت  فرمان  این  اجرای  چگونه گی  از  کابل  و 

می کند.
روزهای  و  عیدها  مناسبت  به  غنی  محمداشرف 
ملی فرمان های عفو و تخفیف مجازات زندانیان را 
در گذشته نیز صادر کرده است. هرچند در برخی 
موارد شکایت از نحوه تطبیق این فرمان ها وجود 

داشته است.
به  اساسی  قانون  ماده شصت وچهارم  هژدهم  بند 
مجازات  که  است  داده  صالحیت  جمهور  رییس 
زندانیان را »مطابق به احکام قانون« »عفو« کند 

و »تخفیف« دهد.

حمالت تروریستی در شهر کابل دست داشته اند.
دست کم سه راکت در روز عید قربان در هنگام 
ادای نماز عید در ارگ ریاست جمهوری از منطقه 
پروان سوم از مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل به 

سمت ارگ شلیک شد.
این راکت ها در نزدیکی ها ارگ ریاست جمهوری 

اصابت کرد، اما تلفات در پی نداشت.

دارند که پیشروی های طالبان را متوقف کنند. 
اتفاقی  باید دید که چه  افزوده است که  اما  او 

خواهد افتاد.
نیروهای  که  بود  داده  گزارش  رویترز  پیش تر 
امنیتی افغانستان در حال آماده گی برای اجرای 
از  بازپس گیری ساحات  برای  عملیات گسترده 

دست رفته است.
طالبان از مدتی به این سو حمالت خود را به 

صورت گسترده افزایش داده اند.
صد  دو  به  نزدیک  تصرف  مدعی  گروه  این 
ولسوالی و ۹۰ درصد مناطق مرزی کشور است.

را تکذیب  ادعای طالبان  این  وزارت دفاع ملی 
می کنند. همین اکنون در چندین والیت کشور 

جریان دارد.
نیروهای دولتی تاکنون بیش از ۲۰ ولسوالی را از 

طالبان پس گرفته اند.
این همه در حالی است که روند خروج نیروهای 
بخش  و  است  شدن  تکمیل  حال  در  خارجی 

اعظم این نیروها از افغانستان خارج شده اند.
پایان  زمان  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
حضور نظامی این کشور در افغانستان را آخر ماه 

آگست اعالم کرده است.

نیروهای ویژه پولیس طراحان حمله راکتی به ارگ 
را بازداشت کردند

شماری از زندانیان نظامی براساس فرمان 
رییس جمهور غنی آزاد می شوند

قربانیان حمله طالبان به 
مالستان خواستار توجه فوری 
حکومت به وضعیت امنیتی و 

آواره گان این ولسوالی شدند

نیروهای ویژه پولیس طراحان حمله راکتی به ارگ 
را بازداشت کردند

وزیر دفاع امریکا: نیروهای امنیتی افغانستان پیش از بازپس گیری مناطق، 
سرعت پیشروی طالبان را مهار کنند



مصعب بدخشانی

از  مردم  بیایند،  بدخشان  به  طالبان  این که  از  پیش 
چه  و  کجا  که  می گرفتند  احوال  تلفن،  و  فیس بوک 
وقت سقوط کرد. امیدها به بهارک و دژ تسخیرناپذیر 
و  ترک  با  که  بود  شده  دوخته  بدخشان  »قالتک« 
تسلیم دهی ناگهانی آن به طالبان، روحیه عمومی درهم 
شکست. ولسوالی های بدخشان یکی به دنبال دیگر، به 
سرعت برق و باد تخلیه می شد و صد ها سرباز و افسر 
تا دندان مسلح، بدون شلیک یک گلوله، مناطق شان را 

ترک می کردند و عازم تاجیکستان می شدند.
تخلیه و عقب نشینی به حدی ناگهانی و دور از انتظار 
بود که خود طالبان نیز به حیرت افتادند و ترسیدند که 

توطیه ای در کار نباشد.
و  شد  تخلیه  ولسوالی ها  بدخشان،  مرزی  مناطق  در 
میان عبور سربازان از مرز تاجیکستان و ورود طالبان به 
مراکز ولسوالی ها، ساعت ها فاصله ایجاد شد. در بعضی 
مناطق حتا یک فاصله زمانی ۲۴ ساعته به وجود آمد.

در این خالی قدرت، تعدادی از سودجویان و دزدان، 
فرصت را غنیمت شمردند و شماری از دفاتر دولتی و 
موسسات خصوصی را چور و چپاول کردند. موسسه 
کوچک  قرضه های  بانک  آقاخان،  اسکان  برای  امداد 
توسط  اشکاشم،  در  ولسوال  دفتر  و  خالی(  )هرچند 
شغنان،  ولسوالی های  در  شد.  زده  دست برد  دزدان 
به دفاتر و موسسات  تعداد  نیز یک  و دروازها  واخان 
صورت  تاراج  کم تر،  مقیاسی  در  ولی  بردند؛  هجوم 

گرفت.
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 ۲۴ تا   ۶ تأخیر  با  بدخشان  ولسوالی های  در  طالبان 
ساعته وارد شدند.

ترس و هراس عمومی و روحیه شکسته مردم، وحشت 
از  بود که طالبان پس  به میان آورده  را  همه گانی ای 
تسلط چه کار خواهند کرد؟ مولوی امان الدین، رهبر 
این  نظامی طالبان در بدخشان و مغز متفکر جنگی 
جامع  مسجد  در  سپس  و  جرم  در  نخست  گروه، 

اشکاشم، سخنرانی کرد.
او در اشکاشم، وعده دست گیری و  فشرده سخنرانی 
جلوگیری  و  عمومی  امنیت  ایجاد  سارقان،  مجازات 
منع  و  اسالمی  حجاب  رعایت  شراب،  مصرف  از 
گشت و گذار زنان بدون محرم شرعی و دعوت مردم به 
آرامش و همکاری با نظام امارت اسالمی، آزادی عرف و 
عادات و آزادی مراسم مذهبی در منطقه ای با اکثریت 

مذهب اسماعیلی بود.
و  عمومی اند  عفو  شامل  که  اعالم شد  مردم  تمام  به 
و  »فریب خورده گان  نیست،  کار  کسی  با  را  کسی 
ندامت  اظهار  با  می توانند  نیز  کابل  دولت  همکاران 

برگردند و به زنده گی عادی خویش ادامه دهند.«
تسامح و تساهل اولیه طالبان، ترس مردم را فرو ریخت. 
عین سناریو در شغنان، در جرم، در شهدا و دروازهای و 

سایر مناطق بدخشان نیز پیاده شد.
در شغنان، داکتر فضل اهلل، ولسوال نام نهاد طالبان، به 
مردم اطمینان تأمین جانی و مالی داد و همکاری با 
جز  چیزی  که  اسالمی  رعایت حجاب  و  امارت  نظام 

چادری نیست، آغاز شد.
کار  به  که  امدادی گفته شد  و موسسات  دفاتر  برای 

با تطبیق  ادامه بدهند و هیچ مشکلی  عادی خویش 
قرضه های  بانک  فعالیت  ولی  نیست؛  برنامه های شان 
کوچک، بانک فینکا و شماری از موسسات قرضه دهنده 
به دلیل آن چه که سود خوانده شده است، ممنوع و 

تعلیق شد.
پس از چند روز، یک دختر و دو پسر به جرم شلوار 
پوشیدن، قفاق خوردند و یک نفر دیگر نیز لت وکوب 

شد.
مردم از ترس موسیقی را ممنوع کردند و پیراهن تنبان 

پاکستانی، دستمال و تا حدی پکول، رواج یافت.
مراسم عروسی اکنون خاموش و شبیه سوگواری برگزار 

می شود و شادی از میان مردم رخت بربسته است.
دختران و زنان به چادری پوشیدن روی آوردند.

زنان و دخترانی که در تمام عمر شان چادری استفاده 
به  شرعی  محرم  و  چادری  با  باید  اکنون  نکرده اند، 
و  زنان شهری  برای  بروند.  یا محل کارشان  شفاخانه 
صاحب شغل، پوشیدن چادری شاید مشکل جدی ای 
نباشد؛ ولی برای دختران و زنان روستایی ای که به کار 
در زمین و باغ و ده مصروف اند، رعایت حجاب مورد 
نظر طالبان و پوشیدن چادری، وحشتناک و ناممکن 
است. دختری را فرض کنید که در باغ، توت و زردآلو 
یا در  و دوغ می کشد  گاو می دوشد  زنی  یا  می چیند 

زمین خوشه می چیند.
از پس سوراخ های تنگ چادری چگونه می شود، این 
کار را انجام داد؟ زنانی که در خانه خویش تنها  هستند 
و مردان شان بیرون از والیت مشغول کار، اکنون محرم 
را از کجا بیابند و در این فصل داس و درو، مرد باید به 

دنبال کشت و کار خویش باشد یا در خانه بنشیند و 
محرم زنش شود؟ در روستایی که همه عین خواهر و 
برادر هم دیگر را می شناسند و کم ترین مزاحمتی برای 

زنان وجود ندارد.
از  طالبانی  نظام  مزیت های  از  یکی  عده ای،  باور  به 
بین رفتن دزدی، زورگویی و جنگ های میان گروهی 
شاخ  و  می کشیدند  عربده  دیروز  تا  که  قلدرانی  بود، 
ابریشم نرم  و شانه می شکستند، اکنون، چون موم و 
از بین  و مالیم اند و سرها خمیده. مزیت دومش نیز 
رفتن دزدی است، هیچ سارقی جرأت سرقت را ندارد. 
هرچند طالبان دزدان پیشین را مجازات نکردند و وعده 

خویش را تحقق نبخشیدند.
برعکس تبلیغات فیس بوکی شماری از افراد، هیچ زن 
و دختری مورد تعرض قرار نگرفته است، هیچ مکان 
و هیچ کسی  نشده  تخریب  و جماعت خانه ای  مذهبی 
هتک حرمت نشده است، حداقل در مناطق مرزی و 

اسماعیلیه نشین والیت بدخشان.
تا جایی که با منابع دیگر هم در تماس بودم، از مناطق 
مختلف بدخشان هیچ گزارش مستند و دقیقی مبنی 
است.  نشده  قومی گزارش  یا  اذیت مذهبی  و  آزار  بر 
در  را  مداراجویانه  و  نرم  رویکرد  بدخشان  در  طالبان 
را  نفس کشیدن  عمومی،  ترس  ولی  گرفته اند؛  پیش 
هم دشوار می کند، در هوایی که مسموم است و طالبان 
با شالق چون شمشیر داموکلس بر فرق مردم آویزان. 
ماهیت طالب ترس و تخویف و تهدید است و سلب 

اراده و شور انسانی.
از چند جانب بر والیت  حدود یک ماه پیش طالبان 
بدخشان حمله کردند. در حال حاضر تنها دو ولسوالی 
والیت بدخشان تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. 
نهادهای امنیتی تاهنوز برای بازپس گیری ولسوالی های 

دیگر اقدام جدی  نکرده اند.

کام تلخ بدخشانی ها در زیر سایه طالبان

پس از آن که انتقادها از ضعف و 
کم کاری دولت در برابر جنگ 
گرفت،  باال  دشمن  تبلیغاتی 
تازه ای  اقدامات  نیز  حکومت 
به  است.  گرفته  دست  روی 
تعبیر شماری از نهادهای حامی 
این  خبرنگاران،  و  رسانه ها 
تبلیغاتی  جنگ  برابر  در  دولت  چاره سنجی  اقدامات 

طالبان است.
ایجاد دفتر سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی، ارایه 
رای  به  رسانه ها،  از  نظارت  ملی  اتاق  ایجاد  طرح 
گذاشتن »مسوده طرزالعمل طرز تأسیس رسانه ها« 
و طرح تجدید ساختار اجرایی کمیسیون رسیده گی 
این  تازه  حکومت در  اقدامات  از  به تخطی رسانه ها، 

راستا است.
رسانه های  از  دفتر حمایت  رییس  مجیب خلوتگر، 
آزاد افغانستان )نی(، می گوید که حکومت می خواهد 
جنگ  برابر  در  آزاد  رسانه های  بر  فشار  اعمال  با 
که  حالی   در  کند؛  ایجاد  واکنش  طالبان  تبلیغاتی 
باید بداند راه حل معضل در دستگاه تبلیغاتی دولت 
از رسانه نمی گذرد و باید به دنبال راه های دیگری 
باشد. آقای خلوتگر افزود که حتا اگر حکومت با این 
طرح های خود، هدف بسیار مشخصی را هم دنبال 
رسانه ها  آزادی  و  بیان  آزادی  در  محدودیت  نکند، 

است.
مجیب خلوتگر تأکید کرد: »محدود کردن اطالعات و 
رسانه، راه به جایی نمی برد. حکومت باید چرخش آزاد 
اطالعات را حمایت کند؛ این می تواند در درازمدت به 
نفع نظام و مردم باشد.« در همین حال، خانه آزادی 
بیان می گوید که رسانه های افغانستان از دو دهه به 
این سو با رعایت قانون و اصل توازن و بی طرفی فعالیت 
می کنند و دو طرف درگیر جنگ در کشور باید به این 

حقوق و آزادی آنان احترام بگذارند.
در  افغانستان  رسانه های  که  است  افزوده  نهاد  این 
معیارهای  و  همه گانی  رسانه های  قانون  روشنی 
سنجیده شده جهانی و با رعایت اصل توازن و بی طرفی 
در کشور فعالیت دارند. از این رو، دولت و طالبان باید 
به اصل آزادی بیان و فعالیت بی طرفانه این رسانه ها 

احترام بگذارند.
در همین حال، مرضیه اکبری، مدیر مسوول هفته نامه 
محلی شهربانو در پلخمری والیت بغالن، می گوید که 
آزادی بیان، رسانه و روند اطالع دهی هر روز محدودتر 
طالبان  هشدارهای  که  افزود  اکبری  خانم  می شود. 
به  دیگر  طرف  از  دولت  هشدارهای  و  طرف  یک  از 
رسانه ها، نقض قوانین ملی و بین المللی است و باعث 
رعب جامعه رسانه ای، به ویژه رسانه های محلی شده 

است.

روند  امنیتی،  نهادهای  دفتر سخنگوی عمومی 
اطالع رسانی را ُکند ساخته است

دفتر  ایجاد  که  می گویند  خبرنگاران  از  شماری 
سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی، روند اطالع رسانی 

مجری،  معراج الدین  است.  ساخته  دشوار  و  ُکند  را 
۸صبح  روزنامه  به  آیینه،  تلویزیونی  شبکه  گزارشگر 
می گوید که با ایجاد دفتر سخنگوی عمومی نهادهای 
امنیتی به مشکل جدی دریافت اطالعات روبه رو است. 
آقای مجری افزود که دفتر سخنگوی عمومی نهادهای 
امنیتی در عوض تسهیل روند اطالع رسانی، کار را بر 

خبرنگاران دشوار کرده است.
منبع  از  می خواستم  اگر  گذشته  »در  افزود:  مجری 
امنیتی معلومات بگیرم با یک تماس و پیام در وتس اپ 
معلومات می داد؛ اما با ایجاد این دفتر، در این اواخر 
چندین بار به نهادهای امنیتی هم از والیات و مرکز 
برای درخواست اطالعات تماس گرفتم، گفتند که ما 
اجازه نداریم معلومات بدهیم.« به باور این خبرنگار، 
ایجاد این دفتر، زنجیره ای از محدودیت ها را فراروی 
نتیجه  تاکنون  و  کرده  وضع  اطالعات  به  دست رسی 

برعکس داشته است.
براساس  شینواری  اجمل  پیش،  ماه  یک  حدود 
سخنگوی  عنوان  به  ملی  امنیت  شورای  پیشنهاد 
عمومی نهادهای امنیتی از سوی رییس جمهور غنی 
تعیین شد. حکومت، هدف از ایجاد این دفتر را ایجاد 
یک مرجع واحد برای اطالع رسانی از وضعیت امنیتی 

کشور دانسته بود.
در همین حال، دواخان مینه پال، رییس مرکز اطالعات 
روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  رسانه های حکومت،  و 
گفت که در اقدامات و طرح های اخیر حکومت حرفی 
از سانسور و محدودیت آزادی بیان و رسانه ها نیست؛ 
و  رسانه ها  قانونمند سازی  برای  طرح ها  این  بلکه 

اطالع رسانی روی دست گرفته شده است.

آقای مینه پال در مورد ایجاد دفتر سخنگوی عمومی 
منظور  به  نهاد  این  که  کرد  تأکید  امنیتی  نهادهای 
روند  این  تسهیل  و  اطالعات  به  سریع  دست رسی 

مطابق به قانون ایجاد شده است.
از جانب دیگر، عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی 
وزارت اطالعات و فرهنگ، می گوید که مسأله اصالح 
کردن  نهادینه  روی  بیش تر  رسانه ها  نشراتی  اندیشه 
قوانین رسانه ای در ادارات دولتی و رسانه ها تمرکز دارد 

و هدف این طرح ها به هیچ وجه سانسور نیست.
رسانه ها  بخش ها،  از  بسیاری  »در  افزود:  شرق  آقای 
که  کرد  خاطرنشان  وی  ندارند.«  قانون  به  توجهی 
وزارت اطالعات و فرهنگ می بایست فناوری مشخص 
خود را برای نظارت از کیفیت نشراتی و نیز جلوگیری 
از پخش و نشر برنامه های خشونت زا از سوی رسانه ها 

ایجاد می کرد.
از سوی دیگر، شرق در مورد دفتر سخنگوی عمومی 
نهادهای امنیتی می گوید که هدف سانسور یا پنهان 
کردن اطالعات نیست؛ بلکه هدف، انسجام، هماهنگی 
رسانه ها  به  یک دست  و  درست  معلومات  ارایه  نیز  و 

است.
رییس کمیسیون  بهادری،  عین الدین  دیگر  از جانب 
که  طرحی  هر  می گوید،  اطالعات،  به  دست رسی 
محدود کردن فعالیت رسانه ها را در پی داشته باشد، 
قطعاً قابل قبول نیست و خالف ماده ۳۴ قانون اساسی 

است.
آزادی بیان و آزادی رسانه  یکی از دستاوردهای مهم 
دولت شمرده می شود که با قربانی  های بسیار، تا این جا 

رسیده است.

چاره سنجی  دولت برای جنگ تبلیغاتی؛
»هر دو جانب جنگ به آزادی بیان و رسانه احترام بگذارند«

اعجازالحق سامی

مجیب خلوتگر، رییس 
دفتر حمایت از رسانه های 
آزاد افغانستان )نی(، می گوید که 
حکومت می خواهد با اعمال فشار 
بر رسانه های آزاد در برابر جنگ 

تبلیغاتی طالبان واکنش ایجاد کند؛ 
در حالی  که باید بداند راه حل معضل 
در دستگاه تبلیغاتی دولت از رسانه 

نمی گذرد و باید به دنبال راه های 
دیگری باشد. آقای خلوتگر افزود که 
حتا اگر حکومت با این طرح های خود، 

هدف بسیار مشخصی را هم دنبال 
نکند، محدودیت در آزادی بیان و 

آزادی رسانه ها است.



افغانستان از همان سال های نخست شکل گیری پاکستان با موجودیت این کشور 
در نقشه جهان مخالف بود و تاکنون بخش عظیم قلمرو آن کشور را جزو خاک 

خود می داند. اما افغانستان از زمان باز کردن دعوا بر سر بخش هایی از پاکستان 
هیچ گونه سند و مدرکی را مبنی بر حقانیت خویش در هیچ دادگاه بین المللی 

ارایه نکرده است. در واقع حتا مردم افغانستان هم نمی دانند که براساس کدام 
اسناد پشاور و اتک و دیگر مناطق پاکستان از افغانستان است. تنش میان دو 

کشور بی وقفه ادامه داشته و در تمام این دوره های پرتنش، برگ برنده به دست 
پاکستان بوده است. در واقع افغانستان در تمام این دوره ها به جز وارد کردن 

اتهام کار دیگری نتوانسته است. در حال حاضر هم همه چیز به سود پاکستان 
است و افغانستان قادر نیست این کشور را به چالش بکشد.

روند گفت وگوهای هیأت موسفیدان 
در دو مرحله انجام شد و چندین روز 
دوام کرد. مرحله اول گفت وگوها پنج 

روز دوام کرد و منجر به یک آتش بس 
شش روزه شد. مالقات های هیأت به 

شکل حضوری و تلفنی با طرفین جنگ 
صورت می گرفت. در مرحله دوم، 

موسفیدان توانستند مدت آتش بس 
را به حدود دو ماه و یا به عبارتی به 

مدت نامشخص تمدید کنند. در مواد 
توافق نامه آمده است که طالبان تا 

سقوط چند والیت دیگر، به بادغیس 
حمله نخواهند کرد. گفته می شود که 

سند آتش بس مکتوب و در نزد هیأت 
موسفیدان به شکل محرم موجود 

است. والی نام نهاد طالبان برای والیت 
بادغیس از پشتونکوت والیت فاریاب 
است و به نماینده گی از او یک طالب 

فارسی زبان محلی در بادغیس، این 
گفت وگوها را تسهیل کرده است.

اظهارات چند مقام بلندپایه حکومت افغانستان، از جمله 
ریاست  اول  معان  صالح  امراهلل  غنی،  جمهور  رییس 
جمهوری و حمداهلل محب مشاور شورای امنیت، رابطه 
و  کرده  پرتنش  را  پاکستان(  و  )افغانستان  کشور  دو 
فعاالن شبکه های  درگیر شدن  حتا سبب  تنش  این 
اجتماعی دو کشور شده است. امراهلل صالح در صفحه 
پاکستانی  فعال  »هزاران  نوشته:  خود  فیس بوک 
پیش روی های طالبان را جشن گرفته اند.« او تصویری 
از جریان امضای یک سند میان اردوی پاکستان و هند 
در سال ۱۹۷۱ را به نشر رسانده که گویا سند تسلیمی 
صد هزار نیروی پاکستان به هند است. صالح در شرح 
آن تصویر نوشته است که افغانستان هیچ وقت چنین 
سند ننگینی را امضا نکرده است و نخواهد کرد. در زیر 
از  اول ریاست جمهوری، تعداد زیادی  توییت معاون 
پاکستانی ها او را هشداد داده اند که با سرنوشت داکتر 

نجیب دچار خواهد شد.
امراهلل صالح تبصره ها و دیدگاه های شهروندان پاکستان 
آن  مردم  آشکار  دشمنی  عالمت  را  خود  توییت  زیر 
کشور علیه افغانستان دانسته است. صالح چهره ضد 
پاکستان و ضد طالبان است. او مدام در برابر پاکستان 
است.  شده  ظاهر  ناسیونالیست  پشتون های  همانند 
همانند آن عده از مردم افغانستان که معتقد هستند، 
بخشی از خاک پاکستان از آن ها است و امروز یا فردا، 
هر طور شده باید به افغانستان الحاق شود. امراهلل صالح 
معتقد است که پشاور، پایتخت زمستانی شاهان اسبق 

افغانستان بوده است و می باید جزو افغانستان شود.
وقتی معاون اول ریاست جمهوری یک کشور ادعای 

گسترش  افغانستان  شهرهای  به  جنگ  دامنه  اخیراً 
آن  از  جلوگیری  برای  تدابیری  تا  است  نیاز  و  یافته 
داخل  در  جنگ  که  است  این  واقع  شود.  سنجیده 
در  نیست.  مردم  نفع  به  حالتی  هیچ  در  شهرها 
درازمدت، جنگ درون شهری به نفع دولت و طالبان 
نیز نیست. در این نوشته تالش می کنیم تا چگونه گی 
آتش بس در قلعه  نو -یکی از شهرهایی که اخیراً میدان 
نبرد واقع شد- را بازخوانی و امکان به کارگیری آن در 
بیش تر از ده شهر کشور که هم اکنون در آتش جنگ 

می سوزند را بررسی کنیم.
تسلیم شدن  و  بادغیس  ولسوالی های  از سقوط  بعد 
بیش تر از ده مقام نظامی و حداقل دو عضو شورای 
صبح  گروه،  این  جنگ جویان  طالبان،  به  والیتی 
چهارشنبه، ۱۶ سرطان ۱۴۰۰ وارد شهر قلعه  نو شدند. 
بعد از درگیری با نیروهای دولتی، طالبان ساعت ۱۱ 
و ۳۰ دقیقه از شهر بیرون شدند و شهر را به محاصره 
کشیدند. در این دو و نیم ساعت، دروازه های زندان 
واقع در قلعه  نو شکست و زندانیان از آن بیرون شدند. 

چگونه می توان از این نمونه در دیگر شهرها استفاده کرد؟

جـنگ
را تشدید می کند

آن  سیاست  و  پاکستان  مورد  در  حکومت  بلندپایه 
افغانستان، دردسر را بیش تر می کند.  کشور در قبال 
به  زدن  دامن  جای  به  مسوول  و  بلندپایه  مقامات 
اختالفات گذشته و نگاه کردن به گذشته، به دنبال از 
میان برداشتن این اختالفات و نگاه به آینده هستند. در 
شرایط کنونی ایجاد تنش و اعالم جنگ و دشمنی با 
پاکستان، هیچ مشکلی را حل نمی کند. اولویت مقامات 
و  داخل  در  جنگ  مدیریت  باید  مسوول  و  بلندپایه 
نه  باشد،  رفته  دست  از  شهرستان های  بازپس گیری 
دامن زدن به دشمنی و افزایش تنش با پاکستان. کابل 
اگر نمی تواند کمک پاکستان را برای رسیدن به صلح 
داشته باشد،  حداقل زیان و فشارش را به جان نخرد 
و  نکند  تازه  را  عقده های گذشته  و  دعواها  و حداقل 

روز  چند  از  بعد  هیأت  این  کرده اند.  کار  طالبان  با 
گفت وگو با طالبان و دولت، به یک نوع آتش بس در 
قلعه  نو رسید که از تاریخ ۲۴ سرطان شروع شد و تا 

امروز ادامه دارد.
روند گفت وگوهای هیأت موسفیدان در دو مرحله انجام 
شد و چندین روز دوام کرد. مرحله اول گفت وگوها 
پنج روز دوام کرد و منجر به یک آتش بس شش روزه 
تلفنی  و  حضوری  شکل  به  هیأت  مالقات های  شد. 
دوم،  مرحله  در  می گرفت.  صورت  جنگ  طرفین  با 
موسفیدان توانستند مدت آتش بس را به حدود دو ماه 
و یا به عبارتی به مدت نامشخص تمدید کنند. در مواد 

این نکبت ها را به وقت مناسب و شرایط بهتر از امروز 
محول کند. اظهار نظرهای ضدونقیض و عدم سیاست 
یک دست در برابر پاکستان، عصبیت اسالم آباد و فشار 

بر دولت محاصره شده کابل را بیش تر می کند.
شکل گیری  نخست  سال های  همان  از  افغانستان 
جهان  نقشه  در  کشور  این  موجودیت  با  پاکستان 
کشور  آن  قلمرو  عظیم  بخش  تاکنون  و  بود  مخالف 
را جزو خاک خود می داند. اما افغانستان از زمان باز 
از پاکستان هیچ گونه  کردن دعوا بر سر بخش هایی 
بر حقانیت خویش در هیچ  را مبنی  و مدرکی  سند 
دادگاه بین المللی ارایه نکرده است. در واقع حتا مردم 
افغانستان هم نمی دانند که براساس کدام اسناد پشاور 
است.  افغانستان  از  پاکستان  مناطق  دیگر  و  اتک  و 
تنش میان دو کشور بی وقفه ادامه داشته و در تمام 
این دوره های پرتنش، برگ برنده به دست پاکستان 
بوده است. در واقع افغانستان در تمام این دوره ها به 
جز وارد کردن اتهام کار دیگری نتوانسته است. در حال 
حاضر هم همه چیز به سود پاکستان است و افغانستان 

قادر نیست این کشور را به چالش بکشد.
سیاست  برنده  وقت  هیچ  افغانستان  حکومت های 
در  برای همین،  نبوده اند.  پاکستان  برابر  در  و جنگ 
گروه  به دست  از کشور  زیادی  مناطق  فعلی  شرایط 
طالبان سقوط کرده و جنگ هر روز در حال تشدید 
است. در این جنگ پاکستان نقش اساسی و محوری 
در  پاکستانی  از جنگ جویان  زیادی  تعداد  دارد. حتا 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  علیه  طالبان  صفوف 

می جنگند.

توافق نامه آمده است که طالبان تا سقوط چند والیت 
دیگر، به بادغیس حمله نخواهند کرد. گفته می شود 
که سند آتش بس مکتوب و در نزد هیأت موسفیدان 
به شکل محرم موجود است. والی نام نهاد طالبان برای 
و  فاریاب است  از پشتونکوت والیت  بادغیس  والیت 
به نماینده گی از او یک طالب فارسی زبان محلی در 

بادغیس، این گفت وگوها را تسهیل کرده است.
ختم جنگ یک اولویت اساسی برای همه مردم است. 
تبعات بشری، نظامی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
است.  طوالنی مدت  اما  آنی  شهرها  داخل  در  جنگ 
هزاران فامیل مجبور به ترک خانه های شان می شوند 
مهاجران  این  به  برای کمک  الزم  آماده گی  دولت  و 
عام المنفعه،  تأسیسات  جنگ،  نتیجه  در  ندارد.  را 
با رکود  اقتصاد شهری  خصوصی و دولتی تخریب و 
و  سیاسی  انشقاق  همین گونه،  شد.  خواهد  مواجه 
و  یافت  خواهد  افزایش  جنگ  تشدید  با  اجتماعی 
امکان ثبات را برای سال ها از بین خواهد برد. با ادامه 
این وضع، هر نوع دولتی در افغانستان ضعیف خواهد 
بود. بنابراین، ختم جنگ در داخل شهرها یک اولویت 

عاجل برای همه طرف ها باید باشد.
هم اکنون در حداقل ده شهر جنگ جریان دارد؛ در 
فیض آباد، تالقان، شبرغان، پلخمری، سرپل، لشکرگاه، 
نوعی  برای  تالش  قندهار.  و  کندز  غزنی،  میمنه، 
آتش بس بدون درنظرداشت مسائل بزرگ سیاسی و 
نظامی باید از سوی مردم و گروه های »ثالث باالخیر« 
آغاز شود. گفته می شود که در شماری از این شهرها 
یک سلسله تالش ها برای آتش بس ادامه دارد. آن چه 
از قلعه نو می توان آموخت، این است که هم دولت و 
هم طالبان، در صورتی که از سوی مردم تحت فشار 
قرار بگیرند، آماده آتش بس هستند؛ اما چون این دو، 
طرف های جنگ اند، ابتکار عمل برای آتش بس ندارند. 
بانفوذ، دارای شهرت  ابتکار عملی را اشخاص  چنین 

نیک و محلی می توانند به وجود آورند.
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ملکیت  تصرف  از  و  دارد  دیگران  سرزمین  به  ارضی 
همسایه  که  مقابل  کشور  از  نباید  می گوید،  دیگران 
آغوش  در  را  او  که  داشت  انتظار  باشد،  افغانستان 
بگیرد و از دشمن او حمایت نکند. مخالفت و دشمنی 
پاکستان با ارتش و نظام های افغانستان، همیشه آشکار 
بوده است و نیاز نیست این را مقامات افغانستان برای 
بلندپایه  مقامات  وظیفه  کنند.  تشریح  دوباره  مردم 
حکومتی، یافتن راه حل برای از میان بردن این دشمنی 
و اختالف های طوالنی میان دو کشور است. در شرایط 
کنونی، موفقیت آن است که کابل از اسالم آباد برای 

برقراری صلح استفاده کند.
دولت افغانستان باید سیاست واضح و روشن در قبال 
مقامات  ضدونقیض  اظهارات  باشد.  داشته  پاکستان 

شهر به لحاظ روانی دچار شوک شد و مردم و تاجران 
به خانه های خود پناه گرفتند. چهارشنبه شب، طالبان 
مجدداً به شهر حمله کردند؛ اما با مقاومت نیروهای 
در  دیگر  روز  چهار  برای  شهر  شدند.  مواجه  دولتی 
محاصره جنگ جویان طالبان بود. در مجموع در این 
ادارات  شد،  حریق  شهر  چوب فروشی  بازار  روز،  نُه 
شهر  از  بخش هایی  گرفت،  قرار  چپاول  مورد  دولتی 
مورد اصابت هاوان و دیگر سالح های سنگین واقع شد 
و شمار زیادی از مردم از شهر آواره شدند. دولت و 
طالبان بر جنگ تأکید داشتند و جلوگیری از خسارات 

بشری در شهر اولویت هیچ طرفی نبود.
در این میان، یک گروه »ثالث باالخیر« از موسفیدان 
آسیب  از  جلوگیری  برای  چاره  دنبال  به  نو  قلعه 
داشتند:  هدف  یک  موسفیدان  شد.  شهر  به  بیش تر 
مجاهد،  عبدالمجید  حاجی  قلعه  نو.  در  جنگ  ختم 
عاطف،  عبدالرازق  حاجی  رسولی،  عبدالقدیر  حاجی 
حاجی خلیل اهلل امیری، آقا محمدعمر شیخ االسالمی، 
محمدکرم خان و احمد خان، اعضای هیأت موسفیدان 
توافق آتش بس بودند. آن ها دارای شهرت نیک و نفوذ 
نه  و  نه در دولت  قباًل  و  قلعه  نو هستند  مردمی در 

عبدالرحیم ایوبی و عبدالناصر آخندزاده

تنش با پاکستان

حبیب حمیدزاده

آتش بس در قلعه  نو؛ 
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قصه های  جنگ، 
طرز  به  را  زنده گی 
عوض  بی رحمانه ای 
آوار  شبیه  می کند. 
شدن کاشانه ای محقر 
روستای  از  گوشه ای  در 
فروریختن  یا  و  کوچک 
دختراِن  آرزوی  که  شبی  در  رویاها  پرچین 
تا  باال  می رود  و  می شود  بافته  رج  رج  خانه 
بیماری  آواره گی،  درد  آسمان.  به  می رسد 
مثل  درست  است،  جنگ  دوران  مسری 
و  می نشاند  عزا  به  را  عید  که  دردی  همان 
دخترانش  و  »طالگل«  عیدی  دسترخوان 
در کنج مخروبه ای، بمباردمان می شود. قصه 
همین جا اما ختم نخواهد شد. همه غمگین اند. 
به سینه منتقل می شود و  این دردها سینه 
همه در روز عید، اشک های طالگل می شوند 
می آیند.  فرود  صورت  پهنای  از  آرام  آرام  و 
دسترخوان عیدی و خون آلود طالگل در عید 
قربان، خونی می شود در دل یکایک مردم این 
درد  می  گویم  که  است  همین جا  و  سرزمین 

آواره گی، بیماری مسری این دوران است.
می گویم:  بزنم،  صدا  می خواهم  را  او  وقتی 
»طالگله خور« و از آن سو صدایی که می آید، 
صدای به درد تنیده زنی است که می خواهد 
محکم باشد؛ اما دامنه دارد، آن قدر هست که 
هرچه پیش  می رویم، کلمات بغض می شوند 
و بغض ها، اشک. طالگل، نمادی از رنج زنی 
است در آتش جنگ که دلش هم  چنان می تپد 
که دخترانش درس بخوانند... وای اگر درس 

نخوانند؟ وای اگر جهل فراگیر شود؟

طالگل که آواره شد...
خانواده  سه  است،  قندهار  سمنتی  ایستگاه 
می کنند.  زنده گی  یک جا  هم  با  پرجمعیت 
فرازونشیب روزگار آرام شان نمی گذارد. گهی 
خانواده  آن ها،  از  یکی  خراب.  گهی  و  خوب 
 ۱۰ با  بیمار  و  ساله   55 زنی  است.  طالگل 
فرزند )هفت دختر و سه پسر( و مردی که 
خانه  است  سال ها  وجودش  در  پیری  غبار 
دست  تالش ها،  وجود  با  هم  باز  اما  کرده، 
از  یاری نمی کند که نمی کند. جنگ  روزگار 
از  و  از سوی دیگر  بی کاری  و  فقر  و  یک سو 
همه مهم تر در وسط معرکه جنگ، سرنوشت 
هفت دختر نوجوان و جوان خانه چه خواهد 

شد؟
می شود،  شدید  ساحه  این  در  که  جنگ 
و  مجلل  پشتاره  نمی ماند.  کوچ  جز  چاره ای 
باروبنه مختصر  با  نیست.  بزرگی هم در کار 
کیلومتری  ده  در  باباجی،  ساحه  به  می روند 
مسافت  همین  اما  هلمند؛  مرکز  لشکرگاه، 
اطراف  مخروبه های  بعد  و  باباجی  تا  قندهار 
لشکرگاه برای طالگل و خانواده اش، کتیبه ای 
از رنج شده که هنوز ناتمام مانده است. به قول 
طالگل که می  گوید: »ای جنگ بسیار آزار داد 
ما را، بیخی خسته ساخت. بیخی سیرمان کد 

از زنده گی«.
را شروع  زنده گی ساده و مبتدی  باباجی  در 
می شود.  آغاز  طالبان  حمالت  اما  می کنند؛ 
منفجر  محل  آن  در  را  ساختمانی  طالبان 
گروه  این  جنگ جویان  آن  از  پس  و  کردند 
نزدیکی  باباجی شدند. خانه طالگل در  وارد 
بارها به   از این که  قبرستان بزرگ است. بعد 
می کنند،  ترک  را  خانه  جنگ  تشدید  دلیل 
اما  برمی گردند.  شد،  آرام  که  ساحه  دوباره 
گویا باباجی قرار نیست روی آرامش را ببیند. 
دوباره آتش جنگ شعله ور می شود. حمالت 
مردم.  روی خانه های  بر  بمباردمان  و  هوایی 
است.  نکرده  تغییر  زنان  با  رویه شان  طالبان 
باشد و مرد  بیماری حاد  اگر زنی دچار  حتا 
خانه نباشد، راهی برای بیرون شدن از خانه 
محرم  و  چادری  با  رفتن  بیرون  یا  نیست. 
شالق.  سنگین  ضربه های  قبول  یا  و  شرعی 
تا آخرین لحظه برای طالگل خبری از کوچ 

نیست، اما...

طالگل، مادری با ۱۰ فرزند که در آتش جنگ هلمند آواره شد. این زن 55 ساله به شدت بیمار است. 
عکس از احمدشاه شاداب

شده که حتا غذای روزانه ما تأمین نمی شود. 
خودم  می خواهند.  مصارف  و  غذا  کودکانم 
و  قلب  بیماری  گرده،  سنگ  هستم.  مریض 
فشار دارم. هر قدر که فشارم باال برود و سرم 
گیج شود، کاری نمی تانم. انگار تمام راه ها به 

روی ما بسته شده است«.
»اوالدهایم ۲۰ ساله، ۱۹ ساله، ۱۸ ساله، ۱۶ 
ساله، ده ساله و خردترینش هم هفت ساله، 
در همین  سنین برایم باقی مانده اند. چه کار 
خوبی  عید  مسلمان ها  آمد،  عید  اینه  کنم؟ 
خوشی  ما  که  است  شاهد  خدا  اما  داشتند؛ 
دیده باشیم. کمک ها به مردم غریب نمی رسد. 
حتا کمک های عید و همین قربانی که حق 
غریب ها و مردم بی چاره است، به ما نرسید. 
۳۰۰ هزار کلدار قرض دار هستم و خدا شاهد 
است، از دست همی قرض در وضعیتی هستم 
روز  و  نمی گذرد. شب  باالیم  روز  و  که شب 
برایم ایستاده هستند؛ اما توانش را ندارم. به 
دلیل همین شرایط قرض دار شدم؛ اما امروز 
توانش را ندارم که بپردازمش. همین حاال هم 
جنگ است. در روز دوم عید بمباردمان شد. 
بودیم که  نان شب  روز حین خوردن  همان 
طیاره ها بمبارد کردند، باور کنید که غذا در 
گلوی ما ماند. یکی دو اوالد خردم که خواب 
بودند، با وحشت در جای شان نشستند. حیران 
باز مجبور می شدیم  بودیم که چه گپ شد. 
که در همان وضعیت به فرزندانم تسلی دهم 
که گپی نیست. خیر است، هیچ گپی نیست«.
هرچند خودش  است.  بیزار  از جهل  طالگل 
نتوانست، درس بخواند؛ اما یکی از دخترانش 
همان  در  تا  است  مانده  اقوامش  خانه  در  را 
مکتب درس بخواند و دختر دیگرش که پیش 
از جنگ صنف ۱۲ را تمام کرده است و رویای 
او با وجود همه این  دانشگاه را در سر دارد. 
سختی ها هنوز برای درس دختران و پسرانش 
نگران است. حتا آن روزها که در سرای بودند 
هم برای دخترانش مکتب یافته بود که درس 

بخوانند.
طالگل از تبعیض ها دلش درگرفته، بیش تر از 
فضای مکتب. می گوید: »یک وقت هایی بازار را 
می گشتم که برای مکتب دختران کاال بگیرم، 
دخترم  دو  فقط  نمی شود.  اما  بگیرم.  وسایل 
در  حتا  ماندند.  دیگرایش  و  خواندند  درس 
و  کتابچه  و  می رفتند  دخترانم  وقتی  مکتب 
نمی دادشان.  راه  در سر صنف  نداشتند،  قلم 

می گفتند برگردید خانه تان«.
صحی  وضعیت  آواره گی،  ماه ها  از  بعد  حاال 
است.  نشده  بهتر  که  شده،  بدتر  طالگل 
گرده  عملیات  باید  که  بودند  گفته  داکتران 
شده  شدید  تورم  دچار  بدنش  اعضای  شود. 
است؛ اما کاری از او در این شرایط برنمی آید. 
در شرایطی که نان خشک هم یافتنش دشوار 
است، یک لک و ۲۰ هزار برای علمیات گرده 

از کجا پیدا خواهد شد؟
می کند،  شاقه  کارهای  »شوهرم  می گوید:  او 
با دست های پر گرد و خاک خانه  یگان روز 
می آید و یگان چیزی می گیرد. یگان روز حتا 
است. چه کنیم، همی  پر خون  دست هایش 
زنده گی ما است. حکومت ناکاره است و هیچ 

ما را نمی بیند.«

خارج  »اگر  خانه ها؛  به  طالبان  حمله 
نشوید، خون تان در گردن تان«

هر  و  نشسته  خانه  در  دخترانش  با  طالگل 
است.  مصروف  روزمره گی هایش  به  کسی 
اتاق.  آفتاب کم نور می تابد از کلکین قدیمی 
قرار است تا دقایق دیگر پدر با پسران کوچکش 
به خانه بیاید. صدای مهیب پی هم و ضربه های 
وحشیانه و قهرآمیز به درب خانه ترس را به 
دل طالگل و دختران گره می زند. بدون این که 
کسی درب را باز کند، طالبان مسلح به زور و 
اجبار وارد خانه شدند. مراعات نکردند که در 
امان  و دخترانی.  زنی هست  این خانه شاید 
ندادند. آن ها را به زور از خانه بیرون کشیدند 
و گفتند: »خانه را عاجل ترک کنید. اگر خارج 
نشوید، خون تان در گردن تان«. حتا دقیقه ای 
به آن ها مهلت ندادند که فقط با خود کاالیی یا 
وسیله ای بردارند. قصه آواره گی طالگل این جا 
به اوج می رسد. زن 55 ساله با کوهی از درد با 
هفت دختر و سه پسر و همسری رنجور بدون 
پشتاره، فقط و فقط با همان کاالی جان، آواره 
و بی جای می شوند. زنده گی بعد از این چطور 

خواهد گذشت؟
که  بود  این  روز  آن  در  آن ها  به  کمک  تنها 
طالبان به آن ها می گفتند، این راه ماین گذاری 
به  بروید.  راه  از آن  و  نروید  راه  این  از  شده، 
رنج های  و  شدند  خارج  ساحه  از  دشواری 
فراوانی هر لحظه  روی شانه های شان بیش تر 
راه  میانه  در  نخست  بار  می کرد.  سنگینی 
آن جا  را  شبانه روزی  رسیدند.  مخروبه ای  به 
جای  حتا  طالگل  گفته  به  که  گذراندند 
مناسبی برای قضای حاجت نبود، چه برسد 
کنند  استراحت  آن جا  خانواده گی  این که  به 
ناچار تجربه  به  را  و بخوابند. جاهای فراوانی 
می کنند. گاهی فضاهای سرباز و فقط موکتی 
سرای.  در  اقامت  گاهی  و  نشستن  برای 
همان جا را هم توان پرداخت کرایه اش نبود. 
علت  به  نمی کند.  درک  را  آن ها  کسی  گویا 
بی پولی و عدم توانایی پرداخت کرایه، طالگل 

و فامیلش را از آن جا بیرون کردند.

پناهش  و کسی  نداشت  پول  که  طالگل 
نداد؛ تاجران هلمند کجایند؟

پرداخته  را  یک ماه  پول  »وقتی  گفتند: 
نمی توانی، چه قسمی کرایه سه چهار ماه را 
که  است  روایت  این  میانه  در  دادی«؟  خاد 
طالگل هم می گرید و هم می گوید: »خداوند 
به بال گرفتار کند که یک  را  تاجران هلمند 
ذره دل سوزی و مسلمانی ندارند؛ در حالی که 
کنند.  کمک  بی جای شده ها  ما  به  می توانند 

حداقل یک سرپناهی«.
طالگل به سرای دیگری کوچ می کند. پس از 
آن در حالی که حتا نان خشکی به خوردن 
نیست، خانه  کوچک کرایه می کنند؛ اما چطور 
باید در پایان ماه پنج هزار و 5۰۰ افغانی کرایه 
پرداخت کنند؟ حیرانی از یک سو، ناچاری از 
دیگر سو. چون تعداد زنان و دختران خانواده 
آسیب های  آواره گی  نمی شد.  دیگر  بود،  زیاد 
فراوانی دارد، اگر نه به گفته خودش گوشه ای 

خیمه می زدند.
طالگل می گوید: »خدا شاهد است، وضعیتی 

طالبان چگونه طالگل را با زور آواره 
کردند؟

زنان فروشنده؛

در شماری از فروشگاه های شلوغ پایتخت، یک تعداد از زنان و دخترانی 
مشغول  آورده اند،  در  گردش  به  را  خانواده های شان  اقتصادی  چرخ  که 

فروشنده گی هستند.
مریم ۲۳ ساله است. او عالقه داشت، در رشته اقتصاد، تحصیالت عالی 
بنا بر مشکالت خانواده گی و اقتصادی تنها توانست تا  اما  داشته باشد؛ 
تمام چالش ها و مشکالت،  با وجود  صنف دوازدهم درس بخواند. مریم 
آروزهایش را دنبال می کند. وی دو سال پیش، پنهانی از پدر و برادرش، 
در یکی از فروشگاه های تجارتی پل سرخ به عنوان کارآموز با حقوق خیلی 

کم شروع به کار می کند. 
مریم خیلی زود راه و رسم فروشنده گی را بلد می شود و با مهارت کاری که 
کسب می کند، مالک فروشگاه از وی بدون سرمایه، در بدل فروشنده گی 

تقاضای شراکت می کند.
به  او  می گیرد.  رونق  زود  خیلی  فروشگاه،  این  در  شراکت  با  مریم  کار 
از  از دو سال کار، مالک یکی  بازار کار کاماًل آشنا و پس  با  مرور زمان 

فروشگاه های بزرگ تجارتی می شود.
به باور مریم، فروشنده گی و تجارت شغلی است که به جنسیت بسته گی 
ندارد و هر کسی می تواند فروشنده و یا تاجر باشد. کار در بیرون از خانه 
برای خانواده سنتی مریم تابو است؛ اما او با تالش و پشت کاری که داشته، 

اکنون حمایت خانواده خود را به دست آورده است.

مریم مصمم است که کارهایش را در عرصه تجارت بیش تر رونق بخشد. 
با گسترش جنگ و ناامنی این روزها، کار تجارت او از رونق بازمانده است. 
وی می گوید که درآمدش نسبت به ماه های پیش 5۰ درصد کاهش یافته 
است. مریم از اوضاع نابه سامان کشور نگران است و آرزو می کند که بار 

دیگر زنان افغانستان قربانی هیچ جنگ و صلحی نشود.
یک تعداد از زنانی که در پایتخت مشغول فروشنده گی هستند، کوشش 
می کنند که نیازمندی مالی خانواده های شان را از طریق فروشنده گی تمویل 
کنند. در این میان، زنانی هم هستند که در کنار فروشنده گی مصروف 
کسب تحصیالت عالی اند. کبرا یکی دیگر از دختران فروشنده است. وی 
از یک سال به این سو برخالف آرزوهایش در یکی از فروشگاه های غرب 
کابل مشغول فروشنده گی است. کبرا لوازم آرایش و لباس زنانه می فروشد 
و از این بابت ماهانه پنج هزار افغانی معاش دریافت می کند. او با مقدار 
پولی که دریافت می کند، در یکی از دانشگاه های خصوصی در رشته حقوق 

درس می خواند.
کبرا دوست دارد در آینده یک سیاست مدار موفق شود؛ اما اکنون به خاطر 
نبود فرصت های بهتر شغلی، به فروشنده گی رو آورده است. حضور زنان 
فروشنده در بازار، هنوز هم برای برخی از مردان زن ستیز تابو است. به 
گفته کبرا، هرازگاهی با آزار و اذیت مردان نیز مقابل می شود. وی می گوید: 
»مردانی هستند که به قصد آزار و اذیت فروشنده های زن، وارد فروشگاه 
می شوند و در مورد لباس زیر زنان می پرسند و یا این که قصد خریداری 

ندارند و بی مورد لباس ها را باال و پایین می کنند.«
از دخترانی که هنوز دانش آموز ند، نیز  بازار مردانه پایتخت، شماری  در 

مصروف کار هستند.
نازنین حیدری ۱۹ سال دارد و اکنون صنف یازدهم مکتب است.

او که از سه سال به این سو در مارکیت ملی کتاب فروشی می کند، عالوه 
با عشق  فراغت  اوقات  به فروش می رساند، در  را  این که کتاب هایش  بر 
درآمد  میزان  هرچند  می کند.  مطالعه  نیز  را  عالقه اش  مورد  کتاب های 
زیاد  کتاب  به  مردم  دلیل کم عالقه گی  به  کتاب هایش  فروش  از  نازنین 
جوانان  از  شماری  برخورد  از  و  می ورزد  عشق  کارش  به  او  اما  نیست؛ 

تحصیل کرده که با او در ارتباط هستند، احساس رضایت می کند.
دنیای  به  بیندیشم،  درآمد  پولی   به  این که  از  »بیش تر  نازنین می گوید: 
نازنین،  کتاب های متفاوت می اندیشم که هنوز سفر نکرده ام.« به گفته 
کسی که دنبال پول باشد، کتاب فروشی را انتخاب نمی کند. او نیز مانند 

زنان فروشنده دیگر نگران آینده مبهم زنان است.
در همین حال، شهرداری کابل می گوید که بیش از هفتاد زن تنها در 
اخیر  سال  چند  در  گرچند  گرفته اند.  فروشنده گی  فعالیت  جواز  کابل، 
به تناسب سال های پیش حضور زنان شاغل در عرصه تجارت پررنگ تر 
امنیتی  تهدیدات  به خاطر  زنان شاغل،  زیاد  اما شمار  می رسد؛  نظر  به 

نتوانسته اند که کارشان را توسعه دهند.

چرخاقتصادی
خانوادههاومبارزه

باجامعهسنتی

شمیم فروتن

آسیه حمزه ای

مادری با هفت دختر در مخروبه های جنگ هلمند؛
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هرات،  در  گندم  آرد  کمبود  از  نگرانی ها  دنبال  به 
حکومت  از  نانوایان  و  آرد  واردکننده گان  اتحادیه های 
اقدام فوری کند.  این مشکل  برای رفع  می خواهند که 
اتحادیه واردکننده گان آرد در هرات، می گوید از حدود 
وارد  این والیت  به  آرد  این سو محموله های  به  ۲۰ روز 

نشده است.
اتحادیه نانوایان هرات هم از کمبود آرد و احتمال مسدود 
حکومت  از  و  می دهد  هشدار  نانوایی ها  برخی  شدن 
می خواهد که برای واردات آرد هرچه زودتر اقدام کند. 
یک  زودی  به  که  دارند  ادعا  غیررسمی  منابع  برخی 
محموله بزرگ آرد از ترکمنستان وارد هرات خواهد شد.

اداره محلی هرات از تالش ها در سطح محلی و حکومت 
به  رسیده گی  و  آرد  واردات  زمینه سازی  برای  مرکزی 
این مشکل خبر می دهد. با این حال، سخنگوی طالبان 
می گوید که مسأله توقف محموله های آرد از سوی آن ها 
جانب  از  مشکل  که  شود  مشخص  تا  می شود  بررسی 

افغانستان است یا ترکمنستان.
هشدار  هرات  والیتی  شورای  اعضای  و  مدنی  فعاالن 
می دهند که در صورت مسدود شدن نانوایی ها به دلیل 
وقوع  احتمال  و  دید  آسیب خواهند  مردم  آرد،  کمبود 
فاجعه وجود دارد. هم زمان گزارش هایی نیز از بازگشایی 
بندر مرزی تورغندی و انتقال چند محموله مواد سوخت 
و آرد گندم نشر شده است؛ اما مقام های رسمی تاکنون 

بازگشایی گمرک را تأیید یا رد نکرده اند.
گندم،  آرد  واردات  توقف  و  ذخیره ها  کاهش  پی  در 
احتمال  و  آرد  کمبود  از  هرات  نانوایان  اتحادیه/انجمن 
مسدود شدن برخی نانوایی ها هشدار می دهد. عبدالظاهر 
رحیمی، رییس این نهاد، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
مرزی  گذرگاه  شدن  مسدود  دلیل  به  که  می گوید 

جامعه اطالعاتی امریکا
برنامه  یک  اطالعاتی،  جامعه 
 ۱۷ از  متشکل  یک پارچه 
بخش  آژانس  و  سازمان 
اجرایی است )به طور کلی به 
عنوان »عناصر جامعه اطالعاتی« 
سازمان ها  این  می شود(.  یاد 
فعالیت های گوناگون اطالعاتی را 
انجام می دهند و برای ارتقای امنیت ملی با یک دیگر 
همکاری می کنند. »دی ان ای۱«، رهبر جامعه اطالعاتی 
اولویت های  ملی،  اطالعات  استراتژی  توسط  و  است 
هر  می کند.  تعیین  را  اطالعاتی  جامعه  استراتژیک 
عضو در جامعه اطالعاتی با اجرای مأموریت سازمانی 
خود مطابق با مسوولیت های قانونی همکاری می کند. 

)استراتژی اطالعات ملی امریکا، ۲۰۱۹: ۴۲- ۴5(
جامعه اطالعاتی از ۱۷ عنصر زیر تشکیل شده است:

و  ملی۲  اطالعات  مدیر  )دفتر  مستقل  سازمان  دو 
سازمان اطالعات مرکزی سیا۳(.

هشت سازمان دفاعی -آژانس اطالعات دفاعی۴، آژانس 
امنیت ملی5، آژانس اطالعات هوافضا۶، اداره شناسایی 
واحد  اطالعاتی-  ضد  و  اطالعاتی  واحدهای  و  ملی۷ 
واحد  امریکا،  متحده  ایاالت  هوایی  نیروی  اطالعات 
واحد  امریکا،  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  اطالعات 
اطالعات ارتش ایاالت متحده امریکا و واحد اطالعات 
تفنگ داران دریایی ایاالت متحده امریکا که راهنمایی 
برای اطالعات۸  از معاون وزیر دفاع  را  و نظارت هایی 

دریافت می کنند.
هفت اداره و آژانس دیگر -اداره اطالعات و ضداطالعات 
وزارت انرژی، اداره امنیت اطالعات و تحلیل و واحدهای 
اطالعات گارد ساحلی ایاالت متحده، ادارات تحقیقات 
با  مبارزه  سازمان  و  امریکا  فدرال  پولیس  یا  فدرال 
مواد مخدر دفتر اطالعات امنیت ملی، اداره اطالعات 
پشتی بانی  اداره  و  خارجه  امور  وزارت  تحقیقات  و 
گردآوری،  بر  عالوه  خزانه داری،  وزارت  اطالعاتی 
در  اطالعاتی،  جامعه  عناصر  تولید  و  تحلیل  تجزیه، 
بخش های دیگر ایفای نقش می کنند. مدیران اجرایی 
قابلیتی خاص، نظارت و  یا  روی یک اصل اطالعاتی 
هماهنگی دارند و دی ان ای را به اجرای عمل کردش 
از  خارج  یا  اطالعاتی  جامعه  داخلی  سازمان های  در 
آن ترغیب می کنند. مدیران اطالعات ملی به عنوان 
گردآوری،  به  ابعاد  تمام  در  اصلی دی ان ای  مشاوران 
می پردازند.  و ضداطالعات  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه 

این نهاد آماده گی دارند تا در صورت بازگشایی گذرگاه 
از  را  قزاقی  آرد  بزرگ  محموله های  تورغندی،  مرزی 
طریق کشور ترکمنستان به هرات وارد کنند و از حکومت 
می خواهند زمینه واردات آرد و بازگشایی مرز را فراهم 

کند.
هرات،  آرد  واردکننده گان  اتحادیه  معلومات  برمبنای 
در حال حاضر چندین محموله بزرگ آرد که از کشور 
قزاقستان قرار بود به هرات وارد شود، در مرز مشترک 
با کشور ترکمنستان گیر مانده است و به دلیل گرمی 
دارد  وجود  محموله ها  این  شدن  فاسد  احتمال  هوا 
به  قطار  واگن های  انتقال  برای  باربری  شرکت های  و 

قزاقستان انتظار می کشند.
افغانستان  بازارهای  که  دارند  باور  هرات  مدنی  فعاالن 
و بازار هرات وابسته به واردات مواد اولیه از کشورهای 
و هر هفته  روز  تا هر  دارند  نیاز  و مردم  خارجی است 
مقدار زیادی آرد وارد بازار هرات شود و دست رسی مردم 

و نانواها به آرد فراهم شود.
سیداشرف سادات، از فعاالن مدنی هرات، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح می گوید که مردم نیازمند هستند تا آرد 
بیش تری از کشورهای آسیای میانه وارد بازار شود. وی 
تصریح کرد که در صورت مسدود شدن نانوایی ها به دلیل 
وقوع  احتمال  و  دید  آسیب خواهند  مردم  آرد،  کمبود 

فاجعه وجود دارد.
فکر  تاکنون هیچ  که  دارد  پافشاری  مدنی  این کنشگر 
ندارد  وجود  مرزی  گذرگاه های  بازگشایی  برای  بنیادی 
در  که  است  نگرفته  دست  روی  سازوکاری  حکومت  و 
رأی زنی با طالبان بستر را مساعد کند تا کاالهای اساسی 

و مواد اولیه وارد بازارهای کشور شود.
برخی اعضای شورای والیتی هرات نیز تأکید دارند که 
حکومت باید هرچه زودتر زمینه واردات آرد را به کشور 
فراهم و برای بازگشایی گذرگاه های مرزی اقدام فوری 
کند. کبیر ایثار، عضو شورای والیتی هرات، به روزنامه 
۸صبح می گوید که با بحران های جنگ، کرونا و بی کاری، 

کمبود آرد در هرات بحران زا خواهد شد.
او افزود، مردم در داخل هرات نمی توانند به پیمانه فراوان 
آرد گندم تولید کنند و حکومت باید از هر طریقی که 

- تروریسم همراه با خشونت یا تهدید به خشونت است؛
- تروریسم دارای عقالنیت سودمحور است.

و  است  پیامی  حامل  و  معنادار  پدیده  یک  تروریسم 
طرح  در  تروریست  یک  که  است  این  آن  معنای 
به هدف  خود و در  خواسته های خود و در رسیدن 
مقابل  طرف های  به  خود  منظور  و  مقصود  رساندن 
حاکم  شرایط  دلیل  به  هستند(،  دولت ها  عمدتاً  )که 
جمله  از  ترور،  از  غیر  راه های  از  موجود  وضعیت  بر 
خودش  نظر  به  و  است  درمانده  مذاکره،  و  گفت وگو 
یعنی  راه حل،  آخرین  به  خود  بقای  حفظ  منظور  به 
ترور دست زده است. در این زمینه، خانم هانا آرنت 
بیش تر  می نویسد: »ستایش خشونت در حال حاضر 
معلول ناکامی شدید قوه عمل در جهان جدید است.« 

)آرنت، ۱۳۷۹(
به نظر می رسد که مناسب ترین تعریف، تعریفی است 
که در طرح یا پیش نویسی که دانشگاه کلمبیا در سال 
۲۰۰۴ در باب مفهوم تروریسم منتشر کرد،  آمده بود. 
مطابق این تعریف، تروریسم عبارت است از: »استفاده  
غیرقانونی یا بهره گیری تهدیدآمیز یا خشونت فردی، 
گروهی و یا سازمان یافته علیه مردم یا دارایی آن ها به 
و حکومت ها،  یا مجبور کردن جوامع  ترساندن  قصد 
اغلب به دالیل ایدئولوژیک یا سیاسی. بنابراین، تروریسم 
عبارت است از تهدید یا استفاده از خشونت اغلب بر 
ضد شهروندان برای دست یابی به اهداف سیاسی برای 
ترساندن مخالفان یا ایجاد نارضایتی عمومی«. در این 
چارچوب، تروریسم شامل فعالیت هایی چون آدم کشی، 
می شود.  آدم ربایی  و  هواپیماربایی  بی هدف،  کشتار 

)۴۸ :۲۰۰5 ,Bail & smith (

تروریسم نوین؛ تعبیرها و الگوها
که  داد  روی  زمانی  در  درست  سپتامبر   ۱۱ فاجعه 
شکل  تعریف  حال  در  بین الملل  روابط  کارشناسان 
جدیدی از تروریسم بودند که بر نوعی الهام »هزاره گرا« 
و قربانیان انبوه تمرکز داشت. این جمالت بالخیز به 
از این رو اسامه بن   واقع تأییدی بر این تلقیب بود و 
الدن و شبکه تروریستی القاعده، در صدر مثال ها برای 
هواپیماهای  مرگ بار  تصادم  هستند.  تروریسم جدید 
تجارت جهانی، حدود  مرکز  به  ربوده شده  مسافربری 
 ,Morgan( فرستاد.  مرگ  کام  به  را  نفر  هزار  سه 

)۲۹ :۲۰۰۴
به لحاظ مرتکبان، سازمان دهی  نوین،  تروریسم  اول، 
فراملی دارد. دوم، مبتنی بر نوعی الهام و افراط گرایی 

می شود، گندم و آرد را به کشور وارد و هم زمان از احتکار 
و گران فروشی آرد در بازارها به گونه قاطعانه جلوگیری 

کند و اجازه سوءاستفاده را به افراد سودجو ندهد.
با این حال، منابع غیررسمی ادعا دارند که گذرگاه مرزی 
تورغندی هرات روز یک شنبه برای ورود کاالهای وارداتی 
از ترکمنستان بازگشایی و چند محموله مواد سوخت و 
آرد گندم به هرات وارد شده است؛ اما مقام های رسمی 

تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده اند.
برخی منابع غیررسمی نیز ادعا دارند که به زودی یک 
محموله بزرگ آرد از ترکمنستان وارد هرات خواهد شد. 
با این همه، جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می گوید 
که اداره محلی این والیت تالش ها را در سطح محلی و 
حکومت مرکزی در سطح ملی، برای زمینه سازی واردات 
آغاز  بازارها  در  آرد  کمبود  به مشکل  رسیده گی  و  آرد 

کرده است.
با  رأی زنی  دیپلماسی  دستگاه  طریق  از  افزود،  وی 
سطح  در  هم زمان  و  دارد  جریان  همسایه  کشورهای 
منابع  از  نیازمندی ها  تا  می شود  تالش  هرات  والیت 
زودی  به  تا  دارد  تالش  و حکومت  تأمین شود  داخلی 

فعالیت های ترانزیتی و تجارتی در گمرکات آغاز شود.
در  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  هم  سویی  از 
ما  را  روزنامه ۸صبح می گوید: »این موضوع  با  صحبت 
پی گیری می کنیم؛ اما معلومات دقیق تا حاال نرسیده که 
چرا مال بند شده، چرا آرد اجازه داده نشده و آیا مشکل 

از طرف ما است یا از طرف کشور ترکمنستان؟«
طی روزهای اخیر بندرهای مرزی تورغندی و اسالم قلعه 
در هرات و بندر مرزی ابونصر فراهی در والیت فراه از 
افتاد.  طالبان  دست  به  و  شد  خارج  حکومت  کنترل 
گمرک های  از  وارداتی  محموله های  ورود  روند  هرچند 
گمرک  در  اما  شد؛  آغاز  فراهی  ابونصر  و  اسالم قلعه 

تورغندی روند واردات کاال متوقف ماند.
از این از کشور پاکستان وارد  آرد مصرفی هرات پیش 
این سو واردات آرد  به  از حدود هشت سال  اما  می شد؛ 
از کشور قزاقستان انجام می شود. با تصرف گذرگاه های 
اقتصادی  تحریم  از  نگرانی ها  طالبان  دست  به  مرزی 

شهرهای بزرگ افغانستان افزایش یافته است.

سالح  به  جدید  تروریست های  سوم،  است.  مذهبی 
کشتار جمعی دست رسی دارند و برنامه شان بر کشتار 
مردم متمرکز است. چهارم، آن ها قربانیان خود را به 
دقت انتخاب و دست چین نمی کنند؛ بلکه آن ها را به 
 ,Duyvesteyn( .صورت غیرتبعیض آمیز برمی گزینند

)۴۳۹ :۲۰۰۴
با  کتاب شان  در  نیز  اسمیت،  استیو  و  جان  بیلیس 
را  نوین  تروریسم  سیاست«،  شدن  »جهانی  عنوان 
تروریسم پسامدرن نامیده اند. بر این اساس، تروریسم 
نوین در چارچوب اهداف و قالب های مدرن، هم چون 
قدرت طلبی، منفعت جویی و یا ملت گرایی نمی گنجد 
هم چون  فرامدرن  یا  غیرمدرن  قالب های  و  اهداف  و 
توضیح آن الزم  برای  مذهب، هویت و جهانی شدن 

است. )بیلیس و اسمیت، ۲۰۰5: 5۱۲(
دیوید راپوپورت، محقق برجسته انگلیسی و متخصص 
تاریخ تروریسم، نیز در مقاله ای با عنوان »چهار موج 
تروریسم  پدیده،  این  تاریخی  بررسی  با  تروریسم«، 
انارشیستی،  امواج  از  پس  موج  چهارمین  را  نوین 
)راپوپورت،  می داند.  جدید  چپ  و  ضداستعماری 

)۲۰۰۲
نوین،  ضدتروریسم  مقاله  نویسنده  پورسعید،  فرزاد 
معتقد است: »افول القاعده و هژمونی داعش در این 
جدید  الگوی  داعش  که  است  معنا  این  به  سال ها، 
هرچند  گذاشته،  نمایش  به  را  تروریستی  کنش  از 
القاعده  تروریستی  کنش  الگوی  تداوم  و  زاییده  که 
به مثابه تروریسم نوین است.« او تأکید می کند: الگوی 
»الگوی  را  القاعده  از  پیش  یا  کالسیک  تروریسم 
را  جدید  یا  نوین  تروریسم  و  می نامیم  بین المللی« 
شامل بر دو الگویی جهانی »القاعده« و جهانی محلی 
»داعش« در نظر می گیریم. به این معنا، الگوی کنش 
را می توان  الگوی جهانی محلی  یا  تروریستی داعش 
نوعی الگوی تلفیقی دانست که تالش می کند با رهایی 
از نقاط ضعف الگویی های پیشین، نقاط قوت آن ها را 

به هم آمیزد. )پورسعید، ۱۳۹۶: ۱۴5(

هرات  به  آرد  واردات  این سو  به  روز  چند  از  تورغندی، 
متوقف شده است.

به گفته او، کمبود آرد در تمام نانوایی ها وجود دارد و 
برای  را  آردشان  ذخیره های  اخیر  روزهای  در  نانوایان 
آرد  ذخیره های  کاهش  با  کرده اند.  مصرف  نان  پخت 
این  کیلویی   5۰ بوری/بوجی  هر  بهای  هرات،  بازار  در 
محصول طی روزهای گذشته از ۱۴۰۰ به ۱۸۰۰ افغانی 

افزایش یافته است.
و  مردم  از  هرات  نانوایان  اتحادیه/انجمن  رییس 
فروشنده گان آرد می خواهد، اگر آرد ذخیره دارند، برای 
تا مشکل  قرار دهند  نانوایی ها  اختیار  در  مردم  مصرف 
کمبود آرد مدیریت شود. از حدود سه هفته به این سو 
گمرک تورغندی هرات در اختیار طالبان قرار دارد و آرد 

وارد نشده است. 
نانوایان هرات،  اتحادیه  از سوی  ارایه شده  آمار  براساس 
 ۳۰۰ از  بیش تر  و  هرات  شهر  در  نانوایی   ۸۹۰ حدود 
نانوایی در ولسوالی های انجیل و گذره که نزدیک به شهر 
است، فعالیت دارند و هرکدام از آن ها به گونه میانگین 
روزانه پنج بوری/بوجی 5۰ کیلویی آرد مصرف می کنند.

اتحادیه  رییس  واحدی،  عبدالواحد  حال،  همین  در 
وارکننده گان آرد در هرات، با تأیید مشکل کمبود آرد 
به روزنامه ۸صبح می گوید که این نهاد از ۱۰ روز پیش 
نگرانی خود را نسبت به کمبود آرد و توقف واردات آن 
با مقام های محلی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات 

شریک کرده بود.
به گونه  آرد در هرات  واردکننده  بازرگانان  او،  به گفته 
کتبی تعهد سپرده اند تا در صورت واردات محموله های 
آرد، تعرفه گمرکی آن را مطابق قانون پرداخت کنند و 
تعهدنامه کتبی آن ها از طریق اتاق تجارت و اداره محلی 

به کابل ارسال شده است.
اعضای  افزود،  هرات  آرد  واردکننده گان  اتحادیه  رییس 

بر  نظارت  و  مأموریت  اجرای  برنامه، مسوول  مدیران 
مدیران  هستند.  خود  ادارات  بودجه ای  فعالیت های 
واحدهای اطالعاتی، قابلیت ها و عمل کردهای تجاری 
انجام مأموریت در نظر می گیرند. )استراتژی  را برای 

اطالعات ملی، ۲۰۱۹(

تروریسم
تروریسم اساساً یک پدیده سیاسی است و در تعریف آن 
هیچ گونه توافقی وجود ندارد. هنگامی که می خواهیم 
تعریف کننده  به  باید  کنیم،  مرور  را  تروریسم  تعریف 
تعریف  را  پدیده  این  آن که  کنیم؛  نگاه  نیز  تروریسم 
می کند، کی است؟ آیا او مخالف نظام سیاسی در یک 
کشور است و یا موافق نظام سیاسی؟ معرف یک دولت 
است و یا مخالفان دولت و آنانی  که با نظام حاکم بر 
روابط بین الملل سر ستیز دارند/ندارند؟ به هر حال، در 
ادامه به تعریف، امواج و الگوهای تروریسم می پردازیم.

تعریفی که وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا در سال 
۱۹۹۰ از تروریسم ارایه کرده، عبارت است از: کاربرد 
غیرقانونی یا تهدید به کاربرد زور یا خشونت بر ضد 
افراد یا اموال برای مجبور یا مرعوب ساختن حکومت ها 
یا جوامع که اغلب به قصد دست یابی به اهداف سیاسی، 
مذهبی و یا ایدئولوژیک صورت می گیرد. )لیکیور: 5( 
دانش نامه بریتانیکا، تروریسم را چنین تعریف می کند: 
یا  ارعاب  سیستماتیک  »کاربرد  از  عبارت  تروریسم 
مردمان  بر ضد حکومت ها،  پیش بینی ناپذیر  خشونت 
یا افراد برای دست یابی به یک هدف سیاسی است«. 
 :p ,۱۹۸۶ ,the new Encyclopedia Britanica(

)۶5۰
ریچارد هنل در کتاب »تروریسم؛ شکل جدید جنگ« 
با در نظر گرفتن مشکالت و موانع موجود بر سر راه 
تعریف تروریسم، آن را به شکل زیر تعریف می کند، 
هرچند ایشان نیز از قدرت کشورش )ایاالت متحده( 
در نظام بین الملل متأثر بوده است: »ترور، یک ترس 
تروریسم تالش  است.  آن  از  بیم  یا  فلج کننده شدید 
عمل کرد  یک  طریق  از  ترور  اعمال  برای  آگاهانه 
سمبلیک است که استفاده یا تهدید به استفاده از زور 
مهلک غیرطبیعی را به منظور نفوذ بر یک شخص یا 

گروه هدف دربردارد«. )هنل، ۱۳۸۳: ۱۳۶(
واحد  تعریف  روی  کلی ای  توافق  هیچ  حال،  هر  به 
که  می رسد  نظر  به  ولی  ندارد؛  وجود  تروریسم  از 

محورهای اصلی تروریسم عبارت است از:
- تروریسم کاماًل یک پدیده سیاسی است؛

حکومت اقدام فوری کند

سیاست خارجی و جامعه اطالعاتی امریکا در قرن 2۱، تحوالت و علل آن

نگرانی از کمبود آرد در هرات؛

عزیزاهلل بصیر
بخش دوم

1. DNA
2. ODNI
3. CIA
4. DIA
5. NSA
6. NGA
7. NRO
8. USDI
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پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم
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» دعوت به داوطلبی  روش باز ملی«
شماره دعوت به داوطلبی :-

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم )CDRRP( وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام 
داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک لوازم و وسایل تکنالوژی 
معلوماتی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه(  بشکل رایگان از پروژه مذکور  
بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 
طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰  قبل از ظهر مورخ ۲۶/اسد/۱۴۰۰ به دفتر جلسات 
تعمیر آمو، منزل دوم، پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده 

و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی  مبلغ /۲۰,۰۰۰ بیست هزارافغانی بوده ، جلسه پیش آفرگشایی 
مورخ ۱۴۰۰/۰5/۱۶  ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر و جلسه آفر گشایی مورخ ۱۴۰۰/۰5/۲۶  ساعت ۱۰:۰۰  

قبل از ظهر در اطاق جلسات پروژه CDRRP تدویر می گردد.

MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2021-023

نـگاهی بـه
»خیابان؛ اعتراض و قدرت«

راه زیستن در اجتماع، حفظ حقوق 
مساوی همه شهروندان است که 
در یک جامعه باید در نظر گرفته 
اما دولت ها در هر زمانی  شود؛ 
از شهروندان گرفته   را  این حق 
در حالت  آن ها  برای  را  زنده گی  و 
داده اند.  قرار  غیرانسانی  و  نامساعد 
به این لحاظ، اعتراض در برابر دولت، فعالیت ارزشمندی 
است. حاال دیگر برای جامعه  ما انگیزه  اعتراضات بزرگ و یا 
کوچک وجود ندارد/ شکل نمی گیرد؛ چون مسوولیت پذیر 
داده  پرورش  اعتراض  غایت  و  ماهیت  ما،  برای  نیستیم. 
نشده است. ما اعتراض را به اندیشه درنیاوردیم و مفهوم 
در  تا  نیاموختیم  مدنی  ایستاده گی  عنوان  به  را  اعتراض 
مقابل قدرت به مخالفت بپردازیم. مسأله ای که خیلی مهم 
است، تعهد برای اعتراض است. اکنون که ما شاهد شرایط 
نابه سامان و ناکامی های حکومت در قبال کشور هستیم؛ 
در  تغییر  راه  یگانه  مدنی  اعتراضات  لحاظ،  این  به  پس 

عرصه  اجتماعی و سیاسی است.
به  طور کلی، محتوای این کتاب به دو بخش تقسیم شده 
است. بخش اول »قدرت و قربانی؛ اعتراضی که نداریم« 
نوشته  رامین کمانگر و بخش دوم »اعتراض و اعتراض ما« 
نوشته  شهیر سیرت است. پیام اصلی هر دو نویسنده به 
جامعه مدنی است که در برابر بی عدالتی دولت، اعتراضات 
نهادهای  اعتراضات  با  اما  می کنند؛  پیش نهاد  را  مدنی 
اعتراضات  فهم  کتاب،  متن  ندارد.  ربطی  هیچ  سیاسی 
مردم  چرا  بنابراین،  می کند؛  روشن  مخاطبان  برای  را 
در  مدنی  از جامعه  نویسنده  اعتراض می کنند؟ خواست 
برابر بی عدالتی حکومت چیست؟ اعتراضات چگونه سبب 

سقوط دولت ها شده است؟
فعالیت های  انسانی ترین  از  یکی  مدنی  اعتراض های   -۱
بشری به شمار می رود. این فعالیت های ارزشمند انسانی به 
موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه 
می پردازند. در هر زمان و تحت هر شرایطی مردم در مقابل 
حکومت های استبدادی اعتراض را به  راه انداخته اند تا از 
وضعیت نامساعد غیرانسانی جلوگیری شود. به گفته  استاد 
که  نیست  ممکن  دولت ها  برای  »دیگر  کمانگر،  رامین 
یک سره اعتراضات را نادیده بگیرند.« به این اساس، مردم 

دست به اعتراضات می زنند.
از نسل  کتاب خیابان؛ اعتراض و قدرت، تألیف مشترک 
امروزی است که با درک متفاوتی نوشته شده است. هدف 
این نوشته، ارایه  شیوه های اصالح سازی دولت ها است. اگر 
با جامعه  برابری روابط حکومت  راه  تنها  باشیم،  واقع گرا 
نویسنده،  به عقیده   است.  اجتماعی  اعتراضات  مدنی، 
بازی گران  تنها راهی که وجود دارد، همان حضور قاطع 
جامعه مدنی در صحنه جامعه است. این ها اعتراضات را 
در خیابان ها شکل داده  و در پی مطالبه عدالت اجتماعی 
از دولت  بوده اند تا عدالت در جامعه نهادینه شود. نویسنده 

به همین قربانی دادن بسته گی دارد.  نویسنده در کتاب 
ثابت کرده است که اعتراض سبب سقوط نظام می شود.

بخش دوم کتاب با قلم شهیر سیرت به رشته تحریر در 
آمده است. در این بخش، اعتراض از لحاظ تاریخی مورد 
بررسی قرار گرفته است. در جایی از این کتاب، نویسنده 
نخستین  است،  نافرمانی  تاریخ  بشر،  »تاریخ  می گوید: 
انسان های روی زمین حوا و آدم در مقابل قوانین بهشت 
تغییر  اعتراضی سبب  نافرمانی  نوع  این  و  عصیان کردند 
و ایجاد تفکر بشر شد. در وجود بشر، اعتراض عقالنی و 
مستقیم  پیوند  عقالنی  اعتراض  است.  نهفته  غیرعقالنی 
غیرعقالنی  اعتراض  ولی  دارد؛  جامعه  یک  ارزش های  به 
با واکنش های فردی در سطح اجتماع ارتباط می گیرد.« 
اعتراض به خاطر عدالت  انگیزه   اعتراض چیست؟  انگیزه  
اجتماعی به اعتراض کننده ارتباط دارد. انگیزه اعتراضات به 
موضوعات مختلف مانند انگیزه  رفاهی، انگیزه  دانش، انگیزه  
عدالت خواهی و... ارتباط می گیرد. دولت  ها مسوول هستند 
که برای مردم خدمات مشخص رفاهی، اقتصادی، آموزشی 
را  این خدمات  نتوانند  اگر دولت ها  بیاورند.  به وجود  و... 
و  آورند  فشار  زیر  را  دولت  می توانند  مردم  کنند،  عرضه 
اعتراض کنند. این معترضان انگیزه ای برای هدف اجتماعی 
ترسیم  اجتماعی  بزرگ  زیر چتر  را  انگیزه  این  دارند که 
اعتراض  خیابان  در  اجتماعی  بزرگ  هدف  با  و  کرده اند 
می کنند. اعتراض چگونه شکل می گیرد؟ اعتراض با سه 
عمل کرد مرتبط است؛ کادربندی، سازمان دهی، عمل. با 
سپری نمودن این سه مرحله، اعتراض شکل می گیرد و 
به شکل واقعی برپا می شود. اعتراض کننده با انگیزه قوی، 
ایستاده گی خود را نشان می دهد. اگر چنین اعتراضی در 
سطح کشور صورت بگیرد، تبدیل به جنبش های اجتماعی 
داده  شکل  را  اعتراض  که  خواستی  به  مردم  و  می شود 
بودند، می رسند. اعتراضات در افغانستان با عمل کرد خیلی 
ضعیف صورت می گیرد و به هدف آن چنانی که باید برسد، 
نمی رسد. اگرچه اعتراضات بیست سال پسین در افغانستان 
و اوج اعتراضات ۲۰۱۴، ۲۰۱5، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، تأثیرپذیر 
از  دفاع  در  مردم ساالری  اعتراضات  جمله  از  است.  بوده 
عدالت اجتماعی که جهت مخالفت با برگزاری انتخابات 
تقلبی صورت گرفت. به امید روزی که جامعه به اعتراضات 

مدنی دست رسی پیدا کند.

نتیجه گیری
می کند،  اختیار  خاموشی  قدرت،  برابر  در  مدنی  جامعه 
ارزش های مدنی باالتر از قدرت است؛ اما نیاز مبرم است 
خاموشی  از  و  کنیم  ایستاده گی  قدرت  مقابل  در  ما  که 
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یادآور  است،  شده  انجام  که  گذشته ای  اعتراض های  از 
می شود. دولت از قدرت نیروهای نظامی با ابزار به دست 
ما  مقابل  در  گاهی  است.  کرده  سوءاستفاده  داشته  اش 
و  کشته   و سبب  کرده   مستقیم  شلیک های  معترضان  و 
زخمی شدن اعتراض کننده گان شده است. اما نویسنده ادعا 
می کند: »ما در آن شب در خیابان، عکس عدالت را توسط 
شمع های افروخته ترسیم کردیم و با دل های پر از غصه در 
خیابان برای عدالت گردهمایی کردیم.« این رسم عدالت 
در پشت کتاب خیابان؛ اعتراض و قدرت، نیز چاپ شده که 
اوج تاریخ انسان و اعتراض را به وجود آورده است. استاد 
رامین کمانگر به دو پرسش اصلی خود پاسخ ارایه می کند، 
هر یک  قرار ذیل است: »اعتراض به تغییر منجر نمی شود، 
چرا چنین است؟« در رابطه به امکان تغییر اعتراض اشاره 
می کند و می گوید: »فهم اشتباه از دستگاه قدرت و آماده 
نبودن برای قربانی دادن، باعث به ثمر نرسیدن اعتراض 

است«.
اعتراضات جامعه مدنی سبب شکست دولت ها شده   -۲
تحت  مداوم  تالش  با  می توانند  اعتراض کننده گان  است. 
تأثیر سلطه حکومت قرار نگیرند؛ چون کنشگر اجتماعی 
کشور  در سطح  را  بزرگ  تصمیم های  می تواند  در جمع 
هم چنان  هم حکومت.  یا  و  دولت  اقلیت  نه  دهد،  شکل 
شود.  خیابان  وارد  پیمان  این  با  می تواند  مدنی  جامعه 
قربانی، تعهد، تفکر، منابع مالی و خطر مرگ را در بر دارد. 
اعتراض کننده گان  برای  امنیت  تأمین  مسوول  حکومت، 
تأکید  باشد.  باز  معترضان  دادخواهی  فضای  تا  است، 
جان فرسای نویسنده بر این است که اعتراضات در جامعه 
شکل بگیرد و بر پایه های دموکراسی استوار باشد تا جامعه 
مرحله،  این  در  یابد.  دست  بشری  حقوق  آزادی های  به 
اعتراض  قوی  ایستاده گی  با  می توانند  اعتراض کننده گان 
را به سه  مرحله ذیل برسانند که صدای آن ها به گوش 
مسووالن برسد و دولت به خواست اعتراض کننده گان عمل 

کند.
خیابان  در  زمانی  که  اعتراض کننده گان  نخست:  مرحله 
می ریزند، قدرت در این مرحله آنان را در خیابان نادیده 
ارتباطات خود عمل می کند و فضای  از طریق  می گیرد. 
معترضان را بسیار عادی نشان می دهد. اعتراض کننده گان 
باید در این مرحله هوشیارانه عمل کنند و به اعتراض خود 

ادامه بدهند تا وارد مرحله دوم شوند.
به رسمیت  را  آن ها  که  است  قدرت مجبور  دوم:  مرحله 
بشناسد. ولی در این مرحله، قدرت می کوشد با فریب و 
نیرنگ های سیاسی و با امتیاز دادن، مردم را به نفع خود 
بکشاند؛ اما اگر کنشگر مدنی هدف نهایی اش اعتراض باشد، 
با مقاومت ادامه می دهد و بالفاصله اعتراض کننده گان وارد 

مرحله سوم می شوند.
مرحله سوم: در این مرحله، فضا بیش تر به نفع اعتراض 
که  است  دشوار  خیلی  مرحله  این  به  شدن  وارد  است. 
اعتراض کننده آماده قربانی دادن است و برد اعتراض هم 

قدرت  گوش  به  را  خود  صدای  و  شویم  بردار  دست 
برسانیم تا جامعه را به سوی برابری سوق دهیم. ما باید 
به ارزش های مدنی خود فکر کنیم و شعور اعتراض را در 
نویسنده گان هستند  این  اما  بدهیم.  پرورش  وجود خود 
را  و کنشگری مدنی  برای جامعه می خواهند  که عدالت 
به اعتراض دعوت می کنند. این دو نویسنده، ساختارهای 
اعتراض را بیان می کنند و اجتماع  را به اعتراضات مدنی 
فرا می خوانند تا مردم ساالری را در کشور گسترش بدهند.

اصول  جنبه   دنبال  به  کتاب  این  در  این که،  آخر  نکته 
لحاظ  از  تظاهرات/اعتراض  یعنی  بودم؛  اعتراض  قانونی 
قانون  آیا  است؟  کرده  بیان  را  ظرفیت هایی  چه  قانون 
شده  پیش بینی  اعتراض کننده گان  حقوق  احقاق  برای 
است یا خیر؟ اما در این متون هیچ دیدگاه قانونی ذکر 
نشده است. هم چنان شرایط قانونی برگزاری اعتراضات 
چیست؟ چرا در کتاب خیابان؛ اعتراض و قدرت، از دید 
صورت  بحث  افغانستان  عادی  قوانین  و  اساسی  قانون 
نگرفته است؟ زمانی که ما از قانون صحبت می کنیم، در 
حقیقت، قانون در یک کشور یک اصل است و پایه های 
کشور را مستحکم می کند و اگر طبقه بلند، متوسط و 
پایین جامعه از قانون نافذه  کشور آگاه باشند، در سطح 
قانون یک کشور  تأثیرگذار هستند؛ چون  کشور خیلی 
تضمین کننده حق و حقوق شهروندی است. در جهان، 
شهروندان حق اعتراض دارند. در رابطه به مسأله اعتراض 
بود  بهتر  است.  شده  پرداخته  دقیق  خیلی  متون  در 
شرایط و قانون اعتراضات در کتاب گنجانیده می شد که 
کنشگری مدنی از شرایط قانون اعتراضات آگاه می بود؛ 
چون قانون برای مردم ارزش و قداست دارد. این متون 
باید در دانشگاه ها برای دانش جویان علوم سیاسی و علوم 
کتاب، مضمون درسی  این  اگر  تدریس شود.  اجتماعی 
داده  پرورش  ما،  نسل  وجود  در  اعتراض  فهم  شود، 
می شود. زمانی که نسل ما، عمل اعتراض را یاد بگیرد، آن 
زمان است که فضای اعتراض آمیزا به وجود می آید. چون 
این متون در وجود انسان، قوه  پرسشگری ایجاد می کند. 
ما  باشد.  پرسشگر  ما  بعدی  نسل  دیگر،  روز  یک  شاید 
شاهد اعتراض های مردم امریکا بودیم که علیه قتل یک 
مرد سیاه پوست توسط پولیس شکل گرفت. همه مردم 
از کودک گرفته تا جوان و کهن سال به جاده ها ریختند 
و اعتراض کردند که سبب زندانی  شدن پولیس شد. اما 
اعتراض نیست، چون برای ما و نسل ما  نسل ما آماده 
فضای اعتراض یاد داده نشده است. از نویسنده های این 
متون سپاس گزار هستم که اندوخته های کتاب خوانی ام از 

همکاری این نویسنده گان سر چشمه می گیرد.
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د افغانستان اسالمي جمهوریت
د سیمه ییزو ارگانونو خپلواکه  اداره

د شاروالیو معینیت
ولسی ترون پروگرام

جمهوري اسالمي افغانستان
اداره مستقل ارگانهاي محـلي

معینیت شاروالیها 
برنامه ملی میثاق شهروندی

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم داوطلبان رسانیده میشود که 
برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در نظر دارد تا قرارداد 

پروژه خریداری تیل دیزل و پطرول دارای کود نمبر 
را به شرکت خدمات لوژستیکی برج عیاران تحت جواز نمبر 5۰۲۰۷ به قیمت مجموعی مبلغ 5,۷۰۰,۰۰۰ 

)پنج میلیون و هفت صد هزار افغانی( افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ 
نشر این اعالن الی ده )۱۰( روز کاری طور کتبی توام با دالیل آن به برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت 
شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی واقع چهارائی انصاری سرک کلوله پشته کوچه اول شهر نو 

کابل، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 

منعقد نخواهد شد.
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دومین  و  جدیدترین  ملودی«  »کابل 
پروژه سینمایی صحرا مانی، کارگردان و 
تهیه کننده مستقل سینمای افغانستان، 
بخش  در  نهایی  پروژه  ده  جزو 
 Cinema( کن«  در  جهان  »سینمای 
چهارمین  و  هفتاد  در   )du Monde
در  فیلم کن  بین  المللی  دوره جشنواره 
کارگردانان  شد.  انتخاب   ۲۰۲۱ سال 
این  برگزاری  روزهای  پروژه در  این ده 
رویداد معتبر سینمای جهان، در آن جا 
تخصصی  جلسات  در  داشتند؛  حضور 
آن جا شرکت کردند، به تماشای فلم ها 
نشستند و با جهان حرفه ای سینما آشنا 

شدند.
»سینمای جهان در کن« تحت عنوان 
اصلی )Cinema du Monde( بخشی 
 )CNC( فرانسه  سینمایی  سازمان  از 
پروژه هایی  از  که  می رود  شمار  به 
اروپا  از  خارج  در  که  می کند  حمایت 
این  برگزاری  از  و هدف  تولید می شود 
پروژه ها  بین  پل  برقراری  هم،  بخش 
و  پخش کننده گان  تهیه کننده گان،  و 
سینمایی  تولیدات  مراکز  هم چنین 
برتر جهان  پروژه  ده  تا هر سال  است، 
به مرحله تولید برسد و برای نمایش در 

سینماهای جهان معرفی شود.
این آثار به صورت مداوم، مورد حمایت 
قرار  فرانسه  سینمایی  سازمان  اداری 
مختلف  بخش های  در  و  می گیرد 
جشنواره های معتبری هم چون جشنواره 
بین  المللی فلم کن و دیگر جشنواره های 

معتبر جهانی به نمایش درمی آید.
حمایت  با  فرانسه  سینمایی  سازمان 
نهایی  تا مرحله  اداری خود  سازمانی و 
کارگردان  کنار  در  پروژه ها  این  تولید 

آنان خواهد بود.
که  کن«  در  جهان  »سینمای  بخش 
جهان  پروژه های  کشف  بخش  به 
مشهور است، هر سال ده سناریو و ده 
کارگردان برتر دنیا را شناسایی می کند 
که امسال در میان فلم نامه های زیادی 
از کارگردانان کشورهای مختلف جهان، 
ده پروژه برتر انتخاب شد که نام پروژه 
ملودی«  »کابل  مانی،  صحرا  جدید 
کنار  در  اولین بار  برای  افغانستان،  از 
هند،  مصر،  کشورهای  کارگردانان 
برازیل، آرژانتین، فیلیپین، کاستاریکا و 
گوبان به چشم می خورد. این پروژه های 
سینمای داستانی و مستند، در مراحل 
مختلف تولید قرار دارد که در واقع، آثار 
اول یا دوم کارگردان های شان به شمار 

می رود.
اربید«  »دانیل  را  کارگردان  ده  این 
تهیه کننده  و  بازیگر  کارگردان، 
لبنانی تبار و سرشناس سینمای جهان 
خواهد  همراهی  فرانسه  کشور  مقیم  و 
کرد. این ده کارگردان انتخاب شده برای 
در  کن«  در  جهان  »سینمای  بخش 
روزهای برگزاری هفتاد و چهارمین دوره 
فلم کن در کشور  بین  المللی  جشنواره 
فرانسه حضور خواهند داشت تا در روی 

فرش قرمز کن به دنیا معرفی شوند.
تهیه کننده  و  کارگردان  مانی،  صحرا 
کوتاه  فلم های  سینمایی،  مستقل 
فلم  و  کالو«  »مکتب  برقع«،  »فراسوی 
یک  و  »هزار  بلند  سینمایی  مستند 
زن چون من« و ۱۶ فلم کوتاه مستند 

هنری  کارنامه  در  را  دیگر  داستانی  و 
خود دارد و با این آثار، در جشنواره های 
مختلفی در سطح جهان حضور داشته 
و جوایز معتبری را نیز از آن سینمای 
افغانستان کرده است. فلم »هزار و یک 
زن چون من« صحرا مانی، بالغ بر ۲5 
جایزه بین المللی را از آن خود کرد، از 
بشر  حقوق  فلم  بهترین  جایزه  جمله 
جایزه  و  جرمنی  نورنبرگ  و  فرانسه 
جنوب  فلم های  کارگردانی  بهترین 
و  تاجیکستان  دوشنبه  شهر  در  آسیا 
سه  برنده  هم چنان  نیپال.  کاتماندوی 
تلویزیون  و  فلم  از جشنواره  مدال طال 
از  کارگردانی  بهترین  و  نیویورک 
  One World Media جشنواره معتبر

از انگلستان شد.
یک  و  »هزار  سینمایی  مستند  فلم 
بلند  ساخته  نخستین  من«،  چون  زن 
صحرا مانی که اکران آن از سینماهای 
در  شد،  شروع  سال ۲۰۱۹  در  فرانسه 
در  خود  بین المللی  نمایش  نخستین 
سال ۲۰۱۸ مورد استقبال تماشاگران، 
منتقدان  و  سینماگران  روزنامه نگاران، 
سینمایی قرار گرفت و در همان سال، از 
نگاه تعدادی از منتقدان و روزنامه نگاران 
مطرح سینمای جهان از جمله گاردین، 
نیویورک  تایمز، فایننشال  تایمز و تلراما 

تجلیل شد.
بین المللی  هفتاد و چهارمین جشنواره 
لسکیو«  »پیر  ریاست  به  »کن«  فیلم 
هنری  مدیر  با  و   )Pierre Lescure(
 )Thierry Frémaux( فرمو«  »تیری 
کرونا  کشنده  بیماری  شیوع  وجود  با 
به  ورود  برای  که  شد  برگزار  حالی  در 
سالن های سینما و حتا حضور بر فرش 
قرمز ارایه سند پزشکی دال بر صحت و 
عدم ابتال به ویروس کرونا ضروری بود و 
مهمانان جشنواره ملزم بودند که هر ۷۲ 
ساعت یک بار به مراکز درمانی مراجعه و 

کارت صحی خود را تمدید کنند.
نسل کشی  تقبیح  برای  مانی  صحرا 
هزاره ها در افغانستان با پوشیدن لباس 
دست دوز زنان بامیان بر فرش قرمز کن 
حاضر شد. او به رسانه ها گفت که فلم 
»کابل ملودی« تصویری است از مبارزه 
و تالش دخترانی که در مکتب های ناامن 
تا چراغ  با مرگ می جنگند  کابل  شهر 
دختران  بماند؛  روشن  آگاهی  و  دانش 
گم نامی که هر روز در مکتب های ناامن 
و  علم  مورد هدف دشمنان  کابل  شهر 
»کابل  فلم  می گیرند.  قرار  روشنایی 
ملودی« می خواهد دختران مکتب های 
افغانستان  معاصر  تاریخ  در  کابل  شهر 

ماندگار شوند.
و  کن  جشنواره  تاریخ  توضیح  در 
است  ذکر  به  الزم  افغانستان  سینمای 
که در سال ۲۰۱۶ در بخش »دو هفته 
فلم  با  سادات  شهربانو  کارگردان ها« 
یک  اولین بار  برای  گوسفند«  و  »گرگ 
برای  را  کن  جشنواره  از  معتبر  جایزه 
و  آورد  دست  به  افغانستان  سینمای 
فلم دوم این کارگردان به نام پرورشگاه 
هم در جشنواره کن ۲۰۱۹ به نمایش 
گذاشته شد که تحسین منتقدان را به 
همراه داشت و نام شهربانو سادات را در 
رده بهترین کارگردان های سال ۲۰۲۰ 

به انتخاب روزنامه گاردین قرار داد.

فرش قرمز »کن« 
زیر پای کابل ملودی

افغانستان - بامیان: افراد مسلح طالبان هنگامی 
که در ماه جاری یکی از ولسوالی های دورافتاده 
در افغانستان را تصرف کردند، دست به ترور مردم 
زدند، دکان ها را غارت کردند و سپس کاری بس 
نگران کننده تر انجام دادند. آن ها از مردم محل 
که  زنانی شدند  و  دختران  و سن  نام  خواستار 
به گفته شان قرار بود به عقد جنگ جویان جوان 

طالبان درآیند.
ارتفاعات  در  سیغان،  ولسوالی  مردم  گفته  به 
برخی  طالب  شورشیان  بامیان،  والیت  مرکزی 
آن ها  خواست  این  مقابل  در  که  را  مردان  از 
مقاومت می کردند، مورد ضرب وشتم قرار دادند 
و برخی از باشنده گان را مجبور کردند که قفسه 
لباس های شان را نشان دهند تا سن دختران و 
زنانی که در آن جا زنده گی می کردند را تشخیص 
با  نام آن ها را طالبان  کنند. در میان زنانی که 
خود داشتند، نام زنان بیوه نیروهای امنیتی که 
زنان  بود.  شامل  جنگیده اند،  شورشیان  ضد  بر 
برده   به  مجبور  و  شدن  ربوده  از  وحشت زده 
هر  از  استفاده  با  طالبان،  توسط  شدن  جنسی 
وسیله ممکن، از جمله موتر کرایی، گادی یا با 
پای پیاده از آن چه بدترین کابوس خود عنوان 

می کنند، فرار کردند.
گفت:  ریاضی  ساله   ۲۸ معلم  باعث سخی زاده، 
»وقتی مردم محلی از این موضوع مطلع شدند، 
همه زنان خود را از سیغان بیرون کردند، به ویژه 
بیرون  که  بودند  کسانی  اولین  جوان،  دختران 
شدند.« وی گفت که از ترس این که شورشیان 
در داخل منزل وی ماین گذاری کنند، هنگامی 
که درهای خانه خود را بست، توسط افراد مسلح 
از  برخی  گرفت.  قرار  ضرب وشتم  مورد  طالبان 
شدند؛  دیگر  والیت های  به  فرار  به  موفق  زنان 
اطراف  روستاهای  به  دیگر  برخی  که  حالی  در 
کسانی  جمله  از  بردند.  پناه  سیغان  ولسوالی 
که بازگشته اند، همسر باعث سخی زاده )نفیسه 
سخی زاده( ۲۴ ساله است که همراه با خواهرش 
بصیره ۳۰ ساله و یک دختر کاکایش تمنای ۱۹ 
ساله که نام خانواده گی خود را نگفت، به کابل 
فرار کردند. در طول سفر ۱5۰ مایلی، آن ها پی 
متوقف  طالبان  بازرسی  ایست های  در  پی  در 
می شدند. آن ها اخیراً به سیغان بازگشتند و در 
حالی که صورت شان به جز چشمان شان با چادر 
پوشیده بود و بر روی دوشک در خانه مشترک 
نه چندان دور از جاده اصلی شهر نشسته بودند، 
غارت  و  طالبان  حمله  از  پس  خود  وحشت  از 
خانه ها و اماکن تجارتی و این که این گروه برای 
زنان آن ها چه برنامه داشت، حکایت کردند. در 
ماه های اخیر، شایعاتی مبنی بر افراط و تفریط 
طالبان در مناطقی که طی پیش روی تهاجمی 
شده  منتشر  کرده اند،  تصرف  کشور  سراسر  در 
باالی  را  خود  سفید  پرچم  شورشیان  است. 
حدود یک سوم ولسوالی های افغانستان به اهتزاز 
تحت  دولت  امنیتی  نیروهای  زیرا  درآورده اند؛ 
رهبری ضعیف و نبود استراتژی برای جلوگیری 
از پیش روی طالبان دست و پنجه نرم می کنند. در 
والیت بامیان، جایی که ارتش افغانستان حضور 
ندارد، پولیس محلی در همکاری با شبه نظامیان 
-خیزش های مردمی- تالش می کند تا طالبان را 

در دو ولسوالی سیغان و کهمرد شکست دهد.

که  گفت  بامیان،  والی  زهیر،  محمدطاهر 
شورشیان ۶۰ تا ۱۰۰ مایل از کوه ها و خارج از 
در سخنرانی  زهیر  رانده شده اند.  بامیان  والیت 
خود در مسجدی در بامیان به مناسبت جشنواره 
را  زنان  با  ازدواج  و  آدم ربایی  طرح  قربان،  عید 
همسران  از  بی رحمانه  و  خطرناک  انتقام گیری 
مردم  برای  که  امنیتی  نیروهای  بیوه های  و 
زهیر،  آقای  گفته  به  کرد.  توصیف  جنگیده اند، 
 ۱۴ در  طالب  شورشیان  باشنده گان؛  و  پولیس 
جوالی سیغان را تصرف کردند و به مدت ۴ روز 
این ولسوالی در دست آن ها بود تا این که در یک 
خیزش  افراد  توسط  ساعته  دو  شدید  درگیری 
نیروهای  شدند.  عقب نشینی  به  مجبور  مردمی 
زیرا طالبان جاده  به صحنه آمدند؛  امنیتی دیر 
منتهی به مرکز منطقه را ماین گذاری کرده بودند.

دستور  زنان  به  روز،  چهار  این  طی  در  طالبان 
آن ها  بمانند.  خود  خانه های  در  که  دادند 
به  را غارت کردند،  انبارهای سوخت  و  مغازه ها 
جست وجوی کارمندان دولتی پرداختند، خانه ها 
تحت  کردند،  تالشی  سالح  دریافت  برای  را 
غذایی  مواد  مردم  از  شرعی(  )مالیات  ُعشر  نام 
هزار  هشت  خانه  هر  باالی  و  سرقت  مواشی  و 
کردند.  وضع  مالیات  دالر   ۱۰۰ معادل  افغانی، 
سیغان  خانواده های  برای  مورد  ترسناک ترین 
دستور  محلی  مساجد  از  طالبان  که  بود  این 
تهیه لیست کلیه زنان و بیوه های جوان را صادر 
مردان  فلم های  هم چنین  شورشیان  کردند. 
پیوسته اند  ملی  مسلح  نیروهای  به  که  محل 
-خواه کشته شده باشند و یا هم تاهنوز خدمت 
می کنند- را همراه با نام همسران شان خواستند. 
تمنا، در مصاحبه ای در ولسوالی سیغان به تاریخ 
و  طالبان  بازگشت  از  او  که  گفت  جوالی،   ۲۱
تالش آن ها برای جمع آوری زنان محل می ترسد. 
عمر صدر، استاد علوم سیاسی دانشگاه امریکایی 
ایدئولوژی  یک  از  طالبان  که  گفت  افغانستان، 
اسالمی بسیار سخت گیرانه پیروی و زنان را کنیز 
یا کاالی غنیمت تلقی می کنند. وی گفت: »این 
اتفاق قباًل افتاده بود، در دهه ۱۹۹۰ وقتی کابل 
و مناطقی در شمال سقوط کرد، آن ها زنان را 
ربودند و آن ها را مجبور به ازدواج با افراد خود 
کردند. هنگامی که جهادیست هایی مانند طالبان 
سرزمینی را تصرف می کنند، هر امالکی که در 
آن جا باشد، ایدئولوژی شان به آن ها اجازه می دهد 
که آن را به عنوان غنیمت )غنایم جنگ( مالک 
شوند. این غنیمت گیری شامل زنان نیز می شود. 
آن ها حتا مجبور نیستند با این زنان ازدواج کنند 
وی  است«.  جنسی  برده گی  از  نوعی  این،  که 
گفت که این نوعی از پاک سازی قومی نیز است؛ 
زیرا فرهنگ عمدتاً پشتون طالبان در نهایت با 
ادغام زنان در جامعه پشتون ژن های سایر اقوام 
را کم رنگ می کند. پیروزی های نظامی شورشیان 
در ماه های اخیر این نگرانی را افزایش داده است 
که پیش رفت های ۲۰ ساله در عرصه های حقوق 
زنان، به سرعت از بین برود. جنگ علیه طالبان، 
هشت  از  -یکی  سیغان  در  زنده گی  و  مرگ 
ولسوالی والیت بامیان که به دلیل مجسمه های 
عظیم بودا که در مارچ ۲۰۰۱ توسط این گروه 
رژیم  دارد.  جریان  است-  مشهور  شد،  تخریب 
طالبان در اواخر همان سال، پس از حمالت ۱۱ 
سپتامبر توسط القاعده که در آن زمان به این 
گروه پناه برده بود، سرنگون شد. رهبران طالبان 
از مرز شرقی افغانستان به پاکستان فرار کردند؛ 
جایی که از آن زمان تاکنون از پناه گاه و حمایت 

برخوردار بوده اند.

هندوکش  در  حاصل خیز  دره  یک  در  سیغان 
دارد.  جمعیت  نفر   ۳۰۰۰۰ حدود  و  دارد  قرار 
تاجیک ها بر مرکز منطقه تسلط دارند و مصروف 
دکان داری و تجارت هستند و هزاره ها روستاها 
را اداره می کنند و مصروف کشت و زراعت گندم 
و میوه جات هستند و مواشی پرورش می دهند. 
برخی  ریاضی،  معلم  باعث سخی زاده،  گفته  به 
از شورشیانی که وارد این ولسوالی شده بودند، 
تکلم  آن جا(  محلی  )زبان  دری  زبان  به  اصاًل 
بوده  پوشیده  آن ها  رهبران  صورت  نمی کردند. 
است و با هیچ باشنده محل صحبت نمی کردند و 
فقط به دیگران هدایت می دادند. آن ها تنها حفر 
فرمان دهی  را  اسکواتور  توسط  خود  سنگرهای 

کردند.
نفیسه سخی زاده گفت که او و دیگر زنان در خانه 
و عقب نشینی  آمدن طالبان  به محض شنیدن 
نیروهای محلی از سیغان، فرار کردند. وی گفت 
که یک شب در روستای محلی اقامت گزیدند، تا 
این که خبر رسید که طالبان کمیسیونی را برای 
از  یکی  که  کرده اند  ایجاد  خاص  وظایف  انجام 
وظایف آن ردیابی دختران جوان و زنان متأهل 
یک  آن ها  که  گفت  نفیسه  بود.  ازدواج  برای 
در  میدان وردک  والیت  به  و  کردند  اجاره  موتر 
همسایه گی بامیان رفتند؛ ولی در ترافیک وسایط 
نقلیه که از پیش روی طالبان فرار می کردند، گیر 
پیاده  موتر  از  ما  »بنابراین،  گفت:  وی  کردند. 
شدیم و چمدان های خود را در کراچی دستی 
قرار دادیم و آن ها را ُهل دادیم. آن جا واقعاً شلوغ 
بود و گرد و غبار زیادی وجود داشت. این واقعاً 
وحشتناک بود.« وی گفت که خواهر همسر وی 
نیز به این مهاجرت پیوست. پس از آن که ولسوال 
به پولیس محلی دستور داد که در برابر پیش روی 
طالبان مقاومت نکنند، آن ها عقب نشینی کردند. 
زمان  تا  تاکتیکی  اصطالح  به  عقب نشینی  این 
قادر  را  طالبان  نهادها،  رأس  در  اخیر  تغییرات 
را  کشور  مختلف  ولسوالی های  تا  است  ساخته 
تحت کنترل خود درآورند. وی گفت: »همه زنان 
از این که اخباری  خانواده ما رفتند.« آن ها بعد 
مبنی بر این که زنان و دختران را طالبان به زور 
به نکاح خود درمی آورند، ولسوالی را ترک کردند. 
تمنا، دختر کاکای نفیسه، گفت که وی تاهنوز 
از این که طالبان زنان را به ازدواج اجباری وادار 
می کنند، بیم دارد. وی افزود که او و زنان جوان 
وحشت  طالبان  برگشت  از  ولسوالی  این  دیگر 
دارند. زهیر که یک سال به عنوان وزیر کابینه 
در کابل خدمت کرده بود، در اوایل ماه جاری به 
عنوان والی والیت بامیان تقرر حاصل کرد و به 
آن جا رفت. وی دستور داد تا پولیس و نیروهای 
خیزش مردمی موضع تهاجمی اختیار کنند که 
بودند که طی دو روز ولسوالی های  همه شاهد 

سیغان و کهمرد از طالبان پس گرفته شد.
زهیر گفت که طالبان هم چنین دختران و زنان 
را در سایر مناطق کشور مجبور به ازدواج کردند. 
وی از والیات تخار و بدخشان در شمال کشور 
که مراکز آن ها در محاصره طالبان قرار داشت، 
نام گرفت. زهیر در سخنرانی عیدی خود گفت: 
»طالبان سرکوب گر و قاتل هستند. چرا از دست 
یا  کنید،  مبارزه  آن ها  با  می کنید؟  فرار  آن ها 
بمیرید و یا آن ها را بکشید.« سپس سخنان وی 

با نعره تکبیر )اهلل اکبر( بدرقه شد.
تحلیل گر  و  نویسنده  روزنامه نگار،  اودانل،  لین 
 ۲۰۰۹ سال های  بین  وی  است.  استرالیایی 
و  فرانسه  خبرگزاری  دفتر  رییس   ۲۰۱۷ و 

آسوشیتدپرس در افغانستان بود.

با گسترش قلمرو طالبان، نگرانی ها در مورد ازدواج 
اجباری و برده گی جنسی افزایش یافته است

در برخی از شهرهای افغانستان، زنان قبل از تصرف آن ها  از سوی شورشیان طالب، در حال فرار هستند.
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