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تشییع جنازه برای رهبر دینی 
پاکستانی با شعار و پرچم طالبان   

 سقوط موتر حامل مهاجران 
غیرقانونی در ترکیه دست کم ۱۲ 

کشته برجای گذاشت 
 همزمـان بـا شـدت گرفتـن خشـونت هـا در افغانسـتان، 
ویدیوهـای مراسـم تشـییع جنـازه بـرای یـک رهبـر دینی 
پاکسـتان بـا پرچـم طالبـان و گاز خـوردن طالبـان در یک 
پـارک بـازی اطفـال در افغانسـتان بحـث برانگیز شـده اند.

پولیس پاکستان روز یکشنبه  ...

 در پـی سـقوط یـک دسـتگاه موتـر حامـل مهاجـران 
غیرقانونـی بـه داخـل دره و آتش گرفتن آن، دسـت کم 
۱۲ نفـر کشـته و ۲۶ نفر زخمی شـدند. ایـن حادثه در 
نخسـتین سـاعات بامداد روز یکشـنبه ۲0 سـرطان در 

منطقـه مرادیـه والیت  ...

 

 در »گزارشـی بـرای یک آکادمی«، داسـتان کوتاهی 

شـد،  منتـر   ۱۹۱۹ سـال  در  کـه  کافـکا  نوشـتۀ 

میمونـی بـه نـام رِد پیـر در یـک گردهامیـی علمی 

سـخرنانی می کنـد و تعریـف می کنـد که چطـور در 

جنـگل شـکار شـده و بعـد یـک روز در قفـس چشـم 

بـاز کـرده؛ ناتـوان از بازگشـت بـه آن شـیوۀ قدیمـی 

زندگـی کـه دوسـت می داشـته اسـت. ایـن میمـون 

دربـارۀ اسـارتش می گویـد ...

 اقتبـاس سـینامیی از رمـان »کیمیاگـر« اثـر معروف 

»پائولـو کوئلیـو« سـه بازیگر اصلی خود را شـناخت.

بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، »سباسـتین دسـوزا«، 

بازیگـری  سـه  آغداشـلو«  »شـهره  و  هوالنـدر«  »تـام 

هسـتند کـه بـه پـروژه  ...
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قرنطینه با کافکا 

بازیگران نسخه سینمایی 
رمان معروف »کیمیاگر« 

مشخص شدند 

هنری

 کشورهای همسایه؛
 دایه های  دلسوزتر از مادر

 پیامدها و مکانیسم های مدیریت 
نیروهای خیزش مردمی درحمایت 

از نظام

 آفت از دورن؛ 
روایت فروپاشی دولِت امانی

 در روزهـای اخیـر حمایت هـای بـی دریـغ کشـورهای 
همسـایه از طالبـان بیـش از هـر زمـان دیگـر علنـی و 
عریـان شـده اسـت کـه ایـن امـر تـازه ای نیسـت. هـم 
گذشـته  سـال های  در طـول  همه جانبـه  حمایت هـای 
بـه  حمایت هـا  ایـن  توجیـه  و  اسـت  داشـته  وجـود 

... اسـت  بـوده  مالیم تـر  گونه هـای 
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سرمقاله

 محمد هدایت

جلسه اضطراری کمیته مشترک حکومت و رسانه ها؛ 
جامعه بین المللی با فشار بر طالبان،

 امنیت خبرنگاران را تضمین کند  
 

 

 

فرسـتاده ویـژه پاکسـتان بـرای افغانسـتان از جامعه بیـن املللی 

خواسـت نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را تقویـت کنند و هشـدار 

داد کـه ملیشـه سـازی بـرای مبـارزه بـا طالبـان باعـث وخیـم تـر 

شـدن اوضـاع در ایـن کشـور درگیـر جنـگ خواهـد گردید.

سـفیر  خـان،  احمـد  منصـور  کـه  نوشـته  فرانسـه  خربگـزاری 

پاکسـتان در کابـل از ملیشـه سـازی بـرای مبـارزه بـا شورشـیان 

طالبـان در افغانسـتان هشـدار داده و گفتـه کـه ایـن مـی توانـد 

وضـع را بدتـر کنـد.

از آغـاز مـاه مـی کـه نیروهـای بین املللـی رونـد خروج شـان از 

کشـور را آغـاز کردند، شورشـیان طالبـان به حمالت شـان افزوده 

و حـاال ادعـا مـی کنند کـه بر ۸۵ درصـد از خاک کشـور کنرول 

نیـروی خیـزش  هـزار  ده هـا  دارنـد؛ همزمـان در رسارس کشـور 

مردمـی مسـلح شـده و در برابـر شورشـیان نـربد را آغـاز کرده اند.

بـه گـزارش دویچه ولـه، منصـور احمـد خـان در ایـن زمینـه گفته 

اسـت: »اگـر همـه چیـز جنـگ میـان ملیشـه ها و طالبـان تعبیـر 

بـا  مصاحبـه  در  وی  باشـد.«  خطرنـاک  می توانـد  ایـن  شـود، 

خربگـزاری فرانسـه افـزود: »بـه ایـن دلیـل بسـیار مهـم اسـت که 

ظرفیـت حکومـت افغانسـتان بـرای دفـاع در برابر حمـالت و رفع 

ناامنـی هـا افزایـش یابـد.«

کـه  جهـادی  فرماندهـان  از  یکـی  اسـامعیل خان،  جمعـه  روز 

بـه سـقوط رژیـم طالبـان در سـال ۲۰۰۱ کمـک کـرده بـود، از 

هوادارانـش خواسـت تـا بـرای نـربد بـا طالبـان مسـلح شـوند.

سـفیر پاکسـتان گفتـه کـه همـکاری های بیـن املللی بیشـری 

اسـت؛  نیـاز  غنـی  ارشف  محمـد  حکومـت  از  حامیـت  بـرای 

حکومتـی کـه بـه گفتـه وی »در حال حـارض یگانه دولـت قانونی 

در افغانسـتان« مـی باشـد.

منصـور احمـد خـان همچنـان ابـراز نگرانـی کرد که خشـونت ها 

در افغانسـتان مـی توانـد باعـث موجـی از مهاجـرت هـای جدید 

بـه پاکسـتان شـود: »بـه این خاطـر مهم اسـت که متام کشـورها 

و جامعـه بیـن املللی حامیت هـای ممکن از افغانسـتان را برای 

رسـیدگی بـه چالش هـای امنیتی متدیـد کنند.«

وی در مـورد احتـامل مهاجـرت تـوده ای افغـان هـا گفـت: »اگـر 

وضـع همچنـان در افغانسـتان بـه سـوی بدتـر شـدن بـرود، بـه 

خاطـر عبـور آسـان مـرزی و قرابـت هـای فرهنگـی و دینـی میان 

مـردم دو کشـور، موجـی از مهاجـرت هـا به سـوی پاکسـتان آغاز 

شـود.« می 

وی افـزود کـه تنهـا »یـک توافـق سیاسـی« مـی توانـد بـه منازعه 

در افغانسـتان پایـان بخشـد: »تـالش و مترکـز مـا بـر ایـن اسـت 

کـه از رفـن وضـع بـه سـویی کـه روان اسـت، جلوگیـری کنیم.« 

وی اضافـه کـرد: »اگـر یـک توافـق سیاسـی فراگیـر، گسـرده و 

همـه جانبـه وجـود داشـته باشـد، این نه تنهـا به نفع افغانسـتان 

اسـت، بلکـه بـه نفع متـام همسـایگان افغانسـتان خواهـد بود.«

مقامـات افغـان از دهـه هـا بـه ایـن سـو مرتبـاً پاکسـتان را بـه 

حامیـت از طالبـان متهـم مـی کننـد. در زمـان اشـغال اتحـاد 

جامهیـر شـوروی از ۱۹۷۹ تـا ۱۹۸۹ جنبش های تندرو اسـالم 

گرایی در مدارس اسـالمی سـنی مذهبان از جمله در پاکسـتان 

تحصیـل مـی کردند.

از میـان آنهـا و از مـدارس دینـی در پاکسـتان گروهـی بـه نـام 

طالبـان شـکل گرفـت کـه در زمـان جنـگ داخلـی میـان گـروه 

هـای  بخـش  بـر  و  شـد  وارد  افغانسـتان  بـه  مجاهدیـن  هـای 

گسـرده ای از ایـن کشـور دسـت یافـت. رژیـم طالبـان تعبیـری 

سـختگیرانه را از رشیعـت اسـالمی بـر مـردم افغانسـتان حاکـم 

سـاختند؛ تـا اینکـه بـه خاطـر رابطـه با القاعـده در سـال ۲۰۰۱ 

در حمـالت نیروهـای ائتـالف از هـم پاشـید.

در میانـه سـال هـای ۱۹۹۶ تـا ۲۰۰۱ پاکسـتان یکـی از چهـار 

کشـوری بود که مروعیت رژیم طالبان را به رسـمیت شـناخت. 

سـایر کشـورها عربستان سـعودی، ترکمنسـتان و امارات متحده 

عربـی بودند.

 اجمـل عمـر شـینواری، سـخنگوی قـوای 

نتیجـه  در  کـه  می گویـد  کشـور  مسـلح 

عملیـات نیروهای دفاعی و امنیتی کشـور، در چهار شـبانه 

کشـته   دشـمن  جنگجویـان  از  تـن   1177 گذشـته،  روز 

شـده اند. آقای شـینواری، روز یکشـنبه، ۲۰ رسطان در یک 

نشسـت خـربی در کابـل گفت کـه در نتیجـه ۱۲۴عملیات 

مختلـف نیروهـای دفاعی و امنیتی کشـور، در چهار شـبانه 

روز اخیـر کـه در ۲۵ والیت کشـور اجرا شـده اسـت، ۱۱۷۷ 

تـن از افـراد دشـمن کشـته، ۶۵۱ تن آنـان زخم برداشـته و 

۴۲ تـن دیگـر بازداشـت شـده انـد.

او افـزود: نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور طی چهـار روز 

یفتـل  کنـدز،  علی آبـاد  ولسـوالی های  توانسـته اند  اخیـر 

پاییـن بدخشـان، ادرسـکن هـرات و ارغنـداب قندهـار را از 

وجـود دشـمن پاکسـازی کننـد.

بـه گفتـه جـرنال شـینواری، تیم هـای انجنیـری نیروهـای 

دفاعـی و امنیتـی کشـور همچنان موفق به کشـف و خنثی 

سـازی ۶۰ حلقـه مایـن شـده اند که از سـوی افـراد طالبان 

در مناطـق مختلـف جاسـازی شـده بود.

نتیجـه  در  کـه  گفـت  همچنـان  مسـلح  قـوای  سـخنگوی 

جنایت هـای طالبـان طی چهـار روز گذشـته، ۴ غیرنظامی 

به شـهادت رسـیده و شـش غیرنظامی زخم برداشته و افراد 

ایـن گـروه یـک مکتـب را نیـز آتـش زده اند.

والیت هـای  در  طالبـان  شکسـت  کـه  کـرد  ترصیـح  او 

و  بادغیـس، لغـامن  بلـخ، پکتیـکا، تخـار، غزنـی،  هـرات، 

کندهـار نشـان داد کـه ایـن گـروه توانایـی جنـگ متقابـل 

بـا نیروهـای دفاعـی و امنیتـی را نداشـته و طالبـان با سـپر 

قـرار دادن مـردم ملکـی و خانه هـای مسـکونی بـه اثبـات 

رسـانده اسـت کـه بـه هیـچ قواعـد و اصـول جنگـی پابنـد 

نیسـت. در روزهـای گذشـته، جنگجویـان گـروه طالبـان به 

مراکـز چندیـن ولسـوالی حملـه کردنـد و بر اسـاس تصاویر 

منتـر شـده، چنـد سـاختامن که متعلـق به ولسـوالی ها و 

اداره هـای دولتـی بـود، منفجـر کردنـد.

وزارت  رسپرسـت  محمـدی،  اللـه  بسـم   

دفـاع ملـی در دیـدار بـا نیروهـای دفاعـی 

و امنیتـی، به خصـوص قـوای هوایـی کشـور گفتـه اسـت 

کـه نیازهـای قـوای هوایی در اولویـت قرار دارد. بسـم الله 

محمـدی، رسپرسـت وزارت دفـاع ملـی روز یک شـنبه، 20 

رسطـان به منظور تشـویق و قدردانـی از کارکردهای قوای 

هوایـی بـه قـول اردوی هوایی کشـور رفت. آقـای محمدی 

گفـت کـه ملـت افغانسـتان فداکاری هـا و قهرمانی هـای 

نیروهـای دفاعـی و قوای هوایـی را فرامـوش نخواهد کرد.

رسپرسـت وزارت دفـاع بـا تقدیر از تالش های شـبانه  روزی 

و  حمـالت  نتیجـه ی  در  کـه  گفـت  کشـور  هوایـی  قـوای 

اجـراآت قـوای هوایـی به خصـوص در هفته هـای اخیـر در 

رسارس کشـور تلفـات بسـیار سـنگین بـه تروریسـتان وارد 

شـده اسـت. او نیـز در ادامـه سـخنانش افزود کـه مقاومت 

هوایـی،  قـوای  حمـالت  و  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

دشـمن را در نقـاط مختلف کشـور رساسـیمه کرده اسـت.

ایـن دیـدار در حالـی انجام می شـود که روز شـنبه، رویرز 

و  گرفـن  »هـدف  برنامـه  طالبـان  کـه  بـود  داده  گـزارش 

حـذف« پیلوتـان نیـروی هوایـی افغانسـتان را روی دسـت 

گرفتـه اسـت. بـه نقـل از گـزارش، دو مقـام ارشـد کشـور 

می گوینـد کـه در ماه هـای اخیـر دسـت کم هفـت پیلـوت 

هنگامـی کـه خـارج از پایـگاه محـل فعالیـت خـود بودنـد، 

نام شـان  نشـدن  افشـا  رشط  بـه  آنـان  شـده اند.  تـرور 

گفته انـد: »پیلوتـان در حـال حارض در باالی فهرسـت ترور 

طالبـان قـرار دارنـد«.

پیلوتـان در کنـار ایفای نقش به عنوان سـتون اسـراتژیک 

دولـت بـرای جلوگیـری از تـرصف شـهرها توسـط طالبـان، 

در ماموریت هـای تخلیـه مجروحـان، انتقـال محموله هـا و 

تجهیـزات بـرای ارتش نیـز فعالند.

آمـوزش پیلوتـان سـال ها طـول می کشـد و جایگزینی آنان 

دشـوار اسـت و بـه همیـن دلیل تـرور آنان رضبـه بزرگی به 

قدرت دفاعی افغانسـتان اسـت.

پاکستان نسبت به خیزش های مردمی علیه طالبان در افغانستان هشدار داد   سخنگوی قوای مسلح: بیش از ۱۱00 افراد دشمن
 در چهار روز گذشته کشته و چهار ولسوالی پس گرفته شد  

سرپرست وزارت دفاع: نیازهای قوای هوایی کشور در اولویت ما قرار دارد  
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 آرجانتاین با شکست برازیل پس از 
۲۸ سال قهرمان کوپا امریکا شد

کشتی گیر افغانستانی در ۳۱ 
جوالی به مصاف حریف 

روسی اش می رود 

ورزشی

 تیـم فوتبـال آرجانتایـن در آغازین سـاعات روز یکشـنبه 

توانسـت بـا پیـروزی ۱ بـر صفـر مقابـل تیـم قدرمتنـد 

برازیـل، پـس از ۲۸ سـال عنـوان قهرمانـی رقابت هـای 

کوپـا امریـکا را از آن خـود کنـد. آنهـم در جریـان رقابتی 

نفـس گیـر در خانـه حریـف، مقابـل رقیبـی قدیمـی و با 

حضـور بازیگرانـی همچون نیـامر. با این پیـروزی آرزوی 

لیونل مسـی، مرد شـامره یـک فوتبال جهان نیـز برآورده 

شـد و اولیـن قهرمانی خـود ...

 قـرار اسـت شـکور قـادری کشـتی گیر افغـان بـا رقیـب 

روس خـود ویس خـان متایـف روز ۳۱ جـوالی در آملـان 

بـه میـدان بـرود. مجیـب قـاری زاده، عضـو کمیتـه ملـی 

املپیـک، بـه رادیـو آزادی گفت که قادری چندین سـال 

عضـو تیـم ملـی کـورش بـوده و بـه دسـتاوردهای بزرگی 

رسـیده اسـت. وی گفـت قـادری در مسـابقات آسـیایی 

کـورش در تایلنـد موفـق به کسـب...
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جلسه اضطراری کمیته مشترک حکومت و رسانه ها؛ 
جامعه بین المللی با فشار بر طالبان، امنیت خبرنگاران را تضمین کند  

سرمقاله

کشـورهای  دریـغ  بـی  حامیت هـای  اخیـر  روزهـای  در   

و  علنـی  دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش  طالبـان  از  همسـایه 

هـم  نیسـت.  تـازه ای  امـر  ایـن  کـه  اسـت  شـده  عریـان 

گذشـته  سـال های  طـول  در  همه جانبـه  حامیت هـای 

وجـود داشـته اسـت و توجیه ایـن حامیت ها بـه گونه های 

مایم تـر بـوده اسـت. امـا در روزهـای گذشـته عـاوه بـر 

علنـی شـدن ایـن حامیت هـا توجیهـات خنـده داری نیـز 

می دهنـد.  ارایـه 

در تازه تریـن مـورد سـفیر پاکسـتان مقیم کابـل که عنوان 

دارد  نیـز  را  افغانسـتان  امـور  در  کشـور  ایـن  فرسـتاده 

گفتـه اسـت کـه ملیشه سـازی در افغانسـتان در مقابلـه با 

طالبـان اوضـاع را وخیم تـر و جنگ را طوالنی تـر می کند. 

سـفیر پاکسـتان از مقاومـت ملـی و بسـیج مردمـی علیـه 

گـروه طالبـان بـه عنـوان ملیشه سـازی یـاد کرده اسـت تا 

نوعـی بدبینـی و نفـرت علیـه آنـان را تحریـک کند. 

عاوه بر سـفیر پاکسـتان مقامات رسـمی همسـایه غربی 

افغانسـتان نیـز در ایـن روزهـا سـخت در تقـا افتـاده اند 

و آسـامن را بـا ریسـامن می دوزنـد تا مرتـب از خوبی های 

فضیلت تراشـی های  بگوینـد.  سـخن  طالبـان  نداشـته 

بی مـورد و خنـده دار سـبب گسـرش فضـای طنزآلـود در 

ایـران شـده اسـت. یکـی از مشـهورترین توجیهـات ایـن 

اسـت کـه طالبـان واقعیت هـای جامعـه امروز افغانسـتان 

هسـتند و بایـد آن هـا را در آغـوش گرفـت و از ایـن لشـکر 

جهـل و جنـون بایـد مـردم افغانسـتان اسـتقبال کننـد. 

کشـور  ایـن  در  اقتصـادی  عرصـه  تحلیل گـران  از  یکـی 

در مصاحبـه بـا یکـی از روزنامه هـای ایرانـی گفتـه اسـت 

کـه طالبـان ثبـات را بـر افغانسـتان حاکـم می سـازند و 

مـا می توانیـم از ایـن ثبـات اسـتفاده کـرده و نیـروی کار 

ایرانـی  ظرافت نگـر  ذهن هـای  آوریـم.  دسـت  بـه  ارزان 

فکاهی هایـی در ایـن روزهـا در بـاره مناسـبات جمهـوری 

اسـامی بـا طالبـان سـاخته انـد کـه خـود گویای شـیوع 

نـگاه ابـزاری بـر سیاسـت در ایـن کشـور اسـت. 

سـخن سـفیر پاکسـتان عـاوه بـر این کـه آشـکارا نگرانی 

نشـان  را  طالبـان  علیـه  ملـی  مقاومـت  از  پاکسـتان 

می دهـد بیانگـر کارآمـدی بسـیج عمومـی علیه ایـن گروه 

نیـز هسـت. واقعیـت این اسـت کـه متاسـفانه در روزهای 

اخیـر طالبـان بـه بخش هایی از کشـور تسـلط پیـدا کرده 

ایـن تسـلط تحـت مدیریـت مسـتقیم اسـتخبارات  انـد. 

آن هـا  لوجیسـتیکی  و  مالـی  حامیت هـای  بـا  و  منطقـه 

صـورت گرفتـه اسـت. امـکان نـدارد طالبـان بـه عنـوان 

یـک گـروه متحجـر و عقـب مانـده جنگـی بـا این وسـعت 

را در رسارس افغانسـتان مدیریـت و رهـری کنـد. بلکـه 

پشـت رس آن هـا دسـتان پیـدا و پنهانـی قرار دارنـد که در 

گسـرش منازعـه و جنـگ یـد طوالیـی دارنـد. اکنـون که 

پـس از پیرشوی هـای اخیـر گـروه طالبـان، مـردم مجبـور 

شـده انـد همـه بـا یکصدا علیـه طالبـان تفنگ در دسـت 

بگیرنـد حامیـان ایـن گـروه از جملـه پاکسـتان را واهمـه 

فـرا گرفته اسـت. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه بـا طالبـان تنهـا از طریـق یـک 

مقاومـت ملـی و بسـیج مردمـی می تـوان مبـارزه کـرد و 

هیـچ راهـی جـز مبـارزه هـم وجـود نـدارد. زیـرا طالبـان 

تغییـر  از  دم  کـه  کسـانی  و  انـد  نکـرده  تغییـری  هیـچ 

طالبـان می زننـد یـا ماهیـت ایـن گـروه را منی شناسـند 

و یـا خـود را بـه نفهمـی زده انـد. گـروه طالبـان بـه دنبال 

حاکمیـت میکانیزمـی اسـت کـه حتـی در هزاروچهارصـد 

سـال قبـل هـم تـا ایـن حـد عقـب مانـده نبـوده اسـت. 

از اسـام  بـا یـک قرائـت اشـتباه و جاهانـه  ایـن گـروه 

از آن کـه ریشـه در  سـاخته شـده اسـت و اساسـا بیـش 

مـن آموزه هـای دینـی و باورهـای مذهبـی داشـته باشـد 

اسـت.  اسـتخباراتی  مخـوف  سـازمان های  برسـاخته 

بنابرایـن هرگونـه تصـور مثبت از این گروه سـاده لوحانه و 

حتـی احمقانـه اسـت. به همیـن خاطر حتی اگـر طالبان 

بـر متام افغانسـتان مسـلط شـود و دولـت افغانسـتان نیز 

بـه کلـی سـقوط کند بـاز هـم روزی باید مردم افغانسـتان 

در برابـر آن بایسـتند و مبـارزه کننـد. بنـا بـر ایـن به جای 

آن که فردا مجبور شـویم و در مقابل طالب ایسـتاد شـویم 

اکنـون بایـد تکلیـف خـود و رسنوشـت کشـور را روشـن 

کنیـم و دیـن خـود را در برابـر تاریـخ و نسـل آینـده ادا 

  . کنیم

در مجموع آن چه از سیاسـت های کشـورهای همسایه بر 

می آیـد ایـن اسـت دلسـوزی های جعلـی و تظاهرگرایانـه 

اسـت. تـاش عجیـب صـورت می گیـرد کـه یـک روایـت 

جعلـی در بـاره طالبـان اریـه شـود و هـر کـس در ایـن دو 

کشـور در بـاره افغانسـتان حـرف می زند ژسـت یـک دایه 

مهربان تـر از مـادر و عاطفـی به خود می گیرنـد. مرتب از 

رنـج مردم افغانسـتان و تباهی های گسـرده در کشـور ما 

سـخن می گوینـد تـا نشـان دهند کـه چقدر دلسـوز برای 

مـا هسـتند. این دلسـوزی ها و عطوفت هـای جعلی بیش 

از هـر چیـزی دیگر بـر روان هر شـهروند افغانسـتان تاثیر 

منفـی مـی گـذارد و نوعـی تحقیری آمیخته بـا نفرت را در 

وجـود آدم بـر می انگیـزد. بـه همیـن خاطـر بایـد بـه آنـان 

گفـت کـه لطفـا دایه هـای دلسـوزتر از مـادر نباشـید و یا 

بـا ایـن رضب املثـل باید مخاطب شـان قـرار دهیم که ما 

را بـه خیـر تان امیدی نیسـت، رش مرسـانید. 

از صفحه1

 د هلمنـد والیـت اوسـېدونکي وايـي چـې د مخابرايت شـبکو د ناسـمو 

او ټکنیـو خدمتونـو لـه امله لـه سـتونزو رسه مخ دي.

هغـوی زیاتـوي، لـه تېـرو دوو میاشـتو راهیسـې پـه دغـه والیـت کـې 

مخابـرايت شـبکې پـه ورځـو- ورځـو بنـدې وي، کـه د لنـډ وخـت لپاره 

فعالـه هـم وي نـو کیفیـت یـې ډېـر ټیـټ وي. پـه دې اړه د لښـکرګاه 

ښـار یـوه اوسـېدونکي پـژواک خـري اژانـس تـه وویـل، شـاوخوا دوه 

میاشـتې کېـږي چـې په دغـه والیت کـې د مخابرايت شـبکو خدمتونه 

ټکنـي شـوي دي.

هغـه زیاتـوي، ډېـر مهـال مخابـرايت شـبکې بنـدې وي خو کـه فعالې 

هـم وي نـو پـه ډېـر کـړاو له یـو او بـل رسه اړیکـې نیيس.

دی وايـي: ” دغـې سـتونزې خلـک لـه سـختو سـتونزو رسه الس او 

ګرېـوان کـړي، خلـک د اړتیـا پـر مهال له یـو او بـل رسه اړیکې نه يش 

نیولـی، د جـوړ او ناجـوړ احوال نـه يش اخیسـتلی، انټرنیټ خو بېخي 

په نشـت حسـاب دی.”

د ده پـه وینـا، د جګـړې د ښـکېلو غـاړو پـه ګـډون ټـول لـه مخابـرايت 

شـبکو ګټـه پورتـه کـوي، هر لـوری چې یـې د فعالیت مخنیـوی کوي، 

لـه خلکـو رسه ظلـم کوي. دغه راز د لښـکرګاه ښـار یوبل اوسـېدونکی 

نېـک محمـد هـم وايـي چـې د مخابرايت شـبکو ټکنیـو خدمتونـو ټول 

خلـک لـه سـتونزو رسه مـخ کـړي خو هغه خلـک یې ډېـر اغېزمن کړي 

چـې کورونـه یـې بل ځـای دي او کار دلته کـوي. ده پـژواک ته وویل، 

ډېـر مهـال د کورنیـو غـړي د خپلـو خپلوانـو یـا ناروغانو احـوال نه يش 

اخیسـتلی او دا یـوه جدي سـتونزه ده چې مسـوول چارواکـي یې باید 

غـم وخـوري. هغـه زیاتوي: “خلـک ناروغان لـري، نـورو والیتونو ته یې 

د درملنـې لپـاره وړي، نـور خپلوان یې اړیکه نـه يش وررسه نیولی او یا 

هـم دلتـه کاروبـار کوي خـو له خپلـو کورنیو ناخـره وي.”

نومـوړی لـه حکومـت او طالبانو غوښـتنه کوي چې د مخابرايت شـبکو 

د فعالیـت مخینـوی دې نه کـوي. د هلمنـد د مخابراتو رییس حکمت 

اللـه نـورزی د خلکـو دغـه سـتونزې منـي، خـو وايـي چـې خصـويص 

مخابـرايت شـبکو د وسـله والـو طالبانو د ګواښـونو له امله په ولسـوالیو 

کـې خپـل فعالیتونـه درويل دي، همـدا چـاره د دې المـل شـوې چې 

پـه ښـار کـې د مخابـرايت شـبکو خدمتونـه کمـزوري يش. نومـوړي 

پـژواک خـري اژانس تـه وویـل: “طالبانو په ولسـوالیو کـې خصويص 

مخابـرايت شـبکې بنـدې کـړي، نـو پـه ښـارونو کـې د خلکـو د نفـوس 

پـه خدماتـو کـې سـتونزې  د مخابـرايت شـبکو  املـه  لـه  ډېـروايل  د 

موجـودې وي.”

دی زیاتـوي، پـه دې وروسـتیو کـې سـام دولتـي مخابرايت شـبکې په 

ښـار او ولسـوالیو کې ۸ سـتنې درويل څو خلک له یادو شـوو سـتونزو 

خـاص يش. د ده پـه خـره، ال هـم په دې شـبکه کې سـتونزې شـته، 

غـواړو د دغـې شـبکې خدمـات ډیجیټل کړو چـې کار پـر روان دی، د 

سیسـټم لـه جوړېـدو رسه بـه د خلکـو سـتونزې تـر ډېـره هـوارې يش. 

ده دغـه راز یادونـه وکړه چې غوښـتل یې سیسـټم سـټایټ ته واړوي، 

خـو د سـټایټ لـه الرې لګښـت لوړېږي چې یـوازې یوه دقیقـه اړیکه 

پـه سـل افغانـۍ متامېـږي او خلـک نه يش کـوالی دومره ډېر لګښـت 

پـرې کـړي. د یادونـې ده چـې پـه هلمنـد کـې افغـان بېسـیم، ایم ټي 

ایـن، روشـن، اتصـاالت او سـام مخابـرايت شـبکې فعالیـت لـري چې 

لـه دې ډلـې اوسـمهال یـوازې افغان بېسـیم شـبکه فعاله ده.

خـو خلـک د دغې شـبکې له ټکنیـو خدمتونو ناخوښـه دي او انټرنیټ 

یـې هـم پـه نشـت حسـاب دی. پـژواک هڅـه وکـړه چـې پـه دې اړه د 

مخابـرايت شـبکو د مسـوولینو نظـر واخيل، خـو بریالی نه شـو، تر دې 

مخکـې د اتـرا ادارې ویـيل و چـې د طـرز العمـل لـه مخـې دوی پـر 

مخابـرايت رشکتونـو فشـار نـه يش راوړلـی چـې پـه نـا امنو سـیمو کې 

وکړي. فعالیـت 

 د پکتيـا واليـت ګـڼ شـمېر دينـي عاملانـو پـه ګردېـز کـې د يـوې 

لويـې غونـډې پـر مهـال د افغـان سـولې پـه تـړاو پـه سـعودي کـې 

وروسـتۍ  د  عاملانـو  دينـي  د  سـعودي  او  پاکسـتان  افغانسـتان،  د 

غونـډې د پرېکـړو ماتـړ وکـړ. دوی دغـه راز وویل چې روانـه جګړه د 

غـوڅ اکرثيـت اسـامي هېوادونو د دينـي عاملانو په اجـامع ناروا ده.

دینـي عاملانـو د افغانسـتان روانـه جګـړه کورنـی جنـګ او د پرديـو 

د ګټـو لپـاره وبالـه او زياتـه يـې کـړه چـې د وسـله والـو طالبانـو پـه 

تحريـک کـې سـامل دينـي عاملـان دې د جګـړې درولـو پـه اړه خپـل 

مسـووليت تـر رسه کـړي. د پکتيـا د دینـي عاملانو شـورا مرش مولوي 

عبدالغفـور رحيمـي وويـل چـې پـه هېـواد کـې د سـولې او ثبـات د 

ټينګښـت لپـاره هلـې، ځلـې کـول د ټولـو افغانانـو مسـووليت دی.

رحيمـي وايـي:” ټولـو دينـي عاملانو روانه جګـړه ناروا او فسـاد بللې، 

جهـاد يـې نـه دی بللـی. مـوږ د دوی او نـورو صلـح غوښـتونکو پوهـو 

دينـي عاملانـو دريـځ ټکي پـه ټکـي تاييدوو.”

د خوسـت واليـت دينـي عـامل مولـوي جمعـه الديـن هـال د افغانانو 

پـه خپلمنځـي تفاهـم ټينګار وکړ او ويې ويل چـې د انعطاف له الرې 

ډېـرې سـتونزې حـل او د پرديـو د السـوهنو مخـه نيـول کېـدی يش. 

هـال وويـل:” د علـم او عقـل تقاضـا خـرې، منطـق او لـه سـاملې 

الرې د مشـکاتو حـل دی. جګـړه کـه سـل کالـه هـم وي، پـای يـې 

خـرې او تفاهـم دی. پـه نـړۍ کـې يـوازې افغانـان دي چـې د ژوند 

حـق نـه لـري او د نـورو لپـاره قربـاين کيـږي. جګـړه نـور د منلـو نـه 

ده.” قـاري خواجـه الديـن حقبيـان بیـا پـر پاکسـتاين مايانـو نيوکه 

وکـړه چـې پـه خـره يـې پـه باطـل فکـر او د اسـتخبارايت عقيـده پـه 

افغانسـتان کـې روانـې جګـړې تـه د جهاد او سـپېڅلتيا نـوم ورکوي. 

هغـه زياتـه کـړه: ” په خپـل هېواد کـې جمهوريت غـواړي، چني ته د 

کمونېـزم مبارکـي ورکوي، خو افغانسـتان کې روان وحشـت او فسـاد 

جهـاد بـويل. لويـه ګنـاه د معصوم انسـان قتل دی، چـې خدای پرې 

پـه قهـر کيـږي، خـو دوی له خـدای رسه دښـمني کـوي او دې عمل 

تـه د تقـدس نـوم ورکـوي. افسـوس دی.” يـو بـل ديني عـامل مولوي 

عبيداللـه حنفـي وويـل چـې د خپـل وطـن سـاتنه د ديـن سـاتنې په 

څېـر اسـامي وجيبـه ده او د نـاوړه چـارو پـه مخنيـوي کـې بايد ټول 

ونـډه واخـيل. د پکتيـا وايل ډګـر جـرال ګل نبي احمـدزي له ديني 

عاملانـو مننـه وکـړه او ويـې ويـل چـې پـه روانـه جګـړه کـې د ټولنـې 

هـر قرش تـه لـه تفکيک پرتـه زيانونـه اوړي.

احمـدزي زياتـه کـړه:” تاسـو د دې ټولنـې د سـاتنې او پالنـې لپـاره 

مهـم مسـووليت لرئ، د انسـان سـاتنه مقدسـه دنده ده. پـه ګډه کار 

رسه کـوو، مـوږ تـه زمـوږ سـهوه وښـيئ او په ګـډه دا دروند مسـووليت 

زمـوږ  کـوو،  جـوړول  مـوږ  دي،  سـاز رشایـط  تاریـخ  ورسـوئ.  رارسه 

بېګانـه او همسـايه ورانـول کـوي، وایـي افغانسـتان مـه پرېـدئ چـې 

په پښـو ودريـږي.((

گفتنـی اسـت هم اکنـون در ده هـا نقطـه کشـور نردهـای 

شـدید میـان نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور جنگجویان 

گـروه طالبـان جریـان دارد.

دسـتور  بـه  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  مـی رود  احتـامل 

کشـورهای همسـایه با اسـتفاده از تجربه  هـای دوران جهاد، 

شـهر کابـل را بـا شـلیک موشـک هدف قـرار دهند تـا از این 

طریـق فشـار را بـر حکومـت مرکـزی افزایـش داده بتواننـد.

متـام روابـط خـود را بـه سـازمان تروریسـتی القاعـده قطـع 

کنـد. ولـی گزارش هـای اخیـر از رسـانه ها می رسـاند کـه ایـن 

گـروه نه تنهـا روابط خـود با القاعـده را قطع نکـرده که تقویت 

نیـز کرده اسـت.

از ایـن توافـق آنچـه نصیـب مـردم افغانسـتان شـد، برگشـن 

5هـزار زندانـی خطرنـاک گـروه طالبـان بـه جبهه هـای جنگ 

اسـت. شـواهد نشـان می دهـد کـه اکرثیـت ایـن زندانی های 

آزاد شـده )در بـدل ضامنـت کـه دیگـر بـه جنگ بـر نگردند(، 

اکنـون رهـری جنـگ را در گوشـه گوشـه کشـور بـه عهـده 

دارند.

افغانسـتان  از هـر زمـان دیگـر در  بیـش  اکنـون کـه جنـگ 

گسـرش یافتـه و شـدت بیشـر گرفتـه اسـت، ایـاالت متحده 

چنـد روز پیـش پایـگاه بگـرام را شـبانه بـدون هم آهنگـی بـا 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـه صـورت مخفـی تـرک کـرد.

در روزهـای اخیـر تهران و مسـکو برای بار دوم و سـوم میزبان 

رهـران گـروه طالبـان بودنـد. ایـن بـار امـا گـروه طالبـان که 

اکنـون ده هـا ولسـوالی رسحـدی را در اختیـار دارد، از موضع 

باالتـری صحبـت کرد.

اسـت، بـه هاکـت رسـیدند. 

رسکـردگان  از  یکـی  وزیرسـتانی  عـارف  قبـل  روز  چهـار 

ترویسـتان پاکسـتانی در جنـگ غزنـی بـه هاکـت رسـیده 

بـود.

پیشـر ایـن وزارت از حضور گسـرده جنگجویان چیچینی، 

ازبیکـی، تاجیکـی و حتـا چینایـی نیـز خـر داده بـود. این 

نظامـی،  وسـیع سیاسـی،  کـه همکاری هـای  درحالیسـت 

کشـورهای  توسـط  اخیـر  روزهـای  در  تبلیغـی  و  مالـی 

همسـایه بـه خصـوص پاکسـتان و ایـران به صـورت علنی با 

گـروه طالبـان آغـاز شـده اسـت.

انـدی نویـز، فرمانـده بخـش از سـازمان جرایـم ملـی گفتـه 

اسـت« »ایـن دسـتگیری از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. 

جبارخیـل مظنـون اسـت کـه بانـدی جنایـی را اداره می کنـد 

از  خطرنـاک  رشایـط  در  و  الری هـا  داخـل  را  مهاجـران  کـه 

طریـق کانـال مانـش جابجـا می کنـد«.

کاال  ماننـد  انسـان ها  بـا  مهاجرتـی،  سـازمان یافته  »جرایـم 

رفتـار می کنـد تـا از آنهـا بهره برداری کند و سـود بـرد. مقابله 

بـا ایـن فعالیت هـا در اولویـت کار سـازمان جرایـم ملـی قـرار 

دارد«.

در ایـن جلسـه رسور دانـش معـاون رئیـس جمهـور رئیـس این 

از کارکنـان دولـت، جامعـه  کمیتـه گفتـه اسـت: »همـه مـا، 

خرنـگاری، فعـاالن مدنـی و مدافعـان حقـوق بـرش در مواجهه 

بـا وضعیـت موجـود مسـئولیت ملـی و انسـانی داریـم و باید به 

درسـتی مسـئولیت خویـش را ادا کنیـم.«

خرنامـه می افزاید که در این جلسـه فیصله شـد که در صورت 

موجودیـت تهدیـد جـدی و کمبـود امکانـات در والیـات، رونـد 

انتقـال خرنـگاراِن در معـرض خطـر، پس از تفکیک و بررسـی 

الزم، در هامهنگـی بـا نهادهـای ذی دخـل در یـک مکان امن 

وزارت  معیـن  قـول  از  روی دسـت گرفتـه شـود. در خرنامـه 

اطاعـات و فرهنـگ آمـده اسـت کـه شـامری از خرنـگاران و 

فعـاالن رسـانه ای در  برخـی از مناطـق کشـور از سـوی گـروه 

طالبـان زندانـی شـده و ایـن گـروه فشـارها سـختگیرانه را بـر 

رسـانه ها و خرنـگاران اعـامل می کنـد. 

جلسـه  اعضـای  گزارش هـا،  بررسـی  پـی  در  جلسـه  ایـن  در 

در مـورد جزئیـات این سـامانه چیزی گفته نشـده اسـت. اما 

گفتـه شـده اسـت کـه تجربـه ثابـت کرده اسـت کـه این یک 

سـامانه مفید است.

ایـن سـامانه بـرای حمـات احتاملـی راکتـی فعـال شـده 

اسـت. طـی ماه هـای اخیـر بعـد از اولیـن خـروج نیروهـای 

امریکایـی از کشـور در اول مـاه مـی، حمـات گـروه طالبان 

در نقاط مختلف کشـور گسـرش یافته و شـدت یافته است. 

طرف هـای جنـگ در افغانسـتان( پیـدا کنـد کـه ایـن جنـگ 

متـام شـود.

بـه قـول وی این چیزی اسـت که امنیـت، حاکمیت و متامیت 

مصیبت هـای  بـه  و  می کنـد  تضمیـن  را  افغانسـتان  ارضـی 

مـردم افغانسـتان پایـان می دهـد.

تـا کنـون دو دور از گفتگوهـای صلـح توسـط زملـی خلیل زاد 

در دوحـه بـا گروه طالبان انجام شـده اسـت. در ختم دور دوم 

گفتگوهـای دوحـه توافقـی میـان زملـی خلیـل زاد و مابـرادر 

معـاون سیاسـی گـروه طالبـان به تاریـخ 10 حـوت 1398 به 

امضـا رسـید. براسـاس هامن توافق بـود که پنج هـزار زندانی 

گـروه طالبـان از زندان هـای کشـور آزاد شـدند. هـر چنـد در 

آن توافقنامـه خـروج رسبـازان امریکایـی از افغانسـتان تـا می 

سـال 2021 بایـد تکمیـل می شـد. امـا بـا آمـدن بایـدن ایـن 

بنـد از توافقنامـه بـه تعویـق افتاد و خـروج رسبـازان نیروهای 

امریکایـی در اول مـاه مـی 2021 آغـاز شـد. قـرار اسـت تـا 

مـاه سـپتامر 2021 متامـی نیروهـای امریکایـی افغانسـتان 

را تـرک کند.

در بنـد دیگـر ایـن سـند توافـق شـده بـود کـه گـروه طالبـان 

جوزجـان، سـمنگان، رسپـل، بلـخ، تخـار، و بامیان کشـته، 

انـد. زخمـی و دسـتگیر شـده 

بـه قـول خرنامـه در 24 سـاعت گذشـته ۱۱ حلقـه مایـن 

مختلف النـوع کـه توسـط گـروه طالبـان در نقـاط مختلـف 

کشـور بـرای هـدف قـرار دادن غیـر نظامیـان و نیـرو هـای 

امنیتـی کارگـذاری شـده بـود، کشـف و خنثـا شـده اسـت.

خارجـی  جنگجویـان  گسـرده  حضـور  از  امنیتـی  منابـع 

دفـاع  وزارت  می دهنـد.  خـر  کشـور  مختلـف  نقـاط  در 

می افزایـد که شـب گذشـته در نـرد غزنی چهـار جنگجوی 

گـروه طالبـان کـه اسـناد پاکسـتانی نـزد آنـان پیـدا شـده 

دادگاه  در  جـوالی،   ۱۰ شـنبه  دیـروز  جبارخیـل،  آقـای 

ویلسـدن حـارض شـد. او همچنـان در بازداشـت موقت اسـت 

تـا مجـددا مـاه آینـده، ۶ اگسـت، در دادگاه جزایـی منطقـه 

»هـارو« حـارض شـود.

کـه  قاچاقـی  بانـد  کـه  اسـت  گفتـه  ملـی  جرایـم  سـازمان 

آقـای جبارخیـل مظنـون بـه عضویـت آن اسـت، بـا باندهـای 

سـازمان یافته در بلجیـم در متـاس اسـت و بطـور منظـم بـا 

همـکاری راننـدگان الری، مهاجـران را از کانـال مانـش وارد 

می کننـد. بریتانیـا 

 معاونـت دوم ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه 

جلسـه اضطـراری کمیتـه مشـرک حکومـت و 

رسـانه ها برگزار شـد و تاکید شـد تا جامعه بین املللی با فشـار 

وارد کـردن بـر گروه طالبان، امنیت خرنـگاران را تامین کنند.

دفـر مطبوعاتـی معاون دوم رئیس جمهوری اعام کرده اسـت 

کـه تهدیـدات ناشـی از حمات گـروه طالبان علیـه خرنگاران 

در جلسـه روز یکشـنبه 20 رسطان کمیته مشـرک حکومت و 

رسـانه ها بررسـی شـد. در ایـن جلسـه فیصلـه شـده اسـت کـه 

تدابیـر احتیاطـی بـرای خرنـگاران زیـر تهدیـد و در معـرض 

خطـر از سـوی گـروه طالبـان باید روی دسـت گرفته شـود.

ریاسـت  دوم  معاونـت  مطبوعاتـی  دفـر  کـه  خرنامـه ای 

جمهـوری منتـرش کـرده، گفتـه شـده که شناسـایی رسـانه ها و 

خرنـگاران تحـت تهدیـد، تدابیـر انتقـال آنـان بـه مـکان امن، 

ایجـاد مکان هـای امـن در والیت هـا از دیگـر فیصله هـای ایـن 

جلسـه اسـت.

مصئونیـت  و  حامیـت  مـورد  در  را  مشـخصی  پیشـنهادات 

خرنگارانـی کـه بـا تهدیـد مواجـه انـد، ابـراز داشـتند کـه در 

شـد. اتخـاذ  الزم  تصامیـم  نتیجـه 

در خرنامـه آمـده اسـت: »اعضـای کمیتـه مشـرک حکومت و 

رسـانه ها ضمن سـتایش از نقش خرنگاران و جامعه رسـانه ای 

کشـور در حامیت از آزادی بیان و اطاع رسـانی به شـهرندان، 

فیصلـه کردنـد کـه کمیته هـای والیتـی کمیته مشـرک هرچه 

عاجـل جلسـات شـان را برگـزار و در مواردی که خرنـگاران در 

معـرض خطـر  و تهدیـد باشـند، تدابیـر احتیاطـی محلـی روی 

دسـت بگیرند.«

در بخـش دیگـر  از جلسـه، پیشـنهاد خرنـگاران رسـانه های 

بین املللـی مبنـی بـر همـکاری ادارات امنیتـی بـرای اطـاع 

رسـانی از جبهـات جنگ نیز مطرح شـد. معـاون رئیس جمهور 

در ایـن مـورد گفـت کـه قبـا در شـورای امنیـت ملـی در ایـن 

زمینـه فیصلـه شـده و ادارات مسـئول آمـاده همـکاری انـد.

 منابع امنیتی از فعال شـدن سـامانه دفاعی 

می دهنـد.  خـر  شـهرکابل  در  موشـکی 

یک شنبه شـب 20 رسطـان منابـع دولتـی با نـرش اعامیه ای 

آزمایـش سـامانه دفـاع موشـکی در شـهرکابل خـرداده  از 

مدافعـه  ایـن سیسـتم  کـه  بـود  آمـده  اعامیـه  در  بودنـد.  

هوایـی سـاعت 2:00 شـب آزمایـش می شـود، شـهروندان 

کابـل اطـاع داشـته باشـند و نگـران نشـوند.

 زملـی خلیـل زاد مناینـده ویـژه وزارت خارجـه 

اسـت  گفتـه  افغانسـتان  صلـح  بـرای  امریـکا 

بـر تاش هـای صلـح  و  برمی گـردد  منطقـه  و  بـه دوحـه  کـه 

خـود بـرای رسـیدن بـه یـک راه حل سیاسـی میـان جمهوری 

اسـامی افغانسـتان و گـروه طالبـان ادامـه می دهـد.

آقـای خلیـل زاد در رشـته تویتـی گفته اسـت که او بـه دوحه و 

منطقـه بـر می گـردد، تـا توافـق صلح میـان دولت افغانسـتان 

و گـروه طالبـان را پی گیـری کند.

او گفتـه اسـت کـه رئیـس جمهـور امریـکا در سـخرانی اخیـر 

)سـخرانی روز پنجشـنبه در مـورد خـروج نیروهـای امریکایی 

راه حـل  تنهـا  کـه  اسـت  واضـح گفتـه  افغانسـتان( خـود  از 

توافـق و صلـح اسـت.

او گفتـه اسـت کـه ماموریـت نظامـی امریـکا در افغانسـتان 

در حـال پایـان یافـن اسـت، امـا تعهـد امریـکا پایـان نیافتـه 

. ست ا

خلیـل زاد عـاوه می کنـد کـه امریـکا بـا متـام تـوان بـا متـام 

کشـورهای  و  منطقـه  کشـورهای  افغانسـتان،  جناح هـای 

بـرای طرف هـا)  حلـی  راه  تـا  می کنـد  کار  جهانـی  ذی نفـع 

کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

در  طالبـان  گـروه  از جنگجویـان  تـن   ۲۰۶

شـبانه روز گذشـته در نـرد بـا نیروهـای امنیتـی  دفاعـی 

رسـیدند. بـه هاکـت  کشـور 

ایـن وزارت روز یک شـنبه 20 رسطـان بـا نـرش خرنامـه ای 

گفتـه اسـت کـه در این نردهـا 101 تـن از جنگجویان این 

گـروه جراحـت برداشـته و 13 تـن دیگـر شـان بـه اسـارت 

نیروهـای امنیتـی و مقاومت هـای مردمـی در آمـده انـد.

طالبـان  گـروه  جنگجویـان  ایـن  کـه  می افزایـد  خرنامـه 

بادغیـس،  قندهـار،  ننگرهـار،  کـر،  لغـامن،  والیـات  در 

یـک مـرد افغـان مظنـون بـه عضویـت ارشـد در یـک شـبکه 

بین املللـی قاچـاق انسـان در شـامل لنـدن دسـتگیر شـد.

گل ولـی جبارخیـل، ۳۲ سـاله، هفته گذشـته توسـط ماموران 

سـازمان جرایـم ملی )اِن سـی ای( در منطقـه »کُلینِدل« لندن 

بازداشـت شد.

جنایـی  سـازمان یافته  بانـد  یـک  در  عضویـت  بـه  متهـم  او 

اسـت کـه مهاجـران را از شـامل فرانسـه و بلجیـم بـه بریتانیـا 

منتقـل می کنـد. او با دو اتهـام توطئه برای تسـهیل مهاجرت 

غیرقانونـی بـه بریتانیـا روبـرو اسـت.

نـام خیزش هـای مردمـی گـزارش داده شـده اسـت.

فـواد امـان، معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع گفت که عـاوه بر 

طالبـان احتـامل دارد برخـی اعضای خیزش هـای مردمی هم 

در شـامری از تخطی ها دخیل دانسـته شـوند.

امـان افـزود: »امروز در چهارچوب بسـیج مردمی در حامیت از 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان و علیـه طالبان سـاح 

برداشـته انـد. این هـا افـرادی هسـتند کـه از طالبـان نفـرت 

و انزجـار دارنـد و منی خواهنـد دوبـاره رژیـم سـیاه و تاریـک 

هدف شـان  بنـاً  گـردد.  احیـا  افغانسـتان  در  دوبـاره  طالبـان 

از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی  محافظـت از مـردم، حامیـت 

افغانسـتان و از نابـودی طالبـان اسـت. آن هـا هـدف دیگـری 

محافظـت  همچنیـن  و  افغانسـتان  از  دفـاع  و  حامیـت  جـز 

والیت هـای  از  بسـیاری  در  ندارنـد.«  مـردم  مـال  و  جـان  از 

افغانسـتان نیروهـای خیزش هـای مردمـی نیـز در کنـار قـوای 

امنیتـی و دفاعـی افغـان در عملیات هـای نظامی قـرار دارند.

هنـگام  کـه  کـرده  متهـم  را  طالبـان  دولـت،  حـال  ایـن  در 

حمله هـا در برخـی مناطـق از خانه هـای مـردم بـه حیث سـپر 

می کننـد. اسـتفاده 

ارتباطـات  و  اسـراتیژیک  روابـط  دفـر  رئیـس  عمـر،  وحیـد 

عامـه ی رئیـس جمهـور افغانسـتان، 19 رسطـان در فیسـبوک 

خـود نوشـته کـه طالبـان فقـط بـا تهدیـد و ارعـاب در مناطق 

سـوخته و مکتب هـای تخریب شـده، بـر مردم بیچـاره کنرول 

دارند.

آقای عمر این را پیرشفت تاکتیکی، اما شکسـت اسـراتیژیک 

خوانـده، گفتـه کـه دو ماه گذشـته ثابـت کرد کـه طالبان عمر 

طوالنی در ایـن خاک ندارند.

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش افغانسـتان نیـز روز جمعـه 

در توییـر خـود، مـردم افغانسـتان را قربانیـان اصلـی جنـگ 

خوانـده و از طرف هـای درگیـر، بـه ویـژه از طالبـان خواسـته 

کـه بـه حقـوق مـردم احـرام بگذارنـد.

افغانسـتان تجربـه ی تلـخ از جنگ هـای داخلـی دارد، تاهنـوز 

اعـم  رقیـب  گروه هـای  و  نشـده  مهـامت  و  اسـلحه  از  عـاری 

دولـت و مخالفـان بـر شـامری از مناطـق ایـن کشـور، تسـلط 

دارنـد. دو هفتـه برخـی اعضـای ولسـی جرگـه، از خیزش های 

مردمـی برضـد طالبـان حامیت کردنـد، اما بـرای جلوگیری از 

مشـکات بعـدی، آن هـا روی تنظیـم ایـن گروه هـا در چـوکات 

قانـون نیـز تاکیـد کرده انـد.

حـدود  جرگـه  مرشانـو  رئیـس  رحامنـی،  رحـامن  میـر  امـا 

آینـده، مدیریـت  در  کـه  قبـل )۳۱ جـوزا( گفتـه  سـه هفتـه 

بـود. خواهـد  دشـوار  دولـت  بـرای  مردمـی  خیزش هـای 

جـرال سـکات میلـر، قومانـدان عمومی نیروهـای بین املللی 

گفـت،  خرنـگاران  بـه  قبـل  روز  چنـد  نیـز  افغانسـتان  در 

احتـامل دارد ترکیـب خیزش هـای مردمی بـا نیروهای امنیتی 

و دفاعـی افغـان بـه جنـگ داخلی در افغانسـتان، دامـن زند.

امـا وزارت دفـاع می گویـد، در حال حارض وضعیـت اضطراری 

طالبـان  بـا  جنـگ  در  مردمـی  خیـزش  نیروهـای  و  اسـت 

سـودمند هسـتند، بـه گفتـه ایـن وزارت، بعـد روی ادغـام این 

نیروهـا بـا قوای امنیتی و دفاعی افغانسـتان غور خواهد شـد.

در   خشـونت ها  و  جنـگ  کـه  حالـی  در 

دیدبـان  سـازمان  یافتـه،  شـدت  افغانسـتان 

قتل هـای  مـورد  در  واچ(  رایتـس  برش)هیومـن  حقـوق 

اسـت. کـرده  نگرانـی  ابـراز  کشـور،  ایـن  در  تافی جویانـه 

پاتریشـیا گاسـمن، معاون بخش آسـیا در این سـازمان، گفت 

گذشـته  در  اسـتفاده ها  سـو  سـایر  و  قتل هـا  این گونـه  کـه 

تحـت  مناطـق  بـر  کـه  ملیشـه  گروه هـای  و  طالبـان  توسـط 

اسـت. گرفتـه  کرده انـد، صـورت  یک دیگـر حملـه  کنـرول 

»متاسـفانه  می گویـد:  گاسـمن  آزادی؛  رادیـو  گـزارش  بـه 

قتل هـای انتقام جویانـه، سـایر انواع تجاوزها، سـو اسـتفاده ها 

طوالنـی  سـابقه  افغانسـتان  جنـگ  در  اجبـاری  تخلیـه ی  و 

دارد. در گذشـته در برخـی مـوارد طالبـان زمانـی کـه کنرول 

مناطـق را در دسـت گرفتـه انـد، این اعامل را انجـام داده اند. 

در مـوارد دیگـر ایـن کار توسـط ملیشـه هایی صـورت گرفتـه 

کـه دوبـاره کنـرول مناطـق را از نـزد طالبـان پـس گرفتـه اند 

و آن هـا افـراد ملکـی را مجـازات کرده انـد. این گونـه دایـره ای 

از خشـونت ها و عملکـرد تافی جویانـه بسـیار خطرنـاک بـوده 

و در برخـی مـوارد بـه قسـاوت های جمعی منجر شـده اسـت. 

اکنون که ولسـوالی ها در افغانسـتان دسـت بدسـت می شود، 

جامعـۀ بین املللـی بایـد خیلـی متوجـه باشـد.«

نورسـتان،  )هـرات،  افغانسـتان  والیت هـای  از  شـامری  در 

تخـار،  جوزجـان،  بلـخ،  سـمنگان،  فاریـاب،  کنـدز،  بغـان، 

پـروان، ننگرهـار، خوسـت، پکتیـکا، پکتیـا، هیرمنـد، ارزگان، 

زابـل، غور و سـایر والیت ها( از مسـلح سـاخن صدهـا تن زیر 

افزایش نبردها؛ دیدبان حقوق بشر نگران قتل های انتقام جویانه است  
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1. مقدمه

نیازهـای  مهم تریـن  از  یکـی  امنیـت،  و  صلـح  تأمیـن   •

اصلـی وحیاتـی جامعـه انسـانی اسـت. بـا توجه به شـواهد 

خیـزش  نیرو هـای  و  قیام هـا  گذشـته  تلـخ  تجربه هـای  و 

مردمـی در جوامـع بـری نشـان داده اسـت، کـه نیروهای 

خیـزش مردمی در حامیـت از نیروهای امنیتی و دفاعی در 

کشـورهای مختلف تجربۀ موفق نداشـته است. بنابراین در 

روزهـای اخیـر مـوج عظیـم از نیروهـای خیـزش مردمـی در 

کنـار نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در افغانسـتان بـه 

راه افتـاده و این بسـیج ملـی درجریان شـدیدترین حمالت 

گـروه طالبـان، علیه دولت و مردم افغانسـتان بـرای دفاع از 

ارزش هـای ملـی و برپای نظام جمهوری بسـیح ملی و قیام 

مسـلحانۀ خویـش را آغاز کرده اسـت. ایـن خیزش ها زمانی 

اوج می گیـرد کـه هیأت هـای مذاکـره کنندۀ اسـتقرارصلح، 

هـر دو طـرف در حـال گفت وگوهـای مذاکـرات صلـح بیـن 

االفغانـی می باشـند و یـا حداقـل متهیـدات تحقـق صلـح 

را بـا میانجی گـری ایـاالت متحـده آمریـکا، سـازمان ملـل 

متحد،کشـورهای همسـایه و کشـورهای منطقـه و اتحادیـه 

نیروهـای  بنابرایـن،  اسـت.  کـردن  فراهـم  حـال  در  اروپـا 

خیـزش مردمـی در کنـار نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور 

در حامیـت از نظـام جمهـوری؛ بـه هـامن میـزان کـه در 

تقویـت روحیـه نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور از اهمیت 

فـوق العـاده برخـوردار اسـت و بـه هـامن پیامنـه چالش هـا 

و تهدیـدات احتاملـی بالقـوه و بالفعـل را در کوتـاه مـدت، 

میـان مـدت و بلنـد مـدت در فـراروی نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی کشـور و نظـام جمهـوری؛ و خـارج از مکانیسـم ها 

دفـاع،  خانه هـای  وزارت  شـده ای  تعریـف  سـاختارهای  و 

در  را  ناپذیـری  جـران  خطـرات  ملـی،  امنیـت  داخلـه، 

پی خواهنـد داشـت. با توجه به پیشـینۀ اختالفـات تاریخی 

طوالنـی مـدت قومـی، مذهبـی، زبانـی، اختالفـات شـدید 

احـزاب و جریان هـای سیاسـی و تعـارض منافـع در میـان 

جریان هـا و طیف هـای مختلـف و بافـت سـنتی و جامعـه 

موزائیکـی افغانسـتان، ایـن حرکت هـای مردمـی؛ مقدمـۀ 

تنش هـا و شـعله ور شـدن جنگ هـای داخلـی را بـه صـورت 

نیمـه پنهـان دامـن می زنـد. از ایـن منظـر، اوضـاع امنیتـی 

خـارج  دولـت  کنـرل  از  طبیعـی  صـورت  بـه  زود  یـا  دیـر 

مـردم  مشـرک  دشـمن  برابـر  در  تنهـا  نـه  و  می شـوند. 

افغانسـتان، کـه گـروه افراطی طالبان باشـد، ایسـتادگی و 

جنـگ منی کننـد، بلکـه در تقابـل بـا نیروهـای دولتـی قرار 

می گیرنـد، زیـرا مقاصد و اهداف و خواسـت آن ها را دولت و 

نظـام جمهوری بـرآورده منی توانـد. بنابرایـن، دولت مرکزی 

بایـد بـرای مهـار نیروهـای خیـزش مردمـی از  بی نظمـی، 

طـرح سـازمان دهی، کنـرل، نظـارت و مدیریـت نیروهـای 

خیـزش مردمـی را درجهت تحقق اهداف اسـتفادۀ درسـت 

بـه  برابـر گـروه طالبـان  نیروهـای خیـزش مردمـی، در  از 

کار گرفتـه و مکانیسـم ها و پالن هـای خویـش را تطبیـق و 

منایند.  عملیاتـی 

• گفتـار یکـم؛ سـازمان دهی نیروهـای خیـزش مردمی 

در قالـب وزارت خانه هـای دفـاع و داخلـه؛

خیـزش  نیروهـای  سـازمان دهی  طـرح؛  اهـداف   .2

نظـام؛ درسـاختار  مردمـی 

پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا  از  اسـتفاده  و  دسـتیابی   •

بـرای  طالبـان  گـروه  بـا  مقابلـه  بـرای  مردمـی  نیروهـای 

تأمیـن امنیـت و تحقـق صلـح پایـدار، یکـی از مهـم تریـن 

شـدۀ  کارشناسـی  مطالعـه  نیازمنـد  کـه  اسـت،  مسـائلی 

دقیـق و شناسـایی فرصت هـا و چالش هـای موجـود و ارائـه 

نیروهـای  بسـیج  و  کارگیـری  بـه  در  مناسـب  راهکارهـای 

مردمـی در کنـار نیروهای امنیتی و دفاعی بـا گروه طالبان 

مـی باشـد. بنابرایـن، بـرای تحقـق اهـداف و اسـتفاده از 

امـکان پذیـر  و  نیروهـای خیـزش مردمـی؛ زمانـی عملـی 

اسـت کـه بـرای سـازمان دهی ایـن نیروهـا در قالـب وزارت 

خانه هـای دفـاع، داخله، امنیـت ملی افغانسـتان در مقابل 

گـروه طالبـان باید تدبیر درسـت و منطقی سـنجیده شـود. 

بنابرایـن، هـدف طـرح بررسـی چالش هـا و فرصت هـا در 

اسـتفاده و بـه کارگیـری مؤثـر نیروهـای خیـزش مردمی در 

سـاختار دولـت و نظام جمهـوری در کنار نیروهـای امنیتی 

و دفاعـی کشـور؛ با گـروه طالبان و ارائه مکانیسـم ها جهت 

حفـظ نیروهـای مردمـی بـه صـورت سـازمان دهی شـده و 

کنـرل شـده در امـر مقابله با گـروه طالبان و فراهم سـازی 

تحقـق امنیـت، ثبـات سیاسـی و صلـح پایـدار می باشـند.  

3. تحلیل و بررسی وضعیت موجود

هم زمـان بـا خـروج نیروهای آمریکایـی و ناتو از افغانسـتان؛ 

والیـات   مراکـز  تهدیـد  آن  تبـع  بـه  و  سقوط ولسـوالی ها 

مختلـف؛ نگرانی هـا و پس لرزه های شـدیدی را در راسـتای 

کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  ایسـتادگی  و  مقابلـه 

بـا گـروه طالبـان، در میـان دولـت و مـردم افغانسـتان بـه 

کـه  شـده اند  باعـث  نگرانی هـا  ایـن  اسـت.  وجـود آورده 

احـزاب  و  جریان هـا  طـرف  از  مردمـی  خیـزش  نیروهـای 

نیروهـای  از  دفـاع  در  و  بگیرنـد  مختلـف سیاسـی شـکل 

امنیتـی و دفاعـی کشـور، در جبهـات جنـگ در برابـر گروه 

افغانسـتان در تاریـخ معـارص خـود در نیمـه قـرن 

هجدهـم میـالدی تحـول بزرگـی را تجربـه مـی مناید. 

ایـن دگرگونـی عمیـق بعد از کشـته شـدن نادر افشـار 

اتفـاق مـی افتـد. حکومـت قـوی و متمرکـز در قندهار 

ایجاد می شـود، بوسـیله¬ی آن، رسزمیـن های زیادی 

تحـت اثـر حاکمیت قندهـار قرار می گیـرد. این فرایند 

سیاسـی در طی بیسـت و شـش سـال دوران حاکمیت 

و سـلطنت احمدشـاه ابدالـی شـکل مـی گیـرد و نظام 

سیاسـی مقتـدر در این حـوزه ابتدأ بـا مرکزیت قندهار 

و بـه زودی بـا محوریـت و مرکزیـت کابـل تـداوم پیـدا 

مـی کنـد. روند تهداب گذاشـته شـده¬ی سیاسـی که 

از نیمـه قـرن هجدهـم میـالدی رشوع گردیـد بـا فراز و 

فـرود هـا و رقابـت های شـدید بر رسکُرسـی پادشـاهی 

میـان بـرادران و اقاریـب نزدیـک ادامـه یافت؛ تـا اینکه 

در سـال 1818م سلسـله سـلطنتی که سـلطنت را در 

افغانسـتان تهـداب گـزاری منـوده بـود بـه پایـان عمـر 

سیاسـی خویـش نایـل آمـد. از اوایـل قـرن 19م به بعد 

بجـای اوالده هـای احمد شـاه ابدالی، شـاهان دیگری 

بـر رس قـدرت سیاسـی افغانسـتان آمدنـد کـه بیشـر 

حاکمیـت  دوران  هـا.  بارکـزی  بـه  هسـتند  معـروف 

وقایـع  و  تحـوالت  از  اسـت  مملـو  نیـز  هـا،  بارکـزی 

تاریخـی- سیاسـی در افغانسـتان. شـاهان متعددی از 

ایـن قبیله سـلطنت افغانسـتان را به عهده داشـته اند، 

دقیقـا یـک قـرن بعـد از رویـکار آمـدن ایـن خانـواده بر 

عرصـه¬ی سیاسـی، کشـور تغییـرات عمیـق را تجربـه 

منود. 

تاریخـی  منابـع  بعضـی  اللـه خـان کـه در  امـان 

شـهرت  خـان  اللـه  امـان  غـازی  لقـب  بـا  افغانسـتان 

دارد افسـار سیاسـت را در کشـور بدسـت مـی گیـرد. 

ایـن شـاه جـوان و توسـعه طلـب در سـال 1919م بـا 

رویکـرد روشـنگرایانه بـه سیاسـت در افغانسـتان مـی 

پـردازد. افتخـار اسـتقالل افغانسـتان نیـز بـه اقدامات 

وطـن دوسـتانه امـان اللـه خـان بـر مـی گـردد. امـان 

اللـه خـان در نخسـتین اقـدام سیاسـی خویـش بعـد 

مروطـه  شـاهی  نظـام  کشـور،  اسـتقالل  اعـالن  از 

را اعـالم مـی دارد و پالیسـی هـای عملـی خویـش را 

مبتنـی بـر نخسـتین قانـون اساسـی در سـطح کشـور 

ابـراز مـی منایـد. شـاه امـان اللـه، رونـد سیاسـی را در 

پیـش مـی گیـرد کـه منتـج بـه اصالحـات همـه جانبـه 

در کشـور بـوده اسـت. دوران ده سـال سـلطنت امـان 

اللـه خـان معـروف بـه دوران رفـورم در تاریـخ معـارص 

افغانسـتان اسـت. افغانسـتان در دهـه دوم قـرن نـزده 

میـالدی در رشایـط قـرار مـی گیرد کـه متأثیر اسـت از 

اوضـاع جهانـی و منطقـوی و ایـن حالـت ها امـان الله 

خـان را تربیـه منـوده و به رهـری روشـنگرای در تاریخ 

افغانسـتان تبدیـل مـی کنـد. 

خـود  سـلطنت  روز  آغازیـن  در  خـان  اللـه  امـان 

را  کننـده¬ی  امیـدوار  و  بخـش  نویـد  پیـام  کابـل  در 

بـرای مـردم افغانسـتان مـی رسـاند و در شـکل دهـی 

حکومـت مـدرن و ایجـاد اصالحـات وعـده می سـپارد. 

امـان اللـه خـان قـادر گردید بـه این وعـده¬ی خویش 

سیاسـی  دیریـن  سـنت  و  بپوشـاند  عمـل  جامـه¬ی 

را در ایـن کشـور تـا حـدودی متغییـر سـاخت. قانـون 

اساسـی را بوجـود آورد و از حکومـت قانونـی و نسـبتا 

مـدرن حامیـت مـی منـود. جریـان رفـورم را آغـاز کـرد 

کـه بـه سـه مرحلـه متامیـز از هم قابـل تفکیک اسـت. 

 مهدی بابک 

مرحلـه نخسـت از سـال 199م الـی 1924م مرحلـه 

آخیـر  مرحلـه  و  1928م  الـی  1924م  سـال  از  دوم 

از سـال 1928م تـا سـال 1929م کـه سـال سـقوط 

حکومـت وی نیـز مـی باشـد. فرآینـد رفـورم امانـی در 

ایـن سـه مرحلـه بـا خصوصیات همـراه بـود و از عمق و 

سـطح اجتامعی – سیاسـی؛ اقتصادی - فرهنگی بهره 

مـی بـرد. امـان اللـه خـان در مرحلـه اول اصالحات به 

زیـر سـاخت هـا، در جامعـه سـنتی افغانسـتان توجـه 

اساسـی مـی کنـد و بنیـاد توسـعه همـه جانبـه جامعـه 

را بـا آرامـش و حوصلـه منـدی در حال سـاخنت و مهیا 

منـودن بـود. این امـر در مرحلـه اول اصالحات، جامعه 

یـخ زده¬ی از کـوالک های سـنتی را خیلی تکان نداد 

و زمینـه هـای تعـارض فراهـم نگردیـد. در عیـن حـال، 

هـای  نظـارت  و  کاری  روحیـه  بـا  اصالحـات  جریـان 

سیسـتامتیک نظـام بـه پیـش رهـری مـی گردیـد. اما 

دو مرحلـه دیگـر از اصالحـات از چنیـن خصلتی مثبت 

برخـوردار نبـود. 

بـا ایـن حـال، جریان رفـورم امانـی در افغانسـتان 

بـه شکسـت رو بـرو گردیـد و نظـام مـدرن سیاسـی کـه 

توسـط امـان اللـه خـان خلـق شـده بـود بـه فروپاشـی 

محکـوم گردیـد. بـرای اینکـه عنـوان ایـن یادداشـت، 

دقیق¬تـر تحلیـل و ارزیابـی گـردد عوامـل شکسـت و 

فروپاشـی حکومـت امان الله خـان و جریان اصالحات 

در چنـد فکتـور مشـخص بررسـی مـی شـود. عوامـل 

اللـه  امـان  و در کل سـلطنت  امانـی  رفـورم  شکسـت 

خـان بـه دو بخـش عمـده قابـل تقسـیم اسـت. اول: 

عوامـل داخلـی. دوم: عوامـل خارجـی. فکتـور داخلی 

بـه چنـد جـز متامیـز اسـت کـه یکـی یکـی بـا کمـک 

کتـاب ارزشـمند افغانسـتان در مسـیر تاریـخ از غـالم 

نویسـنده  بـاور  بـه  گـردد.  مـی  بررسـی  غبـار  محمـد 

شکسـت  بـرای  عامـل  تریـن  اصلـی  یـا  مـادر  عامـِل 

جریـان اصالحـات و سـلطنت امـان اللـه خـان پارامـر 

هـای داخلـی و درون نظـام و حکومـت امـان الله خان 

بـوده اسـت. عامـل هـای که بـه عنـوان فکتـور داخلی 

توانسـت ایـن جریـان را نـاکام سـازد به ترتیـب در ذیل 

توضیـح داده مـی شـود. 

مترکـز گرایـی/ عـدم تعـادل میـان مرکـز و   .1

اطـراف. امـان اللـه خـان افغانسـتان را از آدرس چنـد 

و  مـزار  قندهـار،  هـرات،  کابـل،  ماننـد  بـزرگ  شـهر 

.. مـی دیـد. بدیـن معنـا کـه بیشـرین توجـه اش در 

عرصـه خدمـت رسـانی و دادن امکانـات بـه ایـن شـهر 

هـا متمرکـز شـده بود. اساسـاً در نگاه اصالحـی دوران 

امـان اللـه خـان افغانسـتان بـدو جامعـه تقسـیم شـده 

عنایـت  و  رفاهـی  امکانـات  کـه  شـهری  جامعـه  بـود. 

بـه آن زیـاد بـود و جامعـه فرامـوش شـده روسـتاهای 

کشـور بـود کـه از امکانـات دولتی محـروم و هیچ توجه 

اصالحـی بـدان صورت نگرفتـه بود. این امـر در نهایت 

ثابـت سـاخت کـه قـوی تریـن بخـش کـه مـی توانـد 

سیسـتم و نظـام را بـه چالـش رو بـرو سـازد آن بخـش 

روسـتاهای کشـور اسـت. 

بیشـرین قیـام هـا و کشـنده تریـن شـورش هـا 

علیـه نظـام امانـی از دهـات هـای افغانسـتان آغـاز و 

گردیـد.  مدیریـت 

عـدم توجه بـه نیروهای امنیتـی؛ امان الله   .2

خـان فراموش کـرده بود که نقش نیروهـای امنیتی در 

ثبات سیاسـی و در تثبیت و تعمیل رفورم ها در سـطح 

جامعـه چقـدر اسـت؛ بنابراین خیلی توجه بـه تقویت و 

نظـام مند شـدن نیروهـای امنیتی در دسـتور کار امان 

اللـه خـان نبود. 

عـدم توجـه و نادیـده گرفـنت سـنت هـای   .3

اجتامعـی- فرهنگـی در افغانسـتان. امـان اللـه خـان 

در مرحلـه اول اصالحـات خویـش ایـن امـر را رعایـت 

کامـل مـی کـرد و تـا حـدی جریـان رفـورم با مشـکالت 

بـزرگ و بحران ها مواجه نشـد. اما وقتـی در دو مرحله 

از سـفر شـش  بـه خصـوص بعـد  بعـدی اصالحـات و 

ماهـه اش از اروپـا و آسـیا عمـالً ایـن قـدرت بـه ظاهـر 

گرفـت.  فراموشـی  بـه  جامعـه  بسـر  در  را  ناملمـوس 

گزیـده هـای اصالحـی را طـوری در نظـر گرفـت کـه 

بـا سـنت هـا و رسـومات جامعـه سـنتی افغانسـتان در 

تضـاد قـرار گرفـت. این امر سـبب گردید بـی اعتامدی 

و بـی اعتبـاری شـاه و سیسـتم و نظـام، همه نـزد عامه 

مـردم بوجـود آیـد. تـوده هـای مـردم که ثروت اساسـی 

سـخت  رنگـی  یـک  و  سـکوت  و  سـکن  در  را  شـان 

شـده¬ی کـه از جامعـه بـه عنـوان سـنت بـه میـراث 

گرفتـه اسـت، مـی بیننـد و هرگـز اقنـاع نخواهنـد شـد 

کـه ایـن تحجـر فرهنگـی جـای خـود را بـه دگرگونـی 

را  تغییـرات  نـوع  هـر  دهـد.  فرهنگـی   – اجتامعـی 

چنیـن جامعـه¬ی مسـاوی بـه از دسـت دادن دیانـت 

و رسمایـه معنـوی شـان محاسـبه مـی کننـد. بنابرایـن 

سـخت اسـت در چنیـن جامعـه¬ی از نـوآوری صحبت 

زیـرا  گـردد.  سـعی  تغییـرات  آوردن  بـرای  و  شـود 

مسـاعی تغییـر دهنـدگان را بسـر همچـو جامعـه بـه 

عنـوان منحرفـان و حتـی الئیـک هـای مـی داننـد کـه 

بـه صـورت انـگل بـه جـان هنجـار هـای ارزشـمند آنان 

چسـپیده انـد. افـزون براینکـه در چنیـن فضـای بسـته 

و در میـان ذهنیـت هـای محـدود عده¬ی پـروژه های 

اسـتعامری و اسـتحامری قـدرت هـای مسـتعمره گـر 

را بـه راحتـی عملـی مـی سـازد و هرنـوع اصالحـات را 

کـه با سـنت جامعه همخوانی نداشـته باشـد بـا قدرت 

متـام تبلیغـی، مهـر کفـر و الحـاد مـی زننـد و در میان 

جامعـه سـنتی رسـوای شـان می کننـد. ایـن موضوع، 

در تحلیـل عامـل هـای بیرونـی بیشـر بررسـی خواهد 

 . شد

شـتابزدگی بـی مـورد از جانـب شـاه؛ شـاه   .4

امـان اللـه خـان در غـرور کاذبانـه¬ی مغـروق گردیـد، 

بخصـوص زمانیکـه از سـفر شـش ماهـه اش از اروپـا و 

آسـیا برگشـت و سـعی مـی کـرد بـه زودی افغانسـتان 

شـباهت بـه اروپـا را پیـدا کنـد. 

موجودیت فسـاد گسـرده و عـدم مدیریت   .5

آن از جانـب دولـت امانـی؛ این عامل کـه کلیدی ترین 

فکتـور بـرای فروپاشـی نظـام امانی بـود با اسـتفاده از 

منبـع در بخـش دیگـر ایـن یادداشـت خواهـد آمـد. 

پـه افغانسـتان کې د ښـځو پـر وړانـدې تاوتریخوالی 

کلونـه راهیسـې دوام لـري او هـره ورځ د هیـواد پـه ګـوټ 

ګـوټ کـې پر دغـو مظلومو ښـځو د تاوتریخوالـی لړۍ په 

بیـا بیلـو ډولـو روانـه ده، مونږ باید کوښـښ و کـړو چې د 

تاوتریخـوايل دغـه لـړۍ د عدالـت او نافذه قوانینـو په رڼا 

کـې لـه منځـه یوسـو ځکه چـې افغانسـتان يـوه دوديزه او 

مذهبـي ټولنـه ده او ډېره برخه خلک بې سـواده او د ښـځو 

لـه هغـو حقونـو، چې اسـام ورکـړي، بې خـره دي. همدا 

المـل دی، چې ښـځې لـه خپلو طبیعي او اسـامي حقونو 

بې برخـې پاتـې شـوې دي؛ ان د ښـځې لـه خـوا د میراث 

غوښـتنه تراوسـه یـو عېـب او »پېغور« ګڼـل کېږي!

ډېـری هېـوادوال د ښـځو لـه هغـو حقونـو او مقـام 

څخـه ناخـره دي، چـې اسـام ورکـړي دي. پـه اسـام 

لـه  شـتون  نـه  د  فهـم  د  اړه  پـه  حقونـو  د  ښـځو  د  کـې 

کبلـه، افغـاين ټولنـه لـه یـوې خـوا د ښـځو پـر وړانـدې د 

تاوتریخـوايل پـه پېښـو کـې ښـکېل ده او خلـک د ښـځو 

حقـه حقـوق نـه ورکـوي د بیلګـې پـه ډول ښـځې د مهـر 

څخـه پـه ډیـری حاالتـو کې نـه برخمنـې کیږي او داسـې 

نـور...

د ښـځو پـر وړانـدې د تاوتریخوايل ډېـری خطرناکې 

پېښـې پـه کلیوالـو او لـرې پرتـو سـیمو کـې کېـږي او دا 

بیـا ډېـرې زړه بوږنونکـې وي. د دغـو پېښـو اکرثیت يې د 

جهالـت لـه کبلـه رامنځتـه کېږي.

د حـل الره داده چـې د ښـځو د حقونـو او پـه ټولنـه 

کـې یـې د ځـای پـه اړه، د تلویزونونـو، راډیوګانـو او نـورو 

الرو د خلکـو عامـه پوهـاوی زیاتـول.  د پوهنـې زیاتېدل: 

پـه کلیوالـو او لـرې پرتـو سـیمو کـې چـې څومـره پوهنـه 

زیاتـه يش، هومـره ممکنـه ده، چې د ښـځو پـر وړاندې د 

تاوتریخـوايل پېښـې راکمـې يش.

همـدا شـان د ښـځو پـر وړانـدې د تاوتریخـوايل پـه 

کمولـو کـې د علـاو رول تـر ټولـو زیات دی. علـا باید د 

اسـام د الرښـوونو پـه چـوکاټ کـې د ښـځو حقونـه بیـان 

کـړي او خلـک لـه ښـځو رسه ښـه چلنـد تـه راوبـي. د 

دې ترڅنـګ د تاوتریخـوايل د نـورو ډولونـو )لکـه جنـي 

تیـری، پـه الرو-کوڅو کې د ښـځو ځورول او نـورو( پرضد 

هـم اسـامي او افغـاين دریـځ خلکـو تـه روښـانه کړي.

د ښـځو پـر وړانـدې د تاوتریخـوايل ډېـری عاملیـن 

لـه قضايـي ارګانونـو څخـه د پېسـو او د فسـاد لـه کبلـه 

خاصیـږي. کـه چیـرې پـه قضايـي ارګانونـو کـې فسـاد 

د  وړانـدې  پـر  ښـځو  د  چـې  ده،  ممکنـه  نـو  يش،  کـم 

تاوتریخـوايل نـاوړه جرمونـه هـم يـو څـه کـم يش.

نـو لـه همـدې املـه د بـري حقونـو د څـار او رسـنیو 

مؤسسـه د دولتـي اړونـده ادارو، پـه هیـواده نـی کچـه او 

نړیوالـو ادارو چـې د جنـدر د مسـاوات لپـاره کار کـوي، 

غـواړي تـر څو په افغانسـتان کې په ښـځو د تاوتریخوايل 

لپـاره مناسـبې د حـل الرې چـارې پیدا کـړي او په اړه یې 

کوټـي ګامونـه پورتـه کـړي تـر څـو زمونـږ په هیـواد کې 

پـه ښـځو تاوتریخـوايل تـه د پای ټکی کېښـودل يش.

طالبـان دسـت بـه قیام مسـلحانه بزنـد. بنابرایـن، نیروهای 

خیـزش مردمی، بـه صورت طبیعی و قطعی شمشـیر دولبه 

هسـتند. یعنـی اگـر از سـوی دولـت بـه صـورت قانونـی، 

باییـو مریـک صـورت بگیـرد و سـالح و تجهیـزات نظامـی 

در اختیـار و بنـام شـخص مسـلح قـرار بگیرنـد و ثبـت شـود 

بـه نفـع دولـت و مـردم افغانسـتان می باشـد، بـه ایـن معنـا 

کـه دولـت نظـارت کامـل و کنـرل دقیـق بـر عملکردهـای 

نیروهـای خیـزش مردمـی داشـته باشـند. امـا اگر خـارج از 

نظـارت و کنـرل دولـت، نیروهـای خیـزش مردمـی دسـت 

و  کشـوربزند  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  از  حامیـت  بـه 

بدون کـدام آمـوزش دوره های نظامـی، در بلند مدت دولت 

مرکـزی، دیگـر قـادر بـه نظـارت و کنـرل نیروهـای خیـزش 

مردمـی نخواهـد بـود و زمینه هـای پیروی گـروه طالبان را 

فراهـم منـوده و در دراز مـدت، تهدیـدات و خطـرات جران 

ناپذیـری بـرای دولـت مرکـزی و نظـام سیاسـی را بـه وجود 

می آورد، و حتی زمینه سـقوط  نظام مسـتقر را در پی خواهد 

داشـت. بنابرایـن، بـرای سـازمان دهی و تحـت مدیریـت در 

آوردن نیروهـای خیـزش مردمـی، دولت به صـورت قانونی و 

عاجل طرح سـازمان دهی )مسلح سـازی قانونی درسـاختار 

نظـام( را در دسـتورکار خویـش قـرار بدهـد. تـا از نیروهـای 

خیـزش مردمـی در سـاختار قانونـی نظام اسـتفادۀ درسـت 

خطـرات  و  خنثی سـازی  و  دفـع  بـرای  و  صورت گرفتـه 

احتاملـی، مکانیسـم های اجرایـی بـه صـورت زمان بنـدی 

شـده در قالـب طرح های کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد 

مـدت را روی دسـت بگیرنـد.  

1.3 نقـاط قـوت و مثبـت اسـتفاده از نیروهـای خیزش 

مردمـی )پتانسـیل ها، امکانات(

متـام  از  بایـد  افغانسـتان،  اسـالمی  جمهـوری  دولـت   •

بـه  و  دسـتیابی  بـرای  را  الزم  ظرفیت هـای  و  امکانـات 

کارگیـری نیروهـای خیـزش مردمـی بـرای تقویـت نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور بـرای رسکـوب گـروه طالبـان و 

تحقـق صلـح پایـدار بـا طالبـان در مذاکـرات بیـن االفغانی  

به کارگیرنـد و مـور اسـتفادۀ مؤثـر قـرار بدهنـد.

• رشایـط پیـش آمده برای تقویت و روحیه نیروهای امنیتی 

و دفاعـی و بـه کارگیـری بـه صـورت منطقـی بـا مطالعـه 

دقیـق و کارشـناس شـده از نیروهـای خیـزش مردمـی در 

دفـاع از نظـام و سیاسـت کلی دولـت در مواجه بـا تهدیدات 

شـدید گـروه طالبـان؛ دولـت جمهـوری افغانسـتان بایـد از 

حرکت هـای مردمـی اسـتقبال کـرده و کـامل اسـتفاده را 

دهد.  انجـام 

یـک  در  بایـد  ملـی  بسـیج  کارگیـری  بـه  و  اسـتفاده  امـا 

وزارت  در سـاختارهای  تعریـف شـدۀ  و  مکانیسـم شـفاف 

خانه هـای دفـاع، داخلـه، امنیـت ملـی  افغانسـتان صـورت 

بگیرنـد و بیـش از پیـش بـرای دفـاع از ارزش هـای نظـام و 

مسـأله تحقق پروسـه صلـح را به عنوان نقطـه امتداد حیات 

سیاسـی خویـش جـدی بگیـرد.

• صلـح در جامعـه افغانـی در رشایـط اتفـاق مـی افتـد کـه 

بایـد وضعیـت  و  راه حـل نیسـت  و منازعـه  تـداوم جنـگ 

موجـود را تغییـر داد و زمینـه صلـح را فراهـم کـرد. بنابراین 

بـرای دسـتیابی بـه صلـح پایـدار و کشـانیدن و وادارکـردن 

پـای میـز مذاکـرات  بـه  از جبهـات جنـگ  گـروه طالبـان 

صلـح؛ یکـی از مهم ترین و مؤثرین مکانیسـم مقابله با گروه 

طالبـان بسـیج  ملـی و اسـتفادۀ بهینـه از خیـزش نیروهـای 

مردمـی در کنـار نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور اسـت 

و گسسـت میـان دولـت و ملـت از همیـن مکانیسـم قابـل 

بنیادهـای نظـام جمهـوری  و  ترمیـم و جـران می باشـند 

هـم در جبهـۀ جنـگ و هـم در میـز مذاکـرات صلح بـا گروه 

طالبـان تقویت شـده و اسـتحکام بیش تری پیـدا می کنند. 

• باتوجـه بـه اینکـه در افغانسـتان، مروعیت دولت بسـته 

بـه عنـر قومیـت اسـت، بنابرایـن، همبسـتگی ملـی در 

میـان نیروهـای خیـزش مردمـی در کنـار نیروهـای امنیتی 

و دفاعـی از ترکیـب مناسـب و سـاختار عادالنـه برخـوردار 

افغانسـتان  در  سـاکین  قـوام  از  یـک  هیـچ  زیـرا  باشـند. 

احسـاس بیگانیگـی نکرده و احسـاس تعلـق خاطر خویش 

را نسـبت به کشـور آبائی و اجدادی خویش داشـته باشـد و 

حـس میهن دوسـتی همیشـه در حـال تقویت باشـد و زنده 

نگـه داشـته شـود تـا در برابـر هرگونـه گروه هـای متجـاوز و 

تروریسـتی بـا اهداف و منافع مشـرک ملی اقـدام منایند.

• با شـدت گرفنت جنگ و پیروی چشـم گیر گروه طالبان 

و فتـح ولسـوالی ها و والیات در حین گفت و گوهای پروسـه 

صلـح بـا طالبـان، بـه صـورت حتـم؛  اسـتفاده از ظرفیت ها 

و کلیـۀ امکانـات نیروهـای خیـزش مردمـی در حامیـت از 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور یک اصل انـکار ناپذیر و 

رضورت اجتنـاب ناپذیـر می باشـند. زیـرا بقا و اسـتقرار یک 

نظـام سیاسـی، اسـتمرار زیسـت جمعی، حیات سیاسـی و 

دسـتیابی بـه امنیـت، ثبـات سیاسـی و تحقق صلـح پایدار 

بـدون پشـتوانۀ مردمـی نه منطقی اسـت، نه عملی اسـت و 

نـه امـکان پذیـر؛ و در نهایت این مردم اسـت که بقاء نظام و 

تحقق صلح را در برابر هرگونه گروه شورشـی و تروریسـتی و 

متجاوز تضمین و حراسـت می کنند، اما عقالنیت سیاسـی 

ایجـاب می کننـد کـه از بسـیج ملـی و خیـزش نیروهـای 

مردمـی بـه صـورت درسـت در یـک مکانیسـم قانونـی بـا 

کنـرل و نظـارت کامـل دولـت صـورت بگیرند و نه خـارج از 

سیاسـت و حامیـت دولت باشـند.

پیامدها و مکانیسم های مدیریت نیروهای خیزش مردمی درحمایت از نظام
-بخش اول
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آفت از دورن؛ 
روایت فروپاشی دولِت امانی 

بخش اول

 مصطفی شفیق                                                                                              

په افغانستان کې 

د ښځو پر وړاندې 

تاوتریخوالی

 عزت الله اکبری - د بشري حقونو 
د څار او رسنیو مؤسسې د رسنیو رئیس
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 بازی با اعداد              3318
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3213    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3489
وزیرسفید را در خانه  a4 حرکت دهید. 

3518

جواب هدف         2966
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ثور
امــروز صبح می توانید تصمیمات مهمی بگیرید که می تواند برنامه های تان را 
تغییر دهد. احتماال مجبور باشــید که به یک سفر کوتاه مدت خانوادگی بروید. 
می توانید در بخش های مالی موفق شــوید به شرط اینکه از هر گونه حدس و 

گمان اجتناب کنید.

جوزا
امروز می توانید مبلغ عمده ای پول از شــروع یک کســب و کار دریافت کنید. 
مهارت های برقراری ارتباطی تان به نظر خوب می رسد و می توانید در کارهای 

اجتماعی موفق شوید. 

سرطان
بــا مدیریتی که داریــد میتوانید تغییراتی را در زندگــی عاطفی تان ایجاد 
کنید. ممکن اســت تا قبل از ظهر بســیار مشــغول باشــید، اما دوستان و 

خانواده تان از شــما بسیار حمایت می کنند.

اسد
به نظر می رســد که مود خیلی خوبی دارید، و مشارکت های تان خیلی خوب 
پیش می رود. احتماال با مشــکالت حساس اجتماعی روبه رو می شوید. انرژی 

الزم برای موفق شدن در تمام مسئولیت های تان را دارید. 

سنبله
امروز برای امضای قراردادها و ایجاد مشــارکت های جدید و سرمایه گذاری های 
مالی مناسب است. به نظر می رسد که قانع کننده هستید و روابط تان بسیار خوب 
پیش خواهد رفت. می توانید برای آینده زندگی عاطفی تان سرمایه گذاری کنید.

حمل
می توانید تصمیمات درستی بگیرید و با مدیریتی که دارید می توانید مشکالت 
مهم مالی تان را حل کنید. به نظر می رســد که مصمم هستید تا کارهایی که 

مدت ها پیش شروع کرده اید را به اتمام یرسانید.

میزان
به نظر می رسد که بسیار مشــغول هستید تا مشکالت بستگان سالمند را 
حل کنید. زمان مطلوبی برای زندگی اجتماعی تان می باشــد. احتماال همه 

چیز برای شما برجسته است. 

عقرب
امروز برای برقراری ارتباط و سفرهای کوتاه مدت تجاری روز خوبی است. می 
توانید تصمیمات خوبی برای زندگی عاطفی تان بگیرید. اشــتیاقی که دارید 

به شما کمک می کند که در زندگی عاطفی و اجتماعی تان موفق شوید. 

قوس
مهارت های برقراری ارتباطی تان امروز عالی است، و می توانید یک درگیری 
که با دوســتان تان دارید را برطرف کنید. امروز بعد از ظهر می توانید از یک 

تجارت سود خوبی را کسب کنید. 

جدی
احتماال تصمیم بگیرید که ســرمایه گذاری سودآوری را برای خانواده خود 
داشــته باشــید و مجبور هســتید که چندین پرونده را با هــم اجرا کنید. 

مشکالتی به وجود خواهد آمد اما بر تمام آن ها غلبه خواهید کرد.

دلو
به نظر می رسد که زمان عالی برای مالقات با دوستان تان می باشد. مهارت های 
آموزشی که دارید مورد قدردانی قرار خواهد گرفت. برای جلوگیری از بیماری باید 

تعادل را حفظ کنید. 

2967

ـ چشمه  ـ چشم  مورچه 
ـ  مه  ـ  ـ چمــن  مهر  ـ 
مچ  ـ  منور  ـ  نرم  ـ  شرم 
ـ چــرم ـ رمه ـ موش ـ 
نمره ـ مرچ ـ نمو ـ مو ـ 

منوچهر.
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حوت
در صورتی که فرصتی داشتید تا به یک مشارکت جدید بپیوندید، می توانید بدون 
تامل قبول کنید. فرصت خوبی دارید که سود زیادی به دست آورید. امروز بعد از 

ظهر ممکن است تصمیم بگیرید که معامله جدیدی را انجام دهید. 

 شطرنج                     3490

ر

آزارمندـ  احتکارـ  بتکدهـ  پرســتوـ  تیرـ  ثروتمندـ  جنگلبانـ  چکامه 
ـ خورشــید ـ حریت ـ دامنه ـ ذاللت ـ رنگین ـ زرگر ـ ژست ـ سجاد ـ 
شــیدا ـ صومعه ـ ضمیر ـ طعام ـ ظلمت ـ عدالت ـ غواص ـ فروگذار ـ 
قصرـ  کاظمـ  گشنهـ  مهاجرـ  مدنیتـ  نوادهـ  ولیکنـ  همیشهـ  یادگار.
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همه گیری ما را در معرض همین هم زمانی رسگیجه آور قرار می دهد –زندگْی 

باورنکردنی و پیش بینی پذیر، خارق العاده و مالل انگیز، راکد و در سیالن به نظر 

می رسد– و بنابراین کیفیتی وهم ناک و کافکایی همه چیز را فرامی گیرد. وقتی 

جهان قدیمی و آشنایامن ناپدید شد، ناگاه خود را همچون رِد پیرت محبوس در 

وضعیتی غریب و مجبور به انطباق با رشایط تازۀ زندگی یافتیم.

این ساختاِر احساِس مشرتْک تخیل کافکا را به لحظۀ حال ما پیوند می زند، و 

اگر نه راهی به بیرون، دست کم راهی به درون این بحران به ما نشان می دهد. 

بااین همه، در کافکا، برآیند این ها اغلب چیز واحدی است: فرار واقعی هرگز 

ممکن نیست.

مقایسۀ قرنطینه های مرتبط با ویروس کرونا با اسارت حقیقی ممکن است 

بی مالحظگی به نظر برسد، به ویژه هنگامی که این مقایسه را آدم های 

بهره مند انجام می دهند. در اپریل ۲۰۲۰، اِلن دی جرنس، مجری تلویزیونی 

آمریکایی، به خاطر شوخی دراین باره که منزوی کردن خودش در عامرت 

۱۵میلیون دالری اش مثل »زندانی شدن« بوده، رسزنش شد؛ پس ازآن، آنجال 

دیویس، فعاِل سیاسی، رسیعاً علیه چنین صورت بندی ای از وضعیت خودمان 

هشدار داد.

بااین حال شباهتی هست. اصطالح »قرنطینه« از نظام زندان می آید، آنگاه  که 

زندانی ها به عنوان مجازات شورش یا هرج ومرج در سلول هایشان حبس می شوند. 

همچون منع عبورومرور. »قرنطینه« نیز متضمن نوعی خطاکاری است و اقتداری 

نامرئی را به ذهن متبادر می کند: »آیا از قرنطینه اطاعت می کنی؟« هم زمان، 

دستورالعمل ها و قوانین همواره درحالِ تغییر پیرامون این ویروس -چقدر 

می توانید نزدیک به دیگران بایستید، چه کسی را می توانید یا منی توانید ببینید، 

خروج از خانه را چطور باید توجیه کنید، کجا می توانید سفر کنید، به کدام دلیل 

می توانید سفر کنید و دیگر چیزها- حال وهوایی پوچ به این وضعیت می بخشد 

و باعث می شود عملکرد مقامات غیرشفاف و هوس بازانه به نظر برسد. کافکا در 

متثیل کوتاهش، »مشکل قوانیِن ما«، متذکر شد که »اداره شدن طبق قوانینی که 

آدمی منی فهمدشان مسئله ای آزاردهنده باقی خواهد ماند.«

در این معنا، احساس اسارت ما مربوط به چیزی بسیار فراتر از محدودیت های 

رسمی بر آزادی مان است: مربوط است به حضور در جهانی بیگانه، جایی که 

به دلیِل ضوابط و رشایط توأمان نامشخص و همواره درحال تغییر همیشه در 

معرض ارتکاب خطا هستیم. این دو احساس -تگناهراسی ای که نیازمند هیچ 

قفسی نیست و گناهی که نیازمند هیچ جرمی نیست- در روان شناسی همه گیرْی 

محوری اند. این دو همچنین بنیان زندگی و آثار کافکا را شکل می دهند.

کافکا در سال ۱۸۸۳، در خانواده ای رو به ترقی، در پراگ به دنیا آمد. پس از 

تحصیل حقوق، روزها در مقام وکیل در یک رشکت بیمه کار می کرد. شب ها، 

بی اختیار و برای خودش می نوشت و تقریباً هیچ چیز منترش منی کرد. در 

آثار توأمان منحوس و مفرحی که از خود به جا گذاشته با نویسنده ای روبه رو 

می شویم همواره در تسخیر این ایده که دارد محاکمه می شود و از این احساس 

که محصور شده است عذاب می کشد. همه چیِز کافکا، از جمله جثۀ دراز و 

الغرش که به دلیل ضعفش از آن بیزار بود، انگار او را گروگان گرفته بود.

پس از آنکه در سال ۱۹۱۷ مشخص شد کافکا به سل مبتالست، در نامه ای 

به ماکس برود، بهرتین دوست و نویسندۀ یهودی هم کیش خودش، نوشت 

»گاهی به نظرم می رسد که مغز و ریه هایم بدون اطالع من به توافقی رسیده اند. 

مغز گفته ’اوضاع منی تواند این طوری ادامه پیدا کند‘ و پس از پنج سال ریه ها 

گفته اند آمادۀ همکاری اند«. حتی زادگاهش نیز او را کنرتل می کرد. نوشت 

»پراگ رهایت منی کند، این مادر نازنین چنگال دارد.«

اما از میان متام اسیرکنندگان کافکا، این پدرش هرمان بود که در تخیالتش 

مهیب ترین بود. هرمان، در بازگویی پرسش، مردی عصبی و بی صرب و سلطه جو 

بود که نه تنها بی رحم بود، لجوجانه ارصار داشت به اینکه پرس افرسده و 

روان رنجورش، به خاطر زندگی به وضوح راحتی که دارد، باید بیشرت قدردان او 

باشد.

کافکا در یکی از خاطرات کودکی اش که آن را به تفصیل در »نامه ای به پدرم« 

نقل کرده است -نامه ای عمیق و ۴۷ صفحه ای که در سال ۱۹۱۹ نوشت اما 

هرگز نفرستاد- به یاد می آورد که وقتی بچه بوده شبی دیرهنگام با داد و فریاد 

یک لیوان آب می خواسته است. عاقبت پدرش به اتاق او می آید تا فقط او را 

از جا بلند کرده و بیرون از اتاق زندانی اش کند. کافکا نوشت »سال ها عذاب 

می کشیدم از این فکر که پدرم، این مرد غول پیکر، می توانست تقریباً بدون هیچ 

دلیلی شب رساغم بیاید و مرا از تختم بیرون بکشد.«

هراس بنیادین کافکا در خاطرات، نامه ها و داستان هایش همواره به 

شکل اقتداری شوم و قاهر درمی آید که قربانی را گروگان می گیرد؛ و از 

به رسمیت شناخنت خویشنت واقعی یا ارزش فردِی قربانی امتناع می کند؛ و 

بی رشمانه مجازات می کند ازآن رو که زیسنت، به خودیِ خود، به قدرکافی جرم 

است. این تصور به طور متام وکامل در رمان نامتام کافکا، محاکمه، محقق 

می شود؛ رمانی که پس از مرگ او در سال ۱۹۲۵ منترش شد و در آن، کارمند 

بانک بخت برگشته ای به اسم جوزف ک. بیدار شده و با بازداشت غیرمنتظره اش 

روبه رو می شود. ازآنجاکه جرم جوزف ک. هرگز ترصیح منی شود، منی تواند 

بی گناهی اش را اثبات کند. به او می گویند »در برابر این دادگاه منی توانی از 

خودت دفاع کنی. متام کاری که می توانی بکنی اعرتاف است.«

وقتی همه گیری رشوع شد، خیلی ها دوباره یاد طاعون آلرب کامو یا کوری 

ژوزه ساراماگو افتادند، اما حاال که بیش از یک سال است در موج های 

بی پایان رسایت و تشویش و مصیبت گیر افتاده ایم، چهرۀ یخ زدۀ کافکا 

بیش ازهمه وضعیتامن را نشان می دهد. کافکا در متام عمر به چیزهایی 

می اندیشید که این روزها دغدغۀ ما شده اند: حس اسارت در زندانی 

که درهایش باز است؛ محکومیت به خاطر گناهانی که انجام نداده ایم؛ 

و معامهایی که جواب آن ها را پیدا منی کنیم. کافکا نویسندۀ دوران 

قرنطینه است.

در »گزارشی برای یک آکادمی«، داستان کوتاهی نوشتۀ کافکا که در 

سال ۱۹۱۹ منترش شد، میمونی به نام رِد پیرت در یک گردهامیی علمی 

سخرنانی می کند و تعریف می کند که چطور در جنگل شکار شده و بعد 

یک روز در قفس چشم باز کرده؛ ناتوان از بازگشت به آن شیوۀ قدیمی 

زندگی که دوست می داشته است.

این میمون دربارۀ اسارتش می گوید »برای اولین بار در عمرم هیچ راه 

فراری منی دیدم. در اوج یأس، هق هق می گریستم، با مشّقت  مگس 

شکار می کردم، با دل مردگی نارگیل لیس می زدم، جمجمه ام را به قفل 

می کوبیدم، زبانم را برای هر کسی که به من نزدیک می شد درمی آوردم؛ 

در زندگی تازه ام این طور وقت کشی می کردم. اما در کنار همۀ این کارها 

فقط یک احساس وجود داشت: راه فراری نیست.«

در زمانۀ طاعون زدۀ ما، هیئتی شبه رسمی از پیش گویان از راه رسیده اند: 

آلرب کامو، دنیل ِدفو، سوزان سانتاگ، ژوزه ساراماگو: نویسندگانی که 

رمان ها و ُجستارهایشان دربارۀ بیامری های عفونی دوباره موضوعیت پیدا 

کرد و خوانندگانی جدید یافت. کافکا در چنین فهرست هایی جا ندارد، 

با  وجود این، زندگی و نوشتارش ربِط دیگرگونه ای به ما دارد: ربطی که 

کمرت به فُرم برمی گردد و بیشرت به حال وهوا وابسته است. او نویسنده ای 

بود مقیم النۀ مشابهی از روان رنجوری هایی که یک همه گیری عرضه 

می کند و کسی بود که این النه را آشیانۀ خود ساخت.

شخصیت های کافکا تقریباً بدون استثنا به دام افتاده اند -در یک قفس، 

پرونده ای قضائی، بدن یک حرشه یا هویتی جعلی- و در این احساس 

سهیم اند که عرصه بر آن ها تنگ می شود و دری که زمانی آنجا بود، در 

دوردست ها ناپدید می شود. این تنگناهراسِی اگزیستانسیالیستِی توأمان 

مبهم و حاد، امروزه، به ویژه در زمان قرنطینه، طنین انداز است.

بنا بر فرهنگ لغت مریام-وبسرت، هم زمان با ریشه دواندن بحران ویروس 

کرونا، افزایش محسوسی در تعداد جست وجوهای واژۀ »کافکائِس« 

وجود داشته است. از این اصطالح اغلب اوقات برای اشاره به پوچی های 

بی رحم بوروکراسی استفاده می شود، اما معنای کامل این واژه وسیع تر 

و هامن قدر کلیشه ای است و هر وضعیتی را وصف می کند که سویه ای 

شوم و کابوس وار به خود می گیرد و بااین حال به نوعی پیش پاافتاده باقی 

می ماند و از همین بابت هرچه بیشرت اضطراب انگیز می شود.

در سبک داستان گویِی خواب زدۀ کافکا، رخدادهای توفنده و 

پریشان کننده به نحوی ارائه می شوند که گویی کامالً عادی یا حتی 

ناگزیرند؛ انگار جهان علیه شام توطئه می کند و درهامن  حال مسیر 

عادی خود را می پیامید. به قول اریک هلر، منتقد بریتانیایی، خواننده با 

»هم زمانی رسگیجه آوِر ’غیرممکن است!‘ و ’معلوم است‘« رها می شود.

یادداشت

اقتبـاس سـینامیی از رمـان »کیمیاگر« اثـر معروف »پائولـو کوئلیو« 

سـه بازیگـر اصلی خود را شـناخت.

بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، »سباسـتین دسـوزا«، »تـام هوالنـدر« 

و »شـهره آغداشـلو« سـه بازیگـری هسـتند کـه بـه پـروژه سـینامیی 

»کیمیاگـر« بـا اقتبـاس از رمـان فلسـفی نوشـته »پائولـو کوئلیـو« 

نویسـنده برزیلـی پیوسـتند.

»ویـل اسـمیت« بازیگـر هالیوودی، یکـی از تهیه کننـدگان این فلم 

سـینامیی اسـت کـه قـرار اسـت از مـاه سـپتامرب در کشـور مراکش 

مقابـل دوربیـن بـرود و »کویـن فراکس« نیـز کارگردانی ایـن فلم را 

برعهـده خواهد داشـت.

بـه  اندولـس  اهـل  پـرسی چوپـان  نقـش  در  »سباسـتین دسـوزا« 

نـام »سـانتیاگو« بـازی می کنـد کـه در جسـتجویی حامسـی بـرای 

کشـف هـدف انسـان در زندگـی اسـت.

هـم چنیـن »یـوردی موال«، »یوسـف کرکـور« و »ارشف برهـوم« دیگر 

بازیگـران فلم »کیمیاگر« هسـتند.

»الورنـس فیشـبورن« بـرای مـدت ۱۶ سـال قصـد داشـت نسـخه 

سـینامیی رمـان »کیمیاگـر« را پـس از خریداری حق سـاخت آن از 

کمپانـی بـرادران وارنر بسـازد. کمپانی بـرادران وارنر حـق اقتباس 

سـینامیی از رمان پرفروش »کیمیاگر« را در سـال ۲۰۰۳ به دسـت 

آورده بـود. در نهایـت ایـن پـروژه بـا تهیه کنندگـی »ویـل اسـمیت« 

)وسـتربوک اسـتودیو( و هم چنین دو کمپانی »پامل اسـتار« و »نرت 

فلمز« سـاخته خواهد شـد.

در  »کیمیاگـر«  رمـان  از  نسـخه  میلیـون   ۱۰۰ از  بیـش  تاکنـون 

رسارس جهـان فروختـه شـده و ایـن کتـاب بـا ترجمـه بـه ۵۶ زبـان 

جهـان، رکـورددار گینـس بـه عنوان کتابی اسـت کـه تاکنون بیش 

از هـر اثـر ادبـی دیگری از نویسـندگان در قید حیات ترجمه شـده 

است.

فلم جدید شـان پن با عنوان »روز پرچم« شـنبه شـب در جشـنواره 

فلـم کن بـرای اولین بار دیده شـد.

بـه گـزارش ورایتـی، بـا اولین اکران فلـم »روز پرچم« سـاخته جدید 

شـان پـن در جشـنواره فلـم کـن ۲۰۲۱، از ایـن فلـم بـه خوبـی 

شد. اسـتقبال 

حضـار در سـالن منایـش فلـم چهـار دقیقـه ایسـتاده ایـن فلـم را 

تشـویق کردنـد. پـن که بـرای اولیـن بار دخـرتش دیلن فرانسـیس 

پـن را در ایـن فلـم در نقـش اصلـی بـه کار گرفتـه، از اسـتقبال 

حضـار متاثـر شـد و نزدیـک بود مثـل مت دیمـون به گریـه بیافتد.

پـن در ایـن فلـم هم کارگردان اسـت و هـم بازیگـر و در نقش جان 

ایـن  بـازی می کنـد.  بانـک و هرنمنـد قالبـی  فـوگل یـک سـارق 

شـخصیت روز ۱۴جـون متولـد شـده و همیـن الهـام بخـش عنوان 

فلم شـده اسـت.

دیلـن در ایـن فلـم در نقـش دخـرت ایـن سـارق بـازی کـرده کـه 

خربنـگاری فعال اسـت که سـعی دارد روابط آشـفته بـا خانواده اش 

را ترمیـم کنـد.

پـن در برابـر تشـویق متاشـاگران فلمـش گفـت: برای داشـنت این 

گـروه بازیگـران، ایـن همکاران سـازنده، ایـن متاشـاگران و به ویژه 

ایـن دخرت؛ متشـکرم.

»روز پرچـم« بـر مبنـای خاطـرات جنیفـر فـوگل در سـال ۲۰۰۴ 

خانوادگـی  فلـم  یـک  پـن  بـرای  فلـم  ایـن  اسـت.  شـده  سـاخته 

محسـوب می شـود و بـرادر کوچکرت دیلـن نیز نقش بـرادر کوچکرت 

شـخصیت وی را در فلـم بـازی کـرده اسـت.

بـا ایـن حـال همـه از فلـم راضـی نبودنـد و شـامری از متاشـاگران 

در نیمـه دوم فلـم کـه رسعـت آن کمـرت می شـد سـالن سـینام را 

تـرک کردنـد و یکـی از متاشـاگران معتقـد بود که فلم وحشـتناکی 

اسـت. بوده 

فلمنامـه ایـن فلـم را جـف باتـرورث نوشـته و دنـی مـودر همـرس 

جولیـا رابرتـز بـه عنـوان مدیـر عکاسـی فلـم حضـور داشـته اسـت.

ایـن فلـم قـرار اسـت از ۲۰ آگوسـت در سـینامهای آمریـکا اکـران 

شود.

گرچـه بـه نظـر می رسـد خاویـر بـاردم بازیگـر رسشـناس اسـپانیایی 

فـردی نباشـد کـه مناسـب بـازی در فیلمـی کودکانـه باشـد، امـا او 

دقیقـاً قـرار اسـت همیـن کار را انجـام بدهـد.

بـه گـزارش ددالیـن، در اقتباسـی کـه از کتـاب برنـارد وابـر بـا عنـوان 

»الیـل، الیـل، کروکودیـل« می شـود، بـاردم صداپیشـه ایـن کروکودیل 

سـبز رنـگ خواهـد بود.

ایـن فیلم را ویل اسـپیک و جاش گوردون بـا اقتباس از کتاب پرفروش 

نـام الیـل اسـت کـه در حومـه  بـه  کـودکان کـه دربـاره کروکودیلـی 

نیویـورک بـا خانـواده ای بـه نـام پرایـم زندگـی می کنـد، می سـازند. 

الیـل دوسـت دارد بـه خانـواده پرایـم کمـک کنـد بـرای همین هـر روز 

برایشـان رسود می خوانـد و بـا بچه هـای همسـایه آنهـا بـازی می کنـد. 

او شـادترین کروکودیـل دنیاسـت تـا اینکـه یکـی از همسـایه ها پایـش 

را تـوی یـک کفـش می کنـد کـه جـای الیـل در باغ وحش اسـت؛ چون 

آقـای گرامپـز و گربـه اش کروکودیل هـا را دوسـت ندارنـد.

هـر چنـد اعـالم نشـده بـاردم نقـش ایـن کروکودیـل را ایفـا کنـد اما به 

نظـر می رسـد صداپیشـگی نقـش اصلـی ایـن فیلم کـه باید بـه صورت 

جلوه هـای ویـژه سـاخته شـود، را وی برعهده داشـته باشـد.

و  می شـود  سـاخته  دیویـس  ویـل  فیلمنامـه  برمبنـای  فیلـم  ایـن 

ترانه هـای اوریجینـال آن را بنجـی پِسـک و جاسـتین پـل کـه بـرای 

می نویسـند. بـود،  نوشـته  ترانـه  هـم  »الاللنـد« 

قرار است این فیلم ۲۲ جوالی ۲۰۲۲ آماده اکران شود.

خاویـر بـاردم بـه زودی بـا فیلـم »تـل ماسـه« دن ویلنـوو دیده می شـود 

کـه قـرار اسـت بـرای اولیـن بـار ۳ سـپتامرب در جشـنواره فیلـم ونیـز 

اکـران و پـس از آن از ۲۲ اکتـرب در سـینامها و شـبکه مکـس اچ بـی او 

شود. اسـرتیم 

جشنواره

سینما

قرنطینه با کافکا
                                      بخش اول

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

 ساموئل ارل

اســتقبال از فلم شان پن در جشنواره کن؛ 
مخاطبان ۴ دقیقه تشویق کردند

خاویر باردم بازیگر برنده اسکار 
در یک فلم کودکانه بازی می کند

  ترجمۀ: علی امیــری

  منبع: ترجمان

سینما
بازیگران نسخه سینمایی 

رمان معروف »کیمیاگر« مشخص شدند



آنسـو فاتـی هنـوز از سـوی پزشـکان مجـوز حضـور 

در مترینـات پیش فصـل بارسـلونا را دریافت نکرده 

است.

دکـر  بیـن  نهایـی  شـور  از  پـس  و  پیـش  مـاه   2

کاگـوت، دکر آنتونیو مائسـرو و دکـر برنارد کوتت 

تصمیـم بـر ایـن شـد تـا آنسـو فاتی بـار دیگـر تحت 

جراحـی قـرار بگیـرد.

جراحـی بـا موفقیـت انجـام شـد و دوران ریـکاوری 

پیـش  هفتـه  تـا  شـد  سـپری  مشـکل  بـدون  هـم 

رسانجـام پزشـکان بارسـلونا خرب از بهبـودی قطعی 

فاتـی بدهنـد. مجوز بازگشـت او بـه مترینات صادر 

شـده بـود ولـی در نهایـت تصمیـم بـر ایـن شـد که 

او در شـهر زادگاهـش مادریـد مبانـد و در مترینات 

پیـش فصـل بارسـلونا حـارض نشـود.

فاتـی کـه از مـاه عقـرب گذشـته بـه دور از میادیـن 

و  مکزیـک  بیـن  گلـدکاپ  افتتاحیـه  بـازی 

ترینیـداد، حادثـه ای تلـخ را بـه همـراه داشـت.

یـک  از  پـس  ناپولـی  وینگـر  لوزانـو  هروینـگ 

مصدومیـت شـدید از ناحیـه رس در بـازی  تیـم 

ملـی مکزیـک روانـه شـفاخانه شـد. لوزانـو در 

ترکیـب تیـم ملـی مکزیـک در بـازی هـای جـام 

ملت های امریکای شـالی و مرکزی)گُلدکاپ( 

در مقابـل ترینیـداد و توباگـو در تگـزاس حضور 

پیـدا کـرده بـود.

18 دقیقـه از بـازی در ورشـگاه داالس کوبویـز 

گذشـته بـود کـه لوزانو پـس از برخورد بـا زانوی 

بـاالی  ناحیـه  از  حریـف  گلـر  فیلیـپ  مارویـن 

بـه کار  نتوانسـت  چشـم مصـدوم شـد و دیگـر 

ادامـه دهـد.

ابتـدا  لوزانـو  ان،  پـی  اس  ای  گـزارش  طبـق 

اسـت، خوشـبین بـود باالخـره بتوانـد در مترینـات 

رادیـو  اعـام  طبـق  ولـی  شـود  حـارض  بارسـلونا 

کاتالونیـا ایـن امـکان فعـا وجـود نـدارد. فاتـی در 

مادریـد زیـر نظر خـوزه کارلـوس نورونیا پزشـک تیم 

ملـی پرتـگال قـرار دارد. او در پورتـو جراحـی شـده 

بـود ولـی مـدت هاسـت در هتلـی در مادریـد روزی 

دو جلسـه مترینـات اختصاصـی انجـام مـی دهـد؛ 

متریناتـی کـه هنـوز باعـث نشـده انـد دغدغـه او و 

پزشـکان برطرف شـود و همچنان ریسـک بازگشـت 

بـه مصدومیـت را حـس مـی کنـد.

قـرار اسـت  روز یکشـنبه بعـد او زیـر نظـر پزشـکان 

بارسـا تسـت بدهـد ولـی همچنـان این احتـال که 

نشـود  بارسـلونا حـارض  فصـل  پیـش  در مترینـات 

باالسـت. بـه ایـن ترتیب بعید اسـت فاتـی بتواند در 

رشوع اللیـگا بارسـا را همراهـی کنـد.

بیهـوش شـده بود ولـی کمی بعد با تـکان دادن 

دسـتش باعث شـد تـا نگرانی ها اندکـی برطرف 

شـود. او بافاصلـه بـه شـفاخانه منتقـل شـد.

پزشـک تیم ملـی مکزیک در مـورد رشایط لوزانو 

گفـت:» رشایـط لوزانـو پایدار اسـت. او به هوش 

خواهـد  قـرار  پزشـکی  معاینـات  مـورد  و  آمـده 

گرفت.«

بـازی مکزیـک و ترینیـداد و توباگـو در حالـی با 

تسـاوی بـدون گل بـه پایـان رسـید کـه مکزیـک 

و  مکزیـک  داشـت.  چارچـوب  بـه  شـوت   30

ترینیـداد در گـروه A از میان شـانزده تیم حارض 

در مسـابقات گُلدکاپ قرار دارند و ال سـالوادور 

و گوامتـاال دیگـر هـم گـروه هایشـان هسـتند. 

در الس  مـرداد  دهـم  روز  در  مسـابقات  فینـال 

وگاس برگـزار مـی شـود.

بدشانسی دست از سر ستاره بارسا بر نمی دارد

ورزش
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میلیـون هـا افغـان همـه روزه در ترس زندگی مـی کنند و در 

هیـچ جایـی مصون نیسـتند. 

بـا آغـاز بیـرون رفـن قطعـات بیـن املللـی از افغانسـتان، 

شـده  تـر  خـراب  بسـیار  کشـور  ایـن  در  امنیتـی  وضعیـت 

روان  سـال  مـی  مـاه  آغـاز  از  طالبـان  شورشـیان  اسـت. 

را  افغانسـتان  رسارس  در  شـان  افکنانـه  دهشـت  حمـات 

شـدت بخشـیده و صدهـا نظامـی را به قتل رسـانده، زخمی 

سـاخته، اسـیر گرفته و یا به تسـلیم شـدن وادار ساخته اند.

جنگجویـان طالبـان پـس از تـرف برخـی از ولسـوالی هـا، 

بـرای بدسـت گرفـن کنـرول مراکـز والیـات نیز تـاش می 

کننـد، امـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان از این مراکـز دفاع 

مـی کنند.

تیزتـر، واه واه!« ایـن جنگجـو ادامـه می دهـد: «این پارک 

حـاال بـه مـا تعلـق دارد. بـه گفتـه وی حکومت افغانسـتان 

از "تفریـح" زیـاد لـذت بـرده اسـت و "حاال نوبت ماسـت." 

زمـان و محـل ثبـت ایـن ویدیـو، کـه بـه طـور گسـرده در 

کاربـر  صدهـا  نیسـت.  مشـخص  یافتـه،  انتشـار  انرنـت 

تبـره هـای زیـاد و متفاوتـی در پـای ایـن ویدیـو نوشـته 

ند. ا

شـار زیـادی نوشـته انـد که ایـن تصاویـر گـواه آن اند که 

جنـگ چنـد دهـه یـی در کشـور شـادمانی کودکانـه یـک 

نسـل را از آنهـا گرفته اسـت.

برخـی دیگـری از ایـن احسـاس همدلی با طالبـان انتقاد 

بـه خاطـر همیـن اسـامگرایان  انـد کـه  نوشـته  و  کـرده 

همزمـان بـا شـدت گرفـن خشـونت هـا در افغانسـتان، ویدیوهـای 

مراسـم تشـییع جنـازه بـرای یـک رهـرب دینـی پاکسـتان بـا پرچـم 

در  اطفـال  بـازی  پـارک  یـک  در  طالبـان  خـوردن  گاز  و  طالبـان 

افغانسـتان بحـث برانگیـز شـده انـد.

پولیـس پاکسـتان روز یکشـنبه تاییـد کـرده کـه تحقیـق در مـورد 

شـعارها بـه حایـت از طالبـان و بلنـد کـردن پرچـم ایـن گـروه در 

مراسـم تشـییع جنـازه یـک رهـرب دینـی در خیربپشـتونخواه را آغـاز 

کـرده اسـت.

ایـن مراسـم در پشـاور، مرکـز این ایالت برگزار شـده بود کـه در مرز 

بـا افغانسـتان موقعیـت دارد. شـاری از هواداران ایـن رهرب دینی، 

زمانـی کـه جنـازه اش از منطقـه مـرزی بـه مرکـز ایالت منتقل شـد، 

شـعارهایی را بـه حمیـات از طالبـان رس داده و در خیابـان هـای 

پشـاور پرچـم طالبـان را بـه اهتـزار درآوردند.

ویدیوهایـی از ایـن مراسـم در شـبکه هـای اجتاعـی در سـطحی 

گسـرده بازنـر شـده و انتقادهایـی از کاربـران افغـان را بـه همراه 

است.  داشـته 

آنهـا گفتـه انـد کـه ایـن ویدیـو سـندی مبنـی بـر مداخلـه مسـتقیم 

پاکسـتان در امور داخلی افغانسـتان و حایت حکومت این کشـور 

از شورشـیان طالبـان می باشـد.

ضیااللهـف یـک افـر پولیـس پشـاور بـه خربگـزاری آملـان گفـت: 

»یـک پرونـده در ایـن زمینـه بـاز شـده و پولیـس بـه دنبـال افـرادی 

اسـت کـه این عمل سـزاوار رسزنـش را انجام داده انـد.« اما تاکنون 

کسـی در ایـن زمینه بازداشـت نشـده اسـت.

معلـوم نیسـت کـه ایـن رهـرب دینی چـه رابطـه ای با طالبان داشـته 

و چـه چیـزی دلیل مـرگ وی بوده اسـت.

شادی و گاز خوردن طالبان در افغانستان

همزمـان ویدیویـی کـه جنگجویـان طالبـان را هنـگام گاز خـوردن 

در یـک پـارک تفریحـی اطفـال در افغانسـتان نشـان مـی دهد، در 

شـبکه هـای اجتاعـی دسـت بـه دسـت می شـود. یـک جنگجوی 

طالبـان هنـگام گاز خـوردن بـا خوشـحالی فریـاد مـی زنـد: »تیزتر، 

حمله شبه نظامیان شیعه 
به مواضع نیروهای امریکا در سوریه  

کشتی گیر افغانستانی در ۳۱ جوالی 
به مصاف حریف روسی اش می رود

سقوط موتر حامل مهاجران غیرقانونی در ترکیه دست کم ۱۲ کشته برجای گذاشت  

در ایـن گـزارش بـه حمـات اخیر شـبه نظامیان شـیعه 

بـه نزدیکـی میدان نفتی العمر نیز اشـاره شـده اسـت. 

نیروهـای نظامی وابسـته بـه ائتاف ضد داعـش در آن 

منطقـه نیز حضـور دارند.

خربگزاری رسـمی سـوریه "سـانا" نیز خرب وقوع انفجار 

در میـدان گازی کونوکـو را تاییـد کـرده، امـا از ارائـه 

توضیحـات بیشـر پیرامـون این خـرب اجتنـاب ورزیده 

است.

واکنش به حمالت هوایی امریکا

خربگـزاری فرانسـه این حمـات را واکنـش به حمات 

اخیـر هوایـی امریـکا بـه مواضـع شـبه نظامیان شـیعه 

طرفـدار ایـران در سـوریه و عـراق اعـام کرده اسـت.

ایـاالت متحـده امریـکا در مـاه جـون بـرای دومیـن بار 

از زمـان رشوع زمامـداری جـو بایـدن اقـدام بـه حملـه 

بـه مواضـع ایـن نیروهـا در سـوریه و عـراق منـوده بود.

امریـکا هـدف از آن حمات را دفاع از خود و جلوگیری 

از حملـه نیروهای وابسـته به ایران بـه مواضع نیروهای 

امریکایی مسـتقر در این منطقه اعام کرد.

کنـون  تـا  امریـکا  جدیـد  دولـت  کار  رشوع  زمـان  از 

مواضـع امریـکا در ایـن منطقـه حـدود ۵۰ بـار هـدف 

حملـه واقـع شـده اسـت.

از  سـوریه  کردهـای  جـوالی،  هفتـم  چهارشـنبه  روز 

خنثـی کـردن حمـات پهپادی بـه میدان نفتـی العمر 

خـرب داده بودنـد. یکشـنبه گذشـته نیـز دو موشـک 

در غـرب میـدان نفتـی یـاد شـده فـرود آمـده بـود. این 

حملـه تلفـات و خسـاراتی در پـی نداشـته اسـت.

در واکنـش بـه حمات هوایی امریکا به شـبه نظامیان 

شـیعه در سـوریه و عـراق، مواضـع امریـکا در سـوریه 

مـورد  شـبه نظامیان  شـد.  واقـع  حملـه  یـک  هـدف 

پشـتیبانی ایـران در روزهـای گذشـته چنـد بـار اقدام 

بـه حملـه بـه مواضـع امریـکا در سـوریه کرده انـد.

دیده بـان حقـوق بـر سـوریه از یـک حملـه جدیـد 

بـه مواضـع امریـکا در سـوریه خـرب داده اسـت. هنـوز 

مالـی  خسـارات  یـا  تلفـات  دربـاره  دقیقـی  گـزارش 

ناشـی از ایـن حملـه منتـر نشـده اسـت.

خـرب  جـوالی   ۱۱ یکشـنبه  روز  فرانسـه  خربگـزاری 

حملـه جدیـد بـه مواضـع امریـکا در سـوریه را منتر 

کرد.بـه گفته دیده بان حقوق بر سـوریه در سـاعات 

بامـدادی روز دوشـنبه خمپـاره ای بـه سـوی میـدان 

گازی کونوکـو واقـع در والیـت دیر الزور سـوریه پرتاب 

شـده کـه در نزدیکی پایـگاه نظامی نیروهـای ائتاف 

ضـد داعـش بـه رهـربی امریـکا فـرود آمده اسـت.

دیده بـان حقـوق بـر سـوریه مدعـی شـده اسـت که 

شـدت انفجـار به حـدی بوده که در مناطـق پیرامونی 

آن نیـز شـنیده شـده اسـت. تا لحظه تنظیـم این خرب 

هیـچ گزارشـی دربـاره تلفات و خسـارات ناشـی از آن 

منتر نشـده است.

همیـن منبـع خربی مسـئولیت ایـن حملـه را برعهده 

جمهـوری  پشـتیبانی  مـورد  شـیعه  شـبه نظامیان 

اسـامی ایـران می دانـد. نیروهای وابسـته بـه ائتاف 

ضـد داعـش دربـاره پرتـاب خمپـاره بـه میـدان گازی 

یـاد شـده موضـع رسـمی نگرفته انـد.

آنکه چندین بار تعادلش را از دسـت داد در شـفاخانه 

بسـری شـد ابتدا سـطح اکسـیجن خون وی مناسب 

بـود امـا بعـدا عائـم تنفسـی وی بدتر شـد و پنـج روز 

پـس از بسـری شـدن در شـفاخانه درگذشـت.

در  وی  از  شـده  گرفتـه  منونه هـای  آنکـه  از  پـس 

آزمایشـگاه بررسـی شـدند نشـان داد کـه وی مبتـا 

بـه کوویـد-۱۹ اسـت کـه بـه طـور همزمـان بـه خاطـر 

دو گونـه جهـش یافتـه ویـروس یعنـی آلفـا و بتـا ایجاد 

شـده اسـت. دکـر آن ونکربرگـن در شـفاخانه آلسـت 

بلجیـم گفـت: »هـر دو گونـه ویـروس جهـش یافتـه در 

آن زمـان در بلجیـم شـیوع پیـدا کـرده بـود بنابراین به 

احتـال زیـاد این خانم بـا ویروس های مختلـف از دو 

فـرد مختلـف آلوده شـده بود. متاسـفانه مـا منی دانیم 

کـه چگونـه وی مبتـا شـده بـود.«

وی دربـاره ایـن زن گفـت: »او تنها زندگـی می کرد اما 

تعـداد زیادی مـددکار از او مراقبـت می کردند.«

ایـن پزشـک با ایـن حال گفت بـرای اینکه گفته شـود 

عفونـت دوگانـه در وخامـت رسیـع بیار نقش داشـته 

یـا نه، دشـوار اسـت.ویروس ها در هنـگام تکثیر به طور 

مـداوم بـا جهش هـای مختلـف تکامل پیـدا می کنند. 

در حـال حـارض نـوع دلتـا بـا منشـا هنـد در بریتانیا و 

بسـیاری از کشـورهای جهان در حال شـیوع اسـت.

کارشناسـان می گوینـد کـه واکسـین های موجـود در 

مقابـل ایـن گونـه کارایـی دارند.

پـس از مشـاهده ابتـای دوتایـی یـک زن ۹۰ سـاله 

بـرای  آلفـا و بتـای ویـروس کرونـا کـه  بـا سـویه های 

نخسـتین بـار در بریتانیا و آفریقای جنوبی شناسـایی 

شـدند، متخصصـان هشـدار می دهنـد کـه همزمـان 

می تـوان دو گونـه مختلـف بیـاری کوویـد را گرفـت.

زنـی کـه در مـاه مـارچ ۲۰۲۱ در بلجیـم درگذشـت 

می برنـد  گـان  وی  داکـران  بـود.  نشـده  واکسـینه 

کـه ایـن زن از طریـق دو فـرد مختلـف بـه کرونـا مبتا 

شـده اسـت. آن هـا معتقدنـد کـه ایـن نخسـتین مـورد 

مسـتند در نـوع خـود اسـت و اگرچـه کـم رخ می دهد 

امـا عفونت هـای دوگانه مشـابه می توانـد اتفاق بیفتد.

تحقیـق دانشـمندان بلجیمـی هنـوز بـرای چـاپ در 

یک ژورنال پزشـکی ارسـال نشـده اسـت اما مـورد این 

زن در کنگـره امسـال اروپـا در زمینـه میکروبیولـوژی 

بالینـی و بیاری هـای عفونی در حال بررسـی اسـت.

اعـام  برازیـل  در   ۲۰۲۱ جنـوری  در  دانشـمندان 

کردنـد کـه دو نفر به طـور همزمان به دو گونه ]سـویه[ 

ویـروس کرونـا آلـوده شـده اند، یکـی از آن هـا سـویه 

گامـا را گرفتـه بود. از سـوی دیگر داکـران در پرتگال 

اخیـرا یـک جـوان ۱۷ سـاله را درمـان کردنـد کـه بـه 

نظـر می رسـید یـک گونـه از کرونـا را گرفتـه بـود در 

حالیکـه بـه تازگـی در حـال بهبـود از یـک نـوع دیگـر 

بیـاری کوویـد-۱۹ بـود. زن ۹۰ سـاله  که با دو سـویه 

نگران کننـده ویـروس کرونـا آلـوده شـده بـود، پـس از 

۲۶ نفـر زخمی شـدند.

ایـن حادثـه در نخسـتین سـاعات بامـداد روز یکشـنبه 20 

رسطـان در منطقـه مرادیـه والیـت وان ترکیـه، در نزدیکـی 

مـرز ایـران روی داده اسـت.

بـه گفتـه ولسـوال شـهر وان ۱۱ نفـر از جانباختـگان ایـن 

حادثـه مهاجـران غیرقانونـی بودنـد و نفـر دوازدهم نیز سـفر 

غیرقانونـی آنهـا را ترتیـب داده بـود.

رسـانه های ترکیـه می گوینـد که رسنشـینان ایـن موترعمدتا 

مهاجرانی از افغانسـتان، پاکسـتان و بنـگادش بودند.

هنـوز هویـت قربانیان مشـخص نشـده امـا صاحـب موتر نیز 

دسـتگیر شـده است.

شـهر وان بـه دلیـل نزدیکی به مـرز ایران، یکـی از مهمرین 

مسـیر های حرکت مهاجـران غیرقانونی از ایران، افغانسـتان 

و پاکسـتان به سـمت اروپاست.

سـال گذشـته نیـز غرق شـدن یـک کشـتی حامـل مهاجران 

در دریاچـه وان ۶۰ کشـته برجـای گذاشـت.

تنهـا در سـال ۲۰۲۰ میـادی ۸۰ مهاجـر غیرقانونی در این 

شـهر جـان خود را از دسـت داده اند. بـه داخـل دره و آتـش گرفـن آن، دسـت کم ۱۲ نفر کشـته و  در پـی سـقوط یـک دسـتگاه موتر حامـل مهاجـران غیرقانونی 

چندیـن سـال عضـو تیـم ملی کـورش بـوده و به 

دسـتاوردهای بزرگـی رسـیده اسـت. 

وی گفـت قـادری در مسـابقات آسـیایی کـورش 

در تایلنـد موفـق بـه کسـب مـدال برونـز شـده 

بود.

بـر اسـاس ایـن گـزارش سـتاره جـوان تیـم ملـی 

انگلیـس یعنـی بوکایـو سـاکا دوشـنبه شـب کار 

را از روی نیمکـت آغـاز می کنـد. در واقـع گـرت 

سـاوتگیت تصمیم گرفته که از  کایل واکر، هری 

مگوایـر و جان اسـتونز در عمق خط دفاعی خود 

اسـتفاده کنـد. همچنیـن در کنـاره هـا کیـه ران 

تریپیـر و لوک شـاو بـه عنوان دفاع های راسـت و 

چـپ در زمیـن حضور خواهند داشـت. همچنین 

در میانـه میـدان کالوین فیلیپـس، دکلن رایس، 

حـارض  مونـت  میسـون  و  اسـرلینگ  رحیـم 

خواهنـد بـود و هـری کین نیـز به عنـوان مهاجم 

نـوک انگلیـس بـازی خواهـد کرد.

در ایـن گـزارش همچنیـن ادعـا شـده کـه روبرتو 

مانچینـی، رسمربـی تیـم ملـی ایتالیـا، تغییـری 

نسـبت بـه دیـدار نیمه نهایـی در ترکیـب تیمش 

ایجـاد نخواهـد کرد.

کشـتی گیر  قـادری  شـکور  اسـت  قـرار 

افغانسـتانی بـا رقیب روس خـود ویس خان 

متایـف روز ۳۱ جـوالی در آملـان به میدان 

بـرود. مجیـب قـاری زاده، عضـو کمیته ملی 

املپیـک، بـه رادیـو آزادی گفـت کـه قادری 

سـان مدعـی شـد بوکایو سـاکا کـه در دیدار 

نیمه نهایـی از ابتـدا بـه میـدان رفته بـود، در 

مسـابقه دو شنبه شـب کار را از روی نیمکت 

آغـاز مـی کنـد. تیـم ملـی انگلیس دوشـنبه 

شـب بعـد از 55 سـال اولیـن فینـال خـود 

را در یـک تورمننـت بـزرگ تجربـه می کنـد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه در سـمت مقابـل 

تیـم ملـی ایتالیـا دهمیـن فینـال مهـم خود 

را در یـک تورمننت ملی برگـزار خواهد کرد.

طـی روزهـای گذشـته بحث های زیـادی در 

رابطـه با ترکیب احتالـی تیم ملی انگلیس 

در دیـدار فینـال مطرح شـده اسـت اما حاال 

نریـه سـان انگلیـس مدعـی شـده که سـه 

شـیرها دوشـنبه شـب بـا یـک تغییـر نسـبت 

بـه بـازی نهایی مقابـل دامنارک پـا به زمین 

مسـابقه خواهند گذاشـت.

محققان: یک زن ۹۰ ساله با ابتالی 
همزمان به دو گونه آلفا و بتای کرونا فوت کرد 

طالبان پرچــم  و  ر  شــعا با  نی  پاکســتا دینی  رهبر  برای  جنازه  تشــییع 

آنکـه آنهـا در پنـج دوره پیشـینی کـه میزبانـی کوپـا امریـکا را 

در خانـه داشـتند، همـواره پیروز میـدان بودنـد و آرجانتاین را 

نیـز در فینـال همیـن بازی هـا در سـال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ 

و در نیمـه نهایـی همیـن رقابت هـا در سـال ۲۰۱۹ میـادی 

شکسـت داده بودنـد.

دسـت آمـده تـا آخریـن لحظـه محافظـت کنـد. بـا این پیـروزی، 

اشـک و فریـاد شـادی رسارس آرجانتایـن را فـرا گرفـت و پـس از 

سـوت پایان هـزاران نفر بـه خیابان های بوينس آيـرس، پایتخت 

آمدنـد تـا ایـن قهرمانـی را جشـن بگیرنـد. امـا بـرای میلیون هـا 

دوسـت دار فوتبـال در برازیل، این شکسـت سـختی بـود. بویژه 

تیـم فوتبال آرجانتاین در آغازین سـاعات روز یکشـنبه توانسـت 

بـا پیـروزی ۱ بـر صفـر مقابل تیـم قدرمتنـد برازیل، پـس از ۲۸ 

سـال عنـوان قهرمانـی رقابت هـای کوپـا امریـکا را از آن خـود 

کنـد. آنهـم در جریـان رقابتی نفس گیر در خانـه حریف، مقابل 

رقیبـی قدیمـی و بـا حضـور بازیگرانی همچـون نیار.

بـا ایـن پیـروزی آرزوی لیونـل مسـی، مـرد شـاره یـک فوتبـال 

جهـان نیـز برآورده شـد و اولین قهرمانی خود را با تیم کشـورش 

بـه دسـت آورد. مسـی پیـش از ایـن چهـار بـا پیراهـن تیـم ملی 

کشـورش در فینـال رقابت هـای بـزرگ مقابـل برازیـل حـارض 

شـده و هربـار دسـت خالـی بـه خانـه برگشـته بـود. سـه بـار در 

 ۲۰۱۶ و   ۲۰۱۵  ،۲۰۰۷ سـال های  در  امریـکا  کوپـا  فینـال 

میـادی و یـک بـار هـم در جـام جهانـی ۲۰۱۴. امـا رسانجـام 

تـاش آرجانتاینی هـا در پنجمیـن رویارویـی نتیجـه داد و با گل 

متاشـایی آنخـل دی ماریـا در نیمـه اول، جـام قهرمانـی نصیب 

آنهـا شـد. مسـی در پایـان ایـن رقابـت عنـوان بهریـن گلـزن و 

پاسـور مسـابقه را از آن خـود کـرد؛ بـا ایـن وجـود قهرمـان ایـن 

مسـابقه بی شـک آنخـل دی ماریـا بـود کـه پـس از بـازی گفـت 

و  داشـته  را  پیـروزی  ایـن  رویـای  طوالنـی  سـال های  بـرای 

بـرای تحقـق آن در زمیـن بشـدت جنگیـده اسـت. تیـم کامـا 

تهاجمـی آرجانتایـن پـس از تک گل نیمـه اول، عمدتـا به دفاع 

و ضدحملـه رو آورد تـا بـه ایـن ترتیـب از نتیجـه ارزشـمند بـه 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 

آرجانتاین با شکست برازیل پس از ۲۸ سال قهرمان کوپا امریکا شد

فینال؛ در  ــس  نگلی ا ترکیب 
نیمه نهایی؟ ــه  ب ــبت  نس تغییر  یک   

مصدومیت وحشتاک ستاره مکزیکی ناپولی 
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 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری بـا برگزاری 

غنی سـازی  مـورد  در  مشـورتی  جلسـه   یـک 

 ، صادراتـی  زعفـران  کیفیـت  تضمیـن  تخنیکـی  طرزالعمـل 

افغانسـتان  نـام  بـه  کشـورهای همسـایه  زعفـران  کـه  گفـت 

می شـود. فروختـه 

شیرشـاه امیـری، معیـن زراعـت و مالـداری وزارت زراعـت روز 

یک شـنبه، 20 رسطـان در ایـن جلسـه گفت کـه زعفران یکی 

از محصـوالت عمـده و با ارزش کشـور اسـت و در مترکز وزارت 

زراعـت نیـز قـرار دارد تـا بیشـر از گذشـته ترویـج و انکشـاف 

یابد.

او افـزود کـه جایـگاه زعفران افغانسـتان در جهان ثابت شـده 

رهـری  تالش هـای  نتیجـه  در  کـه  می شـود  سـالی  چنـد  و 

وزارت، متخصصـان و دهقانـان، شـاهد پیرشفت هـای بهـری 

در ترویـج و انکشـاف زعفـران بـوده انـد.

آقـای امیـری گفـت کـه زعفـران برخی از کشـورهای همسـایه 

طریـق  از  و  فـروش  و  خریـد  افغانسـتان  زعفـران  به نـام 

افغانسـتان بـه کشـورهای بیرونـی صـادر می شـود. بـه گفتـه 

او، ایـن کار جایـگاه زعفـران افغانسـتان را صدمـه زده  اسـت.

او عـالوه کـرد کـه زعفـران یکـی از کشـورهای همسـایه به نـام 

کشـور افغانسـتان صـادر می شـود کـه جایـگاه زعفران کشـور 

را صدمـه می زنـد. 

او افـزود کـه سـال گذشـته ۲۱ تُـن زعفـران تولیـد داشـتند؛ 

امـا، صـادرات بیشـر از تولیـدات بـود و ایـن نشـان می دهـد 

کـه زعفـران یکـی از کشـورهای همسـایه وارد کشـور شـده و 

 حکومـت و سـازمان ملـل متحـد و برخـی 

نشسـت  یـک  در  بین املللـی  نهادهـای  از 

مشـرک، خواسـتار 1.3 میلیـارد دالـر کمک برشدوسـتانه 

شـده اند.

محمـد خالـد پاینـده، رسپرسـت وزارت مالیـه روز یکشـنبه 

20 رسطـان در یـک نشسـت خـری مشـرک گفـت کـه 

جنـگ  تشـدید  از  ناشـی  انسـانی  بحـران  بـا  افغانسـتان 

وخشکسـالی روبـه رو اسـت و برآوردهـا نشـان می دهـد کـه 

نیمی از شـهروندان کشـور در سـال ۲۰۲۱ بـه کمک های 

هـای  تخمیـن  براسـاس  دارنـد.  احتیـاج  برشدوسـتانه 

سـازمان ملـل متحـد در بخـش برشدوسـتانه، افغانسـتان 

در سـال ۲۰۲۱  نیازمنـد ۱.۳ میلیـارد دالـر کمک هـای 

برشدوسـتانه اسـت و تااکنـون تنها ۲۶ درصـد بودجه مورد 

نیـاز صنـدوق اعانـه برشدوسـتانه افغانسـتان تأمیـن شـده 

 مقامـات دولتـی می گوینـد آمـاده حملـه بـرای پـس گرفنت 

مهمریـن گـذرگاه مـرزی بـا ایـران هسـتند کـه طالبـان دو 

روز پیـش آن را تـرف کـرد.

جیالنـی فرهـاد، سـخنگوی والی هـرات در غرب کشـور روز 

شـنبه گفـت کـه نیروهـا بـرای پـس گرفـنت گـذرگاه مـرزی 

نقطـه  مـرزی  گمـرک  ایـن  می شـوند.  اعـزام  قلعـه  اسـالم 

اصلـی عبـوری بیـن ایـران و افغانسـتان اسـت.

آقـای فرهـاد بـه خرگـزاری فرانسـه گفـت: »نیروهـا هنـوز 

بـه اسـالم قلعـه اعـزام نشـده اند. آن هـا بـه زودی روانـه آنجا 

می شـوند.«

عـالوه بـر اسـالم قلعـه، طالبـان روز جمعه گفت کـه گذرگاه 

تجـاری تورغنـدی بـا ترکمنسـتان را کـه در والیـت هـرات 

واقـع اسـت تـرف کردند.

طبـق گـزارش خرگزاری فرانسـه چنـد صد نفـر از نیروهای 

از چهره هـای  یکـی  اسـاعیل خان  مسـلح هـوادار محمـد 

مبـارز علیـه اشـغال شـوروی بـرای جنگ بـا طالبـان »جبهه 

مسـتقر  هـرات  در  و  داده  تشـکیل  را  مردمـی«  مقاومـت 

شـده اند. در روزهـای اخیـر چندین ولسـوالی والیـت هرات 

 محمـد تقـی هاشـمی، مدیـرکل اتباع و مهاجـران خارجی 

والیـت خراسـان رضـوی گفتـه کـه بـا توجـه بـه نیـاز مـردم 

و دولـت افغانسـتان و افـراد محلـی بـه تبـادالت مـرزی و 

درآمدهـای ناشـی از آن در گـذرگاه مـرزی اسـالم قلعـه- 

روزهـای  طـی  مـرز  ایـن  می کنیـم  پیش بینـی  دوغـارون، 

آینـده بازگشـایی شـود و فعالیت هـا در آن بـه حـال عـادی 

بازگـردد.

بـه  طالبـان  سـخنگوی  مجاهـد،  ذبیح اللـه  همزمـان 

بی بی سـی گفـت کـه آنـان نیـز خواسـتار بـاز شـدن مـرز 

بودنـد »تـا امـوال مـردم بند  منانـد و تاجران زیـان نبینند، 

همچنیـن با کمبـود اموال هم در مملکت مواجه نشـویم.«

او گفـت کـه هـر دو جانـب ایـران و طالبـان، بـر ایـن نکتـه 

تاکیـد دارنـد کـه »روال عـادی« فعالیـت در گذرگاه اسـالم 

قلعـه ادامـه یابد. به گفتـه او هر دو جانب اجـازه می دهند 

کـه امـوال به صورت عـادی منتقل و قوانینی کـه در مرزها 

حاکـم اسـت هردو طـرف آنـرا مراعات خواهنـد کرد.

 ۲۰ یکشـنبه  هاشـمی  آقـای  سـی،  بـی  بـی  گـزارش  بـه 

رسطـان بـه خرگـزاری جمهـوری اسـالمی )ایرنـا( گفتـه 

»نیـاز مـردم افغانسـتان و افـراد محلی مسـتقر در مرزها به 

تبـادالت تجـاری و ترددهـا اقتضـا می کند، گـذرگاه مرزی 

اسـالم قلعـه - دوغـارون، امـن، باثبـات و فعـال باشـد.«

دوغـارون  مـرز  در  زمـان حضـور طالبـان  از  کـه  گفتـه  او 

تاکنـون تـردد در ایـن گـذرگاه مـرزی بـه صـورت رسـمی 

ایـن کار جایـگاه زعفـران افغانسـتان را که از کیفیـت، ذایقه و 

طعم بهری برخوردار اسـت، در سـطح جهـان پایین می آورد.

بـاالی  بـازار  اشـباع  کـه  گفـت  همچنیـن  امیـری  شیرشـاه 

بـه  کـه  کـرد  تاکیـد  و  دارد  منفـی  تاثیـر  بـازار  در  قیمت هـا 

بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرده اسـت.

اسـاعیل خـان روز جمعـه در هـرات گفـت کـه بـار دیگـر 

تعییـن تکلیف نشـده اسـت امـا وضعیـت مرزها در اسـتان 

از نظـر امنیتـی خـوب بـوده و از ثبـات و آرامـش برخـوردار 

. ست ا

دولـت افغانسـتان تاکنـون در ایـن مـورد واکنشـی نشـان 

نـداده اسـت.

ایـن مقـام ایرانـی گفتـه کـه بعـد از اسـتقرار طالبـان در 

منظـور جلوگیـری از تاثیـرات منفـی بـر قیمـت زعفـران، بایـد 

شـود. کار  گمرکـی  تعرفـه  روی 

آقـای امیـری می افزایـد کـه براسـاس حکـم رئیـس  جمهـور، 

بایـد جلـو قاچـاق زعفـران برخـی از کشـورهای همسـایه بـه 

علیـه طالبـان کـه او را در دهـه ۱۹۹۰ اسـیر کردند اسـلحه 

در دسـت خواهـد گرفـت: »بـه زودی بـه امیـد خـدا بـه خط 

اسـالم قلعـه تعـدادی از الری هـای ایرانـی »بـدون مشـکل 

از مـرز عبـور کـرده و بـه ایـران بازگشـته اند.«

اعـالم کـرده کـه  بـه صـورت غیررسـمی  او گفتـه طلبـان 

امـا  نـدارد  بـرای عـادی شـدن ترددهـا در مـرز  مشـکلی 

بازگشـایی مجـدد مـرز بـه مذاکـرات رسـمی، تصمیم هـا و 

ابالغیه هـای کشـوری بسـتگی دارد و »هنـوز ابالغیـه ای از 

ایـن  از اداره هـا در  امـا، برخـی  داخـل کشـور گرفتـه شـود؛ 

همـکاری  عـدم  او،  گفتـه  بـه  و  منی کننـد  همـکاری  زمینـه 

برخـی از اداره هـا، باعـث نگرانـی وزارت زراعـت شـده اسـت.

او گفـت پنـج سـال پیـش سـاحه کشـت زعفـران به یـک  هزار 

هکتـار می رسـید امـا حـاال بـه بیـش از هشـت  هـزار هکتـار 

رسـیده اسـت. 

او بیـان داشـت: »ظرفیـت بالقـوه ای در ایـن بخش داشـته ایم 

کـه در داخـل و خـارج مشـری داریـم. صادرات زعفـران چند 

سـال پیـش بـه چنـد کشـور محـدود بـود ولـی حـاال بـه ۳۱ 

کشـور رسـیده است.«

افتتـاح  شـاهد  نزدیـک  آینـده  »در  افـزود:  همچنیـن  وی 

انسـتیتوت زعفـران در هـرات خواهیـم بـود کـه می توانـد بـه 

کنـد.« کمـک  بیشـر  زعفـران  کاروبـار  توسـعه 

مسـایل  در  آگاهـان  نظریـات  درج  منظـور  بـه   جلسـه  ایـن 

زعفـران برگـزار شـده بـود تـا در طرزالعمـل تخنیکـی تضمین 

شـود. گنجانیـده  افغانسـتان  صادراتـی  زعفـران  کیفیـت 

صادراتـی  زعفـران  کیفیـت  تضمیـن  تخنیکـی  طرزالعمـل 

افغانسـتان توسـط ریاسـت عمومـی ترویـج وزارت زراعـت در 

ایـن نشسـت روی انکشـاف  ۱۱ مـاده تدویـن شـده کـه در 

بیشـر ایـن طرزالعمـل بحـث شـد.

آقـای امیـری اضافه کـرد که ایـن وزارت روی برنامه انکشـافی 

ایـن  زعفـران در ۳۲ والیـت کار کـرده و از رشکت کننـدگان 

اتخـاذ  بـرای  را  نظریات شـان  نیـز  آنـان  تـا  خواسـت  جلسـه 

تصمیـم نهایـی و تدویـن طرزالعمـل رشیـک سـازند.

اسـت. آقـای پاینـده تریـح کـرد کـه حکومت افغانسـتان 

کمک هـای  درخواسـت  راسـتای  در  جهانـی  جامعـه  بـا 

برشدوسـتانه هـم صـدا بـوده و در همـکاری و هاهنگـی 

نزدیـک بـا سـازمان ملـل متحـد در راسـتای جلـب کـر 

کمک هـای مـورد نیـاز تـالش می کنـد.

مـوج سـوم ویـروس کرونـا، تشـدید جنـگ و خشکسـالی 

باعـث اسـت کـه صدهـا هـزار تـن از شـهروندان کشـور، 

اقـدام بـه مهاجـرت بـه شـهرها و یـا خـارج از کشـور کنند.

تصاویـری کـه در روزهـای اخیـر در شـبکه های اجتاعـی 

منترش شـده اسـت، نشـان می دهد کـه هزاران نفـر مقابل 

ریاسـت پاسـپورت صـف کشـیده اند تـا پاسـپورت بگیرند و 

از کشـور خـارج شـوند. از سـوی دیگـر، هـزاران تـن دیگـر 

از روسـتاها و مناطـق دور افتـاده بـه دلیـل تشـدید جنـگ 

و خشکسـالی بـه شـهرها پنـاه اورده انـد کـه این امـر باعث 

نگرانی مسـئوالن کشـور شـده اسـت.

مقـدم می رویـم و رشایـط را تغییـر خواهیـم داد.«

از سـوی دیگـر حسـام الدین شـمس، والـی والیـت بادغیس 

قلعه نـو مرکـز  بـه  بـار دیگـر  روز شـنبه گفـت کـه طالبـان 

والیـت حملـه کـرده اسـت امـا بـه عقـب رانـده شـدند.

قلعـه نـو نخسـتین مرکز والیتی اسـت که طالبـان از ابتدای 

حمـالت خـود توانسـت بـه آن نفـوذ کنـد و روز پنجشـنبه 

گذشـته چندین سـاختان رسـمی را ترف کردند اما یک 

روز بعـد بـه عقب رانده شـدند. طالبـان همچنیـن ادعا کرد 

کـه روز شـنبه منطقـه ای از والیـت لغـان نزدیـک کابـل را 

تـرف کرده انـد. گـروه طالبـان روز جمعـه اعـالم کـرد کـه 

در پـی پیرشوی هـای نظامـی اخیـر اکنـون بـه ۸۵ درصد از 

خـاک افغانسـتان مسـلط شـده اسـت. بـا ایـن حـال دولـت 

افغانسـتان ایـن موضـوع را تاییـد منی کنـد.

کـه  کـرد  اعـالم  سـخرنانی  یـک  در  پنجشـنبه  روز  بایـدن 

تاریـخ ۳۱  افغانسـتان در  ماموریـت نظامـی واشـنگنت در 

اگسـت، یعنـی تقریبـاً ۲۰ سـال پـس از آغـاز آن بـه امتـام 

می رسـد. نیروهـای آمریکایـی و ناتـو از اوایـل مـاه مـی روند 

خـروج کامـل رسبـازان خـود از کشـور را آغـاز کردنـد.

تهـران بـه مـا نرسـیده اسـت.«

خراسـان  والیـت  خارجـی  مهاجـران  و  اتبـاع  مدیـرکل 

رضـوی بـه تجربـه سـال های گذشـته از اسـتقرار طالبـان 

در مرزهـای غربـی افغانسـتان اشـاره کـرده و افـزوده: »بـه 

فعالیت هـای  و  شـد  خواهـد  تکلیـف  تعییـن  مـرز  زودی 

مـرزی بـه روال عـادی بـاز خواهـد گشـت.«

سـه روز قبـل ۱۷ رسطـان کنـرول گـذرگاه مهـم مـرزی 

اسـالم قلعـه در مـرز ایـران و افغانسـتان بـه دسـت طالبان 

افتـاد. اسـالم قلعـه در ۱۲۰ کیلومـری شـهر هـرات یـک 

مسـیر مهـم اسـراتژیک میـان دو کشـور اسـت کـه میـان 

والیـت هـرات و خراسـان رضـوی قـرار دارد.

بـه غیـر گذرگاه اسـالم قلعـه تاکنون چندین گـذرگاه دیگر 

از جملـه ابونـر فراهـی )ماهیـرود( بـا ایـران بـه دسـت 

طالبـان افتاده اسـت.

سـید روح اللـه لطیفی، سـخنگوی گمـرک ایـران گفته که 

مـرز ماهیـرود در خراسـان جنوبـی )در مرز با افغانسـتان( 

بـه  کاال  تبـادل  ولـی  شـده  بازگشـایی  دیـروز  صبـح  از 

کُنـدی انجـام می شـود. او دلیـل رونـد کُنـد کاال را »وجود 

الری هـای رهـا شـده افغان هـا در نقطـه صفـر مـرزی در 

سـمت افغانسـتان« دانسـته بـود.

عـالوه بـر آن طالبـان گفتـه که کنـرول گـذرگاه غالم خان 

در مـرز پاکسـتان، شـیرخان بنـدر در مـرز تاجیکسـتان و 

تورغنـدی در مـرز ترکمنسـتان را نیـز در اختیـار دارنـد.

زعفران کشورهای همسایه  به نام افغانستان فروخته می شود   

وزارت مالیه: افغانستان نیازمند 1/3 میلیارد کمک بشردوستانه است  

نظامیان کشور در تدارک پس گرفتن گذرگاه مرزی با ایران هستند   

مقام های ایرانی و طالبان خواستار تردد عادی از گذرگاه اسالم قلعه شدند   

طالبانبهپیشمیرود

یابهپس؟

 وقتـی دو اردوی متحـارب از دو کشـور 

ایـن  در  می جنگنـد،  هـم  بـا  متخاصـم 

چنیـن جنگـی رصفـاً  پیـروزی و شکسـت نظامـی مطـرح اسـت 

کـه بـا متارکـه یا تسـلیم بی قیـد و رشط یک طـرف جنگ پایان 

مـی یابـد. ولـی وقتی موضـوع و مضمـون جنگ رصفـاً، پیروزی 

نظامـی نیسـت بلکه جنگی اعتقـادی، آرمانی و فرهنگی اسـت 

قضیـه از پایـه فـرق مـی کند.

 شکسـت نظامـی یک طـرف و پیروزی یک طـرف در یک کارزار 

نظامـی الزامـاً بـه معنـی شکسـت  یـا غلبـه کامـل فرهنگـی، 

سیاسـی و گفتانـی نیسـت زیـرا یـک ایـده یـا گفتـان زمانـی 

در اثـر یـک شکسـت نظامـی کامـالً شکسـت میخـورد کـه نـه 

تنهـا نیـروی میدانـی آن، بلکـه گفتان و آرمان آن نیز شکسـت 

خـورده باشـد. و بـه ایـن معنـا در پیـکار جـاری بیـن طالبـان 

یـک  کـه  اسـت  طالبانـی  گفتـان  ایـن  افغانسـتان،  مـردم  و 

گفتـان شکسـت خـورده حتـی بـدون شکسـت نظامـی اسـت 

و ایـن گفتـان و نیـروی جنگـی آن حتـی بـا پیـروزی نظامـی 

و تروریسـم هـم منـی توانـد گفتانـی پایـدار و مردمـی از خـود 

بیافرینـد کـه بقـای فرمانروایـی سیاسـی آن را تامیـن کنـد.  

تاریـخ مـوارد زیـادی از چنیـن پیروزیهـا و شکسـتهای نظامـی 

را بـه یـاد دارد. منونـه برجسـته آن شکسـت ناپلئـون بناپارت از 

اتحـاد مقـدس در اروپـا بود. ولی ناپلئون در کسـوت یک رسدار 

جنگـی، در عیـن حـال حامـل پیـام انقـالب فرانسـه بـه اروپای 

ارتجاعـی تحـت سـلطه سـالطین، کلیسـا و کالن فئودالهـا بود 

کـه پیـام آن برتـری گفتانـی و تاریخی داشـت. 

ناپلئـوِن نظامـی، در ارتفاعـات واترلـو، از نیـروی متحـد ارتجـاع 

اروپـا شکسـت خـورد، ولـی ناپلئـوِن سیاسـی و فرهنگـی، بـر 

ارتجـاع  اروپـا پیـروز شـد و آرمان انقـالب فرانسـه رسارس اروپا را 

درنوردیـد زیـرا تاریـخ بـه سـمت جلـو بـود و نـه بـه عقب!

رسـانه هـای بـزرگ و کوچـک دنیـا در چنـد روزه اخیـر پشـت 

رس هـم خـر میدهنـد کـه طالبـان بـرق آسـا پیـش میرونـد و تا 

امـروز توانسـته انـد 85درصـد خاک مملکـت و تعـداد زیادی از 

شـهرهای کشـور را بـه تـرف خـود درآورنـد. حیـرت آور اسـت 

کـه ایـن نرشیـه هـای معتـر جهانـی ایـن جنـگ و پیـرشوی را 

تـا سـطح رویارویـی رصِف دو نیـروی نظامـی تنزیـل داده انـد و 

نسـبت بـه ابعـاد سیاسـی و اجتاعی آن کامالً چشـم پوشـیده 

اند.

حتـی اگـر اخبـار پیـرشوی طالبـان در روزهای اخیـر را هم باور 

کنیـم، رصفـاً از نظـر نظامـی ایـن کار بیشـر به خودکشـی و به 

تلـه مرگ رفنت بیشـر شـبیه اسـت تا پیـرشوی نظامـی. زیرا بر 

اسـاس ابتدایـی تریـن اصـول نظامی، پیـرشوی بایـد بالفاصله 

و گام بـه گام  بـا تحکیـم و تثبیـت مواضـع تسـخیر شـده تـوام 

و  مراوداتـی  خطـوط  تحکیـم  بـدون  مـدام  پیـرشوی  و  باشـد 

مناطـق ُمترفاتـی میتوانـد یـک تلـه مـرگ باشـد مگـر اینکـه 

طالبـان پیشـاپیش از حایـت قدرتهـای محلی اطمینـان یافته 

باشند.

و تـازه در صـورت پذیـرش پیـرشوی و پیـروزی نظامـی آنـان بـر 

نیروهـای دولتـی، ایـن ابـداً بـه معنـای پیـروزی تضمیـن شـده 

و سیاسـی  اجتاعـی  مقاومـت  بـا  آنهـا  زیـرا  نیسـت  پایـدار  و 

مـردم روبـرو خواهنـد شـد کـه مملکـت را وارد یک دور تسلسـل 

آفریـن خواهـد کـرد. طالبـان ادعـا می کنـد کـه در  خشـونت 

سـبک فرمانروایـی خـود تغییر رویکـرد داده و بـا درس آموزی از 

خطاهـای گذشـته چنیـن یـا چنـان نخواهـد کـرد. 

اوالً شـیوه مبـارزه آنهـا با دولـت و عملیات تروریسـتی آنان برای 

بـه سـتوه آوردن مردم و تزلـزل آفرینی ارکان سیاسـی حاکمیت 

فعلـی و بـی اعتبـار کـردن آن نشـان میدهـد کـه ایـن توبه نامـه 

فاقـد عیـار واقعی می باشـند. اگر طالبان واقعـاً در رویکردهای 

آزادی سـتیزانه خـود تجدیـد نظـر کرده بـود، بهرین راه نشـان 

دادن ایـن ادعـا، بـه تفاهـم رسـیدن بـا همیـن حکومـت محمد 

بـر  تکیـه رصف  نـه  بـود  مذاکـره  میـز  پشـت  در  غنـی،  ارشف 

تهاجـم نظامـی و زبـان تفنـگ را جایگزیـن بحـث تعامـل آمیز و 

مصالحـه گرانـه کردن.

اگـر طالبـان ذره ای در آنچـه ادعـا می کنـد صـادق بـود، بایـد 

درک میکـرد کـه بخـش بزرگـی از جامعـه افغانسـتان، آنهـا و 

رویکردهـای سیاسـی و اجتاعـی و فرهنگی آنـان را منی پذیرد 

و الجـرم بایـد راهـی مرضـی الطرفیـن و بینابینـی مـی یافت نه 

دنبـال پیـروزی قطعـی نظامـی و اسـتفاده از آن بـرای تحمیـل 

رویکردهـای سیاسـی، فرهنگـی و اجتاعـی »طالبانـی« خـود.

دروغگویـی و فریبـکاری ایـن نیـروی مـاورای ارتجاعـی واضح تر 

از آن اسـت کـه نیازی به اسـتدالل داشـته باشـد. 

قریـب 20 سـال از زمانـی کـه طالبان قـدرت را بـرای اولین بار 

در افغانسـتان قبضـه کـرد می گـذرد. هـم جهـان و هـم جامعـه 

افغانسـتان و هـم ژئوپُلیتیـک منطقه تغییر یافته اسـت. طالبان 

در سـمت بازنـده تاریـخ قـرار دارد و تـوان دمسـازی بـا تاریـخ را 

نـدارد و فقـط می توانـد در سـیر واماندگـی تاریخـی خـود، بـه 

خشـونت های بیشـری از گذشـته دسـت بزنـد تـا چـرخ تاریـخ 

را در ایـن دنیـای شـتاب ناک پیـش رونـده را بـه عقـب برگرداند 

یـا متوقف سـازد.

جامعـه افغانسـتان امـروز تحمـل ناپذیرتـر از گذشـته نسـبت به 

طالبـان اسـت و تقابـل برآمـده از ایـن تحمـل ناپذیـری فقط به 

اعـال خشـونت بیشـری از سـوی ایـن نیـروی جنگـی منجـر 

شـد. خواهد 

نگارنـده ایـن سـطور بـه هیـچ عنـوان پیـروزی نظامـی طالبـان 

علیـه مـردم و ارتـش ملـی افغانسـتان را ُمحتمـل منـی دانـد 

و گـزاره هـا و مفروضـات فـوق هـم بـرای نشـان دادن رسشـت 

خشـن و غیرقابـل اعتـاد ایـن فرقه و امـاـ اگرهـای فرضی بود.

حبیب تربیزیان


