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طالبان: ازسرگیری روابط 
دیپلماتیک میان عربستان  

سعودی و ایران اقدام 
مثبت است

طالبان  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
و  ایران  میان  دیپلماتیک  روابط  ازسرگیری 
عربستان  سعودی را اقدام مثبت خوانده و از آن 

استقبال کرده است .
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  بلخی،  عبدالقهار 
رشته  در  حوت،   ۲۰ شنبه،  روز  صبح  طالبان، 
توییت هایی گفته که ازسرگیری روابط دیپلماتیک 
میان عربستان  سعودی و ایران اقدامی در جهت 

تحکیم صلح و ثبات در منطقه است.
طالبان،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
به  ریاض  و  تهران  میان  دیپلماتیک  توسعه 
در  چندجانبه  همکاری های  و  روابط  گسترش 

منطقه کمک می کند.
گفت وگوها  میزبانی  برای  چین  نقش  از  بلخی 
میان عربستان  سعودی و ایران نیز سپاس گزاری 

کرده  است.
و  سعودی  عربستان   میان  دیپلماتیک  روابط 
تهران  در  ریاض  سفارت  بر  از حمله  پس  ایران 
و قونسلگری آن در مشهد در سال ۱۳۹۴ قطع 
شد. دو کشور اخیراً روابط دیپلماتیک شان را از 

سر گرفته اند.

مقام های امریکایی و قطری در مورد آموزش دختران 
در افغانستان گفت وگو کردند

۸صبح، کابل: نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان در دیدار با معاون وزیر خارجه قطر، در مورد نیاز 
به گام های عملی برای رسیده گی به مساله آموزش دختران در افغانستان گفت وگو کرده اند. لولوه بنت 

راشد الخاطر، معاون وزیر امور خارجه قطر، روز شنبه، ۲۰ حوت، از دیدارش 
با رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان، خبر داده است. 

او نوشته است: »اقتصاد، امنیت و سیاست های منطبق بر دسترسی 
همه، به ویژه دختران و زنان به آموزش تاثیر می گذارد.«  این دو مقام 

در حاشیه شصت وهفتمین اجالس کمیسیون مقام زن در سازمان 
ملل متحد دیدار کرده اند. گفتنی است که با تسلط طالبان بر 

افغانستان، این گروه روی آموزش و تحصیل دختران محدودیت های 
سخت گیرانه ای وضع کرده است.

فرجام تلخ هر دو

کمیته جها�ن مصونیت 
نگاران:    خ�ب

نگاران  هدف قرار دادن خ�ب
ن  اقدایم نفرت انگ�ی

و بزدالنه است
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منسوب  یک  ناشناس  تفنگداران  کنر:  ۸صبح، 
را در مرکز والیت  امنیت ملی حکومت پیشین 

اشرف  غنی به نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه ارتش 
اعتماد نداشت. این بی اعتمادی، از این امر ناشی می شد 

که گمان می کرد بدنه اصلی نیروهای امنیتی...

۸صبح، کابل: ریاست اطالعات و فرهنگ طالبان 
در والیت بغالن از کشف ۷۵ سکه و یک کوزه 
تاریخی مربوط به دوره ساسانیان در این والیت 

خبر می دهند.
روز  طالبان  مدیریت  تحت  باختر  خبرگزاری 
از مسووالن این گروه  شنبه، ۲۰ حوت، به نقل 
در ریاست اطالعات و فرهنگ  بغالن گزارش داده 
که این آثار تاریخی در جریان ساخت یک سرک 

در ولسوالی جلگه این والیت کشف شده است.
کوزه  و  سکه ها  این  که  است  آمده  گزارش  در 
سال   ۱۸۰۰ و  بوده  ساسانیان  دوره  به  مربوط 

قدامت دارد.
طالبان در مورد محل نگه داری این آثار کشف شده 

کنر کشته اند.
۸صبح  روزنامه  به  محلی  معتبر  منبع  یک 
نام  امین الحق  پیشین  نظامی  این  که  می گوید 
دارد و جمعه شب، ۱۹ حوت، در مربوطات شهر 
اسعد آباد، مرکز والیت کنر، به قتل رسیده است.

بامداد  امین الحق  جسد  منبع،  اطالعات  بربنیاد 
امروز پیدا شده است.

مشخص نیست که این  نظامی پیشین از سوی 
چه کسانی کشته شده است.

مسووالن محلی طالبان نیز در این مورد چیزی 
نگفته اند.

این در حالی است که طالبان بارها به بازداشت، 
شکنجه و قتل نظامیان پیشین متهم شده اند.

جزییات ارایه نکرده اند.
گفتنی است که طالبان سال گذشته از ایجاد یک 
اثار تاریخی در  مجتمع برای حفاظت و نمایش 

کشور خبر داده بودند.
بارها به دشمنی  این در حالی است که طالبان 
با میراث های تاریخی و عدم توجه به آنان متهم 

شده اند.

طالبان در اطالع رسانی سریع 
و تأمین امنیت تجمعات 

کوتاهی می کنند

واکنش ها به حمله بلخ؛

بیست ودومین سالگرد تخریب پیکره های بودا؛

طالبان برای تخریب بیشتر آستین 
باال زده اند
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تفنگداران ناشناس در کنر یک نظامی پیشین را کشتند

طالبان  در بغالن از کشف ۷۵ سکه و یک کوزه مربوط 
به دوره ساسانیان خبر دادند

انفجار ناشی از مواد جاسازی شده در مرکز فرهنگی »تبیان« در شهر 
مزارشریف، واکنش خبرنگاران، باشنده گان بلخ و نهادهای حامی خبرنگاران را 
برانگیخته است. این انفجار که دو کشته و ده ها زخمی برجای گذاشته است، 
یک نشست خبری را هدف قرار داد . بیشتر آسیب دیده گان این حادثه خونین 

را خبرنگاران شکل می دهند.

زنان مصونیت ندارند
پرونده تجاوز جنسی افراد طالبان؛
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فهیم
به روایت خلیل زاد

طالبان در حدود ۱۹ ماه گذشته، به رغم وضع ممنوعیت های گسترده بر زنان، متهم به تجاوزهای جنسی زیادی نیز شده اند. شماری از این تجاوزها از سوی 
قربانیان در رسانه ها بازتاب یافته، اما حوادث تلخ و تکان دهنده دیگری هم وجود دارد که با در نظرداشت سنت های حاکم و هراس از طالبان از نشر باز مانده است. 
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زمزمه هایی وجود دارد که شماری از طالبان با پاره ای از 
تصامیم رهبری خود موافق نیستند و در حضور دیگران، 
به ویژه در گفت وگو با خارجی ها، ناخرسندی شان را از آن 
ابراز می کنند. آنان می ترسند که این تصامیم هم خشم 
مردم را افزایش دهد و هم فشار خارجی را، و در نتیجه 
نظام طالبان سقوط کند. نگرانی از دست دادن منابع و 
مقام های طالبان  اختیار  در  امروزه  امکانات هنگفتی که 
قرار گرفته و این که تصامیم رهبرشان سبب از دست دادن 
این ناز و نعمت شود، سبب انتقادهای نرم از او گردیده 
است. این زمزمه ها ریشه در انتقادات شماری از چهره های 
درشت تر طالبان دارد که بدون جرأت نام بردن از رهبر 
به  نه  اما  داشتند،  تلویحی  اشارات  او  تک رایی  به  خود، 
صورتی صریح که در معرض خشم قاطع وی قرار بگیرند. 
بر  مبتنی  محاسبات شان  که  کسانی  دیگر،  طرف  در 
است،  خیاالت  و  اوهام  به  متکی  خوش باوری های 
و  گرفته  نیک  فال  به  را  خجوالنه  و  نرم  انتقادهای  این 
حساب های کالنی بر روی آن ها باز کرده اند. آنان گمان 
می کنند که این انتقادات غیرمستقیم مقدمه ای است برای 
در گرفتن جنگ قدرت میان طالبان یا کودتایی نظامی که 
به خلع مال هبت اهلل از قدرت یا حتا قتل او خواهد انجامید 
و در پی آن عناصر اصالح طلب طالبان موفق خواهند شد 
دیگر  با  ایتالف  در  زده، سپس  کنار  را  افراطی تر  عناصر 
نیروهای سیاسی، به تشکیل اداره ای جدید برای کشور با 
رویکردی غیر طالبانی تن خواهند داد. آنان از یاد برده اند 
که در گذشته اختالفات داخلی حزب خلق که حتا به قتل 
رهبر خالق انقالب هم انجامید، نتوانست به تغییر رژیم 

منجر شود.
رقابت های  نیست که در میان جناح های طالبان،  شکی 
داخلی و جنگ قدرت به شکل جدی جریان دارد و آنان 
در مسایل تاکتیکی یکسان نمی اندیشند. جناح هایی که از 
دست یافتن به این  همه پول و امکانات ذوق زده اند، آماده 
هستند عقب نشینی های تاکتیکی در زمینه مسایل زنان و 
اقدام های نمادین برای مشارکت ظاهری اقوام دیگر نشان 
بدهند تا راهی به مشروعیت یافتن رژیم طالبان و تداوم 
درازمدت هموار شود؛ در حالی که  در  منافع کنونی شان 
صفوف  تقویت  به  را  اولویت  گروه  این  متعهدتر  جناح 
جنگ جویان خود می دهد و شرطش این است که مواضع 
ایدیولوژیک شان مستحکم بماند و معامله گری با کشورهای 
دیگر، آن چنان عریان نباشد که این جنگ جویان انگیزه 

خود را برای قربانی دادن از دست بدهند.
یکی از مولفه هایی که در این محاسبات به صورت جدی 
در نظر گرفته نمی شود، موضوع بیعت در منظومه فکری 
به  با کسی  فقه سنتی، هنگامی که  طالبان است. طبق 
از  و طاعت  بیعت صورت می گیرد، سمع  »امیر«  عنوان 
بیعت  او معصیت است. شکستن  با  او واجب و مخالفت 
را در قرآن »نکث عهد« و در احادیث منسوب به پیامبر 
اسالم »غدر« می گویند که یکی از سه رکن عمده نفاق و 
از گناهان کبیره به شمار می رود. یکی از عوامل مهم برای 
استحکام صفوف طالبان، جایگاه کانونی بیعت و اطاعت 
از  سیاسی،  اسالم  گروه های  برای  بیعت  است.  آن  در 
اخوان المسلمین تا حزب تحریر، القاعده، داعش و طالبان، 
به اطاعت و  نیروهای شان  از راه های مهم واداشتن  یکی 
دنباله روی است. پدیده بیعت ریشه در سنت های قبیله ای 
قبیله  اراده  برابر  در  انسان  فردیت  آن  در  دارد که  کهن 
و جمع نادیده گرفته می شود. در جهان مدرن انتخابات 
را جایگزین بیعت کرده اند تا فردیت انسان ها و استقالل 
رأی شان محفوظ بماند و کسی به اطاعت کورکورانه ناچار 
نباشد و بیعت شان طوق لعنتی بر گردن شان نشود که آنان 

را بدون قناعت و رضایت قلبی به سمع و طاعت وا دارد.

طوق بیعت 
بر گردن طالبان بی رضایت

۸صبح، کابل: کمیته جهانی مصونیت خبرنگاران 
در واکنش به حمله بر تجمع خبرنگاران در والیت 
خبرنگاران  دادن  قرار  هدف  که  است  گفته  بلخ 

اقدامی نفرت انگیز و بزدالنه است.
کمیته جهانی مصونیت خبرنگاران روز شنبه، ۲۰ 
حوت، با نشر اعالمیه ای نوشته است که خبرنگاران 
چالش برانگیز  بسیار  شرایط  در  افغانستان  شجاع 

گزارش می دهند.
به گفته این نهاد، طالبان باید به سرعت در این مورد 
تحقیق کنند، عامالن آن را به دست عدالت سپرده 
و به مصونیت کسانی که خبرنگاران را هدف قرار 

می دهند، پایان دهند.
این نهاد عالوه کرده است که افغانستان در فهرست 
جهانی مصونیت از مجازات کمیته جهانی مصونیت 

بغالن  در  محلی  منابع  بغالن:  ۸صبح، 
می گویند که در نتیجه فروریختن سقف اتاق 
یک خانه در این والیت سه تن کشته و چهار 

تن دیگر زخمی شده اند .
این رویداد جمعه شب، ۱۹ حوت، در روستای 
فرغانبل ولسوالی خوست والیت بغالن رخ داده 

است.
اطالعات منابع حاکی از آن است که قربانیان 
این رویداد طبیعی اعضای یک خانواده هستند.

از  یکی  صحی  وضعیت  که  می شود  گفته 
زخمیان خوب نیست.

ریزش باران علت سقوط سقف این خانه گفته 
شده است.

گفتنی  است که در پی رویداد مشابه در والیت 
کنر در شرق افغانستان نیز اعضای یک خانواده 

جان باختند.

 - افغان  ژورنالیستان  انجمن  کابل:  ۸صبح، 
کانادا با محکوم کردن حمله بر خبرنگاران در 
بلخ، گفته است  مزارشریف، مرکز والیت  شهر 
که در این حمله دست کم سه خبرنگار کشته و 

۱۰ خبرنگار زخمی شده اند.
انجمن ژورنالیستان افغان - کانادا روز شنبه، ۲۰ 
حوت، با نشر پیامی در برگه فیس بوکش نوشته 
رسانه های  که  گزارش هایی  »بر اساس  است: 
کرده اند،  منتشر  بلخ  در  خبرنگاران  و  محلی 
سه  حداقل  تبیان  فرهنگی  مرکز  انفجار  در 
زخم  دیگر  تن   ۱۰ و  کشته  خبرنگاران  از  تن 

برداشته اند.«
این در حالی است که پس از وقوع انفجار، منابع 
و  تن  دو  باختن  جان  نیز  ۸صبح  روزنامه  به 

زخمی شدن ۳۰ تن دیگر را تایید کرده بودند.
گفتنی است که انفجار پیش از چاشت شنبه، 
۲۰ حوت، در مرکز فرهنگی تبیان در مربوطات 
وقوع  به  مزارشریف  شهر  امنیتی  دوم  حوزه 

پیوست.
فرماندهی امنیه طالبان در بلخ به رویترز گفته 
است که دراثر این رویداد یک تن کشته و پنج 

تن دیگر زخمی شده اند.
برپایه اطالعات مرکز خبرنگاران افغانستان، ۱۵ 
رویداد  این  در  مختلف  رسانه های  از  خبرنگار 

زخمی شده اند.

خبرنگاران در سال ۲۰۲۲، رتبه چهارم را به خود 
اختصاص داده است .

این فهرست کشورهایی را که بدترین سوابق را در 
تعقیب قاتالن خبرنگاران دارند، نشان می دهد.

شهر  در  تبیان  فرهنگی  مرکز  که  است  گفتنی  
انفجار  آماج  امروز  بلخ،  والیت  مرکز  مزار شریف، 
از  تقدیر  برای  مراسمی  مرکز  این  در  گرفت.  قرار 

خبرنگاران برگزار شده بود.
 ۱۵ افغانستان،  خبرنگاران  مرکز  اطالعات  پایه  بر 
خبرنگار از رسانه های مختلف در این رویداد زخم 

برداشته اند.
)یوناما( و  دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد 
وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را محکوم 

کرده اند.

سه  عضو یک خانواده 
در پی فروریختن 

سقف اتاقی در بغالن 
جان باختند

انجمن ژورنالیستان 
افغان - کانادا حمله بر 
خبرنگاران در بلخ را 

محکوم کرد

هلمند  والیت  در  محلی  منابع  هلمند:  ۸صبح، 
ولسوالی  در  طالب  جنگ جوی  که ۱۰  می گویند 

۸صبح، هرات: به گزارش رسانه های ایران، در پی 
رویداد ترافیکی در این کشور ده شهروند افغانستان 

کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند.
خبرگزاری تسنیم به نقل از مسووالن امنیتی ایران 
گزارش داده که این رویداد ترافیکی جمعه شب، ۱۹ 

حوت، در شاهراه فارس رخ داده است.
عبدالهاشم دهقانی، فرمانده پولیس شاهراه فارس، 
گفته که این حادثه ترافیکی در محور نی ریز - محور 

به دلیل مسمومیت غذایی جان  این والیت،  ناوه 
حوت،   ۲۰ شنبه،  روز  معتبر  منابع  باخته اند. 
شب  طالب  جنگ جوی   ۱۰ این  که  می گویند 
گذشته در پاسگاه امنیتی شان در منطقه سرخودز 
غذا  توسط  ناشناس  افراد  سوی  از  ناوه،  ولسوالی 
وقوع  چگونه گی  مورد  در  منابع  شده اند.  مسموم 

رویداد جزییات ارایه نکرده اند.
گفتنی است که مسموم شدن جنگ جویان طالب 

موضوع تازه ای نیست.
قریه  در  طالب  جنگ جوی   ۲۸ نیز  این  از  پیش 
قیصار ولسوالی پرچمن والیت فراه مسموم شده 

بودند.

قطرویه - سیرجان به وقوع پیوسته است.
بربنیاد اطالعات نشر شده، این رویداد در پی برخورد 
یک موتر نوع پژو با موتر نوع ایسوزو رخ داده است.

سرعت  را  رویداد  این  وقوع  علت  ایرانی  مسووالن 
غیرمجاز موتر پژو دانسته اند.

شهروندان  از  هرازگاهی  ترافیکی  رویدادهای 
می روند،  ایران  به  قاچاقی  به گونه  که  افغانستان 

قربانی می گیرد.

۱۰ طالب در هلمند به دلیل مسمومیت غذایی جان 
باختند

رویداد ترافیکی در ایران 
جان ده شهروند افغانستان را گرفت

کمیته جهانی مصونیت خبرنگاران:   
هدف قرار دادن خبرنگاران اقدامی نفرت انگیز 

و بزدالنه است
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پرونده تجاوز جنسی افراد طالبان؛ 

طالبان در حدود 1۹ ماه گذشته، به رغم وضع ممنوعیت های گسترده 
بر زنان، متهم به تجاوزهای جنسی زیادی نیز شده اند. شماری از این 
تجاوزها از سوی قربانیان در رسانه ها بازتاب یافته، اما حوادث تلخ و 
تکان دهنده دیگری هم وجود دارد که با در نظرداشت سنت های حاکم 

و هراس از طالبان از نشر باز مانده است.

ندارند مصونیت  زنان 

و  در آورده   خویش  نکاح  به  زور  به  را  زنان  و  دختران 
از  روابط خارج  اتهام  به  را در ورزشگاه ها  زنان  پیوسته 

ازدواج و صحبت های تلفنی، شالق زده اند. 

تجاوزهای جنسی طالبان بر زنان
بارها  طالبان  فرماند هان  از  شماری  و  جنگ جویان 
قبل دو  ماه  دو  تجاوز جنسی شده اند. حدود  به  متهم 
محافظ ولسوال طالبان برای ولسوالی روی دوآب والیت 
سمنگان بر دو دختر تجاوز جنسی کردند و سپس آن ها 
را کشتند. منابع محلی روز شنبه، ۳ جدی، به روزنامه 
۸صبح گفتند که دو محافظ مال شمشاد، ولسوال طالبان 
در روی دو آب، در روستای سرخ قلعه این ولسوالی باالی 
دو دختر تجاوز جنسی کرده و سپس آنان را در مقابل 
چشمان خانواده  های شان سر بریده اند. قاری انس، یکی 
از افرادی  است که بر این دختران تجاوز جنسی کرده و 
پیش از کشتن آنان با قربانی ها عکس یادگاری گرفته 
از  پس  طالبان،  ولسوال  دیگر  محافظ  یک   و  او  است. 

بازداشت هنگام تجاوز جنسی، از بند رها شده اند. 
وضع  رغم  به  گذشته،  ماه   ۱۹ حدود  در  طالبان 
تجاوزهای  به  متهم  زنان،  بر  گسترده  ممنوعیت های 
از  تجاوزها  این  از  نیز شده اند. شماری  زیادی  جنسی 
سوی قربانیان در رسانه ها بازتاب یافته، اما حوادث تلخ 
و تکان دهنده دیگری هم وجود دارد که با در نظرداشت 
مانده  باز  نشر  از  طالبان  از  هراس  و  حاکم  سنت های 

است. 
یکی از فرماند هان این گروه در ماه سنبله سال  جاری 
فاریاب  بر یک زن عضو خیزش های مردمی در والیت 
تجاوز جنسی کرد . منابع محلی روز جمعه، ۱۱ سنبله، 
به روزنامه ۸صبح گفتند که مولوی شریف، آمر حوزه 
دوم طالبان در شهر میمنه، در دفتر کارش باالی یک زن 
۲۹ ساله تجاوز کرده است. براساس ادعای منابع محلی، 
مولوی شریف نخست این خانم را به بهانه بازجویی در 

دفتر کارش خواسته و بعداً باالی او تجاوز کرده است.
فرماندهان و جنگ جویان طالبان به رغم مجازات مردم 
به اتهام انجام ندادن احکام اسالمی، بارها متهم به ارتکاب 
تجاوز جنسی و سایر جرایم اخالقی شده اند. جنگ جویان 
از این بر یک زن و چهار دخترش در  این گروه پیش 
پنجشیر تجاوز جنسی کرده اند. منابع معتبر محلی، به 
روزنامه ۸صبح  گفتند که جمعه شب، ۵ قوس، چند تن 
ولسوالی  ده خاواک  روستای  در  طالبان  از جنگ جویان 
پریان این والیت باالی یک زن و چهار دخترش که از 

برقراری  هنگام  در  طالبان  مسووالن  بازداشت 
رابطه خارج از ازدواج

افزون بر این ها، پرونده رابطه از ازدواج مقام های طالبان 
نیز قطور است. رییس صحت  عامه طالبان برای والیت 
فراه، به تازه گی در هنگام برقراری رابطه جنسی خارج از 
ازدواج بازداشت شده است. به گفته منابع محلی، مولوی 
ضیا الحق دشتی، رییس صحت عامه طالبان در والیت 
رابطه  برقراری  هنگام  چهارشنبه، ۱۷ حوت،  روز  فراه، 
خارج از ازدواج از مقر این ریاست بازداشت شده است. 
این در حالی است که پیش از او رییس محیط زیست 
رابطه  برقراری  نیز در هنگام  طالبان در والیت قندهار 

خارج از ازدواج بازداشت شده است. 
طالبان  جنگ  جویان  و  مقام ها  ازدواج  از  خارج  رابطه 
به ندرت رسانه  ای می شود. با توجه به وضع محدودیت های 
به  دسترسی  دشواری  و  رسانه ها  فعالیت  بر  گسترده 
اطالعات، این معلومات به گونه فوری و سریع در رسانه ها 
می یابد،  رسانه  ای  بازتاب  که  مواردی  اما  نمی کند،  درز 
نشان می دهد.  را  درشتی  رقم  و  است  تکان دهنده  نیز 
پیش از این منابع محلی به روزنامه ۸صبح گفتند که 
استخبارات طالبان عبدالمجیب مشفق، رییس زراعت، 
آبیاری و مالداری این گروه برای پنجشیر را به اتهام فساد 
گزارش های  این حال،  با  است.  بازداشت کرده  اخالقی 
دیگری نیز وجود دارد که وی به اتهام همکاری با داعش 
بازداشت شده و از نزدش مقداری مواد منفجره نیز به 

دست  آمده است. 
طالبان  ازدواج   از  خارج  رابطه   پرونده  این،  بر  افزون 
رهبر  فرمان روایی  پایگاه  قندهار،  دارد.  سنگین  حجم 
این گروه، نیز خالی از فساد و برقراری رابطه  خارج از 
ماه  دو  حدود  است.  نبوده  گروه  این  مقام های  ازدواج 
قبل، منابع محلی والیت قندهار از بازداشت نوراهلل عادل، 
رییس محیط زیست گروه طالبان در این والیت، هنگام 

برقراری رابطه خارج از ازدواج خبر داد ند. 
پیش از این نهادهای حقوق بشری از وضعیت زنان در 
و  کرده  نگرانی  به شدت  طالبان  حاکمیت  سیطره  زیر 
گفته اند که طالبان »آپارتاید جنسیتی« را در افغانستان 
حاکم کرده اند. به تازه گی سازمان عفو بین الملل در پیوند 
به اتهام تجاوز جنگ جویان طالبان بر اعضای یک خانواده 
در والیت سرپل، خواستار بررسی شده است. این سازمان 
روز جمعه، ۱۹ حوت، با نشر خبرنامه ای گفته است که 

این قضیه و قضایای مشابه باید فورا بررسی شوند. 
زمان سلطانی، محقق بخش جنوب آسیا در سازمان عفو 
بین الملل، روز جمعه، ۱۹ حوت، گفته است: »جزییاتی 
که از تجاوز گروهی طالبان بر یک زن و دخترانش آشکار 
شده، وحشت ناک ترین درجه ای از نقض حقوق بشر در 

تاریخ آن است که شاهد هستیم.«

تجاوزهای  اتهام  به  پیوند  در  شهروندان  واکنش 
جنسی طالبان 

در همین حال شماری از شهروندان کشور در صحبت با 
روزنامه ۸صبح می گویند که طالبان مصونیت و کرامت 
مردم را در نظر نمی گیرند. به گفته آنان مردم در هیچ 
جایی مصونیت ندارند. احمداهلل )مستعار( باشنده کابل، 
نبود،  قانون  با ۸صبح می گوید: »جایی که  در صحبت 
نداشتند،  عدلی  نهادهای  و  عدالت  به  دسترسی  مردم 
آزادی نبود، هر چه جنایت شود، کسی صدایش را بلند 
کرده نمی تواند؛ چون به  جای دسترسی به عدالت، بیشتر 

مجازات می شود.«
شریف اهلل محمدی، باشنده والیت سمنگان، رفتار طالبان 
در قبال زنان را »غیرانسانی« می داند و می گوید: »این ها 
]طالبان[ خود را سربازان اسالم می دانند و باز چگونه بر 
زن و فرزند مردم تجاوز می کنند؟! این ها دروغ می گویند. 
به هیچ چیز باور ندارند. نظام هم وجود ندارد که از این ها 

بازخواست کند. مردم غریب و فقیر دربه درند.« 
مکرر  به صورت  گذشته  ماه  چند  جریان  در  طالبان 
از ازدواج را در محضر عام شالق  متهمان رابطه خارج 
زده اند. این گروه گفته اند کسانی که در تجاوز جنسی 
تطبیق  باالی شان  را  شرعی«  »حدود  شوند،  گرفتار 
می کنند، اما در مدت ۱۹ ماه گذشته چندین عضو این 
گروه متهم به تجاوز جنسی شده اند که هیچ یک محاکمه 

نشده  است.

اسالمی« اند.  »ناب  حاکمیت  تطبیق  مدعی  طالبان 
پرچم  زیر  در  مردم  همه  که  می کند  ادعا  گروه  این 
برخوردارند، در حالی  کامل  و مصونیت  امنیت  از  آنان 
ماه گذشته  در ۱۹  که شهروندان کشور می گویند که 
جنگ جویان  سوی  از  آنان  امنیت  و  کرامت  مصونیت، 
طالبان به  صورت گسترده نقض و با مخاطره مواجه شده 
مرتکب  بارها  طالبان  ادعای شهروندان،  براساس  است. 
تجاوز بر حریم خصوصی افراد و تجاوز جنسی شده اند، اما 
نهادی وجود نداشته که از حقوق مردم در برابر این گروه 
از وابسته گان  محافظت کند. در تازه ترین مورد دو تن 
والی طالبان برای سرپل بر یک زن و دو دخترش تجاوز 
جنسی کرده اند. سازمان عفو بین الملل خواستار محاکمه 
این قضیه شده است. شهروندان می گویند که  عامالن 
به  عدالت،  به  دسترسی  و  شده اند  رها  بی پناه  مردم 
کوتاهی  نگاه  گزارش  این  در  است.  گشته  مبدل  رویا 
ازدواج  از  خارجی  رابطه های  و  جنسی  تجاوزهای  به 

فرماندهان و جنگ جویان طالبان انداخته شده است.
منابع محلی به روزنامه ۸صبح می گویند که دو طالب 
ولسوالی  خانقاه  روستای  در  حوت   ۹ شب  مسلح 
دخترش  دو  و  زن  یک  بر  سرپل  والیت  سوزمه قلعه 
دو  این  منابع،  ادعای  براساس  کرده اند.  جنسی  تجاوز 
و  خواهرزاده  که  طاهر  و  نادر  نام های  به  مسلح  طالب 
باجه والی طالبان می شوند، باالی یک  زن و دو دخترش 
تجاوز جنسی کرده اند. به گفته منابع، دختران این زن 

۱۲ ساله و ۱۴ ساله هستند. 
در همین حال سیدانور سادات، وزیر کار و امور اجتماعی 
مجلس  در  سرپل  سابق  نماینده  و  پیشین  حکومت 
نماینده گان، نوار تصویری جریان ضجه ها و ناله های این 
خانم را در صفحه فیس بوکش منتشر کرده و گفته است 
که عامالن تجاوز بر این خانواده از نزدیکان والی طالبان 
در سرپل اند. او در فیس بوکش به مناسبت ۸ مارچ، روز 
هشتم  »امروز  است:  نوشته  زنان،  همبسته گی  جهانی 
مارس، روز همبسته گی بین المللی زنان جهان است. بازار 
تبریک گویی به زنان گرم است. به کدام روزشان تبریک 
خانه  به  خون آشام  و  تروریست  طالب  تن  دو  بگوییم؟ 
یک شخص غریبه در روستای خانقاه والیت سرپل داخل 

شده و به زنان و دختران تجاوز کرده اند.«
به  صورت  اجتماعی  رسانه های  در  تصویری  نوار  این 
گسترده بازتاب یافته است. در این نوار، زن قربانی ادعا 
می کند که طالبان دست ها و پاهای او دخترانش را بسته 

و تا صبح باالی شان تجاوز کردند. 
نیز  اجتماعی  رسانه های  در  که  تصویری   نوار  یک 
دست به دست می شود، یک زن و دو دخترش را در حال 
در  مردان  و  زنان  که  نوار  این  در  نشان می دهد.  گریه 
حالت گریه به زبان اوزبیکی صحبت می کنند، از شدت 
درد و اندوهی که دیده اند، در هنگام روایت از فاجعه ای 
که بر آن ها روا داشته شده، اشک می ریزند. زن قربانی 
که گریه امانش نمی دهد، تجاوز بر خود و دخترانش را 
بازگو می کند. او می گوید: »ساعت ۱۱:۰۰ بجه شب بود 
اما  بیرون شدم،  از خانه  را می زد.  من  که سگم خود 
چیزی ندیدم. دوباره به خانه برگشتم، در را قفل کردم 
و خوابیدم. دوباره دروازه زده شد. به دخترم گفتم برویم 

ببینیم چه  گپ است.« 
این زن قربانی در جریان صحبت هایش به صورت متداوم 
می افزاید:  جان سوز  ناله های  اوج  در  او  می کند.  گریه 
»دروازه را با لگد می کوبیدند، می زدند و می گفتند: دروازه 
را باز کن زن!« این قربانی خشونت جنسی طالبان، وقتی 
واقعه آن شب را روایت می کند، مردان و زنان هم نوا با 
صدای بلند گریه می کنند. او با صدای گریان می گوید: 
»باالی ما حمله کرده و هر کار ]تجاوز جنسی[ را انجام 
دادند. اول به دیگران ]به دختران[ و بعد باالی من حمله 
]تجاوز[ کردند. وقتی برق را روشن کردم، آن ها برق را 
خاموش کردند.« این اتفاق در حالی به وقوع می پیوند که 
این گروه روز سه شنبه، ۲ حوت، در ورزشگاه سرپل ۹ زن 
را به اتهام رابطه خارج از ازدواج در محضر عام شالق زد . 
زنان  زنده گی  از وضعیت  روایت  و  تجاوز  نخستین  این 
نیست.  کشور  در  طالبان  حاکمیت  سیطره  زیر  در 
از  زنان  و محرومیت  بر وضع محدودیت  طالبان عالوه 
همه عرصه های زنده گی جمعی، در والیت های مختلف 

کمیسیون  کرده اند.  تجاوز  دارند،  سال سن  تا ۱۸   ۱۰
رییس  و  طالبان  جنگ جویان  شکایات  به  رسیده گی 
دادگاه شهری این گروه در پنجشیر، تجاوز بر یک زن 

در پریان پنجشیر را تایید کرده اند. 
از  معافیت  وجود  و  قوانین  نبود  در  طالبان  مقام های 
مجازات،  مرتکب تجاوزهای جنسی زیادی در والیت های 
کشور شده اند. پیش از این یک عضو طالبان باالی یک 
کرده  جنسی  تجاوز  نیز  پروان  والیت  در  جوان  دختر 
۸صبح  روزنامه  به  قربانی  دختر  این  بسته گان  است. 
تحت  افراد  با  طالبان،  عضو  فضل الرحمان،  که  گفتند 
امرش شب هنگام به خانه این دختر هجوم برده و باالیش 
تجاوز جنسی کرده است. طالبان محلی در این والیت از 

ثبت شکایت در این مورد خبر داده اند. 
تجاوزهای  مرتکب  والیت ها  بیشتر  در  طالبان  اعضای 
جنسی شده  که شماری از آن ها رسانه ای نیز شده اند. 
یک فرمانده این گروه به نام گلزار گجر، به بهانه  بازرسی 
خانه ها وارد یک  خانه شده و بر یک زن تجاوز جنسی 
به  اسد،   ۱۹ چهارشنبه،  روز  محلی  منابع  است.  کرده 
روزنامه ۸صبح گفتند که این رویداد در ولسوالی ورسج 
والیت تخار در خانه یکی از بزرگان قومی رخ  داده است. 
همچنان یک نوار تصویری در اوایل سلطه رژیم طالبان 
در کابل در رسانه های اجتماعی دست به دست می شد که 
یک زن ادعا کرده بود از سوی طالبان در حوزه یازدهم 
او در  شهر کابل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. 
نشان  نیز  را  بدنش  اعضای  از  برخی  تصویری  نوار  این 
داد که عالیم کبودی و شکنجه در آن دیده می شد. او 
در این نوار تصویری می گوید: »طالبان از من تقاضای 
نامشروع کردند. جاهایی است که برای شما نشان داده 
نمی توانم. زیادی بی عزت ساختند ما را.« او در این نوار 
تصوری ادعا می کند که برادرش نیروی امنیتی پیشین 
بوده است و طالبان وقتی وارد خانه شان شده، از آن ها 
سالح خواسته اند. این زن مدعی است که طالبان از او 
»توپک  می افزاید:  او  می خواسته اند.  ]سالح[  »توپک« 
دراز  دست  من  عزت  به  کردند،  دست اندازی  بیاورید. 
کردند. رفتار بد کردند. تقاضا کردند. مدیر جنایی حوزه 
۱۱ از من تقاضای نامشروع کرد.« این خانم می گوید: 
»قدرت تاب و توان گپ زدن برایم نماند.« او همچنان 
آهی پرسوز می کشد و می افزاید: »تا به  کی ما به زیر این 
ظالم ها ]طالبان[ بنشینیم.« اما چند روز بعد از نشر این 
ویدیو، طالبان ویدیوی دیگری از او نشر کردند که نشان 

می داد او را مجبور به اعتراف اجباری کرده اند.

امین کاوه 
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مهران موحد 

خلیل زاد از مطرح شدن شایعه 
یا احتمال کودتای فهیم علیه 

کرزی یا به قتل رساندن کرزی 
توسط فهیم در جوالی 2002 
و در ماه های پس از آن حرف 

می زند. به گمان او، کشته 
شدن داکتر عبدالرحمان و 

حاجی عبدالقدیر، جورج دبلیو 
بوش را نگران جان کرزی 

ساخته بود. بوش تصور 
می کرد که با رفتن کرزی از 

صحنه همه دستاوردهای 
امریکا در افغانستان به دست 

نابودی سپرده می شود.

فهیم
به روایت خلیل زاد

قرن هفدهم نیروی سیاسی مسلط بوده اند. تقریباً همه 
رهبران افغان در سه سده گذشته پشتون بوده اند. من 
نگران آن بودم که تمایل عمده ایاالت متحده به جانب 
ایتالف شمال، تالش ها برای بسیج اپوزیسیون پشتون 
را به تحلیل ببرد. چنین اپوزیسیونی حیاتی بود، چون 
طالبان خود اصوالً با حمایت پشتون ها به قدرت آمده 

بودند.« )۱۰۵(
حوادث  شکل گیری  با  خلیل زاد،  یاد داشت  بربنیاد 
۱۱ سپتامبر چیزی عوض نشد و باز هم امریکا برای 
تقویت ایتالف شمال رغبت چندانی نداشت و طرف دار 
طالبان  علیه  پشتونی  نیرومند  جبهه  شکل گیری 
از جمله این که در آستانه سقوط کابل به دست  بود. 
از این نیروها که  نیروهای جبهه متحد، دولت امریکا 
خواست  بودند،  کرده  پیش روی  کابل  نزدیکی های  تا 
دو  »پاول  خلیل زاد  گزارش  بر  بنا  نشوند.  کابل  وارد 
گزینه پیشنهاد داد: یا ایاالت متحده اداره پایتخت را 
یا سازمان کنفرانس  به صلح بانان سازمان ملل متحد 
اسالمی بدهد، یا استراتژی جنگ را چنان تغییر دهد 
که ایتالف شمال و نیروهای تقویت شده پشتون یک جا 
شهر را آزاد کنند. پاول نگران بود که اشغال پایتخت به 
دست ایتالف شمال، نیروهای اپوزیسیون پشتون را به 

حاشیه براند.« )۱۱۹(
کردند.  عقب نشینی  کابل  از  نوامبر   ۱۳ در  طالبان 
نیروهای تحت امر فهیم متردد بودند که وارد کابل شوند 
یا این شهر را در خالی امنیتی قرار دهند. سرانجام وارد 
کابل شدند و به مشوره های امریکایی ها اعتنایی نکردند. 

احتمال کودتای فهیم علیه کرزی 
خلیل زاد از مطرح شدن شایعه یا احتمال کودتای فهیم 
علیه کرزی یا به قتل رساندن کرزی توسط فهیم در 
از آن حرف می زند.  جوالی ۲۰۰۲ و در ماه های پس 
او، کشته شدن داکتر عبدالرحمان و حاجی  به گمان 
کرزی  جان  نگران  را  بوش  دبلیو  جورج  عبدالقدیر، 
از  کرزی  رفتن  با  که  تصور می کرد  بوش  بود.  ساخته 
صحنه همه دستاوردهای امریکا در افغانستان به دست 
نابودی سپرده می شود. )ص ۱۳۹-۱۴۰( آیا کشته شدن 
داکتر عبدالرحمان یا حاجی عبدالقدیر قرینه کافی برای 
مطرح شدن این احتمال است، حال آن که فهیم با کشته 

شدن کرزی ممکن بود منافع کالنی را از دست دهد؟

پیچیده گی های مناسبات بین الملل آگاه نیست و برای 
امریکا و مشاهده رفاه آن  به  با سفری چند روزه  مثال 
کشور نظرش نسبت به امریکا دفعتاً دگرگون و نسبت 
فهیم در جریان  به آن ها خوش بین می شود: »دیدگاه 
سفری به امریکا در اوایل ۲۰۰۳ هم متحول شد. او به 
امریکا سخن گفت.  با شهروندان عادی  وست پوینت و 
به ویژه با دیدن رفاه آن ها شگفت زده شد. او شاید تحت 
تأثیر فلم های اکشن انتظار داشت که امریکا جای تاریک 
و خطرناک باشد. در عوض، امریکا را تمیز و زیبا یافت. 
و  کرد  مالقات  ارشدش  دست یاران  با  بازگشت،  وقتی 
در  متحده هر کسی  ایاالت  در  رفتم.  امریکا  به  گفت: 
ویالیی بزرگ زنده گی می کند. ما هیچ چیزی نداریم که 
امریکایی ها بخواهند. من متقاعد شده ام که امریکایی ها 

این جا هستند تا با ما کمک کنند.« )۱۹۵(

ربانی در هم دستی با عبداهلل، فهیم را منزوی کرد
زمانی که افغانستان در آستانه اولین انتخابات ریاست 
کاندیدای  کرزی  گرفت،  قرار  تاریخش  در  جمهوری 
بی رقیب بود. فهیم گمان می کرد که کرزی وی را به حیث 
معاونش برخواهد گزید، اما فشارهای خارجی، از جمله 
به روایت خلیل زاد،  این کار شد.  مانع  فشار خلیل زاد، 
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، ژان 
آرنو و نیز سفیر جاپان در افغانستان، کرزی را تشویق به 
کنار زدن فهیم کردند. آن ها فهیم را مانعی فرا راه تحقق 
اهداف خود در مورد خلع سالح و ایجاد اصالحات مورد 
نظر غرب می دانستند. خلیل زاد و افرادی دیگر پیشنهاد 
دادند که ضیا، برادر احمدشاه مسعود، معاون کرزی در 
انتخابات ریاست جمهوری شود. ضیا به دلیل تعلقش 
به خانواده مسعود می توانست بدیل خوبی برای فهیم 
باشد. کرزی از ضیا خواست که به کابل برگردد. سرانجام 
کرزی تصمیمش را در جلسه ای با رهبران ایتالف شمال 
که در آن، فهیم، قانونی، عبداهلل و ضیا حضور داشتند، 
اعالم کرد. با شنیدن تصمیم کرزی، فهیم با گروهش 

مجلس را ترک کرد. 
را مجبور  و همکارانش ضیا  فهیم  روایت خلیل زاد،  به 
کردند که از تصمیمش منصرف شود و در تیم انتخاباتی 
کرزی نباشد. او هم از تصمیمش به کرزی گفت. تیم 
کرزیـ  خلیل زاد دچار سردرگمی شد. نزدیک بود زمان 
دست  از  و  بود  شده  دست پاچه  کرزی  برود.  دست  از 
»خارجی ها« شکایت داشت که با مشوره های شان وی را 

در مضیقه قرار داده اند.
جالب این جا است که به روایت خلیل زاد، عبداهلل عبداهلل 
که در ظاهر از تیم فهیم بود، راه حلی پیشنهاد داد و 
کرزی را از بن بست رهایی بخشید. عبداهلل به خلیل زاد 
گفت که با تماس گرفتن با ربانی، خسر ضیا مسعود، 
می توانید راهی پیدا کنید و ضیا را به پیوستن به تیم 

کرزی ترغیب کنید.
خلیل زاد به دیدن ربانی رفت و او وعده داد که »مشکل 
را حل می کند«. پس از این که برهان الدین ربانی با ضیا 
مسعود حرف زد، ضیا به سرعت حاضر شد تا به عنوان 
)ص ۲۲۸- کند.  نام  ثبت  انتخابات  در  کرزی  معاون 

)۲۲۹
برهان الدین ربانی که پس از کنفرانس بُن از سوی فهیم 
به انزوا کشانده شده بود، اینک با کوشش برای تعیین 
دامادش به عنوان معاون کرزی توانست انتقام بگیرد و 
فهیم را تضعیف کند. ربانی خالف آن چه دوست دارانش 
تبلیغ می کنند، از مدافعان روند پس از بُن بود و به اندازه 
ظرفیتش قادر شد سهمی از قدرت و ثروت به دست 
آورد. احمدضیا مسعود در کابینه کرزی، مهره ربانی بود، 
هرچند در دوران معاونتش آن چنان ضعف و بی کفایتی 
از خود نشان داد که احتماالً ربانی را هم از حمایتش از 
او برضد فهیم پشیمان کرده بود. خلیل زاد و دیگرانی که 
می خواستند احمد ضیا معاون کرزی باشد، از بی کفایتی 
و کند ذهنی اش آگاه بودند و به همین جهت به سراغ او 

رفته بودند. 

رهبر تصادفی
خلیل زاد در مقایسه فهیم با مسعود چنین می نویسد: 
»مسعود با چهره کاریزماتیک و تلویزیونی، رهبر اثرگذار 
مقاومت بود. فهیم با او متفاوت بود. فهیم مردی تنومند، 
رفتاری  دارای  و  پیراسته  و  کم پشت  سفت،  ریشی  با 
عبوس و درون گرا بود. اگرچه او زیرک بود، اما در شکل 
طبیعی  حرارت  و  مهارت  سیاسی  ایتالف های  دادن 
مسعود را نداشت. مرگ مسعود و روند بُن تنها دلیلی 

بود که از او یک چهره ملی ساخت.« )ص ۲۲۸(

از  قسیم فهیم در زمان حیات احمدشاه مسعود یکی 
نظامیان برجسته و مردم دار در جبهه مقاومت بود، اما 
این که او روزی به رهبری نیروهای ضد طالبان برسد، 
پیش از ترور احمدشاه مسعود احتمالی دور از ذهن به 
نظر می رسید. با ترور مسعود به دست دو تن از عرب هایی 
فهیم  ستاره  بودند،  کرده  معرفی  خبرنگار  را  خود  که 
درخشیدن بیشتر گرفت و در حلقه چند نفری تصمیم 
گرفته شد که وی جانشین مسعود شود. قرار بر این شد 
را یک دست،  نبود مسعود، صفوف جبهه  که فهیم در 
یک پارچه و قوی نگه دارد. این که آیا او توانست جانشین 
یا خیر، سوالی است که هر  باشد  برای مسعود  خوبی 
کس به فراخور زاویه دید خود به آن پاسخ می دهد. یکی 
از اشخاص مهمی که درباره نقش فهیم در افغانستان 
زده،  حرف هایی  جسته وگریخته  سپتامبر   ۱۱ از  پس 
امریکا  جمهور  رییس  خاص  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
در افغانستان و سپس سفیر امریکا در این کشور است. 
خلیل زاد در کتاب »فرستاده« در چند مورد از فهیم و 
نقش او یاد کرده است. او فهیم را شخصی توصیف کرده 
دولت سازی  عرصه  در  غربی ها  برنامه های  برابر  در  که 
چالش ایجاد می کرد و به همین علت، خلیل زاد و سایر 
همکاران بین المللی اش تالش ورزیدند وی را کنار بزنند 
و نقشش را کم رنگ سازند. اینک می خواهم با تفصیل 
»فرستاده«  کتاب  در  خلیل زاد  که  مواردی  به  بیشتر 
)ترجمه هارون نجفی زاده، انتشارات عازم، چاپ نخست، 

۱۳۹۵( درباره فهیم داوری کرده بپردازم.

بدبینی خلیل زاد به »ایتالف شمال« 
زلمی خلیل زاد که در زمان وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر 
به عنوان یکی از مأموران بلند رتبه در شورای امنیت ملی 
را  نکته  این  »فرستاده«  کتاب  در  می کرد،  کار  امریکا 
یاد آور می شود که او پیش از ۱۱ سپتامبر نیز خواستار 
شکل گیری جبهه ای پشتونی علیه طالبان و نسبت به 
تاریخ  از  من  »مطالعات  بود:  بدبین  شمال«  »ایتالف 
افغانستان به من می گفت که باید یک گروه اپوزیسیون 
با بنیادهای وسیع برای جای گزین کردن طالبان ایجاد 
کنیم.  اتکا  ایتالف شمال  به  تنها  نمی توانستیم  کنیم. 
از  افغانستان،  در  قومی  گروه  بزرگ ترین  پشتون ها، 

به نظر من، دو دلیل اصلی تر و واقعی تر دیگر می تواند 
باشد که  یا احتمال  این شایعه  در پشت مطرح شدن 
خلیل زاد از آن یاد نکرده است: یکی این که امریکایی ها 
با طرح شایعه قصد فهیم برای ترور کرزی می خواستند 
محافظت امنیتی کرزی را به سربازان خود بسپارند و 
بدین گونه تأثیر فهیم در تصمیم گیری های کرزی را به 
حد اقل برسانند. پیش از آن که ۵۰ نظامی زبده امریکایی 
محافظت کرزی را بر عهده گیرند، محافظان احمدشاه 
می شدند،  یاد  کماندو«  »بچه های  نام  به  که  مسعود 
مسوولیت محافظت او را عهده دار بودند. آن محافظان 
با فهیم رابطه نزدیک و تنگاتنگ داشتند. دلیل دوم این 
بود که فهیم در آن ماه ها از روی ناپخته گی و ساده لوحی 
یا به علت عجب و غرور کاذبی که برایش دست داده 
بود، بارها جمالتی بی محتوا و شعاری را بر زبان می آورد 
و  است  او  دست  به  اصلی  تصمیم  که  دهد  نشان  تا 
کرزی هم به میل او عمل می کند. او در آن زمان مثاًل 
می گفت: »همین حاال اگر بخواهم با یک زنگ کرزی را 
از ارگ بیرون می کنم.« یا »اگر بخواهم َصَمد )فرمانده 
خفه  را  کرزی  می دهم  دستور  را  کرزی(  محافظان 
می کند.« احتماالً این حرف ها به امریکایی ها از طریق 
دستگاه های شنود یا از طریق جاسوس های شان رسیده 
بود و آن ها را به این گمان انداخته بود که فهیم واقعاً در 
پی از میان برداشتن کرزی است. با این  حال، واقعیت 
این بود که فهیم هیچ وقت در مخیله اش نمی گذشت 
که کرزی را از بین ببرد. او به علت دفاع بی رویه اش از 
کرزی انتقادهای فراوانی را از سوی هوادارانش به جان 

خریده بود. 

فهیم بلندپرواز نبود
بر اساس خاطرات خلیل زاد، اگرچه فهیم در آغاز با ایجاد 
رفورم در وزارت دفاع مخالفت می کرد، اما با استدالل ها 
و تشویق های خلیل زاد متقاعد شد که رویه اش را تغییر 
و  نکند  تکیه  تاجیکش  وفادار  به سربازان  تنها  و  دهد 
بکوشد ارتشی به راستی ملی بسازد. به قول خلیل زاد، 
خود فهیم هم شخص قانعی بود و آرزوهای کالن در 
من  به  داستانی  بعد  سال ها  »فهیم  نمی پروراند:  سر 
روایت کرد که به خواندن ذهنش کمک کرد. مدت ها 
مورد  در  داشتند  مسعود  و  او  سپتامبر   ۱۱ از  پیش 
آینده افغانستان حرف می زدند. مسعود از فهیم پرسیده 
را در  ثبات  ترتیبات سیاسی می تواند  نوع  بود که چه 
افغانستان تأمین کند. فهیم از پاسخ دادن طفره رفته 
بود. وقتی تأکید کرد، فهیم سرانجام گفت: »دلیل این که 
ما نمی توانیم به جایی برسیم این است که تو می خواهی 
اوزبیک ها و هزاره ها  افغانستان شوی. تاجیک ها،  رهبر 
را هم  پشتون ها  رأی  باید  اما  کنند،  قبول  را  تو  شاید 
جلب کنیم و آن به این معنا است که یک پشتون باید 
رهبر درجه اول شود. تنها در آن صورت آن ها دست به 
تو  اما  را تقسیم می کنند.  ما می دهند و قدرت  دست 
شماره دو  نمی خواهی  تو  کنی.  را  کار  این  نمی خواهی 
باشی.« مسعود اعتراف کرد که او می خواهد رهبر ارشد 
باشد. اما او گفت که هیچ چیزی مانع فهیم نمی شود که 
برای منافع ملی کشور شماره دوم را قبول کند. فهیم 
وقتی به کرزی تسلیم شد، دقیقاً در عمل همین کار را 

کرد.« )ص ۱۹۵(

ذهن بدوی و خام فهیم 
تصویر  می کند،  ارایه  فهیم  از  خلیل زاد  که  تصویری 
با  و  دارد  بدوی  ذهنی  که  است  سیاست مداری 
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عبدالنافع تکور، سخنگوی 
وزارت داخله طالبان، ساعت ها 

پس از وقوع حادثه، این 
انفجار را تأیید کرد . همچنان 

آصف وزیری، سخنگوی 
فرماندهی امنیه طالبان در 

بلخ، به رسانه ها گفت که این 
نشست بدون هماهنگی با 

نیروهای طالبان برگزار شده 
است. آصف وزیری همچنان 

تأیید کرد که دست اندرکاران 
مرکز تبیان را برای بازجویی 

بازداشت کرده اند. 

واکنش ها به حمله بلخ؛

طالبان در اطالع رسانی سریع و تأمین 
امنیت تجمعات کوتاهی می کنند

فرهنگی  مرکز  در  جاسازی شده  مواد  از  ناشی  انفجار 
خبرنگاران،  واکنش  مزارشریف،  شهر  در  »تبیان« 
باشنده گان بلخ و نهادهای حامی خبرنگاران را برانگیخته 
برجای  زخمی  ده ها  و  کشته  دو  که  انفجار  این  است. 
داد .  قرار  هدف  را  خبری  نشست  یک  است،  گذاشته 
را خبرنگاران  این حادثه خونین  بیشتر آسیب دیده گان 
شکل می دهند. هرچند طالبان تنها جان باختن نگهبان 
این مرکز و زخمی شدن هشت اشتراک کننده به شمول 
سه کودک را تأیید کرده اند، اما منابع محلی و گواهان 
رویداد می گویند که دو نفر در نتیجه این انفجار کشته 
و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی شده اند. مسووالن مرکز 
تبیان خواستار شناسایی و مجازات عامالن این رویداد 
شده و از طالبان خواسته اند که در تأمین امنیت مراکز 
بیشتری  توجه  رسانه ای  و  فرهنگی  فکری،  حلقات  و 
آسیب دیده گان  بیشتر  که  آن جایی  از  باشند.  داشته 
این رویداد را خبرنگاران شکل داده اند، نهادهای حامی 
اطالع رسانی  در  کوتاهی  به  را  طالبان  گروه  خبرنگاران 
متهم کرده و خواستار تأمین امنیت نشست های خبری و 
گردهمایی های مردمی شده اند. مسووالن محلی طالبان 
شماری از کارمندان این مرکز فرهنگی را برای بازجویی 
این گردهمایی  با خود برده اند و استدالل می کنند که 
بدون اطالع قبلی به نیروهای امنیتی، برگزار شده است.

بر اساس اظهارات گواهان عینی، این انفجار روز شنبه، ۲۰ 
حوت، در مرکز فرهنگی »تبیان« در حوزه دوم امنیتی 
شهر مزارشریف رخ داد ه است. مسووالن محلی طالبان 
این انفجار را ناشی از مواد جاسازی شده در داخل تاالر 
این مرکز اعالم کرده اند. به گفته آنان، تنها نگهبان این 
مرکز فرهنگی در این حادثه خونین جان باخته و هشت 
تن دیگر به شمول سه کودک و پنج خبرنگار، زخمی 

شده اند. 
این  که  داده اند  توضیح  تبیان  فرهنگی  مرکز  مسووالن 
انفجار حوالی ساعت ۱۱:۰۰ پیش از چاشت در جریان 
به  خبرنگاران«  »روز  فرارسیدن  مناسبت  به  برنامه ای 
وقوع پیوسته است. طبق بیانیه مرکز فرهنگی تبیان، در 
نتیجه این رویداد دو تن جان باخته و بیش از ۳۰ تن 
دیگر زخم برداشته اند. تاالر این مرکز در منزل تحتانی 
موقعیت دارد. در این نشست خبری در کنار مسووالن 
 ۲۵ از  بیش  حدود  برنامه،  مهمانان  و  طالبان  محلی 
از  داشته اند.  حضور  نیز  کودکان  از  شماری  و  خبرنگار 
همین  رو، بیشتر آسیب دیده گان این رویداد را خبرنگاران 

شکل می دهند. 
عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان، ساعت ها 

می افزاید  نظری  اکمل  نزدیکان  از  نقل  به  منبع  است. 
که او دانشجوی سال اول رشته ژورنالیسم بوده و برای 
یافته  حضور  نشست  این  در  رسانه ای  عملی  کارهای 
بود . طبق اظهارات منابع، این پسر جوان باشنده اصلی 
دومی  قربانی  است.  بوده  بلخ  والیت  شولگره  ولسوالی 
این رویداد نگهبان این مرکز فرهنگی بوده که درباره او 

جزییات بیشتری ارایه نشده است. 
برعهده  را  انفجار  این  یا گروهی مسوولیت  تاکنون فرد 
نگرفته است. در گذشته اما گروه داعش مسوولیت چنین 

حمالت خونین را پذیرفته است. 
این  بیانیه ای  نشر  با  تبیان  فرهنگی  دفتر  حال،  این  با 
خواسته  طالبان  از  و  کرده  نکوهش  را  خونین  انفجار 
است که عامالن این رویداد را شناسایی و مجازات کنند. 
در این بیانیه آمده است: »مراسم امروز با حضور جمع 
کثیری از فرهنگیان، دانشگاهیان و خبرنگاران در سالون 
این دو تشکیالت در شهر  نماینده گی  اجتماعات دفاتر 
مزارشریف برگزار شده و حول موضوع مهدویت و رسانه 
و  بوده  جریان  در  کارشناسان  توسط  تخصصی  تحلیل 
قرار بود از تعدادی خبرنگاران فعال و خدوم رسانه های 
مختلف تجلیل و تکریم به عمل بیاید که به ناگاه با انفجار 

تروریستی مواجه می شود.« 
در این اعالمیه به نقل از سید عیسا حسینی مزاری، رییس 
مرکز فرهنگی تبیان، احتمال داده شده که این حمله 
هم پیاله گی هایش«  و  »امریکا  وابسته گان  کار  انفجاری 
»از دستگاه  است:  تأکید شده  بیانه  این  در  باشد.  بوده 
سرنخ  جدی  به طور  می خواهم  اسالمی  امارت  امنیتی 
جنایت  این  پنهان  و  پیدا  عوامل  کرده،  پیدا  را  ماجرا 
تروریستی را شناسایی نموده، به پنجه عدالت بسپارند 
تبیان و خبرگزاری  امنیت دفاتر مرکز  تأمین  نیز در  و 
صدای افغان )آوا( و دیگر مراکز و حلقات فکری، فرهنگی 

و رسانه ای اهتمام الزم را در نظر بگیرند.« 
مرکز فرهنگی تبیان در کابل، بلخ و شماری از والیت ها 
دفتر دارد. حدود شش سال پیش در ماه جدی ۱۳۹6 
خورشیدی دفتر این نهاد فرهنگی در کابل مورد حمله 
خاطرنشان  مرکز  این  مسووالن  گرفت.  قرار  انتحاری 
دست کم  انتحاری  حمله  این  نتیجه  در  که  ساخته اند 
زخمی  دیگر  تن  از ۱۴۰  بیش  و  باختند  جان  تن   ۵۲
انتحاری شش سال پیش  شد ند. آسیب دیده گان حمله 
و  دانشگاه  استادان  دینی،  دانش آموزان  روحانیون،  را 

خبرنگاران شکل می دادند. 

واکنش نهادهای حامی خبرنگاران 
دفتر »نی« نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان 
را  بلخ  در  طالبان  امنیتی  مسووالن  خبرنامه ای  نشر  با 

کرده  متهم  خبرنگاران  جانی  مصونیت  در  کوتاهی  به 
است. در خبرنامه دفتر نی آمده است: »حمله بر جان 
افغانستان   در  خبرنگاران  که  می دهد  نشان  خبرنگاران 
توجه  هم  ذی ربط  نهادهای  و  ندارند  جانی  مصونیت 
الزم در زمینه مبذول نمی دارند.« دفتر نی همچنان از 
تاخیر مسووالن محلی طالبان در عرصه اطالع رسانی به 
شهروندان انتقاد کرده و گفته که تعلل در اطالع رسانی 
سبب گمانی زنی ها و افزایش نگرانی شهروندان در مورد 

شمار تلفات می شود.
همچنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان حمله 
بر گردهمایی خبرنگاران در والیت بلخ  را نکوهش کرده 
بیان  آزادی  دفن  حمله  این  از  هدف  که  است  گفته  و 
می باشد. این سازمان از همه نهادها و سازمان های حامی 
خبرنگاران در داخل و خارج کشور خواسته است که برای 
تأمین امنیت جانی خبرنگاران در داخل افغانستان، باالی 
طالبان فشار وارد کنند تا بیش از این جامعه رسانه ای را 
داغ دار نسازند. در اعالمیه سازمان حمایت از خبرنگاران 
آمده است: »حمله بر جان خبرنگاران با هیچ دین و آیینی 
سازگاری ندارد. حمله امروز دشمنان انسانیت که بیش از 
پیش چهره کریه افراطیت را برجسته می سازد، از منظر 
انسانی شدیداً محکوم است. دشمنان مردم افغانستان با 
چنین حمالت الم ناک سال ها است دست به گریبان اند و 
از جامعه جهانی می خواهند تا در برابر این همه ستم بر 

مردم افغانستان خاموش ننشیند.«
پانزده نفری  فهرست  افغانستان  خبرنگاران  مرکز 
خبرنگاران را نشر کرده که در این حادثه خونین زخم 
برداشته اند. براساس این فهرست، مرتضا صمیمی، نجیب 
فریاد، فردین نوروزی، عزیز ابرام، خیبر ابراهیمی، وحید 
روحانی،  روح اهلل  درویش،  جواد  نوری،  سیرت  جاللی، 
حسیب اهلل عازم، منیر بهیر، سجاد موسوی، ناصر ظاهری، 
رسول سالک و عاطف آرین از خبرنگارانی اند که در پی 
انفجار خونین بلخ، زخم برداشته اند. شماری از رسانه های 
داخلی کشور نیز زخمی شدن خبرنگاران شان را تأیید 

کرده اند.
روزنامه  به  هویت شان  حفظ  با  خبرنگاران  از  شماری 
از سوی طالبان  امنیت جان شان  تأمین  از عدم  ۸صبح 
تجمع های  برای  امنیتی  تدابیر  خواهان  و  کرده  انتقاد 
آنان،  گفته  به  شده اند.  خبری  نشست های  و  مردمی 
وضعیت هیچ یک از خبرنگارانی که در این رویداد زخمی 

شده اند، وخیم نیست. 
در کنار این، فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های 
افغانستان نیز با نشر اعالمیه جداگانه نوشته است: »حمله 
بر خبرنگاران بر اساس قوانین نافذه در تمام  جهان، جنایت 
جنگی و عملی مخالف انسانیت و حقوق بشر است.« در 
این اعالمیه همچنان آمده است: »نیروهای امنیتی  باید 
مردم  مال  و  سر  حفظ  قبال  در  را  خویش  مسوولیت  
به ویژه خبرنگاران و دفاتر رسانه ای، درک نموده و جلو 
و  نیروهای کشفی  بگیرند. همچنان  را  همچو رویدادها 
استخباراتی باید عامالن این جنایت هولناک را شناسایی 
و به سزای اعمال شوم شان برسانند.« این فدراسیون نیز 
محلی  مسووالن  به موقع  و  دقیق  اطالع رسانی  خواستار 

طالبان از رویدادها به شهروندان شده است.
افزون بر نهادهای صنفی خبرنگاران در افغانستان، انجمن 
ژورنالیستان افغان در کانادا نیز حمله بر نشست خبری 
در مرکز فرهنگی تبیان را محکوم کرده است. در اعالمیه 
این انجمن آمده است: »با آن که مسوولیت این رویداد را 
تاکنون کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما این 
مساله واضح است که طالبان و سایر گروه های تروریستی 
در جریان دو دهه اخیر حمالت مرگ باری بر خبرنگاران 

و رسانه ها در افغانستان داشته اند.«
از سوی دیگر، دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد 
در افغانستان )یوناما( حمله بر نشست خبری در مرکز 
فرهنگی تبیان را »واقعه غیرقابل قبول« خوانده و تأکید 
یوناما  متوقف شود.  باید  این دست خشونت ها  که  کرده 
افغان  است: »خبرنگاران  نوشته  فیس بوکش  در صفحه 
شجاعت عظیمی از خود نشان می دهند و باید از آن ها 

محافظت شود.« 
گذشته  روز  چهار  در  بلخ  که  است  حالی  در  این همه 
این  از  است.  بوده  جداگانه  خونین  انفجار  دو  گواه 
پیش محمد داوود مزمل، والی طالبان برای بلخ، بامداد 
در  انتحاری  حمله  یک  در  حوت،   ۱۸ پنج شنبه،  روز 
باخت.  جان  و  گرفت  قرار  هدف  کارش  دفتر  نزدیکی 
بر اساس اظهارات منابع، در آن حمله هفت تن به شمول 
جنگ جویان طالبان، زخمی شده اند. مسوولیت آن حمله 

را گروه داعش برعهده گرفته است. 

انفجار را تأیید کرد . همچنان  این  از وقوع حادثه،  پس 
در  طالبان  امنیه  فرماندهی  سخنگوی  وزیری،  آصف 
بلخ، به رسانه ها گفت که این نشست بدون هماهنگی با 
نیروهای طالبان برگزار شده است. آصف وزیری همچنان 
تأیید کرد که دست اندرکاران مرکز تبیان را برای بازجویی 

بازداشت کرده اند. 
که  می دهند  توضیح  رویداد  گواهان  حال،  همین  در 
اطالعات  رییس  سخنرانی  از  پس  مرگ بار  انفجار  این 
ترانه  خواندن  هنگام  در  بلخ،  برای  طالبان  فرهنگ  و 
توسط کودکان رخ داده است. به گفته آنان، شماری از 
دانش آموزان برای خواندن ترانه در این نشست اشتراک 
مواد  انفجار  نتیجه  در  آنان  از  تن  سه  که  بودند  کرده 
جاسازی شده زخمی شده اند. مسووالن محلی طالبان در 
بلخ وضعیت زخمیان را خوب توصیف کرده و گفته اند 
که این افراد به گونه سطحی زخمی شده اند. منابع محلی 
اما با رد ادعای طالبان خاطرنشان می سازند که وضعیت 
شماری از زخمیان به شمول پسر خبرنگار تلویزیون ملی، 
وخیم است. این پسر جوان به جای پدرش در این نشست 
اشتراک کرده بود و اکنون در شفاخانه زیر درمان قرار 

دارد. 
هرچند طالبان تنها جان باختن یک نگهبان این مرکز 
فرهنگی را تأیید می کنند، اما منابع به روزنامه ۸صبح 
از  دیگر  یکی  بلخ،  باشنده  نظری،  اکمل  که  می گویند 
تبیان  فرهنگی  مرکز  در  خونین  حادثه  جان باخته گان 

مرکز فرهنگی تبیان در کابل، 
بلخ و شماری از والیت ها دفتر 
دارد. حدود شش سال پیش 

در ماه جدی 13۹6 خورشیدی 
دفتر این نهاد فرهنگی در کابل 
مورد حمله انتحاری قرار گرفت. 

مسووالن این مرکز خاطرنشان 
ساخته اند که در نتیجه این حمله 

انتحاری دست کم 52 تن جان 
باختند و بیش از 140 تن دیگر 

زخمی شد ند. آسیب دیده گان 
حمله انتحاری شش سال پیش را 

روحانیون، دانش آموزان دینی، 
استادان دانشگاه و خبرنگاران 

شکل می دادند.

فهیم امین
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بیست ودومین سالگرد تخریب پیکره های بودا؛

طالبان برای تخریب بیشتر آستین باال زده اند
این مواد را در قسمت هایی از پیکره صلصال جابه جا 

کنند. 
طالبان  از  هراس  دلیل  به  که  بامیان  باشنده  این 
حدود  شود،  درج  گزارش  این  در  نامش  نمی خواهد 
مستعار  نام  با  گزارش  این  در  و  دارد  عمر  سال   6۰
»محمد« یاد می شود. محمد حدود ۲۲ سال پیش از 
امروز روند تخریب پیکره های بودا را تماشا کرده است. 
او در جابه جایی مواد انفجاری در پیکره های باستانی 
صلصال و شهمامه نیز نقش داشته است. این پیرمرد 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که پس از صدور 
پیکره های  تخریب  بر  مبنی  محمدعمر  مال  فرمان 
بامیان در آن زمان  بودا، مسووالن محلی طالبان در 
نخست روند تخریب مجسمه غول پیکر صلصال را به 
جنگ جویان خود واگذار کردند. به گفته او، در میان آن 
جنگ جویان شماری از شهروندان پاکستانی و عرب نیز 
شامل بودند. آن جنگ جویان حدود یک ماه با استفاده 
از سالح های سنگین مانند هاوان، راکت، تانک و غیره 

تالش کردند، اما موفق به تخریب مجسمه ها نشدند.
غیرنظامی   ۵۰ از  بیش  »طالبان  می افزاید:  محمد 
و  زور  با  هر صبح  را  زندانی  و  اسیر جنگی  بیشتر  و 
تهدید به مرگ بیرون می کشیدند و برای تخریب بودا 
می بردند. زمانی که پیش بودا می رسیدیم، ما را مجبور 
می کردند به کمر خود ریسمان بسته کنیم و از راه رو 
باالی سر تندیس ها روی شانه و تن بودا پایین شویم 
و طبق توصیه کارشناسان طالبان آن جا را کندن کاری 
کنیم و سپس در حفره ها مواد منفجره خمیر شده را 
جاسازی کنیم. این کار ما حدود ۱۵روز طول کشید.« 
محمد با اظهار تأسف عالوه می کند که روز پانزدهم 
او و همراهانش از کار خسته شده بودند و زمانی که 
از پشت تندیس صلصال در حال پایین شدن بودند، 
صدای مهیبی به گوش شان رسید . این پیرمرد می گوید 
که از شدت موج  آن به زمین افتاده و هنگامی که در 
مقابل بودا برای دانستن علت این صدا رسیده، متوجه 
شده که تندیس صلصال منفجر شده است. به سخن 
این پیرمرد، در هنگام انفجار تندیس ۵۳ متره صلصال، 
شماری از جنگ جویان عرب و پاکستانی که در کنار 
و  داشتند  محل حضور  در  نیز  می جنگیدند،  طالبان 
و  می گفتند  تبریک  هم دیگر  به  اکبر«  »اهلل  شعار  با 

خرسندی می کردند.
محمد اضافه می کند که تخریب مجسمه های ۳۵ متره 
شهمامه و بت بچه ۷ متره واقع در دره ککرک در شرق 
وادی بامیان نزدیک به یک هفته را در بر گرفت، اما 

حوادث  متن  در  خود  نویسنده  که  است  این  می زند، 
قرار داشته است و هر آن چه را دیده و شاهد بوده، به 
نگارش درآورده است. نویسنده، جای و جایگاه ویژه ای 
در دستگاه قدرت دولتی در عصر نجیب اهلل داشت و در 
سمت های معاونت وزارت دفاع و گارنیزیون عمومی کابل 
ایفای وظیفه کرده است. همچنان مسوولیت های خطیر 
و خطرخیزی که انجام آن از عهده دیگران بر نمی آمد، به 
او موکول می شد. برای نمونه، ناکام  ساختن طرح کودتای 
شهنواز تنی علیه نجیب اهلل و مذاکره با ناراضی های دولت 
از جمله جنرال دوستم و جنرال مومن، مسوولیت های 
مهمی بود که بر دوش نویسنده گذاشته شده بود. او، 
توانست طرح کودتای شهنواز تنی را به آسانی ناکام کند، 
ولی در اقناع جنرال دوستم و جنرال مومن برای حمایت 

از دولت وقت نتوانست موفق شود.
با خواندن این کتاب، وجوه مشترک فراوانی میان دوران 
زعامت نجیب اهلل و اشرف  غنی یافتم و الجرم بر آن شدم 
تا این وجوه مشترک را به رشته تحریر درآورم. این کتاب 
را که داشتم می خواندم، گاهی احساس می کردم دارم 
روزهای اخیر سقوط »جمهوری اسالمی افغانستان« به 

در اختیار گرفته اند و در ادامه روند تخریب آثار تاریخی 
غیراسالمی این بار به صورت اساسی تر در حال تغییر 

نصاب آموزشی مطابق به ایدیولوژی خود هستند. 

وضعیت کنونی آثار تاریخی در بامیان
شماری از فرهنگیان در بامیان همزمان با فرا رسیدن 
بیست ودومین سالگرد تخریب مجسمه های بودا توسط 
طالبان، از وضعیت کنونی آثار تاریخی در این والیت 
ابراز نگرانی می کنند. به گفته این فرهنگیان، عواملی 
انسانی به طور جدی آثار  مانند رویدادهای طبیعی و 

تاریخی بامیان را در معرض نابودی قرار داده است.
گردشگری  بخش  کارشناس  مستعار(  )نام  فرهاد 
»با  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به  بامیان،  باشنده  و 
روی کار آمدن دوباره طالبان آثار تاریخی بامیان به حال 
خود رها شده اند. در ساحات سرخ به بهانه های مختلف 
ساخت وساز غیرقانونی جریان دارد. هیچ نهادی نیست 
درباره  یا  کند  پیش گیری  ساخت وسازها  این  از  که 
حفاظت از آثار تاریخی برای مردم محل آگاهی دهی 

کند.« 
همچنان یک تن از فرهنگیان بامیان که نمی خواهد 
نامش در این گزارش درج شود، می  گوید که طالبان 
تاریخی  میراث های  از  حفاظت  برای  برنامه ای  هیچ 
از  نه تنها  گروه  این  او،  گفته  به  ندارند.  والیت  این 
این آثار حفاظت نمی کند، بلکه شماری از مسووالن 
و  کاوش ها  از  بسیاری  در  بامیان  در  طالبان  محلی 
سبز  و  سرخ  ساحات  در  غیرقانونی  ساخت وسازهای 
حفاظت شده این والیت دست دارند. این فعال فرهنگی 
عبداهلل  مال  فراقانونی  کاوشگری های  از  نمونه  به طور 
عقب  ساحه  در  بامیان،  در  طالبان  والی  سرحدی، 
پیکره صلصال و از تالش مولوی سیف الرحمان محمد، 
رییس اطالعات و فرهنگ طالبان، برای بازسازی بازار 
کهنه این والیت که در ۱۰۰ متری پیکره تخریب شده 

صلصال واقع شده است، یاد می کند.
این همه در حالی است که بیش از دو دهه از تخریب 
و  شهمامه  صلصال،  متره   ۷ و   ۵۳  ،۳۵ تندیس های 
بُت بچه بامیان از سوی طالبان می گذرد. طالبان در دور 
نخست حاکمیت بر کشور در ۱۱ مارچ ۲۰۰۱ میالدی 
این سه پیکره که نمادهایی از تمدن و فرهنگ دیرینه 
جاهای  بر  افزون  کردند.  تخریب  را  بودند  افغانستان 
خالی این پیکره ها، پنج ساحه تاریخی دیگر از جمله 
شهر های تاریخی غلغله و ضحاک، قلعه غمی، مغاره های 
قول اکرم و مغاره های گوهرگین در فهرست میراث های 
فرهنگی در معرض خطر نزد سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونیسکو( ثبت شده اند. 
هیچ گونه  تاکنون  میراث ها  این  از  حفاظت  برای  اما 
طبیعی،  حوادث  است.  نگرفته  صورت  موثری  کار 
هر  خودسر  ساخت وسازهای  و  مغرضانه  کاوش های 
تاریخی  شگفت انگیز  جلوه های  نابودی  خطر  لحظه 

بامیان را سرعت می بخشد.

او می نویسد: »شهامت، جرئت، افسون کالم، هوشیاری، 
حتا  را  )نجیب اهلل(  او  سیاسی  آب دیدگی  و  زیرکی 
دشمنان و رقبای سیاسی اش چه در سطح ملی و چه در 
سطح بین المللی می ستودند.« )عظیمی، ۱۳۷۸: ۳۲۷( 
باالی  »به سختی  می نویسد:  او  عیب  از  دیگر  جای  در 
برای  خاصی  انگیزه  همیشه  می کرد.  اعتماد  رفقایش 
بی اعتمادی داشت. جاه طلبی و قدرت طلبی یکی از این 

انگیزه ها بود.« )همان: ۳۲6(
پشتون گرا  نجیب اهلل  که  بگذاریم  این  بر  را  فرض  اگر 
پشتون گراهای  یا  پشتون گرایی  تله  در  قطعاً  نبود، 
از  زیاده  اعتماد  نویسنده،  باور  به  بود.  افتاده  افراطی 
برای  آشیل  پاشنه  افراطی،  پشتون گراهای  به  حد 
نجیب اهلل شد و سقوط او را سریع تر کلید زد. نویسنده 
نجیب اهلل  نزدیکی  از   می کند  ارایه  روشنی  نمونه های 
به پشتون گراهای افراطی و دوری جستن از کسانی  که 
وفادار به دولت او بودند و در دوره »دفاع مستقالنه۲« 
نقش بارزی ایفا  کردند. یکی از کسانی  که به نجیب اهلل 
بود.  منگل«  »منوکی  بود،  او  اعتماد  مورد  و  نزدیک 
نویسنده، او را یک پشتون گرای افراطی معرفی می کند 
او  بود.  نجیب اهلل  محبوب  دیگر  کسی  هر  از  بیش  که 
می نویسد:  »به عقیده وی )منوکی منگل( فقط پشتون ها 
حق داشتند که در این کشور فرمان روایی کنند. وی با 
و  صریح  را  عقیده اش  این  خاصی  وقاحت  و  گستاخی 

روشن بیان می کرد.« )همان: ۴۹۳(
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فرمان  به  طالبان  امروز  از  پیش  سال   ۲۲ درست 
مجسمه  دو  گروه،  این  پیشین  رهبر  محمدعمر،  مال 
غول پیکر بودا را در بامیان پس از روزها تالش تخریب 
کردند. اکنون از این دو میراث فرهنگی تنها حفره هایی 
به جا مانده  که در کنار دیگر آثار تاریخی به حال خود 
رها شده است. حکومت های قبلی در دو دهه گذشته 
بنا بر دالیلی هرگز به بازسازی این آثار تاریخی اقدام 
نکردند و گروه طالبان که با تخریب پیکرهای صلصال 
دریافت  را  قرن«  فرهنگی  »قاتالن  لقب  شهمامه  و 
کرده اند، اکنون خود را به حفاظت از آثار تاریخی کشور 
بامیان  در  فرهنگیان  از  شماری  نمی دانند.  پای بند 
پیکره های  بیست ودومین سالگرد تخریب  با  همزمان 
بودا از اهمال در مورد آثار تاریخی ابراز نگرانی دارند 
و می گویند که مسووالن محلی طالبان در پی تخریب 
حال،  این  با  حفاظت شده اند.  سرخ  و  سبز  ساحات 
میراث های  تخریب  باورند که  این  به  باستان شناسان 
از جمله مجسمه های  فرهنگی غیراسالمی در کشور 
بودا یک روند تاریخی است که انگیزه ایدیولوژیک و 

برتری جویانه دارد. 
بامیان صحبت  از باشنده گان  با یکی  در این گزارش 
شده که در تخریب پیکره های بودا دست داشته است. 
او توضیح می دهد که برای مدت ۱۵ روز در مقاطع 
مختلف از سوی طالبان وادار شده تا مواد انفجاری را 
در قسمت هایی از تندیس بودا جابه جا کند. به گفته 
این مرد، او و همکارانش تا روز تخریب این آثار تاریخی 
نمی دانستند که طالبان چرا آنان را وادار می سازند تا 

سخن اول: 
مراد از هر دو احمدزی، داکتر نجیب اهلل احمدزی ]نام 
مکمل[ منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک 
خلق و رییس جمهور پیشین »جمهوری افغانستان۱« 
و دکتر محمداشرف غنی احمدزی ]نام مکمل[ رییس 
است.  افغانستان«  اسالمی  »جمهوری  پیشین  جمهور 
اولی بین سال های ۱۳6۵ تا اوایل ۱۳۷۱ رییس جمهور 
تا   ۱۳۹۳ اواسط  سال های  از  دومی  و  بود  افغانستان 
اداره  را  سوسیالیستی  جمهوری  اولی،   .۱۴۰۰ اواسط 

می کرد و دومی جمهوری اسالمی را. 

سخن دوم: 
چندی پیش کتاب »اردو و سیاست« نوشته سترجنرال 
محمدنبی عظیمی را خواندم. نویسنده، مو به مو حادثات 
و واقعات دوره نجیب اهلل را با قلم سلیس و روان به رشته 
تحریر درآورده است. چیزی که این کتاب را خواندنی تر 
می سازد و بر صحت و وثاقت روایت های آن مهر تأیید 

تخریب تندیس ۵۳ متره صلصال به دلیل استحکام آن 
حدود دو هفته طول کشید. به گفته او، جنگ جویان 
طالبان پیش از بیگار گرفتن غیرنظامیان نیز حدود یک 

ماه تالش کرده بودند. 

در  غیراسالمی  تاریخی  آثار  تخریب  استراتژی 
کشور

با آن که درباره تخریب مجسمه های غول پیکر صلصال 
و شهمامه در بامیان از سوی طالبان حرف های زیادی 
گفته شده و در نظام پیشین مسووالن حکومتی این 
فرهنگی  قتل  عام  و  جنایت  »بزرگ ترین  را  رویداد 
قرن« نیز عنوان کرد ند، اما برخی از پژوهشگران حوزه 
با  مخالفت  و  تضاد  که  باورند  این  به  باستان شناسی 
آثار تاریخی غیراسالمی و تخریب این آثار یک پروسه 
برتری جویانه  و  ایدیولوژیک  انگیزه  که  است  دوام دار 

دارد.
پژوهشگر  و  دانشگاه  استاد  احمدی،  الیق  داکتر 
باستان شناسی، در این  باره به روزنامه ۸صبح می گوید 
از زمان حاکمان پیشین کشور  که نمونه های زیادی 
امیر  و  خان  عبدالرحمان  امیر  اورنگ زیب،  جمله  از 
بسیج  حاکمان  این  که  دارد  وجود  خان  حبیب اهلل 
شدند تا افغانستان را از وجود آثار تاریخی، هنری و 
فرهنگی غیراسالمی پاک سازی کنند. به گفته داکتر 
احمدی، این یک استراتژی شبیه سازی فرهنگی بود؛ 
نابودی آثار فرهنگی غیراسالمی  با  زیرا این حاکمان 
تالش داشتند یک سرزمین کاماًل اسالمی از خود به 

میراث بگذارند.
داکتر احمدی به طور نمونه از حمله امیر عبدالرحمان 
خان به کافرستان در سال ۱۸۸۸ میالدی یاد می کند 
آثار  همه  حمله  آن  در  عبدالرحمان  که  می گوید  و 
تاریخی، فرهنگی و هنری کافرستان را آتش زد و نابود 
کرد و حتا نامش را نیز به »نورستان« تغییر داد. به 
سخن او، این یک پروسه دوام دار بود تا این که در سال 
۲۰۰۱ میالدی طالبان با همان رویکرد مجسمه های 
غول  پیکر بودا را در وادی بامیان نابود کردند . بر بنیاد 
اظهارات داکتر احمدی، طالبان با توپ، تانک، راکت، 
هاوان و دیگر سالح های سنگین نتوانستند پیکره های 
را  غیرنظامیان محلی  این که  تا  تخریب کنند  را  بودا 
پیکره های  را در  انفجاری  مواد  تا  بیگاری گرفتند  به 

صلصال و شهمامه جابه جا کنند. 
این پژوهشگر باستان شناسی خاطرنشان می سازد که 
اکنون پس از ۲۲ سال طالبان دوباره حاکمیت کشور را 

واسطه طالبان را می خوانم، نه روزهای اخیر نجیب اهلل 
را. من در دو زمینه میان هر دو دوره مشترکات فراوان 
یافتم: ۱- خوی و خصلت شخصیتی هر دو احمدزی و 
نحوه رهبری دولت از سوی آن دو؛ ۲- تحوالت سیاسی، 
نهایت  در  و  تحوالت  این  در  نقش کشورهای خارجی 
سقوط هر دو جمهوری. البته تفاوت هایی نیز میان این 
اندک  تشابهات  با  مقایسه  در  که  دارد  وجود  دوره  دو 
و ناچیز می نماید. پرداختن به تشابهات بر عهده نوشته 

حاضر است، نه تفاوت ها. 

۱-  پشتون گرایی، قدرت طلبی و بی اعتمادی
منصفانه  را  نجیب اهلل  پیرامون  نویسنده  دیدگاه  من، 
او  دیدگاه  در  حب و بغض  که  گفت  می توان  یافتم. 
پیرامون نجیب اهلل کم تر متبلور است. نویسنده، نجیب اهلل 
را نه یک پارچه شر معرفی می کند و نه هم یک پارچه 
خیر. می کوشد تا همزمان پرده از نقاط قوت و ضعف 
او.  از ضعف  هم  و  می نویسد  او  قوت  از  هم  بردارد.  او 

8صبح، بامیان
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ی ز حمــــــــــــد ا
فرجام تلخ هر دو

تمکین   مرکز  هدایت  به  بقیه  می شوند.  احضار  کابل 
می کنند، ولی جنرال مومن نه. او نه تنها تسلیم نمی شود، 
بلکه علم عصیان علیه اوامر دولت مرکزی برمی افرازد و 
دگروال ستار را زندانی و حیرتان را به سنگر مستحکم 
و  متحد  دوستم  جنرال  با  کرده  تبدیل  دولت  علیه 
هم دست می شود )همان: ۴۹۵(. نویسنده باور دارد که 
عصیان جنرال مومن علیه فرمان حکومت مرکزی در 
بر آن معضل فایق آمد؛  نبود و می شد که  آغاز جدی 
ولی پشتون گراهای افراطی با شاخ و شانه کشیدن علیه 
جنرال دوستم و جنرال مومن زمینه گفت و گو و برگشت 
آن ها به آغوش حکومت را نابود ساختند. او می نویسد: 
»در هنگام معرفی رسول، جمعه اسک حرف های رکیک 
و زشتی به آدرس جنرال دوستم حواله کرده و متذکر 
می گردد که به زودی به خودکامه گی و زورگویی این سه 
نفر جنراالن ناراضی پاسخ داده می شود.« )همان: ۴۹6(

پشتون گراهای  تله  در  نیز  اشرف  غنی  اگر دقت شود، 
افراطی افتاده بود. اگرچند ادعا می شود که خود وی نیز 
قوم گرا بود و غیرپشتون ها نمی توانستند به دربار او بار 
یابند. آن چه مسلم است، این است که پشتون گرایی وجه 
مشترک زمام داری او و نجیب اهلل بوده است. برای اثبات 

این سخن، چند نمونه در ذیل ارایه می شود:
به ویژه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  غنی  اشرف    -
ارتش اعتماد نداشت. این بی اعتمادی، از این امر ناشی 
امنیتی  نیروهای  اصلی  بدنه  که گمان می کرد  می شد 
نفوس  و  نفوذ  از  او،  را غیرپشتون ها تشکیل می دهند. 
غیرپشتون ها در صفوف نیروهای امنیتی هراس داشت 
و از این  رو، تخلیه و تصفیه صفوف این نیروها از وجود 
غنی  داد.  قرار  خود  کار  اولویت  در  را  غیرپشتون ها 
غیرپشتون ها  وجود  از  را  امنیتی  نهادهای  آ ن که  برای 
پاک سازی کند، برنامه »اصالحات« را به راه انداخت و 
تحت این نام کسان زیادی را که پشتون نبودند، از صف 
نیروهای امنیتی دور ساخت و کسانی را به جای آن ها 
گماشت که وفادار به شخص او بودند. بی اعتمادی غنی 
از  بسیاری  و  نیست  تازه ای  امنیتی سخن  نیروهای  به 
کسانی که در مناصب بلند دولت او کار کرده اند، این ادعا 
را مطرح کرده اند. پس از سقوط جمهوریت، نوشته ای 
وزارت  پالیسی  معین  آزاده خنجانی،  آدرس عبداهلل  از 
دولت در امور صلح، در فضای مجازی منتشر شد که 
به قومی سازی ارتش از سوی اشرف  غنی اشاره داشت. 
ارتش در  از عوامل شکست  نوشته یکی  ایشان در آن 
برنامه »اصالحات« اشرف  غنی  برابر طالبان را تطبیق 
نهادهای  پاک سازی  آن  اصلی  هدف  که  بود  خوانده 
خنجانی،  باور  به  بود.  غیرپشتون ها  وجود  از  امنیتی 
آقای غنی سقوط نجیب اهلل را نتیجه عصیان نظامی های 
غیرپشتون می خوانده است. از این  رو، برای آن که جلو 
واقعه را قبل از وقوع گرفته باشد، تصفیه صفوف نیروهای 
امنیتی از وجود غیرپشتون ها را وجه همت خود قرار داد 
و عملی هم کرد. همچنان به تازه گی اداره بازرس ویژه 
ایاالت متحده امریکا )سیگار( با نشر گزارشی به عوامل 
فروپاشی ارتش پیشین افغانستان پرداخته است. در این 
گزارش قومی سازی ارتش از سوی اشرف  غنی یکی از 
عوامل مهم در فروپاشی آن خوانده شده است. )ر.ک: 

خبرگزاری فارس: ۱۴۰۱-۱۲-۹(
-  روزهایی که شهر هرات در آتش جنگ می سوخت، 
حکومت مرکزی نسبت به وضعیت آن شهر در بی التفاتی 
نیروهای  آدرس  از  طالبان  علیه  جنگ  می برد.  سر  به 
مردمی را محمداسماعیل خان رهبری می کرد. موصوف 
پشتون تبار نبود و با اشرف غنی هم میانه خوبی نداشت. 
هرات  مردم  کنار  در  دشوار  روزهای  آن   در  هم  آن   با 
ایستاد. موصوف بارها از حکومت مرکزی طالب کمک 
نشد. همچنان  داده  اثر  ترتیب  او  مطالبه  به  ولی  شد، 
گفته می شود در جلسه ای که میان نماینده گان مردم 

3-  فساد و مدارا با فسادپیشه گان
نمی کند.  رد  را  نجیب اهلل  علیه  فساد  ادعای  نویسنده، 
تردیدپذیر  را  باشد  نداشته  فساد  در  دستی  او  این که 
یاد  نیکی  به  نجیب اهلل  از  زمینه ها  بسی  در  می داند. 
می کند، ولی قصه فساد که فرا می رسد، دم فرو می بندد 
می نویسد:  او  کند.  دفاع  او  از  قاطعیت  به  نمی تواند  و 
»شایعه بود که وی )نجیب اهلل( به پول و ثروت زیادی 
در هنگام ریاست امنیت دولتی رسیده بود و هنگامی  که 
را می گذرانید،  روزهایش  و آخرین  رییس جمهور شد 
مقدار زیاد اسعار خارجی را به هندوستان ذریعه خانمش 
انتقال داده بود. حرف ها و صحبت های خودش که شبی 
با من در میان گذاشت، تا حدودی به این شایعات صحه 
دستانش  که  گفت  می توان  تردید  با  پس  می گذاشت. 

پاکیزه بوده است.« )همان: ۳۲۷( 
دست  بر  مبنی  شایعه ها  که  می کند  ادعا  نویسنده 
 داشتن نجیب اهلل در فساد مالی زمانی بیشتر اوج گرفت 
چون  خورد؛  کلید  شمال  در  او  علیه  نارضایتی ها  که 
بساط  نارضایتی ها  این  که  می کردند  فکر  بسیاری ها 
قدرت او را برمی چیند و هنگام سقوط ممکن است پول 
بیشتری را با خود به خارج انتقال دهد. نه تنها مردم، که 
رفقای حزبی او نیز به اشاعه این شایعه می  پرداختند. 
فرار  بر  مبنی  شایعه ای  کابل  شهر  »در  می نویسد:  او 
نمودن وی )نجیب اهلل( پخش شده بود و روز تا روز قوت 
از پول های  او مقدار زیادی  می گرفت. مردم می گفتند 
به  از مسکو  را که توسط طیاره های روسی  بی شماری 
همراه  و  کرده  تبدیل  دالر  به  می شود،  فرستاده  کابل 
با فامیلش توسط طیاره آریانا به دهلی فرستاده است. 
یاد  قسم  و  بودند  پرخاشگر  و  عصبانی  حزبی  رفقای 
می کردند که از فرار وی جلوگیری کنند.« )همان: ۵۰۸(

اشرف  غنی که خود را پرچم دار مبارزه با فساد می دانست، 
وجود  فساد  در  وی  داشتن  دست   بر  مبنی  گزارشاتی 
دارد. درست است که  غنی شعار مبارزه علیه فساد را سر 
بود.  با فسادپیشه گان دوگانه  ایشان  می داد، ولی رفتار 
ادعا می شود که او در برابر فسادپیشه گِی کسانی  که به 
او وفادار بودند، سکوت پیشه می کرده است. روشن ترین 
و بزرگ ترین ادعایی که علیه فساد پیشه گی اشرف  غنی 
مطرح می شود، این است او هنگام فرار از افغانستان پول 
هنگفتی را با خود انتقال داده است. پس از فرار اشرف  
رسانه ها  در  روسی  دیپلماتیک  مقام های  از  یکی  غنی 
پیشین  جمهور  رییس  غنی،  اشرف   که  داشت  بیان 
افغانستان، در حالی  که با موترهای پر از پول اسکورت 
می شد، از افغانستان فرار کرد؛ ادعایی که از سوی غنی و 
نزدیکانش همواره رد شده است. )ر.ک: خبرگزاری ایرنا، 

۲۵ اسد ۱۴۰۰. کد خبر: ۸۴۴۳۹۰۸۵( 
فساد از آن جا وجه مشترک میان نجیب اهلل و اشرف  غنی 
افغانستان  از  فرار  ادعا می شود هر دو هنگام  است که 

می خواستند با خود پول هنگفتی را انتقال دهند.

ادامه دارد...

۱. پس از آن که قانون اساسی در زمان ریاست جمهوری 
نجیب اهلل از نو تصویب شد، »جمهوری دموکراتیک خلق 

افغانستان« به »جمهوری افغانستان« تعدیل شد.
۲. پس از آن که نیروهای نظامی شوروی از افغانستان خارج 

شدند، جنگ داکتر نجیب اهلل با گروه مجاهدین، »دفاع 
مستقالنه« خوانده شد.

۳. قوماندان عمومی گروپ اوپراتیفی شمال بود. با جنرال 
دوستم میانه خوبی نداشت. برنامه این بود تا موازنه در 

شمال به سود او و ضرر جنرال دوستم حفظ شود. 
۴. به حیث رئیس ستاد ارتش کار می کرد و دوست دار 

جنرال دوستم بود. نویسنده می گوید که یکی از 
مأموریت های منوکی منگل در شهر مزار تیره  ساختن روابط 

میان آن دو بود.
۵. قوماندان عمومی حیرتان بود. 

6. در فرقه ۱۸ بلخ ایفای خدمت می کرد و تنها از جنرال 
دوستم فرمان می برد. 

۷. قوماندان مفرزه هوایی شهر مزار شریف بود و از جنرال 
جمعه اسک اطاعت نمی کرد. 

۸. قوماندان سارندوی والیت بلخ بود و از جنرال جمعه 
اسک اطاعت نمی کرد. 

جنرال  فعاالنه  حضور  منگل  منوکی  نویسنده،  باور  به 
دغدغه ای  و  برنمی تافت  را  کشور  شمال  در  دوستم 
نداشت جز به انزوا راندن او. از این  رو، به شهر مزار رفت 
و مدتی در آن جا ماند. بسیج قوماندان های پشتون در 
شمال علیه جنرال دوستم و راندن او از صحنه، هدف 
سفر او را تشکیل می داد. این در حالی است که پیش 
از این، والیت خوست به دست گروه مجاهدین سقوط 
کرده بود و جالل آباد و گردیز نیز در معرض تعرض قرار 
داشتند و مهم تر از آن ولسوالی دولت آباد والیت بلخ هم 
سقوط کرده بود که قوماندان های پشتون در شمال قادر 
به بازپس گیری آن نبودند، از جمله جمعه اسک۳. ولی 
جنرال دوستم با قطعات تحت امر خود توانست ولسوالی 
دولت آباد را دوباره در اختیار دولت قرار دهد؛ کاری که 
آن  هم حساسیت  با  بودند.  عاجز  آن  انجام  از  دیگران 
نه تنها فرو  افراطی علیه جنرال دوستم  پشتون گراهای 
او می نویسد: »او  اوج هم می گرفت.  بلکه  نمی نشست، 
)جنرال دوستم( خواهان آن گردید که برای محافظت 
برایش  نظامی  قطعه  یک  منظوری  دولت آباد  دایمی 
داده شود تا در دولت آباد مستقر گردد. موضوع فوق را 
آصف دالور۴ تأیید کرد، ولی جمعه اسک بنا بر تحریک 
منوکی منگل با آن مخالفت نمود. منوکی منگل ضمن 
مالقاتی که با داکتر نجیب داشت، به او گفت اگر هر روز 
پیشنهادات دوستم را مبنی بر ایجاد قطعات جدید قبول 
نمایید، به زودی در هر والیتی یک قطعه نیرومند مربوط 
اندام خواهد کرد و روزی فرا خواهد  به دوستم عرض 
رسید که آن ها از دولت مرکزی اطاعت نکنند. همچنان 
از این که در اکثر پست ها و چوکی های قوماندانیت در 
والیت بلخ افراد غیر پشتون توظیف گردیده اند، در رنج 

بود.« )همان: ۴۹۵-۴۹۴(
را،  او  امر  تحت  قطعات  و  دوستم  جنرال  نویسنده، 
باور  نویسنده  می خواند.  زمان  آن  ارتش  فقرات  ستون 
و  لوگر  در  دوستم  جنرال  امر  تحت  قطعات  که  دارد 
گردیز و اطراف کابل در تأمین امنیت آن مناطق و پس  
زدن تهاجم دشمن نقش انکارناپذیری داشته  است. او، 
گالویز شدن دولت با جنرال دوستم را پایان عمر دولت 
برای سرکوب جنرال  تالش  نویسنده، خطر  می خواند. 
بدان  او  ولی  می کند،  گوش زد  نجیب اهلل  به  را  دوستم 
ترتیب اثر نمی دهد. او از گفت و گوی خود با نجیب اهلل 
قطعات  این  موجودیت  فعلی  لحظات  »در  می نویسد:  
گردیز،  در  محاربه  اول  خطوط  در  دوستم(  )جنرال 
لوگر و پوسته های امنیتی اطراف کابل به معنای دوام 
صورت  در  می گردد.  تلقی  ما  رژیم  موجودیت  ادامه  و 
طرف  از  نقاط  آن  نمودن  ترک   یا  و  موجودیت  عدم 
آن ها سقوط کابل و رژیم ما حتمی می گردد.« )همان: 
۴۹۷( نجیب اهلل نگرانی نویسنده را جدی نمی گیرد و در 
مسیری گام می گذارد که منوکی منگل برایش ترسیم 
کرده است. منگل او در پاسخ نویسنده می گوید: »همین 
اکنون اگر معاش آن ها )جنرال دوستم و سایر ناراضی ها( 
آن ها  ندارند. وضع  تسلیمی  چاره ای جز  کنم،  قطع  را 
زیرا  بیشتر می ترسند؛  تو کرده  و  از من  نیست.  خوب 
می دانند که اگر بخواهم مزار، شبرغان و حیرتان را با 

خاک یک سان خواهم نمود.« )همان: ۴۹۹(  
قوماندان های  بساط  که  بود  این  منگل  منوکی  طرح 
غیر پشتون در شمال کشور برچیده شود و جای خالی 
آنان با قوماندان های پشتون پر شود. نجیب اهلل هم روی 
شمال  در  تصفیه  روند  و  می زند  تأیید  مهر  طرح  این 
کلید می خورد. بر اساس این طرح جنرال رسول )مشهور 
به بی خدا( به حیث قوماندان فرقه ۱۸ و دگروال ستار 
توظیف  حیرتان  گارنیزیون  قوماندان  به حیث  بشرمل 
از  غیر پشتون  قوماندان های  از  تن  چهار  و  می شود 
جنرال  نظیمی6،  جمعه  جنرال  مومن۵،  جنرال  جمله 
به  و  منفک  وظیفه  از  احمدیار۸  جنرال  و  هالل الدین۷ 

هرات در مجلس نماینده گان و مقام های حکومتی برگزار 
شده بود، پیشنهاد شده بود که برای مدیریت بهتر جنگ 
در هرات نیاز است تا اسماعیل خان به حیث والی این 
والیت گماشته شود؛ چون از نفوذ و محبوبیت در میان 
مردم برخوردار است و در جنگ نیز مردی کارکشته و 
امنیت  اما دکتر حمداهلل محب، مشاور  آب د یده است؛ 
ملی وقت، با این پیشنهاد مخالفت ورزیده بود. مخالفت 
ایشان با این پیشنهاد را جز این نمی توان تعبیر کرد که 
سقوط شهر هرات به دست طالبان را ترجیح می داده 

است بر این که اسماعیل خان والی آن والیت شود.
در  داشت.  هرات  شبیه  سرنوشتی  هم  بلخ  والیت    -
کنار  در  نور  عطامحمد  و  دوستم  مارشال  والیت  این 
از  دو  هر  می رزمیدند.  طالبان  علیه  امنیتی  نیروهای 
مزار شریف  شهر  به  نسبت  مرکزی  حکومت  بی مهری 
حکومت  سوی  از  مزار  در  وضعیت  داشتند.  شکایت 
قول اردوی  که  بود  به گونه ای سامان دهی شده  مرکزی 
مزار با مارشال دوستم و عطامحمد نور همکاری نداشته 
باشد. قول اردوی مزار در آن زمان از سوی یک نظامی 
پشتون تبار اداره می شد. اختیارات و امکانات جنگی در 
قول اردو متمرکز شده بود. قول اردو از یک  سو مطالبات 
این دو را جدی نمی گرفت و از سپردن تجهیزات جنگی 
به قطعات تحت امر آن ها اجتناب می ورزید و  از دیگر 
سو، اراده و اداره ای برای جنگ علیه طالبان در قول اردو 
وجود نداشت. این ادعایی است که بارها در مصاحبه های 
مارشال دوستم و عطامحمد نور با رسانه ها مطرح شده 
می توان   )۱۴۰۰-6-۵ فارسی:  بی بی سی  )ر.ک:  است. 
این گونه استنباط کرد که سقوط مزار به دست طالبان 
و  بر وضعیتی که مارشال دوستم  ترجیح داده می شد 

عطامحمد نور بر آن مسلط باشند.

2-  تفرقه بینداز و حکومت کن
 به باور نویسنده، سیاست »تفرقه بینداز و حکومت کن« 
خاصه نجیب اهلل بود. این سیاست معطوف به استفاده از 
یک قوم علیه قوم دیگری بود. بنا بر ادعای نویسنده، او 
با توسل به پشتون ها می خواست اوزبیک ها را مهار کند 
علیه  در والیت جوزجان  این سیاست  برعکس.  یا هم 
جنرال دوستم اعمال شده بود. جنرال دوستم با وصف 
آن که به زعم نویسنده سرباز صادق و وفادار به دولت 
بود، با آن  هم نجیب اهلل از رشد و نفوذ او در شمال هراس 
داشت و تالش می ورزید با توسل به ابزارهای گوناگون او 
را مهار کند. برای مهار جنرال دوستم در شمال، کسی 
به نام عبدالرسول )مشهور به بی خدا( را به حیث افسر 
سارندوی در جوزجان فرستاده بود که بعدها اختیارات 
او داده شد. او وظیفه ای نداشت جز خلق  بیشتری به 
درد سر برای جنرال دوستم. عظیمی می نویسد: »این 
سیاست تفرقه اندازی و حکومت کردن، خاصه نجیب اهلل 
بود؛ زیرا که رسول هیچ گونه پایگاه مردمی  در جوزجان 
نداشت. فقط شخصی بود که بنا بر دستور مرکز در آن جا 
روزی  استعمال می شد.  علیه دوستم  و  بود  نازل شده 
نبود که رسول باالی تقسیم مناطق، انسداد نمودن راه ها 
و سایر مسایل خرد و بزرگ با دوستم در جنگ و ستیز 

نباشد.« )عظیمی، ۱۳۷۸: ۳۴۲(
مارشال دوستم در عصر زعامت اشرف  غنی هم با این 
سیاست »تفرقه بینداز و حکومت  کن« دست در پنجه 
بود. غنی نمی توانست حضور قدرت مند و فعاالنه مارشال 
به دنبال  این  رو،  از  برتابد؛  را  دوستم در شمال کشور 
البته  او.  راندن  انزوا  به  و  مهار  برای  بود  فرصت  شکار 
مارشال  اوزبیک ها  به  توسل  با  غنی  که  تفاوت  یک  با 
دوستم را می خواست مهار کند. فربه کردن نظام الدین 
قیصاری، احمد ایشچی و فرزندانش و... در برابر مارشال 
که  بود  عامدانه ای  و  سامان مند  تالش های  دوستم 
می گرفت.  صورت  او  مهار  برای  غنی  اشرف   سوی  از 
که  هنگامی  در  او  قانونی  تحدید حدود صالحیت های 
معاون اول ریاست جمهوری بود و ممانعت او از جنگ 
در برابر طالبان را نیز می توان تالشی در همین راستا 
دانست. خلع دوستم از قدرت و به انزوا راندن او از سوی 
نجیب اهلل و اشرف  غنی بیش از آن که به سود آن دو تمام 

شود،  منتهی به زیان ویرانگر شد. 
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لی کیانگ نخست وزیر چین شد
بر بنیاد گزارش ها، لی کیانگ از سوی شی جین پینگ، رییس جمهور چین، به عنوان نخست وزیر این کشور معرفی شده و 
او به گونه رسمی توسط پارلمان این کشور نیز تایید شده است. رسانه های بین المللی روز شنبه، ۱۱ مارچ، گزارش داده اند 

که در مجموع دو هزار و ۹6۳ نماینده کنگره ملی خلق چین به آقای لی که توسط شی جین پینگ معرفی شده بود، رای 
داده اند. او سپس سوگند یاد کرده و افزوده که به قانون اساسی چین وفادار باشد و برای ساختن یک کشور مرفه، قوی، 

دموکراتیک، متمدن، هماهنگ و بزرگ و مدرن سوسیالیستی تالش کند. لی 6۳ ساله که متحد نزدیک شی است، به عنوان 
یک عمل گرا شناخته می شود و وظیفه احیای اقتصاد در حال مبارزه چین را بر عهده خواهد داشت.
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زرداری:  
جامعه جهانی نباید احساس 

مسلمانان در برابر اسالم هراسی 
را دست کم بگیرد

بریتانیا:  
پیشروی روسیه در باخموت ممکن است با خسارات 

سنگین همراه باشد
ادامه اعتراضات ضد دولتی 
در اسراییل؛ بیش از ۳۰۰ 
هزار تن به جاده ها برآمدند

در  پاکستان،  خارجه  امور  وزیر  زرداری،  بوتو  بالول 
که  است  گفته  متحد  ملل  سازمان  مقر  در  سخنرانی 
برابر  در  را  مسلمانان  احساس  نباید  جهانی  جامعه 

اسالم هراسی های عمدی دست کم بگیرد.
مارچ،   ۱۱ شنبه،  روز  پاکستان،  رسانه های  از  دان، 
گزارش داده که بالول زرداری بوتو در نشست سازمان 
ملل در نیویارک گفته است که مسلمانان به ناحق در 
پی اسالم هراسی های عمدی هدف قرار گرفته اند؛ اما این 

موضوع کمتر بازتاب یافته است.
»خطرات  است:  گفته  پاکستان  خارجه  امور  وزیر 
اسالم هراسی اکثراً زمانی توجه جهانی را به خود جلب 
می کند که یک عمل فجیع خشونت آمیز و تروریستی، 
مسلمانان بی گناه را مورد حمله قرار می دهد؛ در حالی 
که تبعیض و نفرت روزانه علیه مسلمانان تا حد زیادی 

نادیده گرفته می شود.«
بالول زرداری بوتو خواستار انتصاب نماینده ویژه سازمان 
ملل برای مبارزه با اسالم هراسی، اتخاذ تدابیر بین المللی 
برای محافظت از اماکن مقدس و تصویب قوانینی برای 

غیرقانونی کردن سخنان نفرت  انگیز شده است.
در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل 
هشدار  اسالم هراسی  محکومیت  در  پیامی  در  متحد، 

داده که مسلمانان با نفرت فزاینده ای روبه رو هستند.
این گفته ها در آستانه تجلیل از ۱۵ مارچ، روز جهانی 

مبارزه با اسالم هراسی، بیان شده است.

آسوشیتد پرس، ناوقت روز شنبه، ۱۲ مارچ، به نقل از 
مقامات ارتش بریتانیا، گزارش داده است که نیروهای 
روسی در عملیات خود برای تصرف شهر باخموت در 
شرق اوکراین، پیشرفت کرده اند؛ اما تداوم حمله آن ها 

بدون تلفات جانی دشوار خواهد بود.
وزارت دفاع بریتانیا در آخرین ارزیابی خود اعالم کرده 
کنترل  تحت  واگنر  گروه  نظامی  شبه  واحدهای  که 
کرملین بیشتر بخش شرقی باخموت را تصرف کرده اند 
و رودخانه ای که از میان شهر می گذرد نیز اکنون خط 

مقدم نبرد را نشان می دهد.
منطقه  چهار  از  یکی  دونتسک،  در  معدنی  شهر  این 
اوکراین قرار دارد که والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه سال گذشته به طور غیرقانونی آن را ضمیمه 

کرد.
و  واگنر  گروه  نیروهای  که  ادعا  بریتانیا  دفاع  وزارت 
خطوط تدارکاتی اوکراین در برابر »تالش های مستمر 
جنوب«  و  شمال  از  مدافعان  زدن  دور  برای  روسیه 
تالش  واگنر  گروه  نیروهای  زیرا  هستند،  آسیب پذیر 

بیش از ۳۰۰ هزار اسراییلی شنبه شب، ۱۱ 
مارچ، در سراسر این کشور در دهمین هفته 
متوالی علیه تالش های دولت برای بازنگری 
اساسی در سیس قضایی این کشور تظاهرات 

کردند.
اصالحات  الیحه  لغو  خواستار  معترضان 
اسراییل  پارلمان  آن  بربنیاد  که  قضایی اند 
صالحیت پیدا می کند تا بعضی از دستورات 

دادگاه عالی این کشور را لغو کند.
به گفته معترضان، اعطای چنین صالحیتی 
به  رساندن  آسیب  باعث  پارلمان  به 

دموکراسی می شود.
از  نقل  به  بین المللی  رسانه های 
گزارش  راه پیمایی  این  سازمان دهنده گان 
داده اند که حدود نیم میلیون تن در سراسر 

اسراییل به شهرها بر آمده اند.
دولت  که  صورتی  در  داده اند  هشدار  آنان 
اعالم  با  نکند،  لغو  را  بازنگری  قوانین 
برنامه ریزی شده »روز تشدید مقاومت« برای 
پنج شنبه، واکنش های خود را بیشتر خواهند 

کرد.
 به گفته سازمان دهنده گان این تظاهرات ها، 
تالش  آن ها  جاری  هفته  چهارشنبه  روز 
خواهند کرد تا سفر برنامه ریزی شده بنیامین 

نتانیاهو به برلین را نیز مختل کنند.
سفر  شدن  مختل  از  گزارش هایی  پیشتر 
لوئید آستین، وزیر دفاع امریکا به تل آویو نیز 
به دلیل گسترش اعتراضات در این کشور به 

نشر رسیده بود.
نتانیاهو  علیه  تظاهرات  که  است  گفتنی  
برای دهمین هفته متوالی ادامه دارد و در 
نیروی  پیشین  فرماندهان  راه پیمایی ها  این 
پولیس، قضات دادگاه ها  فرماندهان  هوایی، 

و افسران ارشد این کشور نیز شرکت دارند.
از  همواره  اسراییل  دولت  حال،  این  با 
معترضان به نام اغتشاش گر یاد کرده، اما با 
افزایش  به  رو  آنان  تعداد  گذشت هر هفته 

است.

معترضان خواستار لغو الیحه اصالحات 
قضایی اند که بربنیاد آن پارلمان اسراییل 

صالحیت پیدا می کند تا بعضی از دستورات 
دادگاه عالی این کشور را لغو کند.

نزدیک  آنها  به  غافل گیرانه  حرکت  یک  در  می کنند 
می شوند.

سربازان  »پیشروی  افزود،  وزارتخانه  این  حال،  این  با 
واگنر بسیار چالش برانگیز خواهد بود زیرا به اوکراین 
پل های کلیدی روی رودخانه را ویران کرده است، در 
حالی که شلیک تک تیراندازان اوکراینی از ساختمان 
های مستحکم در غرب، نوار نازکی از زمین باز را در 

مرکز شهر ایجاد کرده است.«
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین نیز گزارش داده که 
روسیه روز شنبه، ۱۱ مارچ، دست کم ۳۴ حمله را از 
چند موشک انداز به مناطق مختلف این کشور انجام 

داده است.
به گفته این مرکز، گلوله باران روسیه از صبح جمعه تا 
صبح شنبه در شهر های خرسون و دونتسک دست کم 

پنج کشته و ۱۹ زخمی بر جای گذاشته است.
که  جایی  دونتسک،  شده،  نشر  گزارش های  بنیاد  بر 
باخموت در آن واقع شده، در چندماه اخیر، همه روزه 

گواه گلوله باران نیروهای روسی بوده است.

شوهر  و  زن  یک  بین المللی،  رسانه های  گزارش  به 
کشته  شکاری  گلوله  ضرب  با  خانه شان  در  امریکایی 

شده اند.
بامداد  رویداد  این  که  داده  گزارش  نیوز  ای بی سی  
ردموند  ساحه  در  محلی  وقت  به  مارچ،   ۱۱ جمعه، 
بربنیاد  است.  داده  رخ  امریکا  واشنگتن  دی سی 
اطالعات نشر شده، جسد مظنون این رویداد که رامین 
رویداد  وقوع  محل  در  نیز  داشته،  نام  خداکرم رضایی 

توافق  از  بین المللی  و  منطقه ای  استقبال های  ادامه  در 
دبیرکل  ایران،  و  سعودی  میان  مناسبات  ازسرگیری 
اتحادیه عرب اعالم کرده است که این توافق می تواند به 

تحقق ثبات منطقه ای کمک کند.
از  نقل  به  مارچ،   ۱۱ شنبه،  روز  بین المللی  رسانه های 
احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، گزارش داده اند که 
او گفته است: »این توافق نامه به رویارویی میان دو کشور 
در بازه بیش از هفت سال، پایان می دهد و گامی است 
که می تواند بیانگر فاز مثبت جدیدی در روابط دوجانبه 
منطقه ای  ثبات  از  بخشی  تحقق  به  بسا  چه   که  باشد 

در  ردموند،  پولیس  رییس  لو،  دارل  است.  شده  پیدا 
یک نشست خبری گفته است که مظنون این رویداد با 

شلیک به خود، به زنده گی اش پایان داده است. 
هنوز انگیزه قتل این زن و شوهر از سوی یک مرد ظاهراً 
رویدادهای  که  است  گفتنی   نیست.  معلوم  شکارچی 
افزایش  اخیراً  امریکا  در  مر گبار  تیراندازی های  مرموز 
یافته است. براساس گزارش ها، این کشور دست کم هر 

هفته یک  بار گواه رویداد های مرگبار تیر اندازی است.

کمک کند.«
دبیرکل اتحادیه عرب همچنان تالش های چین، عراق و 
سلطنت عمان در کمک به دست یابی به این توافق نامه را 

تحسین کرده است.
اتحادیه اروپا نیز ساعاتی پیش طی بیانیه ای از توافق نامه 
برقراری دوباره روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی 

و ایران استقبال کرد.
در این بیانیه آمده است که به  دلیل نقش مهم سعودی 
و ایران در امنیت منطقه ای، ازسرگیری روابط میان دو 
کشور می تواند در برقراری ثبات منطقه ای نقش داشته 

باشد.
گفتنی است که دولت های عربستان سعودی و ایران روز 
روابط  ازسرگیری  برای  توافق  از  بیانیه ای  طی  گذشته 

دوجانبه خبر دادند.
توافق  طرف  دو  انجام شده،  گفت وگوهای  نتیجه  در 
کرده اند که تا دو ماه دیگر روابط دیپلماتیک را از سر 
بازگشایی  را  نماینده گی شان  و  سفارت خانه ها  و  گرفته 

کنند.

کشته شدن زن و شوهر امریکایی با ضرب گلوله شکاری

اتحادیه عرب توافق سعودی و ایران را گامی در راستای 
تحقق ثبات منطقه ای دانست


