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انتقاد وزارت صحت از همکاری نکردن مردم؛ 
»کشور در اوج فاجعه قرار دارد«

 طالبان دامنه خشونت ها 
را گسترش داده اند



 

به  ولسوالی  یازده  دست کم  گذشته،  ماه  دو و نیم  جریان  در 
از  تعمداً  که  می گوید  دولت  است.  افتاده  طالبان  گروه  دست 
راهبرد  از  این کار بخشی  و  آمده  بیرون  این شمار ولسوالی ها 
جنگ در شرایط فعلی است. گروه طالبان اما مدعی است که 
بر ولسوالی های فوق از راه حمالت تهاجمی، تسلط یافته است. 

تسلط گروه طالبان در جریان دو و نیم ماه جنگ بر یازده ولسوالی، 
یک خبر بد برای مردم است. مهم این نیست که گروه طالبان 
از چه راهی و چگونه بر این ولسوالی ها تسلط یافته است، مهم 
این است که دولت فعاًل در این ولسوالی ها حضور ندارد. برای 
مردمی که از رژیم سخت گیر و سرکوب گر گروه طالبان خاطره 
خوش نداشتند، تسلط این گروه بر این ولسوالی ها قطعاً یک خبر 

ناراحت کننده است. 
از جانب دیگر، ولسوالی تنها یک ساختمان اداری یا چند پاسگاه 
دارای  که  است  دولت  از یک  تمثالی  ولسوالی  نیست؛  پولیس 
قلمرو، ملت/ مردم و حاکمیت است. با سقوط هر ولسوالی، بساط 
محدودتر  قلمروش  و  برچیده  آن  از  مرکزی  دولت  حاکمیت 
از آن جدا می افتد. در مقابل، گروه  از ملت  می شود و بخشی 
طالبان با تصرف هر ولسوالی، به یک دستاورد بزرگ می رسد؛ 
شعاع وجودی اش گسترش می یابد، به منابع مالی بیش تر دست 
می یابد، رعیت بیش تر گرد می آورد و در نتیجه مجال می یابد 
تا اراده سیاسی خود را اعمال کند و تقدیرات آینده بخشی از 
مردم را به دست بگیرد. برای گروه طالبان که قباًل کوه به کوه و 
دره به دره در گریز و فرار بود، داشتن تسلط بر بخشی از جغرافیا 
و مردم و اعمال قدرت، یک دستاورد بزرگ است. این اتفاق به 
همان میزان برای دولت مرکزی که در پی استقرار و ثبات است، 

زیان بار و خطرناک است. 
اگر به قضیه سقوط از نگاه عددی هم نگاه شود، سقوط یازده 
نگاه  از  است.  رقم درشت  ماه یک  ولسوالی در جریان دو و نیم 
این  برای  ولسوالی ها،  از  این شمار  بر  تبلیغاتی، تسلط طالبان 
گروه بسیار روحیه بخش است. در مقابل، روحیه مردم وفادار به 
دولت با مشاهده این اتفاقات به شدت می شکند؛ حتا اگر دولت 
به سقوط این ولسوالی ها اذعان هم نکند و خروج از ولسوالی های 

فوق را زیر نام تاکتیک جنگ خود تبلیغ کند. 
دولت اگر خیال آن دارد که تنها از مراکز والیت ها و همین طور 
ولسوالی های مهم دفاع کند، باید در سیاست عقب نشینی خود 
سخت گیر و دوراندیش باشد. روشن است که بعضی از ولسوالی ها 
برای دولت اهمیت حیاتی ندارد؛ اما خروج از این ولسوالی ها باید 
تابع یک برنامه منظم باشد. عقب نشینی تاکتیکی باید نفع دولت 
در گستره سیاست  دولت  و همین طور سود  میدان جنگ  در 
با  باید  افکار عمومی را ضمانت کند. این کار  و جایگاه آن در 
مهارتی انجام شود که گروه طالبان نتواند از آن در جنگ روانی و 
تبلیغاتی خود حداکثر استفاده را ببرد. متاسفانه اتفاقات دو و نیم 
ماه گذشته زیاد به نفع دولت تفسیر نمی شود و این گروه طالبان 

است که بیش ترین سود را از این اتفاقات برده است. 
گروه طالبان با تصرف هر ولسوالی از آن به عنوان یک »فتح 
بزرگ« یاد می کند. اثر روانی این تصرفات بر روحیه جنگ جویان 
این گروه آن است که خود را در موضع »پیروزی« و »فتح« 
ببیند. برای یک گروه شورشی، دست یافتن به چنین روحیه ای، 
یک غنیمت است؛ در حالی که این روحیه برای دولت در حال 
است  بهتر  رو،  این  از  است.  جدی  تهدید  یک  آن،  با  جنگ 
تصمیمات نظامی دولت در جنگ با گروه طالبان به شکلی اتخاذ 
شود که پیامدهای منفی آن بسیار کم باشد و گروه طالبان نتواند 

از آن سود تبلیغاتی ببرد. 
سازد.  شریک  مردم  با  را  خود  عقب نشینی  برنامه  باید  دولت 
اصطالح »عقب نشینی تاکتیکی« برای مردم در حالی که یک 
اصطالح آشنا است، مبهم نیز است. مردم به درستی نمی دانند 
که دولت در ازای این عقب نشینی، چه چیزی را به دست می آورد 
و سود نهایی از این کار چیست. آن ها وقتی به دست کم یازده 
مورد عقب نشینی در جریان دو و نیم ماه گذشته نگاه می کنند، 
واقعاً در شوک فرو می روند. ترس مردم آن است که نکند پشت 
این کار معامله ای و یا دسیسه ای نهفته باشد؛ زیرا توقع آن است 
که دولت در تقالی استقرار و بقا، نباید به عقب نشینی در چنین 
ابعاد بزرگ دست بزند. بنابراین، مردم ضمن آن که نگران چنین 
سیاستی هستند، انتظار دارند که دولت درباره اتفاقات دست کم 
آن که  برای  مردم  بدهد.  آن ها وضاحت  برای  اخیر  ماه  دو و نیم 
بتوانند تکلیف خود با آینده را روشن کنند، به چنین وضاحتی 

نیاز دارند.

نگران عقب نشینی هستیم
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امور  وزیر  قریشی،  8صبح، کابل: شاه محمود 
محب،  حمداهلل  سخنان  به  پاکستان،  خارجه 
نشان  تند  واکنش  کشور،  ملی  امنیت  مشاور 
تماس های  پاکستان  که  کرده  تأیید  و  داده 

رسمی خود با وی را قطع کرده است.
سخنان  از  جوزا،  پانزدهم  شنبه،  روز  قریشی 
و  کرد  انتقاد  تندی  به  پاکستان  درباره  محب 
از او خواست که سخنانش را اصالح کند. این 
مقام پاکستانی افزود: »از زمان سخنرانی شما 
پاکستان  مردم  تمام  و  من  خون  ننگرهار،  در 
از شدت عصبانیت در حال جوشیدن است و 
شما باید شرمنده باشید و در قبال سخنان تان 

مقصر هستید«.
که  است  گفته  ملتان  در  نشستی  در  قریشی 
پاکستان تنها به فکر صلح و ثبات در منطقه 
است و در جریان سال های متمادی هزینه های 
را  تروریستان  جانب  از  جانی  و  مالی  سنگین 

متحمل شده است.

او تصریح کرد: »می خواهم مشاور امنیت ملی 
به من گوش دهد. من به عنوان وزیر خارجه 
این  به  اگر شما  پاکستان صحبت می کنم که 
سخنان و اتهامات علیه پاکستان ادامه دهید، 
نخواهند  احترام  شما  به  دیگر  پاکستان  مردم 

گذاشت و دست دوستی نخواهند داد«.
وزیر خارجه پاکستان در ادامه گفت که امیدوار 
است حمداهلل محب رفتار خود را اصالح و در 
گفتار خود تأمل کند. او افزود: »من با جامعه 
عنوان  به  فرد  این  که  می کنم  مطرح  جهانی 
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، در واقع 
یک عنصر تبا ه کننده صلح در افغانستان است«.
افغانستان  از مردم  امور خارجه پاکستان  وزیر 
که آرزوی صلح دارند، خواسته است که با محب 

صحبت کنند تا رفتارش اصالح شود.
حمداهلل محب در بیست وسوم ثور در سخنانی 
استفاده  با  پاکستان  بود که  گفته  ننگرهار  در 
از یک »گروه قدرت طلب« در صدد گسترش 

مرزهای خود در داخل افغانستان است.
محب در جمعی در ننگرهار با لحن تند علیه 
پاکستان سخنرانی کرد. او در این سخنرانی حتا 
گفت که دو دیپلمات این کشور ۱۱ دالر را از 

کوریای جنوبی دزدیده اند.
دفتری  »در  کرد:  تصریح  ملی  امنیت  مشاور 
با  می آید.  اطالعات  هرگونه  می کنم،  کار  که 
وضعیت  می کنم،  دیدار  دیپلماتان  و  نظامیان 
که  می خواهد  همسایه  است.  واضح  بسیار 
تاریخ را تکرار کند. سرحدات خود را گسترش 
دهد. ۱۸۰ سال پیش شاه شجاع معامله کرد و 

پیشاور را از ما گرفت«.
که  شد  گزارش  محب،  اظهارات  این  از  پس 
او را قطع کرده است.  با  پاکستان روابط خود 
این  در  رسمی  پیام  هیچ  که  گفت  اما  محب 
مورد از سوی پاکستان دریافت نکرده است و 
انتظار رفتار غیردیپلماتیک از سوی این کشور 

را نیز ندارد.
در  کشور،  خارجه  وزیر  اتمر،  محمدحنیف 
هرات در مورد قطع روابط دیپلماتیک حکومت 
مشاور  که  گفت  محب  حمداهلل  با  پاکستان 
امنیت ملی از نام افغانستان روی مساله قطع 
خون ریزی و پیش رفت در صلح تأکید کرده و 
این دو مساله نگرانی مردم و دولت افغانستان 

است.
از دید آقای اتمر، حالت ایجاد شده در مناسبات 
برای  خاص  که  نیست  حالتی  بین المللی 
وی  و  باشد  ایجاد شده  پاکستان  و  افغانستان 
از ایجاد این حالت متاسف است، اما حکومت 
افغانستان نمی گذارد این مساله مانع همکاری 

بین دو دولت شود.

خارجه  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  8صبح، هرات: 
کشور، می گوید که بدون همکاری پاکستان قطع 
خون ریزی و پیش رفت در صلح ممکن نیست. او 
روز یک شنبه، شانزدهم جوزا، در نشستی خبری 
در هرات گفت دولت و مردم افغانستان به خوبی 
درک می کنند که بدون همکاری پاکستان، ممکن 
پیش رفت  صلح  در  و  خون ریزی  قطع  در  نیست 

حاصل شود.
وی افزود: »همکاری با پاکستان برای دولت و مردم 
افغانستان حتمی است و بر این باور هستیم که در 
هر حالت گفت وگو و همکاری را باید با پاکستان 
روابط  قطع  مورد  در  هم چنان  او  کنیم«.  حفظ 
محب،  حمداهلل  و  پاکستان  حکومت  دیپلماتیک 

گزارش  آلمانی  رسانه های  کابل:  8صبح، 
هزاران  دارد  نظر  در  آلمان  ارتش  که  داده اند 
بوتل از نوشیدنی های الکولی را از افغانستان با 
خود ببرد. سربازان آلمانی به دالیل امنیتی از 

نوشیدن الکول در افغانستان منع شده اند.
دویچه ویله به نقل از مجله آلمانی »اشپیگل« 
لیتر  هزار   ۲۰ حدود  که  است  کرده  گزارش 
بیر، ۳۴۰ بوتل شراب، زکت )شراب گازدار( و 
انواع دیگر از نوشیدنی های الکولی قرار است از 

افغانستان به آلمان منتقل شود.
طبق این گزارش، آنزگار مییر، فرمانده نیروهای 
آلمانی دستور داده است که سربازان این کشور 

8صبح، کابل: سفارت آلمان در کابل گفته است 
که از تداوم خشونت »ناموجه« علیه غیرنظامیان، به 

ویژه جامعه هزاره، بهت زده شده است.
این سفارت روز شنبه، شانزدهم جوزا، با نشر توییتی 

با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است.
سفارت آلمان در کابل تأکید کرده است: »خشونت ها 

باید پایان یابد، افغان ها سزاوار صلح هستند«.
کابل  در  شیعه ها  و  هزاره ها  علیه  حمالت  اخیراً 

افزایش یافته است.
کابل  غرب  در  سیدالشهدا  مکتب  ثور  هژدهم  در 
که دانش آموزان آن هزاره بودند، هدف حمله قرار 

گرفت.

مشاور امنیت ملی کشور، گفت که مشاور امنیت 
ملی از نام افغانستان روی مساله قطع خون ریزی 
و پیش رفت در صلح تأکید کرده و این دو مساله 

نگرانی مردم و دولت افغانستان است.
از دید آقای اتمر، حالت ایجاد شده در مناسبات 
بین المللی حالتی نیست که خاص برای افغانستان 
و پاکستان ایجاد شده باشد و وی از ایجاد این حالت 
متاسف است، اما حکومت افغانستان نمی گذارد این 

مساله مانع همکاری بین دو دولت شود.
این مقام ارشد دستگاه دیپلماسی کشور پافشاری 
کرد که آماده گی های الزم برای سفر رییس جمهور 
گرفته  دست  روی  امریکا  متحده  ایاالت  به  غنی 
امریکا در  و  افغانستان  شده و وزارت های خارجه 

این مورد کار می کنند.
به دنبال سخنرانی حمداهلل محب، مشاور امنیت 
شاه محمود  ننگرهار،  والیت  در  افغانستان  ملی 
که  کرد  اعالم  پاکستان  خارجه  وزیر  قریشی، 
کشورش روابط دیپلماتیک خود را با مشاور امنیت 

ملی افغانستان قطع کرده است.
پیش از این نیز، ایاالت متحده امریکا نیز به دلیل 
مدتی  برای  محب،  حمداهلل  دیگر  سخنرانی  یک 
روابط خود را با این مقام ارشد حکومت افغانستان 
قطع کرد و در برخی نشست های مشترک مقام های 

افغانستان و امریکا، آقای محب حضور نداشت.

نباید  افغانستان  از  خروج  مرحله  آخرین  در 
نوشابه های الکولی را بنوشند.

گفته شده است که این تصمیم به دلیل احتمال 
شده  گرفته  دست  روی  افغانستان  در  حمله 

است.
به همین ترتیب گزارش شده است که بر بنیاد 
دستور عملیاتی، سربازان آلمانی اجازه ندارند که 
نوشیدنی های الکولی را نظر به دالیل قانونی و 

دینی در افغانستان به فروش برسانند.
نیروهای  است،  شده  اعالم  آن چه  براساس 
یازدهم  تا  آلمانی  سربازان  شمول  به  خارجی 

سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد.

این حمله حدود ۱۰۰ دانش آموز دختر کشته  در 
شدند.

و  کاستر  موترهای  در  انفجار  پی  در  آن  دنبال  به 
تونس مسافربری در غرب کابل نیز هزاره ها هدف 
حمله قرار گرفتند. در این حمالت حدود ۲۰ تن 

کشته شدند.
شنبه   روز  اجتماعی  رسانه های  فعاالن  از  شماری 
رسمیت  به  خواهان  توییتری  طوفان  راه اندازی  با 
»نسل کشی«  عنوان  به  هزاره ها  کشتار  شناختن 

شدند.
شام روز گذشته نیز رییس جمهور در نشستی برنامه 
امنیتی و توسعه ای غرب کابل را مورد بحث قرار داد.

اتمر:  
بدون همکاری پاکستان قطع خون ریزی و پیش رفت 

در صلح ممکن نیست

ارتش آلمان ۶۵ هزار لیتر نوشیدنی های الکولی 
را با خود از افغانستان می برد

سفارت آلمان: از ادامه خشونت ها علیه غیرنظامیان 
به ویژه جامعه هزاره  بهت زده  شدیم

قریشی به محب: 
سخنانت در ننگرهار خون 
من و مردم پاکستان را به 

جوش آورده است



حسیب بهش

به شکل  ماه می، خشونت ها در کشور  آغاز  از  پس 
آمارها،  براساس  است.  یافته  افزایش  چشم گیری 
در جریان ماه می و هفته اول ماه جون سال روان 
والیت های  همه  در  خشونت ها  از  مواردی  میالدی، 
از  تن  هزار  پنج  حدود  است.  شده  ثبت  کشور 
همین  جریان  در  غیرنظامیان  و  درگیر  طرف های 
در جریان  طالبان می گویند که  ماه کشته شده اند. 
به ۱۴  نزدیک  ماه می(  آغاز  از  اخیر )پس  ماه  یک 
ولسوالی را در نقاط مختلف کشور تصرف کرده اند. در 
این میان بیش از ۱۰ پولیس در ولسوالی های مختلف 
نیز کشته شده اند. مقامات امنیتی اما می گویند که 
در این جریان به طالبان نیز تلفات »سنگین« وارد 
که  می کند  تصریح  ملی  دفاع  وزارت  است.  شده 
نیروهای امنیتی به دلیل احتمال وارد شدن تلفات 
به غیرنظامیان، از شماری نقاط عقب نشینی تاکتیکی 
کرده اند. به گفته مسووالن در این نهاد، »پس روی« 
به معنای سقوط نیست؛ زیرا هم اکنون برنامه ها برای 
برگشت پرقدرت تر نیروهای امنیتی به آن نقاط روی 
دست گرفته شده است. وزارت دفاع می گوید که به 
هم چنان  و  مردم  خانه های  در  طالبان  حضور  علت 
جاگذاری ماین ها، عملیات نیروهای امنیتی با کندی 
توافق  براساس  که  است  گفتنی  می رود.  پیش  به 
دوحه، امریکا گفته بود که نیروهایش را تا ماه می 
از افغانستان خارج می کند؛ اما این روند برای حدود 
سه ماه به تأخیر افتاد. طالبان در واکنش به این اقدام 
گفته بودند که نقض توافق نامه دوحه راه را برای هر 

اقدامی از سوی این گروه باز می کند.

طالبان به تصرف ولسوالی ها روی آورده اند
که  کردند  ادعا  طالبان  روان،  سال  حمل  دوم  در 
تصرف  را  ولسوالی  این  لوگر،  چرخ  بر  حمله  در 
در  محلی  مسووالن  و  ملی  دفاع  وزارت  کرده اند. 
بر  بنا  که  گفتند  ادعا،  این  به  واکنش  در  اما  لوگر 
به  را  ولسوالی  آن  مرکز  چرخ،  باشنده گان  تقاضای 
محل دیگری انتقال داده اند. چرخ لوگر از سال های 
بدین سو شاهد درگیری های شدید بود و طالبان در 
آن به گونه گسترده ای رفت وآمد دارند. این ولسوالی 
بره کی  و  لوگر، ولسوالی های خروار  با پل علم، مرکز 
برک لوگر و ولسوالی سیدآباد میدان وردک هم جوار 
این والیت گفته  است. پیش تر مسووالن محلی در 
بودند که سه ولسوالی چرخ، ازره و خروار به دست 
طالبان افتاده است و این گروه بر بیش تر نقاط این 

والیت تسلط دارد.
اعالم کرد  ثور  ادامه، گروه طالبان در چهاردهم  در 
است.  درآورده  خود  کنترل  زیر  را  بغالن  برکه  که 
پولیس بغالن فردای آن روز تصریح کرد که در پی 
مرکز  از  دولتی  نیروهای  طالبان،  شب هنگام  حمله 
این ولسوالی عقب نشینی کرده اند. به گفته مسووالن 
در  عقب نشینی،  از  پس  امنیتی  نیروهای  محلی، 
در  برکه  شده اند.  مستقر  ولسوالی  این  از  منطقه ای 
۸5 کیلومتری مرکز بغالن قرار دارد و با ولسوالی های 
گذرگاه نور، جلگه، نهرین و بغالن جدید این والیت 
نهرین  ولسوال  برکه،  سقوط  از  پس  است.  هم جوار 
اکنون  داد که طالبان  بغالن در هفتم جوزا هشدار 
در اطراف این ولسوالی تجمع کرده اند و این ولسوالی 
در معرض سقوط قرار گرفته است. هرچند در ادامه 
طالبان ادعا دارند که ولسوالی دهنه غوری این والیت 
را نیز تصرف کرده ؛ اما نهادهای امنیتی هنوز در این 
نیز  ولسوالی  این  در  پیش تر  نگفته اند.  مورد چیزی 

درگیری های شدیدی ادامه داشت.
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ثور  بیست ویکم  در  نیز  میدان وردک  مقامات محلی 
دست  به  والیت  این  نرخ  ولسوالی  که  کردند  اعالم 
این  والی  طارق،  عبدالرحمان  است.  افتاده  طالبان 
والیت گفت که ولسوالی نرخ به دلیل سازش از سوی 
گروه طالبان تصرف شده است. این ولسوالی در جریان 
سال های اخیر شاهد حمالت چشم گیر جنگ جویان 
ولسوالی های  با  میدان وردک  نرخ  بود.  طالبان  گروه 
جلریز، دایمیرداد، چک و سیدآباد این والیت، پغمان 
و چهارآسیاب کابل و پل علم و محمدآغه لوگر هم جوار 
است. در سی ویکم ثور، طالبان ادعا کردند که جلریز 
میدان وردک را نیز تصرف کرده اند. پیش تر نیروهای 
امنیتی برای پاک سازی شاهراه  کابل - بامیان، به این 
محل رفته بودند. این ولسوالی با مرکز میدان وردک و 
ولسوالی های حصه اول بهسود، دایمیرداد و نرخ این 
کابل هم جوار  پغمان  و  پروان  پارسای  والیت، سرخ  

است.
گروه طالبان در بیست ونهم ثور بر ساختمان ولسوالی 
دولت شاه لغمان تسلط پیدا کردند. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی این گروه همان روز از تصرف این ولسوالی 
خبر داد. گلزار سنگروال، یک عضو شورای والیتی این 
والیت نیز گفت که مرکز ولسوالی دولت شاه به دست 
طالبان سقوط کرده است و نیروهای امنیتی بدون 
تلفات عقب نشینی کرده اند. او هم چنان همان زمان از 
درگیری ها در ولسوالی علی شینگ نیز خبر داده بود. 
با ولسوالی علی شینگ این والیت،  دولت شاه لغمان 
ولسوالی های نورگرام، دوآب و مندول نورستان، دره 

پنجشیر و نجراب و آله سای کاپیسا هم جوار است.
ادعا کردند که ولسوالی  در چهاردهم جوزا، طالبان 
با  ولسوالی  این  را تصرف کرده اند.  نورستان  مندول 
والیت  این  دوآب  ولسوالی   و  نورستان  مرکز  پارون، 
پنجشیر  اول  حصه  و  پریان  دره،  ولسوالی های  و 
هم مرز است. با این حال مقامات محلی در این مورد 
موقف گیری نکردند. تنها یک روز پس از آن، طالبان 
است،  همجوار  دولت شاه  با  که  نورستان  دوآب  بر 
تسلط پیدا کردند. حمالت جدی بر ساختمان این 
ولسوالی برای اولین بار در سوم جوزا کلید خورد؛ اما 
مقام های محلی در ادامه از دفع آن خبر دادند. دوآب 
نورستان  پارون، مرکز  با  لغمان،  بر دولت شاه  افزون 
و ولسوالی های مندول و نورگرام این والیت هم مرز 
است. بدین ترتیب طالبان در جریان دو روز بر این 
دو ولسوالی هم جوار تسلط یافتند. جنگ جویان این 
گروه پیش تر از همین طریق وارد خاک پنجشیر شده 

بودند.
ولسوالی  که  کردند  تأیید  جوزا  پانزدهم  در  منابع 
است.  افتاده  طالبان  گروه  دست  به  زابل  شینکی 
اسداهلل کاکر، عضو شورای والیتی این والیت گفت 
مستقر  امنیتی  نیروهای  عقب نشینی  از  پس  که 
پولیس،  فرماندهی  و  ولسوالی  ساختمان های  در 
تأسیسات آن به دست طالبان افتاده است و از سوی 
این گروه کنترل می شود. او گفت که نیروهای مستقر 
به  کرده اند.  مکان  نقل  ارتش  قرارگاه  به  آن جا  در 
در  طرف  دو  میان  شدید  درگیری های  کاکر،  گفته 
این ولسوالی برای چند روز ادامه یافته بود. گل اسالم 
به ۸صبح گفت که  اما  زابل  والی  سیال، سخنگوی 
این ولسوالی در اختیار نیروهای امنیتی است. شینکی 
افزون بر هم جواری با قالت، مرکز زابل، با ولسوالی های 
ترنک و جلدک، شاه جوی، نوشهر، شمول زی و اتغر 
این والیت و معروف و ارغستان قندهار هم مرز است. 
طالبان دو سال پیش بر ولسوالی شمول زی نیز حمله 

کرده بودند.

که  کردند  ادعا  جوزا  پانزدهم  در  هم چنان  طالبان 
ولسوالی ده یک غزنی را سقوط داده اند. با این حال، 
مسووالن محلی در این والیت گفتند که این ولسوالی 
براساس  اما  است؛  حکومت  کنترل  در  هم چنان 
تقاضای مردم، مرکز ولسوالی به محل دیگری انتقال 
یافته است. به گفته منابع، حمالت طالبان باالی این 
ولسوالی دفع شده است. ده یک در کنار مرکز غزنی و 
شرن، مرکز پکتیکا، با ولسوالی های زنه خان و اندر این 
والیت، خروار لوگر و زرمت پکتیا و متاخان پکتیکا 

هم جوار است.
هم چنان در ارزگان، طالبان ادعا کردند که ولسوالی 
گیزاب این والیت را تصرف کرده اند. در پانزدهم جوزا، 
اگر کمک  که  بودند  گفته  به ۸صبح  امنیتی  منابع 
نرسد،  ولسوالی  این  در  مستقر  امنیتی  نیروهای  به 
ساختمان آن به گونه کامل به دست طالبان می افتد. 
به گفته منابع، در جریان حمالت، ساختمان ولسوالی 
نیروهای  و  است  رفته  بین  از  پولیس  فرماندهی  و 
امنیتی به قرارگاه ارتش و پاسگاه های امنیتی دورتر 
عقب نشینی کرده اند. منابع تصریح کردند که طالبان 
با سالح های لیزری مجهز ا ند؛ در حالی که نیروهای 
اما  ارزگان  والی  ندارند.  امکانات  این گونه  امنیتی 
گفت که درگیری ها به شدت ادامه دارد و نیروهای 
امنیتی روحیه  بلند دارند. گیزاب که پیش تر بخشی 
از دایکندی بود، به دو ولسوالی تقسیم شد که گیزاب 
آن به ارزگان و پاتوی آن به دایکندی تعلق گرفت. 
برخی  با  پاتو،  بر  افزون  ولسوالی  این  ترتیب  بدین 
و  چوره  ولسوالی های  و  دایکندی  نقاط  از  دیگری 

ارزگان خاص والیت ارزگان هم مرز است.
روز یک شنبه، شانزدهم جوزا، منابع محلی در فاریاب 
ساختمان  و  قیصار  پولیس  فرماندهی  که  گفتند 
ولسوالی آن به دست طالبان افتاده است. در جریان 
شمول  به  تن   ۱5 ولسوالی،  این  سر  بر  درگیری ها 
افزون  شدند.  کشته  ولسوالی  این  پولیس  فرمانده 
اسیر  طالبان  سوی  از  نیز  دیگر  سرباز   ۳7 این،  بر 
و  پشتون کوت  المار،  ولسوالی های  با  قیصار  شدند. 
باالمرغاب  و  جوند  غورماچ،  و  فاریاب  در  کوهستان 
بادغیس هم مرز است. طالبان هم چنان روز یک شنبه، 
شانزدهم جوزا یک حمله موتربمب را بر ولسوالی بلخ 
والیت بلخ انجام دادند که در نتیجه آن، ساختمان 
ولسوالی تخریب شد و شماری نیز کشته و زخمی 

شدند.

در کنار این ۱۱ ولسوالی، طالبان ادعا می کنند که 
و  هلمند  در  واشیر  بادغیس،  در  جوند  ولسوالی   بر 
فارسی در هرات نیز تسلط یافته اند. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان نیز گسترش دامنه جنگ در کشور 
را تأیید می کند و می گوید که برخی از ولسوالی ها به 
او، در  به گفته  این گروه سقوط کرده است.  دست 
جریان یک ماه اخیر که در واقع پس از یکم ماه می 
را شامل می شود، حدود ۱۴ ولسوالی به تصرف این 
ادعای سقوط  مجاهد  ذبیح اهلل  است.  آمده  در  گروه 
بغالن،  غوری  دهنه  بادغیس،  جوند  ولسوالی های 
فارسی هرات و واشیر هلمند را نیز مطرح می کند. 
از  امنیتی  نیروهای  موارد  از  برخی  در  او،  گفته  به 
مقاومت دست کشیده اند و این مورد یکی از دالیل 

تسلط طالبان بر این ولسوالی ها بوده است.
گفتنی است که در این جریان شماری از فرماندهان 
کشته  طالبان  با  نبرد  در  نیز  ولسوالی ها  پولیس 
شده اند. روز یک شنبه، شانزدهم جوزا در پی حمله 
طالبان بر ساختمان ولسوالی قیصار، فرمانده پولیس 
پانزدهم جوزا بر  این ولسوالی کشته شد. در حمله 
ولسوالی های برکه و جلگه، گلبدین غفوری، فرمانده 
پولیس برکه و لطف اهلل حق بین، فرمانده پولیس جلگه 
کشته شدند. منابع محلی هرات نیز در چهاردهم جوزا 
تأیید کردند که سیدشفیق، فرمانده پولیس ولسوالی 
شده  کشته  طالبان  حمله  نتیجه  در  هرات  فارسی 
است. عبدالظاهر اتل، فرمانده پولیس دولت شاه لغمان 
با طالبان  از درگیری  ثور پس  بیست وششم  نیز در 
سرپرست  عبدالغفور،  ثور،  بیستم  در  شد.  کشته 
فرماندهی پولیس ولسوالی گیروی غزنی نیز در پی 
انفجار ماین جان باخت. جمعه شاه، فرمانده پولیس 
ولسوالی سرروضه پکتیکا نیز در چهاردهم ثور در اثر 
انفجار ماین جان باخت. گفتنی است که موارد این 

چنینی در جریان سال ۱۴۰۰ نیز ثبت شده است.

تلفات  کاهش  دلیل  به  امنیتی  نیروهای 
غیرنظامیان عقب نشینی تاکتیکی کرده اند

با گسترش دامنه جنگ در کشور، سقوط  هم زمان 
از  ادعای تصرف برخی دیگر  و  از ولسوالی ها  برخی 
سوی طالبان، وزارت دفاع ملی به این موارد واکنش 
نشان می دهد. روح اهلل احمدزی، سخنگوی این وزارت 
روز یک شنبه، شانزدهم جوزا به روزنامه ۸صبح گفت 
او،  گفته  به  زیرا  دارد؛  تفاوت  جنگ  تاکتیک  که 
»پس روی و پیش روی« امر طبیعی است و نیروهای 
تلفات  از  برای جلوگیری  نقاط  از  برخی  امنیتی در 
غیرنظامیان عقب نشینی تاکتیکی داشته اند. به گفته 
سقوط  معنای  به  عقب نشینی  این  احمدزی،  آقای 

نیست؛ زیرا گروه طالبان یک چنین توان را ندارد.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع ملی، نیروهای امنیتی 
برای کاهش تلفات غیرنظامیان به تاکتیک هایی نیاز 
دارند که آن را انجام داده اند؛ اما بدین معنا نیست 
که این نیروهای دیگر به آن نقاط تسلط نمی یابند. 
او افزود که در »آینده های نزدیک« نیروهای امنیتی 
در مناطقی که عقب نشینی تاکتیکی کرده اند، حضور 
داشت.  خواهند  گذشته  با  مقایسه  در  پرقدرت تر 
جوند،  ولسوالی های  در  که  افزود  احمدزی  روح اهلل 
دهنه غوری، فارسی و واشیر نیز با استفاده از همین 
تاکتیک ها طالبان حضور دارند؛ اما وزارت دفاع برای 
تاکتیکی  طرح های  نهادها  سایر  با  همکاری  در  آن 
جابه جای  با  نزدیک  آینده  در  و  دارد  اوپراتیفی   -
نیروهای امنیتی، وضعیت به حالت عادی برمی گردد. 
اما افزود که بنا بر جاسازی ماین ها و جابه جایی  او 
به  کندی  با  عملیات ها  مردم،  خانه های  در  طالبان 

پیش می رود.
پیش از این آگاهان نظامی از عقب نشینی نظامیان 
انتقاد کرده و گفته بودند که یک  چنین کار باالی 
روحیه نیروهای امنیتی تأثیر منفی بر جا می گذارد. 
از  پس  طالبان  خشونت های  که  کرد  تصریح  باید 
این  جریان  در  و  است  یافته  گسترش  می  ماه  اول 
افغانستان کشته  ماه حدود پنج هزار تن در جنگ 
شده اند. براساس توافق نامه دوحه، امریکا تعهد کرده 
افغانستان خارج  از  ماه می  تا  را  نیروهایش  بود که 
می کند؛ اما اداره بایدن این روند را برای حدود سه ماه 
به تأخیر انداخت. طالبان به این اقدام واکنش نشان 
این کار به دوش  دادند و تصریح کردند که عواقب 
امریکا است. از یازدهم سپتامبر به عنوان زمان خروج 

نهایی نیروهای امریکایی نام برده می شود.

طالبان دامنه خشونت ها 
را گسترش داده اند

پشت به صلح، رو به جنگ؛

در دوم حمل سال روان، 
طالبان ادعا کردند که در 
حمله بر چرخ لوگر، این ولسوالی 
را تصرف کرده اند. وزارت دفاع 

ملی و مسووالن محلی در لوگر اما 
در واکنش به این ادعا، گفتند که 

بنا بر تقاضای باشنده گان چرخ، 
مرکز آن ولسوالی را به محل 
دیگری انتقال داده اند. چرخ 

لوگر از سال های بدین سو شاهد 
درگیری های شدید بود و طالبان در 

آن به گونه گسترده ای رفت وآمد 
دارند. این ولسوالی با پل علم، مرکز 

لوگر، ولسوالی های خروار و بره کی 
برک لوگر و ولسوالی سیدآباد 

میدان وردک هم جوار است.



خدایار نایب زاده، روزنامه نگار

مهم نیست کی هستیم و چه 
کاره، رستورانت داریم یا 

فروشگاه، وزیریم یا وکیل، 
معلم یا داکتر؛ مهم این است 

که هر کس در جایگاه خودش، 
به مسوولیت های خویش به 
 گونه درست عمل کند؛ زیرا 

بدون حمایت مردم، برای 
ساختن این وطن از هیچ کس 

به تنهایی کاری ساخته نیست، 
ولو آن شخص محمداشرف 

غنی، نامزد پست دبیرکل ملل 
متحد، باشد.
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با اعالم خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، 
آسترالیا به طور موقت سفارتش در کابل را بست. ترس 
از فردای ناروشن، از برگشت ۱۸۰ درجه  ای به گذشته 
و تکرار تاریخ، کابل ـ این شهر محبوب شاهان ـ را در 

اندوه فرو برده است.
وظیفه  ای  مسوولیت های  سبب  به  که  آن جایی  از 
مقام  سخنگوی  و  ملی  امور  مشاور  به  عنوان  خویش 
موتر  در  دارم،  محدودی  فراغت  اوقات  لوی سارنوالی، 
از  بخش هایی  گرفتم  تصمیم  دفتر،  به  رفتن  حین 
کتابی را بخوانم که نویسنده آن رییس دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان است.
 Fixing Failed States: A framework for(
»بازسازی   )rebuilding a fractured world
احیای  برای  چهارچوبی  شکست خورده؛  دولت های 
مشترک  کتاب  شکسته«  درهم  جهان  مجدد 
محمداشرف غنی و کلیر الکهارت، منتشر شده توسط 
حکومت داری  پیرامون  آکسفورد،  دانشگاه  انتشارات 
خوب است که نویسنده گان اثر با تکیه بر تجربه دست 
اولی که از کار در بانک جهانی، ملل متحد و نخستین 
دولت دموکراتیک افغانستان به  دست آورده اند، الگوهای 
حکومت داری را در کشورهایی مانند افغانستان، سودان، 
از  گذار  حال  در  کشورهای  به  عنوان  کوزوو  و  نیپال 
و  التین  امریکای  ایرلند،  نظیر  کشورهایی  و  بحران 
سنگاپور به  عنوان کشورهای موفق در امر دولت سازی 
برای حل  از شناسایی چالش ها،  بررسی کرده و پس 
شصت  تا  چهل  اقتصادی  و  سیاسی  بی ثباتی  بحران 
جهانی  بزرگ  بحران های  خاستگاه  که  جهان  کشور 
از تروریسم و قاچاق مواد مخدر تا بحران مهاجرت و 
را  جدیدی  راهکارهای  جهان شمول اند،  بیماری های 

ارایه دهند.
در حین مطالعه کتاب، از پشت پنجره موتر، در میان 
مردمی که با دردهای شان آشنا و با نام شان بیگانه بودم، 
به چهره آشنایی برخوردم که مرا به خاطرات سال های 
پیش برد. نوید، از دوستانی بود که سال ها پیش، زمانی 
که در حال تطبیق برنامه یک نهاد بین المللی پیرامون 
تسهیل دسترسی مردم به عدالت بودیم، با او آشنا و 

همکار شدم.

بر  درخواست  بنا  افغانستان  اسالمی  جمهوری  هیات 
جانب طالبان روز چهارشنبه، ۱۳ جوزا به دوحه قطر 
رفت تا گفت وگوهای صلح با طالبان را آغاز کند. طالبان 
بر تداوم گفت وگوها در دوحه تأکید دارند و هیچ تمایلی 

به برگزاری نشست استانبول ندارد. 
باشد:  داشته  می تواند  علت  دو  طالبان  رویکرد  این 
اول، قطر نمی خواهد نقش میانجی اصلی را در منازعه 
اگر  که  است  آن  پی  در  و  بدهد  دست  از  افغانستان 
قرار باشد گفت وگوهای صلح به نتیجه  ای برسد، توافق 
قطر  این  صورت،  در  گیرد.  دوحه صورت  در  باید  آن 
منازعات  حل و فصل  در  موفق  میانجی  یک  عنوان  به 
در  ویژه ای  جایگاه  و  شد  خواهد  شناخته  بین المللی 
میان کشورهای منطقه خواهد یافت تا نشان دهد که 
بازیگران دیگر، در قبال  سیاست خارجی اش برخالف 
از جانب  است.  مثبت  و  تحوالت خاورمیانه صلح آمیز 

اگر  حتا  دیگر،  است  »وطن  گفتمش:  کنم.  سکوت 
خاکش آتش فشانی باشد، چیزی از وطن بودنش کم 
نمی شود؛ زیرا هر جا که بروی، در هر کشور مرفهی که 
باشی، بار غربت همیشه هست. از نامادری های زیبا و 
را  غمگین  و  کمرشکسته  ولی  زیبا  مادر  همین  شاد، 
دوست تر دارم. هر چیزی که سر عام باشد، سر ما هم 
هست. خون من و خانواده ام از خون دیگر شهروندان 

این کشور سرخ تر نیست«.
او هم با یک »دلت دگه« گفتن و رسیدن به مقصدش، 

با من خداحافظی کرد.
دقایقی بعد از رسیدن به دفتر، کتاب را دوباره در دست 
گرفتم. چشمم به عنوان درشتی در صفحه راست افتاد: 
بار  چندین  ذهنم  در  که  عبارتی  قانون«؛  »حاکمیت 

انعکاس کرد.
زمانی که به دروازه دفتر کارم رسیدم، در شیشه دروازه، 
کسی را دیدم که بسیار آشنا بود؛ جمشید ۱۸ ساله  ای 

آن ها از این وضعیت سود ببرند. با تداوم این وضعیت، 
ضرری آن چنانی متوجه این گروه نمی شود و در میدان 

جنگ و میز مذاکره برنده خواهد بود. 

شرایط و موقعیت هیات های افغانستان و طالبان 
هیات طالبان را نباید از ظاهرشان قضاوت کرد، بلکه 
در پشت این گروه استخبارات پاکستان و متخصصان 
که  دارند  قرار  منازعات  حل و فصل  و  صلح  مطالعات 
مطابق تحوالت داخلی و بین المللی برای هیأت طالبان 
مشورت  و  آموزش  را  آن ها  و  می سنجند  کار  دستور 
تاکنون  طالبان  که  است  دلیل  به  همین  می دهند. 
در میز مذاکره نسبتاً خوب عمل کرده  و گفت وگوها 
میز  در  را  نباید طالبان  بنابراین  زمان بر ساخته اند.  را 

مذاکره دست کم گرفت.
جمهوری  هیات  نیست.  چنین  اما  افغانستان  جانب 
که ۱۸  دارد  قرار  گروهی  برابر  در  افغانستان  اسالمی 
قدرت مند ترین  با  را  موفق  و  نفس گیر  مذاکره  ماه 
دانش  مبدأ  است؛ کشوری  که  داده   انجام  دنیا  کشور 
دیپلماسی و پرورش دهنده مجرب ترین دیپلمات ها در 
عرصه بین المللی است. باید در تیم های فنی و تخنیکی 
و  می شدند  شامل  متخصص ترین ها  افغانستان،  هیات 
پشت  حتا  می دادند.  مشورت  را  هیات  مذاکره کننده 
یک  قدرت مند،  کشورهای  دیپلمات های  ورزیده ترین 
تیم فنی و تخنیکی کارآزموده و متخصص وجود دارد. 
با تأسف هنوز هم اجماع سیاسی نه در درون حکومت و 
نه در میان بزرگان، احزاب و رهبران سیاسی افغانستان 
وجود ندارد که عامل مهم و تعیین کننده در میز مذاکره 
است. این پراگنده گی و اختالف نظر، در میان اعضای 
حکومت  است.  یافته  تسری  نیز  مذاکره کننده  هیات 
افغانستان نمی تواند بدون شکل گیری اجماع سیاسی، 
و  تخنیکی  سیاسی،  لحاظ  به  را  مذاکره کننده  هیأت 
روحی تغذیه کند. این وضعیت در مذاکره، آفت است. 

چرا باید سازمان ملل متحد وارد عمل شود؟
یکی از بدی های مذاکره این است که به گروه طالبان 

مرکز  در  سارنوالی  ستاژ  برنامه  به  که  زمانی  بعد 
آموزش های حقوقی دانشگاه کابل راه یافتم و پس از 
باعث شد  نمره عمومی شدن  اول  آموزش،  یک سال 
که به  عنوان دادستان در دادستانی کل کشور استخدام 
شوم، او حرفه اش را با تطبیق برنامه های تمویل شده از 
 USAID –( سوی آژانس توسعه جهانی ایاالت متحده
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ادامه داد.
از موتر پیاده شدم و پس از احوال پرسی  و بغل کشی، 
فهمیدم که مسیرش سر راه مسیر دفتر ما است. پس 
باهم سوار موتر شدیمو. از کار و بار هم دیگر پرسیدیم و 
از برنامه هایی که می خواهیم روی دست بگیریم. نوید 
که یکی دو سال از من بزرگ تر است، به شوخی گفت 
که موقف حکومتی پیر و بی مهرم ساخته است؛ طوری 
که از دوستان قدیمی دور شده ام و برای خودم کم تر 

وقت می گذارم.
برای اثبات خالف ادعای او، برای خوردن صبحانه به 
برگرفروشی دوست و هم صنف دوران مکتبم رفتیم. از 
آن جایی که خود رفیقم نبود و باید به دفتر می رفتم، 
برگرها را به  جای صرف کردن در برگرفروشی، در دست 

گرفتیم تا در موتر بخوریم.
گفت؛  خودش  خوش  به  اصطالح  خبرهای  از  برایم 
این که قرار است طی حداکثر دو ماه دیگر، به وسیله 
ویزای مهاجرت ویژه مترجمان و قراردادی های دولت 

امریکا، به ایاالت متحده نقل مکان کند.
از این که چرا به  جای یک رستورانت شیک به  ظاهراً 
یک برگرفروشی رفتیم، کمی شاکی بود. من نیز از باال 
بودن قیمت مواد تعمیراتی گله کردم؛ این که ساخت 

چهار اتاق، تمام پس انداز ده ساله ام را تمام کرد.
بهت زده به من نگاه کرد و توأم با کنایه گفت: »امروز 
به  می شود.  بدتر  هم  هست  که  اینی  از  وضع  صبا، 
به  نمی کنی، حداقل  فکر  است که  معلوم  خودت خو 
خانه،  سر  مصرف  این قدر  جای  باش!  خانواده ات  فکر 
خرید  بخش  در  برادرم  می کردی،  دالر  را  پول هایت 
می گرفتی  خانه  یک  می کنه،  کار  ترکیه  در  امالک 
در  ساختن  خانه  می کشیدی.  را  خانواده ات  و  خود  و 
این جه مثل خانه جور کردن نزدیک آتش فشان است، 

همان قدر پرخطر!«
دوست بود و عزیز، چیزی برایش نگفتم. ترجیح دادم 

در  خود  دیپلماتیک  نفود  همیشه  برای  دوحه  دیگر، 
ساختار سیاسی افغانستان را تثبیت خواهد کرد.  

حکومت  تأکید  و  بین المللی  جامعه  تمرکز  دوم، 
طالبان  به  گفت وگوها  روند  تسریع  بر  افغانستان 
و  خارجی  نیروهای  خروج  داد.  بین المللی  مشروعیت 
جنگ روانی رسانه های غربی در افغانستان، در راستای 
منافع این گروه به  پیش می رود و طالبان با استفاده از 
این فرصت، تالش دارند که از طریق افزایش خشونت ها 

قدرت چانه زنی  خود را افزایش دهند.     
هرچند طالبان به این محاسبه رسیده اند که دیگر مثل 
دهه 7۰ از طریق جنگ و خشونت بر مردم افغانستان 
سلطه یافته نمی توانند، اما به  دنبال فراهم کردن شرایط 
زمان داکتر نجیب اهلل هستند تا حکومت را وادار کنند 
که حاضر به یک توافق اجباری و کاماًل ناعادالنه با آن ها 

شود. 
به همین دلیل طالبان آگاهانه زمان می خرند تا کشور 
بیش تر درگیر بحران عمیق سیاسی ـ امنیتی شود و 

که دوست داشت پولیس شود، اما در امتحان کانکور 
البیرونی  دانشگاه  علوم سیاسی  و  دانشکده حقوق  به 
راه یافت و به اصرار خانواده که می گفتند اگر حقوق 
بخوانی پولیس بهتری می شوی، به این دانشگاه رفت. 
روزهای اول ماموریت و سختی کار در  آن آوان پیش 
چشم آمد؛ تمام راهی که برای مبدل شدن به کسی که 

هستم، طی کرده ام.
من تمام نیش و کنایه های دوستان و رفقا را به جان 
خریده، از فراغت و جوانی ام چشم پوشی کردم و فرصت 
این که مانند سایر هم سن و ساالنم با همسر و فرزندم به 
مسافرت بروم یا با دوستانم به گردش و میله بروم را 
به کارم اختصاص دادم؛ زیرا می خواستم با کار در یکی 
از کلیدی ترین نهادهای مجری قانون، در تطبیق اصل 
حاکمیت قانون ـ همان اصلی که دکتر اشرف غنی در 
کتابش نخستین وظیفه دولت عنوانش کرده است ـ 
با مبارزه علیه فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، پدیده 
مجرمانه و تالش برای تحقق عدالت دین وجدانی ام را 

به مردم و کشورم ادا کنم و برای دخترم پدری باشم که 
فردا به افتخار بگوید پدرم سارنوالی بود که می توانست 
با گردن بلند در برابر تمام مردم بایستد و بگوید که 

هرگز دستش به خون و فساد آغشته نشده است.
اصلی  مبارزه  فهمیدم که  نوید،  با  از صحبت  اما پس 
اگر در همین شرایط در کنار وطن  تنها  امروز است. 
و مردمم باشم، از دموکراسی و ارزش های جمهوریت 
دفاع کرده و سهم خود را برای حفظ دستاوردهای دو 

دهه گذشته ادا کنم، سزاوار این افتخار خواهم بود.
مهم نیست کی هستیم و چه کاره، رستورانت داریم 
یا فروشگاه، وزیریم یا وکیل، معلم یا داکتر؛ مهم این 
است که هر کس در جایگاه خودش، به مسوولیت های 
خویش به  گونه درست عمل کند؛ زیرا بدون حمایت 
مردم، برای ساختن این وطن از هیچ کس به تنهایی 
کاری ساخته نیست، ولو آن شخص محمداشرف غنی، 

نامزد پست دبیرکل ملل متحد، باشد.

مشروعیت سیاسی و بین المللی داد و طالبان هم از این 
امتیاز به  خوبی بهره بردند. برای طالبان خروج نیروهای 
خارجی، روابط آشکار دیپلماتیک با کشورها و گسترش 
در  و  می آید  حساب  به  برد  افغانستان  در  قلمروش 
کوتاه مدت هیچ ضرورتی به دست یافتن به یک توافق 
استقرار  و  مسلحانه  خشونت  به  دادن  پایان  سیاسی، 

صلح در کشور نمی بینند. 
بنابراین، حکومت و هیأت جمهوری اسالمی افغانستان 
باید هرچه سریع تر دو گزینه را روی دست بگیرند: ۱. 
به  متحد  ملل  سازمان  مستقیم  دخالت  برای  تالش 
عنوان میانجی اصلی و ناظر پروسه؛ ۲. وضع محدودیت 

زمانی برای گفت وگوها. 
طالبان  شود،  عمل  وارد  متحد  ملل  سازمان  اگر 
گفت وگوهای صلح را جدی خواهند گرفت، دو طرف 
از ضمانت بین المللی توافق نامه احتمالی صلح مطمین 
خواهند شد و طالبان هم پیامدهای افزایش خشونت و 
تشدید جنگ را در جریان گفت وگوها سنجش خواهند 
کرد. تا حال دو طرف نسبت به تعهد هم دیگر بدبین و 
مشکوک اند و هیچ تالشی هم برای اعتمادسازی صورت 

نگرفته است. 
که  است  الزم  سیاسی،  توافق  یک  به  رسیدن  برای 
سازمان ملل متحد تمام روند صلح و منازعه را نظارت 
کند و اگر طالبان به خشونت ها و هدف قرار دادن افراد 
یا دفاع  و  نیروهای حافظ صلح  از  دادند،  ادامه  ملکی 
و  از جان گروه های آسیب پذیر  برای حافظت  مشروع 

شهروندان کار بگیرد. 
هم چنان هیات جمهوری اسالمی افغانستان باید برای 
کاری  کند؛  وضع  زمانی  محدودیت  گفت وگوها  پایان 
تعیین شده  زمان  تا  اگر  این می شد.  از  قبل  باید   که 
گفت وگو به نتیجه نرسید، آن را متوقف یا تحریم کند. 
هرچه زمان گفت وگوها طوالنی تر شود، بحران سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی در کشور عمیق تر می شود و کشور 
در حالت معلق و سردرگمی بیش تر قرار می گیرد. اگر 
این بار در آغاز گفت وگوها مثل گذشته عمل شود، باید 

آماده هر نوع سناریو باشیم.

»بودن یا نبودن؛ مسأله این است«





خیرالدین رحمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد 
ارتباطاتـ  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

صورت بخشی از مساله در آید.
۸. بازنمود مسایل مورد منازعه توسط شما، چنان چه در 
آن از تنش های سازنده در هر کش مکش انسانی برای 
استفاده  غیر خشونت آمیز  و  اساسی  راه حل های  یافتن 

شود، می تواند خود به بخشی از راه حل تبدیل شود.
یعنی  حرفه ای  رسانه های  اخالقی  اصول  همواره   .9
دقت، صحت، بی طرفی و رعایت حقوق و منزلت انسان 

را مد نظر داشته باشید.
عادالنه  و  درست  بازنمود  و  مشاهده  به  منظور   .۱۰
طرف های درگیر در منازعات و کش مکش های انسانی، 
عقیدتی  و  ملی  قومی،  پیش داوری های  و  تعصبات  از 

خودتان فراتر روید )تهرانیان، ۱۳۸۰: ۱9(.

نتیجه گیری
به  نداریم  برای درک جنگ و صلح در عالم، چاره ای 
این که  به دلیل  استفاده کنیم؛  از رسانه ها  این که  جز 
نمی توانیم هم زمان همه این اتفاقات را در عمل تجربه 
جنگ های  اخبار  واسطه های  رسانه ها  بنابر این  کنیم. 
وقایع  انعکاس  شکل  بر  واسطه  همین  ولی  عالم اند. 
تاثیراتی دارد که در این زمینه سه مکتب اساسی مطرح 
است؛ یکی مکتب تاثیرات علی رسانه ها، دیگر مکتب 
انتقالی  تاثیرات  تاثیرات ساختارگرایانه و سوم مکتب 
که  نیز مطرح می شود  نظریه هایی  رسانه ها. هم چنان 
به تاثیرات مطلق رسانه، تاثیرات کم رسانه ها و تاثیرات 
تاثیرات  نظریه  در  مثال  برای  می پردازد.  گزینشگری 
رسانه ها  که  کرد  اذعان  می توان  رسانه ها  گزینشگری 
مخاطبان  برخی  روی  خاصی  شرایط  و  زمان ها  در 

تاثیرگذارند.
صلح  روزنامه نگاری  مفهوم  بحث ها،  این  تمام  خالف 
و خطی  علی  قدرت مند،  تاثیرات  فرض  روی  بیش تر 
رسانه ها تاکید دارد. این نظریه نگاه خوش بینانه ای به 
تاثیرات رسانه ها دارد و تاثیرات ارتباطات میان فردی را 
تاثیرات مطلق رسانه ها  کوچک فرض می کند. نظریه 
که در دهه ۲۰ میالدی مطرح شد، مخاطبان را توده ای 
وصل  یک دیگر  به  رسانه ها  واسطه  به  که  می بیند 

می شوند. 
باید  که  باور ند  بدین  روزنامه نگاری  عرصه  محققان 
خبری  ارزش های  فهرست  به  جدیدی  ارزش های 
شناخته شده در حوزه رسانه ها که عمدتاً مبتنی بر 
منفی گرایی و بها دادن به ارزش برخورد و کش مکش 
دموکراسی  تفاهم  و  صلح  ارزش  عنوان  تحت  است، 
بر  تاکید  از  خبر  دروازه بانی  فرایند  شود.  افزوده 
ارزش  حاوی  و  منفی  رویدادهای  و  اخبار  انتخاب 
و  اخبار  بر  تاکید  سمت  به  کش مکش،  و  برخورد 
مدارا  و  تفاهم  تقویت کننده  و  صلح مدار  رویدادهای 
برجسته سازی  زمینه  در  هم چنین  شود.  داده  سوق 
جایگزین  می بایست  صلح  برجسته سازی  رویدادها، 
برجسته سازی جنگ شود و این نیازمند تغییر فرهنگ 

رسانه ای است.
بازنگری در فهرست ارزش های خبری فرایند دروازه بانی 
و سنت برجسته سازی رسانه ها به منظور تبدیل مقوله 
صلح به یک ارزش خبری قابل عبور از دروازه در فرایند 
است.  اجتناب ناپذیر  صلح،  روزنامه نگاری  شکل گیری 
در بعد دروازه بانی نیز مطالب مربوط به صلح به دلیل 
فقدان ارزش خبری کش مکش، غالباً پشت دروازه های 
خبری متوقف می ماند، مگر آن که موضوع صلح در کنار 

رویدادهای مربوط به جنگ و درگیری مطرح شود.
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مقدمه
قبال  در  سنگینی  رسالت  روزنامه نگاران  و  رسانه ها 
به  ملزم  هرشرایطی  در  و  دارند  مردم  و  جامعه 
اطالع رسانی به مخاطبان خود هستند که این مهم، در 
شرایط جنگ و خشونت دشوارتر از سایر شرایط است. 
در چنین شرایطی از یک سو روزنامه نگار باید مراقب 
سالمت خود باشد و از سوی دیگر مراقب صحت و دقت 
در اطالع رسانی، تا این وظیفه خطیر را بتواند به درستی 

به انجام رساند.
اغلب  تروریستی،  اقدام  یک  لحظات  نخستین  در 
رسانه ها اولین منبع اطالعات برای شهروندان هستند، 
ارتباط  بتوانند  دولتی  مقام های  آن که  از  قبل  درست 

برقرار کنند.
روزنامه نگاری  متخصص  سیسنو۱،  فرانک  نظر  بر  بنا 
ماموریت  متحده،  ایاالت  میسون  جورج  دانشگاه  از 
دقیق،  شفاف،  اطالعات  »ارایه  است:  حیاتی  رسانه ها 
سریع و معتبر، هدف این است که به شهروندان کمک 
از  یا به موازات خدمات رسمی،  تا در کنار هم  کنیم 

امنیت خود اطمینان حاصل کنند«.
عنوان  تحت  خود  اثر  در   ،)۲۰۱7( مارتوز۲  پل  ژان 
باید  رسانه ها  که  است  گفته  تروریسم«  و  »رسانه ها 
در مواجهه با رویدادهای تروریستی اخالقیات و اصول 
رسانه ای را رعایت کنند. از جمله در دستورالعملی که 
از سوی یونسکو۳ تدوین شده است، به حقیقت جویی 
اشاره  روزنامه نگاری  در  اصل ضروری  یگانه  عنوان  به 
شده است که در متن حمالت تروریستی حیاتی است. 
خبرنگاران در پوشش رویدادهای جنگ از روزنامه نگاری 
فازی اجتناب کرده و با در نظر داشتن پیچیده گی و 
امتناع از انکار واقعیت در تایید آن که »هیچ چیزی برای 

فهمیدن وجود ندارد« به وظایف خود عمل کند.
از سویی هم رسانه ها در برابر جامعه مسوولیت دارند 
و اقدامات رسانه ها بر مردم، نهادها، شرکت ها و غیره 
اثرگذار است؛ لذا رسانه ها حقوق و تکالیف خود را در 
اطالع رسانی در برابر نگرانی ای که در مورد کاهش تاثیر 
منفی انتشار اطالعات بر کرامت قربانیان دارند، متوازن 

می سازند )مارتوز، ۱۳9۸: 5۳-۴۸(
و  جنگ  درگیر  افغانستان  که  شرایطی  در  بنابر این 
خشونت بی پیشینه است، بر روزنامه نگاران و رسانه های 
ذکر  این جا  تا  آن چه  همه  درنظرداشت  با  تا  است  ما 
شد، رسالت سنگین و انسانی کاستن از خشونت ها را 
با استفاده از روزنامه نگاری صلح نیز بر دوش شان حمل 

کنند.

روزنامه نگاری صلح
بر  اتخاذ یک رویکرد مدافعه گر  با  روزنامه نگاری صلح 
تفاوت های  که  می کند  تمرکز  گزارش هایی  و  خبرها 
قومی و مذهبی را کم  رنگ ساخته و محرک های صلح 
را پررنگ می سازد و مانع برخوردهای بیشتر می شود. 
حل و فصل  رویکرد  روزنامه نگاری،  نوع  این  هم چنان 
مناقشه و بازسازی  آشتی را از طریق انعکاس دیدگاه 
همه طرف های درگیر در پیش می گیرند و بدین طریق 
بر ساختار جامعه تمرکز کرده وسیله همدلی  و درک 

متقابل می شود.
سرمقاله ها و ستون های روزنامه در روزنامه نگاری صلح، 
زمینه های  بر  و  هستند  آشتی  مشوق  مطالب  حاوی 
رویکرد  این  که  تاکید  می کنند  انتقام،  نه  مشترک، 
عنوان  پیش گیرانه  رویکرد  را  صلح  روزنامه نگاری 

می کنند.
عالمه  دانشگاه  استاد   )۱۳9۳( فرقانی  مهدی  باور  به 
طباطبایی در تهران، گزارشگری صلح نوعی فرهنگ، 
اخالق و سنت رسانه ای است که به جای گرایش به 
پراگنده گی،  و  اختالف  خشونت،  خصومت،  بازنمود 
انسجام و وحدت در جوامع  تفاهم، صلح،  انعکاس  به 
هدف،  این  تحقق  جهت  در  دارد.  عالقه  انسانی 
روزنامه نگاران همه کشورها می بایست به توافق عملی 
بر سر میثاق اخالقی و اصول و معیارهای روزنامه نگاری 

طرف های درگیر را بازگو کند و فقط به بیان ناراستی های 
یک طرف نپردازد؛ زیرا حقیقت همه طرف های درگیر را 
در بر می گیرد؛ یعنی این که خبرنگار در پردازش اخبار 

تا چه حد به حقایق توجه می کند.
مردم گرایی: به باور گالتونگ مردم گرایی نقطه مقابل 
بر  تمرکز  و  تاکید  رویکرد  این  که  است  نخبه گرایی 
آنانی   از جنگ، منعکس کردن صدای  ناشی  رنج های 
که طرفدار صلح اند و بلند کردن صداهای خاموش دارد.

روزنامه نگاران و جنگ رسانه ای
جنگ معاصر یک خط مقدم جدید دارد؛ خط مقدمی 
بلکه  نمی گیرد،  در  فزیکی  جنگ  دیگر  آن جا  در  که 
بازیگرانی که  و  جنگ حالت رسانه ای و مجازی دارد 
درگیر آن هستند، بمب ها و گلوله ها را با اسلحه  ای به 
شکل بایت ها و پهناهای نوار عوض کرده اند. از این  رو 
به  گونه  باید  رسانه ها   )۲۰۱7( مارتوز  ژان پل  باور  به 
بپردازند.  رویدادهای جنگی  از  اطالع رسانی  به  شفاف 
این شفافیت داللت بر این دارد که اشتباهات با حداکثر 
سرعت، رویت پذیری و صداقت اصالح شود. شفافیت 
هم چنین می تواند به عنوان یک کالبد شکافی عمومی 
در نظر گرفته شود که پوشش رسانه ای را مورد تجزیه 
و تحلیل قرار داده و اشتباهات و زیاده روی های آن را 

شناسایی می کند.
فزاینده ای  طور  به  جنگ  جدید،  رسانه های  ظهور  با 
با  فقط  نه  یعنی  می شود؛  برپا  الکترونیک  قلمرو  در 
اعزام هواپیماهای جنگی به آسمان یا کالشنیکوف و 
حمله انتحاری در روی زمین، بلکه هم چنین به وسیله 
بایت ها، پهنای نوار و تصاویر دیجیتال انجام می شود. 
تمام آن چه امروز الزم است، یک کمپیوتر، یک دوربین 
تا  است  انترنت  اتصال  یک  و  نرم افزار  کمی  کوچک، 
تعبیری،  به  شود.  رسانیده  مخاطبان  انبوه  به  پیامی 
رسانه های جدید وسیله ارزان و دوست دار - کاربر برای 
گفتارهای  خلق  و  هماورد  مجازی  واقعیت های  تولید 
رقیب برای تاثیر بر برداشت افراد از یک منازعه خاص 
فراهم می کنند. در نتیجه حیاتی ترین نبردها در جنگ 
علیه تروریسم در کوهستان های بدخشان یا هلمند در 
نمی گیرد، بلکه در اتاق های خبر رسانه ها و مهم تر از 
همه در انجمن های انترنتی مختلف، از طریق یوتیوب، 

چت روم ها و وبالگ ها انجام می شود.
به همان تناسبی که دولت ها از رسانه ها در جنگ استفاده 
می کنند.  استفاده  نیز  تروریستی  گروه های  می کنند، 
راهبردهای  از  طالبان  گروه  و  القاعده  مثال  طور  به 
سنجیده ای نه با گلوله، بلکه با کلمات و تصاویر علیه 
کردند.  استفاده  خارجی  نیروهای  و  افغانستان  دولت 
سوی  از  جدید  رسانه های  فناوری  به کارگیری  این 
نقش  در  تروریست ها  ظهور  نشانه  طالبان،  و  القاعده 
از تمام  با زحمات زیاد  کارگردان های فلم است. آنان 
عملیات خود فلم می گیرند تا بتوانند از طریق انترنت 
بدون عبور از صافی های رسانه ها به طور مستقیم به 

مخاطبان هدف دست پیدا کنند.
مجید تهرانیان۱۱ )۲۰۰۲( برای روزنامه نگاران صلح ده 

فرمان زیر را توصیه کرده است:
»دو«  به  را  انسانی  کش مکش  طرف های  هیچ گاه   .۱
طرف کاهش ندهید. به یاد داشته باشید که وقتی دو 
فیل به جان هم بیفتند، علف ها لگدمال می شود مواظب 

علف های بیچاره باشید.
طرف های کش مکش های  همه  منافع  و  دیدگاه ها   .۲
منفردی  »حقیقت«  هیچ  کنید.  مشخص  را  انسانی 

وجود ندارد؛ حقایق بسیاری وجود دارد.
۳. گروگان یک منبع، به ویژه منابع دولتی ای که منابع 

اطالعات را کنترل می کنند، نباشید.
۴. قدری شکاکیت به خرج دهید. به یاد داشته باشید 
زنده گی  شرایط  در  بازنمود.  یعنی  گزارشگری  که 
انسان ها، تعصب و پیش داوری رواج بسیار دارد. شما 
و موسسه رسانه ای تان و منابع تان از این قاعده مستثنا 

نیستید.
دیدگاه های  دادن  نشان  و  تقویت  منظور  به   .5
ستم دیده گان و صلح سازان، به آن ها امکان ابراز وجود 

بدهید.
6. سعی کنید برای مشکالت و مسایل مورد منازعه، 
گرفتار  هیچ گاه  و  کنید  پیدا  صلح آمیزی  راه حل های 

داروی همه دردها نشوید.
7. بازنمود مسایل مورد منازعه توسط شما، چنان چه 
بر میزان کینه و خصومت بیفزاید، خود ممکن است به 

به  پای بندی  آن  بر مبنای  که  شوند  فراخوانده  جدید 
ترویج اصول دموکراسی، صلح و تفاهم در سطوح ملی و 
بین المللی و نیز احترام به حقوق بشر و کرامت انسان به 
عنوان مهم ترین وظیفه و تعهد حرفه ای روزنامه نگاری 
فعالیت های رسانه ای،  به رسمیت شناخته شده و در 

تجلی و بروز عینی یابد.
یوهان  سوی  از  بار  نخستین  روزنامه نگاری  نوع  این 
شد.  مطرح  ناروی،  صلح  مطالعات  استاد  گالتونگ۴، 
به عنوان یک مفهوم  را  او مفهوم روزنامه نگاری صلح 
خودآگاهانه و عملی برای روزنامه نگارانی که جنگ ها  
باور  به  کرد.  مطرح  می د ادند،  پوشش  را  برخوردها  و 
گالتونگ، روزنامه نگاری جنگ و روزنامه نگاری صلح دو 

چارچوب تقابلی در پوشش یک برخورد است.
ورزشی  روزنامه نگاری  با  را  جنگ  روزنامه نگاری  او 
شبیه سازی می کرد که معموالً موضوع خود را با توجه 
به یک بازی برنده - بازنده که در آن برنده شدن همه 
برجسته ای  صلح پژوهان  دیگر  از  می بیند.  است،  چیز 
می ورزند،  تاکید  صلح  روزنامه نگاری  بر  بیش تر  که 
آنان،  باور  به  اند.  مک گلدریک6  انابل  و  جک لینج5  
روزنامه نگاری صلح از تجزیه و تحلیل درگیری استفاده 
می کند تا مفهوم تعادل، انصاف و دقت را به روزرسانی 
کند. رویکرد روزنامه نگاری صلح، یک نقشه راه جدید 
ارتباط میان روزنامه نگاران، منابع آن ها و داستان هایی 

است که پوشش می دهند.
سوی  از  امروزه  گالتونگ  صلح  روزنامه نگاری  مدل 
بسیاری از محققان و پژوهشگران عرصه روزنامه نگاری 

و صلح مورد تایید قرار گرفته است.

مدل روزنامه نگاری صلح گالتونگ
مدل روزنامه نگاری صلح گالتونگ بر اساس دوگانه گی 
رویکرد  و  جنگ«  »روزنامه نگاری  او  آن چه  میان 

»روزنامه نگاری صلح« می خواند، بنا شده است. 
این مدل شامل چهار نکته اصلی از تقابل بین دو رویکرد 
است: روزنامه نگاری جنگ خشونت مدار، تبلیغات محور، 
روش  یک  به  اغلب  پیروزی محور.  و  نخبه گرا 
دوگانه گرایی، یک بازی با جمع صفر مرتبط است  که 
در آن برنده همه چیز را می گیرد )مانند روزنامه نگاری 
ورزشی(. یک نتیجه بالقوه این است که روزنامه نگاری 
جنگ با تولید مثل تبلیغات و ترویج جنگ به تشدید 
درگیری ها کمک می کند. روزنامه نگاری صلح، با تأیید 
این واقعیت که رسانه ها خود در جنگ تبلیغاتی نقش 

دارند، یک نقطه شروع اخالقی و معنوی است.
این نوع روزنامه نگاری یک انتخاب آگاهانه را پیش کش 
می کند: شناسایی گزینه های دیگر برای خواننده گان/ 
و  مردم گرا  راه حل گرا،  رویکرد  ارائه یک  با  بینند ه گان 
پیشنهادات  بر  متمرکز  خود،  نوبه  به  که  حقیقت گرا 
ممکن  درگیری  طرفین  و  است  صلح  احتمالی 
باشند.  داشته  پنهان کردن  برای  را  منافع خود  است 
)غالباً  قربانیان  روی  مردم محور  صلح  روزنامه نگاری 
به  بنابراین  و  می کند  تمرکز  غیرنظامیان(  تلفات 

بی صداها صدا می دهد.
حقیقت گرا،  رویکرد  با  صلح  روزنامه نگاری  هم چنین 
دروغ ها را از همه طرف ها آشکار می کند و بر تبلیغات 

به عنوان ابزاری برای ادامه جنگ تمرکز دارد.
مدل روزنامه نگاری صلح گالتونگ، با مولفه های خاصی 
هم چون راه حل گرایی7، فرایند مداری۸، حقیقت گرایی9 
اخبار  گزارشگران  و  خبرنگاران  به  مردم گرایی۱۰  و 
درگیری این امکان را می دهد که با رعایت معیارهای 
اثرات  کاهش  برای  و  داده  پوشش  را  درگیری  ویژه، 

زیان بار آن تالش کنند.

راه حل گرایی
گالتونگ معتقد است که راه حل گرایی، تنظیم راه حل ها 
ابتکار عمل در جهت رفع درگیری  همراه خالقیت و 
است. به عبارت دیگر، منظور این مولفه این است که 
اندازه  چه  تا  خود  حرفه ای  فعالیت  در  روزنامه نگاران 
راه حل های مختلف را برای رفع کاهش درگیری به کار 

ببرند.

فرایند مداری: یعنی خبرنگار هنگام نوشتن و تنظیم 
خبرها، بتواند راجع به زمینه های تاریخی، فرهنگی و 
سابقه پیدایش رویدادها گزارش تهیه کند. هدف از این 

نوع خبر یا گزارش، آگاه کردن مردم است.
حقیقت گرایی : یعنی خبرنگار باید ناراستی های همه 

جنگ و صلح در عصر رسانه؛
نیاز مبرم روزنامه نگاری صلح در افغانستان

روزنامه نگاری   ،)۱۳9۳( محمد مهدی  فرقانی،   .6
ارتباطات و جامعه، تهران: انتشارات اطالعات.
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ویروس کرونا پس از عید 
فطر گسترش و آمار مبتالیان 

به آن افزایش یافت؛ طوری که 
پس از روزهای عید همه روزه بیش 

از هزار تن به این ویروس مبتال 
می شوند، در حالی که پیش از عید 

روزانه به طور میانگین 100 تا 400 
تن به این ویروس مبتال می شدند. با 
این حال، در جریان روز گذشته یک 

هزار و 379 تن به این ویروس مبتال 
شدند و هم چنان 50 تن دیگر به 

دلیل ابتال به کرونا جان باختند.

تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا و میزان مرگ ومیر 
براساس  است.  یافته  افزایش  ویروس  این  از  ناشی 
 ۳79 و  هزار  یک  گذشته  روز  یک  در  تنها  آمارها، 
دیگر جان   تن  و 5۰  مبتال شده  ویروس  این  به  تن 
ویروس  به  مبتالیان  روز افزون  افزایش  این  باخته اند. 
برانگیخته  را  والیات  صحی  مسووالن  نگرانی  کرونا، 
است. مسووالن ریاست صحت عامه والیات می گویند 
یابد،  ادامه  شکل  همین  به  وضعیت  که  صورتی  در 
وزارت  از  آنان  دارد.  آکسیجن وجود  احتمال کمبود 
صحت عامه می خواهند که برای پیش گیری از وقوع 
یک »فاجعه« تدابیری را جهت رفع کمبود آکسیجن 
بسنجد. در همین حال وزارت صحت عامه نیز تأیید 
می کند که کمبود آکسیجن از چالش های عمده این 
وزارت است. مسووالن این وزارت تأکید دارند که در 
تالش یافتن یک راه حل برای تأمین آکسیجن مورد 
صحت  وزارت  مسووالن،  این  گفته  به  هستند.  نیاز 
عامه در تالش است تا دستگاه های مولد آکسیجن را 
از بازارهای جهانی خریداری و به کشور وارد کند. این 
در حالی است که معضل کمبود آکسیجن در بیش تر 
کشورها محسوس است. با این حال مسووالن وزارت 
صحت عامه از همکاری نکردن مردم در جلوگیری از 
گسترش ویروس کرونا انتقاد می کنند. به گفته آنان 
شهروندان کشور تدابیر صحی را مراعات نمی کنند و 
در تجمعات به شکل بی پروا اشتراک می ورزند. به گفته 
این مسووالن، بی پروایی مردم سبب شده که کشور 
در »اوج یک فاجعه« قرار بگیرد. با این هم مسووالن 
وزارت صحت عامه از مردم می  خواهند که توصیه های 
وزارت صحت عامه را رعایت کنند تا موج سوم ویروس 

کرونا کنترل شود. 
آمار  و  گسترش  فطر  عید  از  پس  کرونا  ویروس 
از  پس  که  طوری  یافت؛  افزایش  آن  به  مبتالیان 
روزهای عید همه روزه بیش از هزار تن به این ویروس 
به  از عید روزانه  مبتال می شوند، در حالی که پیش 
طور میانگین ۱۰۰ تا ۴۰۰ تن به این ویروس مبتال 
می شدند. با این حال، در جریان روز گذشته یک هزار 
هم چنان  و  شدند  مبتال  ویروس  این  به  تن   ۳79 و 
5۰ تن دیگر به دلیل ابتال به کرونا جان باختند. این 
آمار در کل والیات ثبت شده است. اکنون شماری از 
نگرانی  ابراز  وضعیت  این  از  والیات  مسووالن صحی 
وضعیت  اگر  که  گفته اند  ۸صبح  روزنامه  به  و  کرده 
رخ  فاجعه  است یک  ممکن  یابد،  ادامه  قسم  همین 

دهد. 
عبدالحمید ژکفر عالمی، رییس شفاخانه کووید-۱9 
در والیت پروان، گفت که از آغاز شیوع ویروس کرونا 
تاکنون نزدیک به نه هزار نمونه مشکوک آزمایش شده 
که از این میان یک هزار و ۳۰۰ تن در موج های اول 
و دوم و ۴۰۱ تن دیگر در موج سوم مثبت تشخیص 
شده اند. او افزود که شمار مبتالیان در موج سوم نسبت 
به موج اول و دوم بیش تر است و هم اکنون ۱۱۲ بیمار 
در این شفاخانه بستری اند. آقای عالمی تصریح کرد 
که بیش تر این بیماران به آکسیجن نیاز شدید دارند. 
رییس شفاخانه کووید-۱9 والیت پروان با ابراز نگرانی 
از کمبود آکسیجن گفت که روزانه ۲۰ بالون آکسیجن 
در اختیار این شفاخانه قرار داده می شود. او افزود که 
با توجه به میزان مبتالیان کرونایی، کمبود آکسیجن 

به شدت مشکل ساز است. 
کووید-۱9  شفاخانه  رییس  نصرتی،  عبدالمعروف 
والیت پنجشیر، از سیر صعودی ویروس کرونا در این 
والیت ابراز نگرانی کرد. او به روزنامه ۸صبح گفت که 
این  به  کرونا  آزمایش  برای  نفر  تا ۱5۰  روزانه ۱۰۰ 
شفاخانه مراجعه می کنند. فیصدی واقعات مثبت در 
این والیت 7۳ درصد اعالم شده است. با این حال او 
افزود که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون 957 نفر 
به این ویروس مبتال شده اند. آقای نصرتی تصریح کرد، 

پی سی آر  ماشین های  و  است  زیاد  مراجعه کننده گان 
توان آزمایش همه  نمونه های مشکوک را ندارد. این در 
حالی است که تاکنون در بامیان پنج هزار و 7۴ نمونه 
آزمایش شده که از این میان سه هزار و ۸56 نمونه آن 
منفی تشخیص شده است. هم اکنون ۲۰۰ نمونه دیگر 
در انتظار آزمایش قرار دارد. در این والیت در حالی 
ظرفیت آزمایش پایین گزارش شده است که پیش از 
انجام  بود که ظرفیت  گفته  عامه  وزارت صحت  این 
آزمایش ها را در والیات بیش تر می کند. مسووالن این 
وزارت گفته بودند که این وزارت توانایی انجام ۲۸ هزار 

آزمایش در یک روز را دارد. 
مسوول برنامه های کووید-۱9 وزارت صحت عامه در 
بامیان گفت که در حال حاضر تصمیم دارند بخشی از 
نمونه ها را به کابل بفرستند. او افزود: »وضعیت طوری 
است که به طرف اوج شیوع ویروس کرونا در حرکت 
رابطه  در  مستمندیار  آقای  دیگر  سوی  از  هستیم«. 
این  تعداد بسترها و ظرفیت شفاخانه کووید-۱9  به 
والیت گفت که هرچند ظرفیت کامل نیست، اما تا 
حدودی ظرفیت وجود دارد. به گفته او در حال حاضر 
برای بیماران تخت، اتاق و بالون آکسیجن وجود دارد، 
اما از آن جایی که شفاخانه این والیت ۲۰ بستر دارد، 
زمانی که بیماران افزایش پیدا می کند، فشار کار بر 
کمبود  نیز  ماشین آالت  و  بیش تر می شود  کارمندان 
که  کرد  بیان  مستمندیار  آقای  هم چنان  می کند. 
واکسین کرونا در این والیت تمام شده است. براساس 
 ۱5 والیت  این  برای  عامه  صحت  وزارت  معلومات 
هزار دوز واکسین در نظر گرفته شده بود و به گفته 
است.  شده  تطبیق  واکسین  مقدار  این  مستمندیار 
مسوول برنامه های کووید-۱9 وزارت صحت عامه در 
بامیان افزود که شمار زیادی فقط دوز اول را دریافت 
کرده اند که باید دوز دوم را نیز دریافت کنند. در حال 
حاضر یک هزار و ۱65 واقعه مثبت ویروس کرونا در 
این والیت شناسایی شده که از این میان ۱9 تن جان 

باخته اند. 

دوز  دریافت  منتظر  تن  هزاران  کابل؛  دانشگاه 
دوم

ویژه  به  کابل  باشنده گان  از  همین حال شماری  در 
استادان دانشگاه کابل می  گویند، با وجودی که بیش از 
یک ماه از زمان دریافت نخستین دوز واکسین گذشته، 
ذبیح اهلل  نکرده اند.  دریافت  را  دوم  دوز  تاکنون  اما 
حیدری، استاد دانشگاه کابل، در صفحه فیس بوکش 
تحصیالت  وزارت  مدیریتی  ضعف  که  است  نوشته 
عالی و دانشگاه کابل، بی برنامه گی و شاید فساد در 
وزارت صحت و هماهنگی ناقص دانشگاه کابل با این 
وزارت، سبب شده است که هزاران تن از دانشجویان، 
دوز  دریافت  برای  کابل  دانشگاه  کارکنان  و  استادان 
گفته  به  مواجه شوند.  با مشکل  کرونا  واکسین  دوم 
او، اکنون که یک هفته از تاریخ معین آن یعنی هفته 
چهارم سپری شده، آنان دوز دوم را دریافت نکرده  اند. 
او گفته است: »روند تطبیق دوز دوم واکسین کرونا 
در دانشگاه کابل باید به تاریخ ۱۱ جوزا آغاز می شد 
که متاسفانه تنها چند صد دوز محدود تنها برای افراد 
باالتر از سن 5۰ و برخی مقام های وزارت تحصیالت و 
دانشگاه کابل اختصاص داده شد، در حالی که دور اول 
تطبیق واکسین برای همه افراد در هر سن و سال بدون 
هیچ محدودیتی اجرا شد.« او این نواقص در اجرای 
تطبیق واکسین را پرسش برانگیز خوانده و گفته است 
که اگر شمار واکسین کرونا محدود بوده است، چرا 
آن را به هزاران نفر بدون محدودیت سنی در دانشگاه 
کابل تطبیق کرده است. او افزوده که این مسأله باید 
میان دانشگاه و وزارت صحت واضح می بود تا باعث 
سرگردانی و نگرانی هزاران تن نمی شد. او گفته است 
واکسین  دوم  دوز  بالینی،  آزمایش های  براساس  که 

آقای  شود.  تطبیق  چهارم  هفته  در  باید  استرازینکا 
حیدری افزوده است: »حاال که هفته پنجم است، کی 
مسوولیت را می  پذیرید؟ اگر تاخیر در تطبیق دوز دوم 
کارایی واکسین را زیر پرسش ببرد، مسوول کیست؟ 
اگر تاخیر در دریافت دوز دوم باعث عارضه های جانبی 
در نزد افراد شود و صحت و حیات آنان را با مخاطره 

مواجه کند، پاسخگو کیست؟«
این استاد دانشگاه از جانب دیگر گفته است که ممکن 
است عدم دریافت دوز دوم واکسین در زمان معین آن 
کدام مشکل به وجود نیاورد، اما این افراد از نگاه روانی 
است:  پرسیده  او  این،  بر  عالوه  شده اند.  آسیب پذیر 
»هزاران نفری که در دانشگاه کابل در دور اول واکسین 
استرازینکای نوع هندی دریافت کردند و حال اگر دوز 
چینایی(  واکسین  مثال  گونه  )به  دیگر  نوع  از  دوم 
تطبیق شود، آیا این دو نوع واکسین هم خوانی دارد؟ 
آیا سبب اختالل در دریافت کننده نخواهد شد؟ آیا تا 
حال تجربه شده است که دوز اول واکسین هندی و 
دوز دوم از کشور دیگر در یک فرد تطبیق شده باشد، 

عوارض نداشته باشد و کارایی داشته باشد.«

وزارت صحت با کمبود آکسیجن روبه رو است
با  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  حال  همین  در 
نظری،  غالم دستگیر  است.  روبه رو  آکسیجن  کمبود 
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  وزارت،  این  سخنگوی 
را  بیش تر  افراد  تا  کرده  تالش  عالمه  وزارت صحت 
واکسین کند. او اما در مورد نگرانی استادان دانشگاه 
کابل گفت که حداقل فاصله میان دوز اول و دوز دوم 
توصیه های  براساس  اما  هفته ،  چهار  کرونا  واکسین 
سازمان صحی جهان، حد اکثر فاصله میان این دو دوز 
شانزده هفته است. آقای نظری خاطر نشان کرد که در 
کارایی دوز اول و دوم تفاوت ندارد. او اطمینان داد که 
وزارت صحت عامه تا پیش از شانزده هفته، دوز دوم 
واکسین را به تمامی کسانی که دوز اول را دریافت 

کرده اند، تطبیق می کند. 
این در حالی است که تا کنون بیش از شش میلیون 
عامه  صحت  وزارت  کرده اند.  دریافت  واکسین  نفر 
است.  کرده  فراهم  واکسین  دوز  هزار   96۸ تاکنون 
5۰۰ هزار دوز از این واکسین ها را هند و ۴۸6 هزار 
برنامه  طریق  از  جهانی صحت  سازمان  را  دیگر  دوز 
است  قرار  حال  این  با  است.  کرده  کمک  کوواکس 
7۰۰ هزار دوز واکسین را چین کمک کند. هم چنان 
پیش تر محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور، گفته 
بود که حکومت تمامی تالشش را برای فراهم کردن 
او به مردم اطمینان داده  واکسین به خرج می دهد. 
بود که حکومت از بودجه اش واکسین بیش تر را فراهم 

می کند. 
کمبود  عامه  وزارت صحت  دیگر سخنگوی  از سوی 
به  آکسیجن در کشور را یک چالش خواند. هرچند 
گفته او هیچ شفاخانه ای تاکنون با کمبود آکسیجن 
این  کرونا،  به  ابتال  واقعات  افزایش  اما  نشده،  روبه رو 
نگرانی ها را بیش تر کرده است. دستگیر نظری اما از 
همکاری نکردن مردم با وزارت صحت عامه انتقاد کرد. 
او گفت که به دلیل رعایت نشدن توصیه های صحی 
دارد.  قرار  فاجعه  یک  اوج  در  کشور  مردم،  سوی  از 
افزود که بی تفاوتی مردم سبب شده که وضعیت  او 
بحرانی و خراب تر شود. با این حال آقای نظری بیان 
دستگاه های  از  شماری  عامه  وزارت صحت  که  کرد 
در  و  کرده  نصب  شفاخانه ها  در  را  آکسیجن  تولید 
بازارهای  از  را  بیش تری  دستگاه های  تا  است  تالش 
بین المللی خریداری کند. او کمبود آکسیجن را یک 
مشکل جدی عنوان کرد و هشدار داد که اگر وضعیت 
به همین شکل ادامه یابد، این مشکل جدی تر خواهد 
این در حالی است که سرپرست وزارت صحت  شد. 
عامه نیز بارها از کمبود آکسیجن هشدار داده است. به 
تازه گی سرپرست این وزارت از شفاخانه های خصوصی 
صرفه جویی  آکسیجن  مصرف  در  که  است  خواسته 
کنند. از سوی دیگر او بار دیگر از مردم خواسته است 
جدی  را  عامه  صحت  وزارت  صحی  توصیه های  که 

بگیرند و در تجمعات شرکت نکنند. 
از سوی دیگر سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که 
تا هنوز کشور به قله موج سوم نرسیده است. او ابراز 
امیدواری کرد که پیش ار رسیدن به قله، موج سوم 

کنترل شود.
گفتنی است که نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در 
پنجم حوت سال ۱۳9۸ در کشور ثبت شد. پس از آن 
سه بار این ویروس سیر صعودی به خود گرفته است. 
براساس آمارهای وزارت صحت عامه، تاکنون ۸۰ هزار 
و 6۱5 تن به این ویروس مصاب شده که از این میان 
5۸ هزار و 6۲۲ تن صحت یاب شده و سه هزار و ۱95 

تن دیگر جان باخته اند.

با آن که شفاخانه کووید-۱9 در این والیت ظرفیت ۱5 
بستر را دارد، اما ۲۲ بیمار کرونایی در این شفاخانه 
بستری اند و وضعیت شماری از آنان نیز وخیم است. 
کمبود  پنجشیر  والیت  کووید-۱9  شفاخانه  رییس 
آکسیجن را از مشکالت عمده عنوان کرد و گفت که 

باید برای حل این مشکل، چاره ای سنجیده شود.
فیض آباد  والیتی  شفاخانه  مسوول  همدرد،  شفیق 
بدخشان، نیز گفت که موج سوم ویروس کرونا در این 
والیت در حال گسترش است. به گفته او، از آغاز شیوع 
تن  و ۲۰۰  هزار  یک  از  بیش  تاکنون  کرونا  ویروس 
در والیت بدخشان به این ویروس مبتال شده اند. به 
گفته او، تنها در جریان چند روز از میان ۱9۳ نمونه 
داده شده  مثبت تشخیص  آن  مورد  مشکوک، ۱۱7 
است. هم چنان در جریان موج سوم چندین تن جان 
باخته اند. آقای همدرد گفت علی رغم این که واقعات 
مثبت ویروس کرونا در این والیت رو به افزایش است، 
وزارت صحت عامه تعداد پرسونل شفاخانه کووید-۱9 
را کاهش داده است. افزون بر این، او یادآور شد که 
این والیت ۲۰  برای شفاخانه کووید-۱9  در نخست 
بستر در نظر گرفته شده بود، اما بعداً قرار شد که به 
۳5 بستر افزایش یابد. آقای همدرد تصریح کرد که 
این وعده تا کنون از سوی وزارت صحت عامه عملی 

نشده است. 
هم  سویی  از  بدخشان  والیتی  شفاخانه  مسووالن 
روبه رو  آکسیجن  کمبود  با  شفاخانه  این  که  گفتند 
»فاجعه  آکسیجن،  تأمین  عدم  صورت  در  و  است 

انسانی« رخ خواهد داد. 
والیت قندهار نیز با چین مشکلی روبه رو است. این 
والیت پس از کابل و هرات، بیش ترین آمار ثبت شده 
به کرونا را دارد. از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون 
بیش از پنج هزار و ۳۰۰ تن در این والیت به کرونا 
رییس  نادری،  اشرف  محمدطاووس  شده اند.  مبتال 
صحت عامه قندهار، گفت که در حال حاضر شفاخانه 
این والیت ۱۰۰ بستر دارد و قرار است ظرفیت آن 
تعداد  که  کرد  تأکید  او  حال  عین  در  شود.  بیش تر 
پرسونل نیز اضافه می شود. او افزود که ممکن است 
کمبود  با  کرونا،  به  مبتالیان  روز افزون  افزایش  با 

آکسیجن مواجه شویم. 
از سوی دیگر داکتر عبدالمطلب حامد، رییس شفاخانه 
به  خدمات  ارایه  روند  از  کاپیسا،  والیت  کووید-۱9 
مردم این والیت اطمینان می دهد. او به روزنامه ۸صبح 
گفت که کدام مشکل جدی برای عرضه خدمات در 
شفاخانه کووید-۱9 این والیت وجود ندارد و موج سوم 
ویروس کرونا نیز مهار خواهد کرد. آقای حامد بیان 
کرد که در موج سوم ویروس کرونا ۳76 تن به این 
را  تن  میان ۱۸۰  این  از  که  مصاب شده اند  ویروس 
مردان و ۱96 تن را زنان تشکیل می دهند. او افزود 
که در حال حاضر ۱9 تن در شفاخانه کووید-۱9 این 
والیت بستری اند. آقای حامد افزود که تاکنون مشکل 
کمبود آکسیجن در این والیت حس نشده و روزانه 
بالون آکسیجن را در  تا ۲۰  وزارت صحت عامه ۱5 

اختیار این والیت قرار می دهد. 

توانایی آزمایش  بامیان؛ »ماشین های پی سی آر 
همه نمونه ها را ندارد«

حسین علی مستمندیار، مسوول برنامه های کووید-۱9 
در بامیان، به روزنامه ۸صبح گفت که میزان ابتال به 
او  است.  یافته  افزایش  والیت  این  در  کرونا  ویروس 
بیمار کرونایی  گفت که در شروع هفته گذشته، ده 
در شفاخانه بیست بستر کووید-۱9 این والیت بستری 
بودند، اما در ختم همان هفته، شمار بیماران به ۲۸ 
نفر افزایش یافت . به گفته  مستمندیار، این آمار نشان 
می دهد که شیوع کرونا در والیت بامیان به اوج خود 
شمار  که  افزود  مستمندیار  آقای  می شود.  نزدیک 
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انتقاد وزارت صحت از همکاری نکردن مردم؛

عبداالحمد حسینی »کشور در اوج فاجعه قرار دارد«



جمهور  رییس  پیش  سال  سه 
غنی وعده سپرد که گاز پروژه 
خانه  دیگر  سال  دو  تا  تاپی 
می کند،  روشن  را  هراتیان 
از آخرین مهلت  اما یک سال 
گذشته  وعده  این  شدن  عملی 
کار  آغاز  دقیق  زمان  تاکنون  و 
افغانستان  اقتصادی در خاک  عملی این پروژه بزرگ 
مشخص نیست. شماری از فعاالن مدنی در هرات باور 
دارند که تأخیر چند ساله در آغاز کار عملی تاپی، نشان 
می دهد که این پروژه اقدامی »نمایشی و خیالی« برای 
کارزارهای انتخاباتی رییس جمهور غنی بود و در عمل 
هیچ کاری برای آغاز آن انجام نشده است. از سوی دیگر، 
وزیر خارجه کشور پس از دیدار با همتای ترکمنستانی 
خود می پذیرد که مشکالت امنیتی مهم ترین نگرانی در 
عملی شدن پروژه های بزرگ منطقه ای مانند »تاپی« 
افغانستان و ترکمنستان  و »تاپ« است و کشورهای 
به تنهایی توان پرداخت میلیاردها دالر برای آغاز کار 
عملی این پروژه ها را ندارند. مقام ها در وزارت معادن 
خیالی  پروژه  »تاپی«  که  دارند  تأکید  نیز  پترولیم  و 
نیست و بانک انکشاف آسیایی یک میلیارد دالر برای 
این پروژه تعهد کرده است. به گفته آنان، حدود سه ماه 
دیگر زمان دقیق آغاز کار عملی پروژه تاپی در خاک 

افغانستان مشخص می شود.
پایان  از  پس  کشور،  خارجه  وزیر  اتمر،  محمدحنیف 
نشست دو روزه مشترک با رشید مردوف، وزیر خارجه 
آغاز  برای  کشور  دو  توافق  از  هرات،  در  ترکمنستان 
کار عملی پروژه خط انتقال گاز ترکمنستان از مسیر 
افغانستان به پاکستان و هند یا »تاپی« خبر می دهد. 
حکومتی  مقام های  مشترک  نشست های  جریان  در 

 یحیا حازم اسپندیار

محمدحسین نیک خواه

افغانستان،  در  کالن  قوم  چهار  میان  در  که  حالی   در 
میان  مذهبی  و  زبانی  تباری،  هم پوشانی  بیش ترین 
بیش ترین  بدبختانه  دارد،  وجود  پشتون ها  و  تاجیکان 
شده  ایجاد  قوم  دو  این  میان  نیز  برساختی  تنش های 
اُلیگارشیست های  و  پشتون  ناسیونالیست های  است. 
دامن  قومی  تضادهای  به  که  گرو هی اند  دو  تاجیک 
نبرد  در  »افغانستان  مقاله   در  مسأله   این  می زنند. 
خرده روایت های متخاصم« با جزییات بیان شده است. 
هر دو گروه یاد شده برای توجیه و تعمیم نظرات شان 
به روایت سازی برساختی و یا ساخته گی از تاریخ دست 
فرهنگی شان  جنبش های  و  اُلیگارشیست ها  می یازند. 
تالش دارند تا گذشته پشتون ها را مکدر و کم مایه جلوه 
دهند و در طرف دیگر ناسیونالسیت های قومی پشتون 
سعی دارند تا گذشته چندین هزارساله این سرزمین را در 
محدوده ۲7۰ ساله تقلیل دهند و در عین حال روایت 
تک قومی نیز از این ۲7۰ سال بسازند. یکی از روایت های 
حرکت  ایجاد  قومی،  ناسیونالیست های  برساختی 
شعوری، نظام مند و برنامه دار پشتونی برای شکل دهی 
افغانستان و دولت پشتونی در قرن ۱۸ میالدی است. 
این روایت احمد شاه ُدرانی را به حیث سردم دار و ساالر 
این حرکت و سایر سران قوم درانی را به حیث ممد و 
تاریخی نشان  یاد می کند. گزارش های  یاور  احمدشاه 
می دهد که احمد شاه درانی چنین اندیشه ای نداشته و 
روایتی  پادشاهی سدوزاییان چنین  دوره  همه  در  حتا 
گزارش ها  همین  حال  عین  در  است.  نگرفته  شکل 
نیز ضمن  نشان می دهد که سایر سران طوایف درانی 
شاه  مخالف  سخت  حرکتی،  چنین  از  بودن  بی خبر 
شدن احمدشاه درانی بوده اند. برای پی  بردن به ماهیت 
که  منبعی  و  کتاب  تنها  احمد شاه،  زمانه  رویدادهای 
به دستور شخص احمد شاه درانی نگاشته شده و پس 
و  تصحیح  او  سلیقه  خود  به  در حضورش  بازخوانی  از 
بازنگاری شده است، کتاب »تاریخ احمد شاهی« نوشته 
محمود حسینی جامی است. شوربختانه این کتاب به 
در  قومی  ناسیونالیست  میل  خاطر حقایقی که خالف 
خود دارد، زیاد در افغانستان استقبال نمی شود. اما این 
مقاله سعی دارد تا تأسیس حکومت درانی را براساس 
گزارش های کتاب یاد شده که تنها منبع اصلی است، 

استخراج و تدوین کند.
اولین عنوان کتاب تاریخ احمدشاهی که پیرامون شاه 
نام است:  این  به  شدن احمدشاه درانی شرح می دهد، 
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نپذیرفت و خود را اصیل تر و مستحق تر از او می دانست. 
به حیث  اسحاق زیی  از دادخان  این که  ادامه ضمن  در 
یکی دیگر از مخالفان شاه شدن احمدشاه یاد می شود، 
جمعی  و  اسحاق زیی  دادخان  »میان  می گوید:  چنین 
صالح  که  درانی  شراندیش  حسد پیشه گان  از  دیگر 
ابتدای  و  می دیدند  فتنه  جنبانی  در  خویش  احوال 
تجلی  و  نگذاشته  وقعی  بی بصری،  از  را  خداداد  دولت 
ترینی  با  پر...  بی همال شب  انوار خورشید اقبال خسرو 
و بریجی متفق گردیده...« باالخره سردار اسحاق زیی و 
علی زایی نیز به جمع ترینی ها و بدیچی ها می پیوندند و 
به ترینی ها و بدیچی ها می گویند که آن ها از داخل شهر 
علیه احمدشاه درانی قیام خواهند کرد. در عین حال دو 
سردار قبیله ای دیگر به نام های مانو خان و محبت خان 
از طایفه های درانی  که معلوم نیست سرادر کدام یک 
تجمع  شورابک  در  که  احمدشاه  مخالفان  با  هستند، 
کرده اند، هم دست می شوند و به آن ها می پیوندند. بعد 
از تجمع مخالفان احمدشاه در شورابک، به گزارش این 
کتاب اکثر رؤسای درانی با مخالفان احمدشاه هم دست 
و  فریب  به  را  درانی  ایالت  اکثر رؤسای  می شوند: »و 
و  فتنه گری  گردن  ساخته،  متفق  خود  با  مال  تطمع 
خودسری افراخته به اراده  فساد به هیأت اجتماعی به 
نیروی  و  این حساب شرایط جنگی  با  شهر می آیند«. 
انسانی به نفع مخالفان احمدشاه تغییر می کند و حتا 
عبدل خان ماکو که یکی از افسران بلند رتبه  احمدشاه 
بود و احمدشاه او را برای سرکوب کردن محبت و مانو 
فرستاد، با تمام لشکر و توپخانه اش به آن ها می پیوندد و 
این گونه جبهه فراگیر و همه شمول درانی علیه احمدشاه 

شکل می گیرد. 
این کتاب به هم دستان و موافقان احمدشاه درانی نیز 
پرداخته است و باالخره وقتی از هم پیمانان و هم دستان 
گزارش  این گونه  می کند،  یاد  کش مکش ها  این  در  او 
می دهد: »هرچند همه گی و تمامی رؤسای نامی و سپاه 
ایل جلیل درانی به خودکامی در این معامله با مخالفین 
از  معدودی  و  بوده اند  رفیق  و  شریک  ابد قرین  دولت 
مثل  نیرنگ  و  بی مکر  فدویان  و  رنگ  یک  هواخواهان 
شاه ولی خان درانی بامیزیی، کشیک چی باشی و عبداهلل 
خان فوفلزی، دیوان بیگی و حاجی نواب خان الیکوزیی، 
و  شریفه  خاصه   سرکار  صندوق خانه   جمع  صاحب 
شاه پسند خان، میرآخورباشی و برخوردارخان اچکزیی، 
جعفرخان  و  ضبط    بیگی  خان  محبت  و  باشی  قاپوچی 
فوفلزایی قللر آغاسی و بعضی دیگر از بنده گان وفاکیش 
خدمتکاری  در  ارادت اندیش...  و  صداقت  جان بازان  و 

کسی دیگر است که تو می خواهی عملی بسازی باالی 
کشور و باالی مردم خود«. از دید وزیر خارجه کشور، 
فرصت  طالبان  سوی  از  خون ریزی  و  خشونت  ادامه 
صلح و ثبات و فرصت انجام پروژه های بزرگ تاریخی، 
اقتصادی و منطقه ای را از مردم افغانستان می گیرد و 
در این صورت طالبان مستقیماً مسوول آن خواهند بود. 
در حالی که آقای اتمر طالبان را به ممانعت در اجرای 
پروژ ه های بزرگ ملی از جمله تاپی متهم می کند، اما 
این  حامی  آنان  که  دارند  ادعا  طالبان  دیگر  سوی  از 
پروژه  اجرای  برای  اقدامات  نخستین  و  پروژه هستند 
از  و طالبان  انجام شد  آنان  تاپی در هنگام حاکمیت 
ذبیح اهلل  می کنند.  پشتی بانی  تاپی  عملی  کار  آغاز 
مجاهد، سخنگوی طالبان، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گوید که اساس کار پروژه تاپی در زمان حاکمیت 
آنان گذاشته شد، اما به دلیل جنگ در کشور، کارش 
نیمه  ماند. او پافشاری کرد که طالبان حاضر ند  امنیت 

این پروژه را در مناطق زیر کنترل شان تضمین کنند.
شماری از فعاالن مدنی در هرات باور دارند که تأخیر 
چند ساله در آغاز کار عملی پروژه تاپی برای هراتیان 
این  که  می کنند  احساس  مردم  و  نیست  قبول  قابل 
کارزارهای  برای  خیالی«  و  »نمایشی  اقدامی  پروژه 
انتخاباتی رییس جمهور غنی بود و در عمل هیچ کاری 
برای عملی شدن آن و آغاز کارش در خاک افغانستان 
انجام نشده است. امید ناب، از فعاالن مدنی هرات، در 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که حکومت مرکزی 
روی افتتاحیه های نمادین تمرکز کرده و برای آغاز کار 
نکرده است  اقدامی  بزرگ در کشور  پروژه های  عملی 
که یکی از این پروژه ها تاپی است. از دید او، آغاز کار 
تاپی نوید بزرگی برای شگوفایی اقتصادی در هرات و 
اما این پروژه به فراموشی  رشد کسب وکار مردم بود، 

»در بیان رسیدن رایات نصرت شعار به دارالقرار قندهار 
بر تخت فیروز بخت  و شرح جلوس حضرت جهان بانی 
مملکت ستانی و وقایع سال اول جلوس میمنت مأنوس 
ئیل  توشقان  سال  موافق  هجری   ۱۱6۰ سنه  مطابق 
شاه  در باره  سطرها  اولین  عنوان،  این  زیر  در  ترکی«. 
شدن احمدشاه درانی چنین می گوید: »تمامی خوانین 
مصلحت  از  بعد  واالمقام،  و سرکرده گان  رؤسا  و  عظام 
و کنکاش از خواص و عوام به جمعیت و ازدحام تمام 
وارد درگاه سپهر احتشام گردیده و متفق الفظ و الکمه، 
اورنگ  بر  اقدس  و  میمنت مأنوس  جلوس  استدعای 
متن  محتوای  از  چنان  که  نمودند«.  موروثی  سلطنت 
پیدا است، همه کسانی  که در قندهار آن زمان حضور 
داشتند، خواهان تخت نشینی احمدشاه درانی بودند و او 
از این کار ابا می ورزید. باالخره در سطری پایین تر بیان 
به  نام صابرشاه »گیاه سبزی  به  می شود که صوفی ای 
دست گرفته، نزدیک آمده به جای جیقه بر گوشه  کاله 
آن حضرت استوار ساخته...« از متن معلوم می شود که 
بر  تاج شاهی  به حیث  را  صابرشاه صوفی گیاه سبزی 
سر احمدشاه درانی می گذارد و این گونه او شاه می شود. 
توجه شود که در روایت برساختی گیاه سبز به خوشه 
گندم مبدل شده است و در پسوند صابرشاه »کابلی« نیز 
اضافه گردیده است. اما در چند سطر بعد می گوید که در 
همان دوره  تخت نشینی احمدشاه درانی پول و اجناسی 
که محمد تقی خان شیرازی و ناصرخان صوبه دار کابل و 
پیشاور به موجب طلب نادرشاه از قندهار به کالت )جایی 
احمدشاه  کارگزاران  توسط  می بردند،  امروز(  ایران  در 
درانی تاراج می شود و این پول ها را احمدشاه درانی میان 
خوانین درانی، لشکر قزلباشان و لشکر کابلیان تقسیم 
می کند. این نکته بسیار مهم است که اگر این امکانات به 
دست یکی از خوانین دیگر می افتاد، احتمال این که او با 

بذل و بخشش شاه شود، نیز وجود داشت. 
مخالفت  در باره  احمدشاهی  تاریخ  کتاب  بعدی  عنوان 
علم  درانی  احمدشاه  علیه  که  است  کسانی  و  اقوام 
مخالفت بلند کردند. طوایف بریجی )بدیچی( و ترینی، 
تا اکنون هم  از پشتون های درانی بودند که  دو طایفه 
وجود دارند و به سرکرده گی کرم خان ترینی و مقصود 
احمدشاه  اولین طوایفی اند که شاه شدن  بریجی  خان 
که  دیگری  کسان  جمله   از  می کنند.  رد  را  درانی 
تخت نشینی احمدشاه درانی را قبول نمی کند، نورمحمد 
نادرشاه  زمان  در  خان  نورمحمد  است.  علی زایی  خان 
صاحب اختیار )شبیه والی( قندهار و رییس قوم درانی 
بود. این سردار قبیله ای نیز شاه شدن احمدشاه درانی را 

از  افغانستان و ترکمنستان، روی هشت موضوع مهم 
»تاپ«،  برق  انتقال  خط  تاپی،  پروژه  کار  آغاز  جمله 
خط ریل مشترک میان دو کشور، صادرات سنگ مرمر 
حضور  هرات،  در  گاز  و  نفت  دانشکده  ایجاد  هرات، 
دانشجویان کشور برای تحصیل در ترکمنستان، صلح 
و امنیت در افغانستان و افزایش همکاری های دوجانبه 

بحث شده است. 
جریان  در  جوزا،  شانزدهم  یک  شنبه،  روز  اتمر  آقای 
یک نشست خبری در هرات گفت که براساس توافق 
افغانستان و ترکمنستان، کار عملی  انجام شده میان 
پروژه  »تاپی« در خاک افغانستان تا چند ماه دیگر آغاز 
او، مهم ترین چالش سد راه تاپی و  می شود. به گفته 
بزرگ ترین نگرانی مقام های کشور ترکمنستان در پیوند 
به پروژه های بزرگ منطقه ای مانند »تاپی« و »تاپ«، 
ناامنی در خاک افغانستان است. او از طالبان خواست 
ساختن  و  آتش بس  و  صلح  برای  تاریخی  فرصت  که 
و  ندهند  از دست  را  راه گفت وگو  از  افغانستان  آینده 
نباید کشور را از امنیت و پروژه های مهم ملی محروم 

سازند.
در  عالقه مندی  »اگر  کرد:  تأکید  کشور  خارجه  وزیر 
طالبان و رهبران شان به خاطر صلح، بازسازی و ترقی 
افغانستان وجود داشته باشد، باید عماًل ثابت بسازند که 
مخالف این پروژه ها نیستند. آن ها ظاهراً می گویند که 
ما مخالف نیستیم و در تأمین امنیت همکاری می کنیم، 
اما همان گونه که شما فرمودید، بر پاسگاه های مرزی 
ضمنی  گونه  به  اتمر  محمدحنیف  می کنند«.  حمله 
طالبان را به ممانعت از اجرای پروژه های بزرگ ملی در 
کشور به دستور دیگران متهم کرد و افزود: »سوال مردم 
این است که این کار را از دید خود می کنی که مانع این 
پروژه ها شوی، این دید خودت است و یا عالقه مندی 

حاضر بودند«. این گزارش بازهم تأکید بر »همه رؤسای 
و  کردند  مخالفت  درانی  احمدشاه  با  که  دارد  درانی« 
تنها چند تن از سران الکوزیی، اچکزی و پوپلزی با او 
بودند. چنان  که در گزارش ها دیده می شود،  هم دست 
تشکیالت نظامی و اداری احمدشاه درانی از سران درانی، 
قزلباشان و کابلیان ساخته شده بود و در عین حال هیچ 
گزارشی از مخالفت غیر درانیان علیه احمدشاه درانی نیز 
وجود ندارد و از کسان غیر درانی که یا قزلباش اند و یا 
شاه پسند  دیوان بیگی،  باشی،  »کشیک چی  مثل   کابلی 
خان، میرآخورباشی و محبت خان ضبط    بیگی« در شمار 
کسانی  و  می شود  برده  نام  درانی  احمدشاه  هم دستان 
دیگر نیز زیر نام »بنده گان وفاکیش و جان بازان صداقت و 
ارادت اندیش« یاد می شوند که افسران و صاحب منصبان 
که  سرداران  این  در باره  چه  آن که  بودند،  او  غیر درانی 
بوده  غیرکابلی  و  غیر قزلباش  »فارسی وان« های  باید 
باشند، در سطرهای نخست  چنین می گوید: »هم چنین 
سردکرده گان قزلباشیه و کابلی و غیره که اقتباس نور 
سرور از دولت حضور نموده، آثار فدویت و دولت خواهی 
در تقویت و استحکام بنیان سلطنت و پادشاهی از آن ها 

به ظهور می رسید«. 
ترک  از  متشکل  طایفه های  از  نظامیانی  قزلباشان 
را  احمدشاهی  لشکر  قزلباشان  اما  بودند،  تاجیک  و 
طایفه های کرد منتسب به تاجیک شکل می دادند که 
هنوز هم در کابل حضور دارند. منظور از لشکر کابلی، 
مردم کابل قدیم و شمالی اند که شامل پروان، کاپیسا، 

پنجشیر و کابل کنونی می  شود. 
باالخره طبق گزارش تاریخ احمدشاهی، لشکر احمدشاه 
درانی بر سایر طوایف درانی پیروز می شود و همه سران 
این طوایف مجبور می شوند که شاهی و حاکمیت او را 

بپذیرند.
 نتیجه گیری  ای که بر پایه گزارش های تاریخ احمدشاهی 
از شاه شدن احمدشاه درانی و تأسیس حکومت درانی 
از  پیش  احمدشاه  که  است  این  می شود،  استخراج 
تاج گذاری شرایط را مناسب به این  کار نمی دید. روند 
انجام  غیر پشتون  یک  توسط  احمدشاه  تاج گذاری 
سران  اکثر  درانی،  احمدشاه  تاج گذاری  آوان  از  شد. 
را  او  و  کردند  مخالفت  او  با  درانی  مختلف   طایفه های 
اکثر موسسان سلطنت  ندانستند.  این جایگاه  شایسته 
احمدشاه درانی سرداران غیر درانی »فارسی وان« بوده اند. 
از شاخه زیرک درانیان که شامل  تنها بخش کوچکی 
پوپلزایی  و  اچکزایی  الکوزایی،  طایفه  سران  برخی 
کردند.  حمایت  درانی  احمدشاه  تاج گذاری  از  می شد، 
در باره شایسته گی احمد شاه درانی برای سلطنت در نزد 
سرداران »فارسی وان« اجماع وجود داشت، در حالی  که 
اکثر سران طوایف درانی احمدشاه را شایسته این مقام 

نمی دانستند.

افغانستان  خارجه  وزیران  دوباره  حاال  و  شد  سپرده 
برگزار  نشست  هرات  در  آن  مورد  در  ترکمنستان  و 
می کنند، در حالی که بازهم تاریخ آغاز کار مشخص 

نیست.  
و  معادن  وزیر  چخانسوری،  هارون  حال  همین  در 
پترولیم کشور، در واکنش به انتقادها از آغاز نشدن کار 
پروژه خط انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان 
به پاکستان و هند، می گوید که »تاپی« پروژه  خیالی 
نیست و سرمایه گذاری بزرگی روی آن انجام شده است. 
او روز یک شنبه، شانزدهم جوزا، در جریان یک نشست 
خارجه  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  با  مشترک  خبری 
کشور، گفت که آماده گی فنی الزم برای آغاز کار پروژه 
و  شده  گرفته  دست  روی  افغانستان  خاک  در  تاپی 
حدود سه ماه دیگر زمان دقیق آغاز کار عملی مشخص 
خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  چخانسوری  می شود. 
روزنامه ۸صبح مبنی بر این که شماری از باشنده گان 
هرات تاپی را پروژه  خیالی می دانند، گفت: »تاپی پروژه  
خیالی نیست. اگر خیالی می بود، بانک انکشاف آسیایی 
یک میلیارد دالر برایش تعهد نمی کرد«. وی هم چنان 
افزود که 5۳۰ میلیون دالر در مرکز استفاده گاز هرات 
سرمایه گذاری می شود، اما دلیل تأخیر در کار پروژه، 

آماده نشدن امکانات در خاک ترکمنستان است.
کرسی  بر  غنی  جمهور  رییس  زدن  تکیه  هنگام  از 
وعده هایش  از  زیادی  شمار  کشور،  جمهوری  ریاست 
تبدیل کردن  او  از وعده های  عملی نشده است. یکی 
و  نشد  عملی  که  بود  برق  صادرکننده  به  افغانستان 
برعکس برق وارداتی از کشورهای همسایه به کابل و 
با  برخی شهرهای دیگر کشور نیز دچار پرچوی شد. 
این همه، هراتیان که از چند ماه به این سو منتظر آغاز 
کار عملی پروژه تاپی هستند، باز هم چاره ای ندارند جز 
این که منتظر بمانند و چشم به راه عملی شدن وعده  
رییس  جمهور باشند؛ وعده ای که با توجه به وضعیت 
سیاسی و اقتصادی کشور، عملی شدن آن کمی دور از 

تصور به نظر می رسد.

مؤسسان غیر درانی سلطنت احمدشاه درانی

تـاپـی؛
پروژه خیالی یا راه گشای مشکالت اقتصادی؟
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بهشت کودکی ما، در آغوش سبز بهار از دور نمایان 
است و ما را با مهر به خود می خواند. به محض رسیدن 
به مکان زیبای همیشه گی، در کرانه های رود آمو )مرز 

میان افغانستان و  تاجیکستان( جا خوش کردیم.
روز کم کم رو به تاریکی می رود و آبی آسماِن دلش 
را به سیاهی مطلق می سپارد. هیچ ستاره ای در دل 
آسمان این جا جلوه آرایی نمی کند و مهتاب در حریر 

شب خودش را پیچانده است.
شام سرد با هوای صاف و پاک، محوطه سبز و قشنگ، 
بوی گیاهان تازه، ملودی جیر جیرک ها، فضای راحت 
باغچه پدری و جمعی که روی صفه گرد هم آمده اند، 
تابلوی  در  را  قشنگی  تصویر  دل  ته  از  خنده های  با 

خانواده خوش بخت گنجانیده اند.
جنگ،  در  همیشه  والیات  همه  مثل  هم  این جا 
برادران ناراضی سیاسیون، به اختراع ادیسون اهمیت 
مواصالتی  پایه های  شهر  از  دورتر  آنان  نمی دهند. 
برق را تخریب کرده اند و هیچ برای شان مهم نیست 
آن ها  چون  کنند؛  زنده گی  تاریکی  در  سال ها  اگر 
سمی ترین اعتقادات را با سیاهی تمام در ذهن خود 

تلقین و تزریق کرده اند.
شب تاریک تر می شود. سعی می کنیم زود تر غذا صرف 
مادر صدایم  پهن شود.  است دسترخوان  قرار  کنیم. 
می زند. باید من غذا را روی دسترخوان بیاورم، شاید 
به این دلیل که کم تر خسته به نظر می رسم و یا هنوز 

از حال نرفته ام. 
ناگهان  برنداشته،  قدم  چند  می شوم.  بلند  جا  از 
به گوش  فاصله  نزدیک ترین  از  گلوله  صدای شلیک 
دهلیز  داخل  را  خود  و  می شوم  می رسد. دست پاچه 
پرت می کنم. صدا می زنم بیاید داخل خانه، شاید یکی 

زخم خورد و ُمرد. 
سراپای  وحشت  می شوم.  بیرون  دوباره  سرعت  با 
وجودم را فراگرفته و قلبم تند تند می زند. صدا می زنم 
که بیاید داخل خانه، صحن حویلی خطر دارد. همه 
به من می خندند، انگار هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده و 
یا من خیلی بزرگش می کنم، در حالی که برای آن ها 

شنیدن این صداها امری معمولی است.
می رود.  دورتر  اما  نمی شود،  کم  شلیک  صدا های 
گویی از کوچه  ما گزمه  دشمن گذشته است. دقایقی 
سکوت حکم فرما می شود و فرصت برای پهن کردن 
دسترخوان فراهم می آید. همه یک جا غذای شب را 
صرف می کنیم. ظروف را لب چاه می برم برای شستن 
ما  ناتمام  قصه های  و  دور هم جمع می شویم  بعد  و 

شروع می شود.
چشمان مادر از شادی برق می زند و یکی یکی نگاه مان 
می کند. مادر، در جمع فرزندان رو به پدر می گوید: 
اگر زیر آوار این جنگ جان دهم، آرزوی دیگری باقی 
ببرم؛  خود  با  خاک  زیر  را  آن  حسرت  که  نمی ماند 
با من هستند و هیچ هراسی مرا نمی تواند  فرزندانم 
ناتوان سازد، جز اندوه مرگ آنانی که عزیزان خود را 

ناچار به سوگ نشسته اند.
 صدای بلند تلویزیون داخل اتاق با موسیقی پس زمینه 
خبر، توجهم را جلب می کند. خبرهای ساعت ده با زیر 

و بم گوینده همه را درجا میخ کوب می کند. 
سرخط خبرها: در انفجار مهیبی در مکتب سیدالشهدا 
در غرب کابل، دست کم ۳۰ تن به شمول دانش آموزان 
و رهگذران کشته و 5۲ تن دیگر زخمی شده اند. چیز 
صدای  جز  ببینم،  یا  و  بشنوم  نمی توانستم  دیگری 
دیدن  و  حادثه  آسیب دیده گان  خانواده های  شیون 
کتاب، کفش، کیف و لباس سوخته دانش آموزانی که 

هیچ تقصیری جز فراگرفتن علم نداشتند.
منطق  با  می تواند  ایدیولوژی  نوع  چه  و  اعتقاد  چه 
کشتار دانش آموزان یک کشور سازگار باشد؟ چگونه 
و  امکانات  بزرگ  حجم  این  با  دولت  دم و دستگاه 
عام  قتل  جلو  نمی تواند  استخباراتی،  کشف   سیستم 
بخواهم  که  نیست  عاقالنه  این  بگیرد؟  را  شهروندان 
دنبال توجیه منطقی سیاسیون در قبال این جنایت 

باشم، وگرنه کارم به جنون می کشد.
مانند  اشک  و  دوخته ام  چشم  تلویزیون  صفحه  به 
است.  کرده  سد  را  دیدم  جلو  ضخیم  پرده ای 

اصطالح »مرگ انسان مثل پشه« روی زبان کودکان 
ساده سازی  ذهنیت ها  این  چگونه  و  است  جاری 
می شود که یکی قبل از بازی کودکانه به کشته شدن 

فکر می کند؟   
کشته  مورد  در  غمگین.  اما  است،  باهوش  کودکی 
شدن شوهر خاله اش حرف می زند. طالبان شب هنگام 
و  می شوند  حمله ور  آن ها  پوسته  باالی  افطار  موقع 
نداشتند  مهمات  و  سالح  که  بی دفاع  نظامیان  همه  
نیروهای  قوماندان  که  خاله اش  شوهر  می کشند.  را 
دفاعی و امنیتی بوده را زنده با غول و  زنجیر به هاموی 
می بندند و همه اطراف را گشت می زنند، تا این که او 

را زجر کش کرده و به خانواده اش می سپارند.
نشان  جز  نمی شود،  شناخته  خاله  شوهر  جسد 
قوماندانی و نامش روی یونیفورم نظامی و بکس پولی 

که عکس دخترش را در آن نگهداشته است.
می گوید: بعد از کشته شدن شوهر خاله و پسر مامایم، 
خاله و مادرم دیوانه شده اند. وقتی حرف می زنی، نگاه 
 می کنند، اما نمی فهمند چه گفتی. خاله ام شب ها در 
خواب گریه می کند، راه می رود و نام شوهرش را صدا 

می زند. همه از این وضعیت او می ترسند.
وحشت  قصه های  تا  گوشه ای  می روم  می شوم،  بلند 
کم تر مرا دچار تب و هذیان سازد. هر روز که می گذرد، 
نقل قول های وحشتناک می شنوم و به خشونت طالبان 

نفرین می فرستم. 
طالبان بی رحمانه  خانه های مردم را به غارت می برند، 
مردهای شان را با جبر سالح می دهند و علیه دولت 
تحریک می سازند. زن ها در هر منطقه  تحت نفوذ آن ها 
باید سه وقت پخت و پز داشته باشند و میزبانی کنند. 
برای طالبان مهم نیست چه کسی فقیر و چه کسی 
و  می گیرند  باج   مردم  از  یکسان  آن ها  است؛  پولدار 

سفره غم را در تک تک خانه ها پهن می کنند.
وحشت کارکرد های طالبان در هر قصه و روایتی شکل 
تازه به خود می گیرد که حتا شنیدن آن روان آدمی را 
دچار مشکل جدی می سازد، چه رسد به این که خود 

شاهد آن صحنه های غم انگیز و منزجر کننده باشی.
شوکه کننده  خیلی  روایت ها  این  در  زنان  وضعیت 
است. زن به هیچ عنوان نمی تواند بیرون از خانه قدم 
قطعاً  رفتن  بازار  و  آموزشی  کورس  مکتب،  بگذارد. 
که  است  معلوم  روایت ها،  این  قرار  از  است.  ممنوع 
هیچ تغییری در ایدیولوژی طالبان نسبت به سال های 
حاکمیت تاریک شان نیامده است؛ برعکس بدتر از آن 
سال ها شکنجه روا می دارند. صلح با آنان ضیاع وقت 
است و مصروفیت بی معنا و بی نتیجه. نظر به وحشتی 
که آنان خلق کرده اند/می کنند، جز مبارزه نظامی هیچ 

پیشنهاد دیگری منطقی به نظر نمی رسد.
زنی برای زایمان به کلینیک مراجعه کرده که با مرگ 
دست و پنجه نرم می کند. بعد از مراقبت های اولیه و 
وضع حمل، به حال می آید و از وضعیت جاری طالبانی 
حرف می زند. می گوید روز اول سال نو با حجاب سیاه 
که سراپایم را پوشانده بود، حتا جلو دیدم را گرفته بود، 
می خواستم خانه پدرم بروم. خواهرم و برادرشوهرم با 
من بودند. حین رسیدن به خانه پدر، کسی با آواز بلند 
از پشت سر صدا زد و قید تفنگ را کشید. با شنیدن 
صدای خشن و پر از نفرت، ترس سراپای وجودم را 

تکه پاره های قلبم را محکم در دست گرفته و با روح 
ناآرام به خواب می روم. 

بوی خون به مشام می رسد، سوخته گی گوشت موجود 
زنده روی جاده عمومی پخش شده و میان انسان های 

زخمی و مرده خود را گم کرده ام. 
با چشمان پف کرده و سرخ، لباس های پاره و پاهای 
هستم  سرگردان  خانواده ام  جست وجوی  در  برهنه 
از خواب می پرم.  به شقیقه ام  گلوله ای  با شلیک  که 
به اطراف نگاه می کنم، همه خوب اند، زنده اند و خواب 
آرام دارند. نفسی عمیق می کشم، اما صداهای شلیک 

گلوله لحظه به لحظه نزدیک می شود . 
گوشم  به  محکم  را  خودش  پراگنده  شلیک  صدای 
دیکته  را  خود  انگار.  است  راکت  صدای  می کوبد. 
بیداری  این  و  باشم  شده  بیدار  باید  حال  می کنم. 
باید واقعی به نظر رسد. چه کار کنم؟ از جایم بلند 
در  الیزر مانند  چراغ  با  و  می کشم  را  پرده  می شوم، 
از  باران  قطرات  مثل  گلوله ها  می شوم.  مواجه  فضا 
پخش  شب  سیاهی  میان  و  می گذرد  چشمم  جلو 
می شود. آن قدر ترس برم  می دارد که نفس کشیده 
نمی توانم. پاره های سرخ آتشین آهن در اطراف، روی 
اثر چره ها  به  نفر  این که چند  آوار می شود.  خانه ها، 
بی حساب  روز  یا کشته می شوند، هر  برداشته  زخم 

به نظر می رسد.
خروس  و  می شود  روشن  کم کم  هوا  بعد،  ساعتی 
خوش آمد  زنده گی  ادامه  به  را  همه   بلند  صدای  با 
می گوید. آرام نمی گیرم، از اتاق می زنم بیرون، تلفن 
با پس زمینه شلیک گلوله های  و  برمی دارم  را  همراه 
سربی در هوا که مارش سرود ملی جنگ را به نمایش 

گذاشته است، ویدیو ثبت می کنم. 
باغچه با رقص پروانه و مرمی، صحنه مرگ و زنده گی 
را به شکل مضحک آور آن به نمایش گذاشته است. 
نه  که  وضعیت  این  در  گرفتن  قرار  از  می گیرد  دلم 
با  آفتاب  زنده گی.  زنده گِی  نه  و  است  مرگ  مرِگ 
درخشش تمام روی سینه  الجوردی آسمان تکیه داده 

و هوای گرم را از وسعت قلبش ساطع می کند.
باز  در  کیست؟  ببیند  رفته  پدر  می زند.  در  کسی 
با  می شود.  حویلی  وارد  کوچک  پسری  و  می شود 
لبخندی قشنگ، به من سالم می دهد. بی درنگ نامش 
را می پرسم. می گوید خاالدین هستم. متوجه می شوم 
قباًل حرف هایی در موردش شنیده بودم. او به عنوان 
کارآموز در کلینیک صحی خانواده گی ما کار می کند، 

انگار انتخاب کرده که باید داکتر شود.
از  را  باغچه کلینیک  ُکرت های  کارگر کوچک گاهی 
وجود علف های هرز پاک می کند و این مصروفیت نوعی 
سرگرمی او به حساب می رود. داس به دست می آید. 
می پرسد نام تو چیست؟ می گویم سلسله. می خندد 
و می گوید: چه قدر نام سخت. لحظه ای مکث می کند 
و می پرسد امشب طرف شما هم جنگ و فیر فیرکان 
بود؟ بدون این که پاسخم را بشنود، می گوید: در کابل 
می کنند؟  بمب باران  مردم  خانه های  سر  طالبان  هم 
چرا در کابل هر روز انتحاری می شود و انسان ها مثل 
پشه می میرند؟ می گویم هرگاه دلیل کشتن انسان ها 
را فهمیدم، به تو هم خواهم گفت. باز می خندد و به 

کار می پردازد. 

چرخاندم.  را  سرم  آرام  شد.  سست  پاهایم  و  گرفت 
مردان خشن  و  چشمان خون گرفته  پرخاک  صورت 

را دیدم.
هستی؟  مسلمان  تو  بی حیا،  زن  او  من :  به  خطاب 
بد حجابی شما سیاسرها باعث می شود ما را خدا در 

قعر آتش بسوزاند. شما اصالح شدنی نیستین. 
از بیخ می کشد،  دست می اندازد به من و موهایم را 
ناچار کشیده می شوم.  به  و  آن قدر که دردم می آید 
نمی دانم  بلند می شوم،  زود  و می افتم.  پایم می لغزد 
شوهر  برادر  می شدم.  شکنجه  باید  گناهی  کدام  به 
با  و خواهرم سروصدا راه می اندازند. بردار شوهرم را 
می رود.  حال  از  او  می کوبند.  سرش  به  تفنگ  میل 
رو به خواهرم می گویند خدایت را شکر کن که تو را 
چیزی نگفتیم، برو گم شو، قواره مردار تان ره نبینم. 
با سروصدای ما پدر و بردارم بیرون می شوند. به آن ها 
عذر و زاری می کنم که جنگ نکنند. با دست پاچه گی 
به حویلی داخل می شوم و خود را در آغوش پدر رها 

کرده زار زار می گریم. 
حس  وجود  تمام  با  من  می کرد،  قصه  وقتی  زن 
لِه  آنان  دست و پای  زیر  که  بودم  من  انگار  می کردم 
در  را  وحشت  خشونت،  ترویج  با  طالبان  می شدم. 
روبه رو  که  آنانی  حتا  کاشته اند.  شهروندان  همه  دل 

نشده اند، از آن ها هراس دارند.
این سفر و چشم دیدها با روایت های تلخ آن مرا مدام 
به یاد تاریخ افغانستان قبل از جهاد و طالب می اندازد، 
یاد عکس   های شکوهمند و جمعی زنان و مردان آن 
زمان. به سال هایی می اندیشم که زنان با پوشش آزاد 
ننگرهار ،  دانشگاه  کابل،  دانشگاه  در  آرامش خاطر  و 
دانشگاه قندهار و... دانشجو بودند و حضور مردان در 
خاطر  مزاحمت  باعث  صمیمی  لبخند  با  آن ها  کنار 
هیچ کس نمی شد. مساله  محرم و نامحرم مطرح بحث 
نبود و هرکس روی شعور علمی خود سرمایه گذاری 

می  کرد.
به جلد قصه های مادرم می روم تا ته؛ قصه های پیروزی 
و آبادانی وطن ما در روزگار آن ها. می اندیشم چه قدر 
خوب بود که دانشجویان خارجی از سهم بورسیه های 
می شدند.  مستفید  والیات  و  پایتخت  در  افغانستان 
افغانستان آن زمان کدر علمی معتبر بین المللی داشت 
که بدون سایه سیاه جنگ هر سال دانشجویان زیاد را 
به جامعه انسانی تقدیم می کرد. به یاد زمانی که مادر 
با لبخند واقعی کنار جمع بزرگی از انسان های نیکو 
در دانشگاه ننگرهار لحظات شان را در تصویری ماندگار 
ساخته اند و پدر در اوج جوانی با سر افراشته و خاطر 
آرام روی شانه هم صنف جا پانی دست گذاشته است، 
انگار می خواهد اطمینان خاطر برای ادامه تحصیلش 

بدهد. 
ما ملت عجیبی هستیم، عوض این که به روزهای آینده 
خوش بین باشیم و برنامه بریزیم، حسرت روزها رفته را 
داریم و در آرزوی تکرار تاریخ لحظه شماری می کنیم.

از  طالبان  که  می شوم  متوجه  کندز،  از  برگشت  در 
راه های  و  کرده  استفاده  سه روزه  آتش بس  فرصت 
مواصالتی را تخریب، پل ها را نابود و شهر را غرق خون 
کرده اند. دوباره چهره  وحشتناک طالبان را در اولین 
مسیر سفر می بینم. وسط چهارراه پرچم سفید شان را 
نصب کرده و با راکت، پی کا و مسلسل سرک عمومی 
را بند انداخته اند. کمی جلوتر ایست بازرسی ساخته 
نزدیک  که  ما  موتر  می کنند.  بازرسی  را  موتر ها  و 
می شود، یک طالب از راننده سواالت عجیب و غریب 
نگاه گذرا می اندازد. وقتی  به عقب موتر  و  می پرسد 
می بیند ما هستیم، سر جنبانده و اجازه می دهد به 

راه ادامه دهیم.
روزهای بودن در کندز با وضعیت موجود، طاقت فرسا 
با خیال خوش جمع  بود؛ جز لحظاتی که  و جانکاه 
خانواده گی را به صمیمیت می خواندیم و برای آمدن 

روزهای خوب به هم دیگر تسالی خاطر می دادیم.
روایت سفر در جنگ با ورد به دروازه کابل و شنیدن 
این خبر خوش که نیروهای شجاع دفاعی و امنیتی 
همان چهارراه را با مهمات و طالبان وحشی چرکین از 

بین برده اند، به پایان رسید.
یادداشت نویسنده: این روایت از تاریخ 5 جوزای سال 

جاری است.

روایت سفر در جنگ



مأموران پولیس اسرائیل یکی از شناخته شده ترین 
از  فلسطینی ها  اخراج  به  اعتراضی  چهره های 
خانه های شان در بیت المقدس شرقی را دست گیر 

کرد.
یک شنبه،  روز  صبح  ساله   ۲۳ الکرد  )ُمنی(  منا 
گفته  به  شد.  دست گیر  پدرش  خانه  در  جون   6
پدرش، حکم احضار محمد، برادر دوقلوی منا هم 

صادر شده است.
مدنی  فعال  الکرد،  منا  بی بی سی،  گزارش  به 
درباره  خبررسانی  برای  که  است  فلسطینی 
اخراج خانواده های فلسطینی از محله شیخ جراح 

بیت المقدس فعالیت می کند.
او منتشر شده، نشان  از دست گیری  ویدیویی که 
می دهد که نیروهای امنیتی به خانه محل سکونت 
او در شیخ جراح یورش می برند و او را با دست بند 

با خود می برند.
با  حکم تخلیه منازل فلسطینی ها در شیخ جراح 
اعتراض هایی همراه شد که در کنار مسائل دیگر به 
تنش های خشونت بار و در نهایت رویارویی نظامی 
اسرائیل با حماس و جهاد اسالمی در نوار غزه منجر 

شد.
منا و محمد الکرد که حکم تخلیه خانه شان صادر 
شده بود با جذب صدها هزار مخاطب در توییتر و 
اینستاگرام تالش کردند صدای اعتراض خود را به 

هوایی  پدافند  که  می گوید  عراق  ارتش 
بامداد  ساعات  نخستین  در  امریکا 
یک شنبه، دو پهپاد را بر فراز پایگاه نظامی 
عین االسد ره گیری و سرنگون کرده است. 
هدف  هم  قبل  هفته  چهار  پایگاه  این 
قرار  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله 

گرفته بود.
پدافند  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
بدون  هواپیمای  دو  حمله  امریکا  هوایی 
را  عین االسد  نظامی  پایگاه  به  سرنشین 
اعالم  با  عراق  ارتش  است.  کرده  خنثا 
این خبر در بیانیه ای گفت که ره گیری و 
انهدام پهپادها ۳۰ دقیقه پس از نیمه شب 
گرفته  صورت  جون  ششم  یک شنبه، 

است.
گذشته  ماه های  در  مرتبه  این چندمین 
نظامی  نیروهای  استقرار  که محل  است 
قرار  حمله  مورد  عراق  در  امریکایی 

راتکو مالدیچ، فرمانده نظامی صرب های 
بوسنی در جریان کشتار سال های ۱99۲ 
رای  آینده  سه شنبه  میالدی،   ۱995 تا 
نهایی دیوان کیفری بین المللی مستقر در 
الهه هالند را در قبال درخواست او برای 

تجدیدنظر در حکم اولیه خواهد شنید.
این در سال ۲۰۱7  از  دادگاه پیش  این 
میالدی جرم »نسل کشی« را علیه راتکو 
مسلمانان  عام  قتل  دلیل  به  مالدیچ 
سربرنیتسا در سال ۱995 میالدی تأیید 

و او را به حبس ابد محکوم کرده بود.
روز  سه شنبه  حکم  یورونیوز،  گزارش  به 
تصمیم نهایی خواهد بود که دادگاه علیه 
مشهور  بالکان«  »قصاب  به  که  مردی 

است، صادر خواهد کرد.
خونین ترین  و  بدترین  بوسنی  جنگ 
پایان جنگ جهانی  زمان  از  اروپا  جنگ 

دوم محسوب می شود.
انتظار می رود که راتکو مالدیچ که اکنون 
دادگاه  در  سه شنبه  روز  دارد،  سال   7۸

می گیرد. عین االسد در هشتم ماه می نیز 
هدف حمله هواپیماهای بدون سرنشین 

قرار گرفت که تلفاتی نداشت.
خبرگزاری رویترز از قول دو منبع عراقی 
نوشت که روز شنبه، پنج جون نیز یک 
بغداد  بین المللی  فرودگاه  به  موشک 
بر  آسیبی  و  خسارات  که  شده  شلیک 

جای نگذاشته است.
مقامات امنیتی عراق گفته اند که نیروهای 
ویژه این کشور در مناطق روستایی غرب 
پیدا  تایمر  با  موشک انداز  یک  بغداد، 

کرده اند.
روز  گروهی مسوولیت حمله  هنوز هیچ 
شنبه را برعهده نگرفته است؛ اما امریکا و 
محافل امنیتی عراق، گروه های شبه نظامی 
مورد حمایت جمهوری اسالمی را در این 
عملیات دخیل می دانند. مقامات امنیتی 
عراقی و امریکایی پیش تر به خبرگزاری 

از  بسیاری  مادران  و  شود  حاضر  الهه 
مردان و پسرانی که جمع شان به ۸ هزار 
فرماندهی  جریان  در  و  می رسید  نفر 
مالدیچ قتل عام شده بودند، نیز در این 
روز مقابل دادگاه دست به تجمع خواهند 

زد.
اگرچه به دلیل شیوع ویروس کرونا حضور 
خبرنگاران در صحن دادگاه الهه ممنوع 
به  ساعت ۱۳  در  نهایی  اما حکم  است؛ 
اعالم  آنالین  صورت  به  گرینویچ  وقت 

خواهد شد.
راتکو مالدیچ که تا پیش از دست گیری 
در سال ۲۰۱۱ میالدی، برای مدت یک 
اتهام  به  نهایت  در  بود،  »فراری«  دهه 
هم چنین  و  سربرنیتسا  در  نسل کشی 
جنایات  و  جنگی  جنایات  ارتکاب 
بوسنی  جنگ  طول  در  بشریت  علیه 
به  را  او  دادگاه  قضات  و  شد  محاکمه 
»پاکسازی  کمپین  سازمان د هی  دلیل 
و  مسلمانان  راندن  بیرون  برای  قومی« 

فرانسه گفته  بودند که گروه های وابسته 
به »کتائب حزب اهلل« یا »عصائب الحق« 

را عامل چنین حمالتی می دانند.
تأسیسات  تاکنون،   ۲۰۲۱ سال  آغاز  از 
عراق هدف  در  امریکایی ها  پایگاه های  و 
که دست کم  بوده اند  حمله  از ۴۰  بیش 
بوده   موشک  شلیک  با  آن ها  مورد   ۱۴

است.
پایگاه های  به  حمالت  بیش تر  تاکنون 
و  انجام شده  موشک  با  عراق  در  امریکا 
گرفته  صورت  ندرت  به  پهپاد  با  حمله 
است. اواسط ماه اپریل نیز یک هواپیمای 
بدون سرنشین پر از مواد منفجره، قسمت 
نظامی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان 

را هدف گرفت که تلفاتی نداشت.
ماه  اواخر  در  عین االسد  نظامی  پایگاه 
مارچ نیز هدف حمله موشکی قرار گرفت. 
پیمانکار  یک  حمالت  این  جریان  در 
باخت.  جان  و  کرد  سکته  غیرنظامی 
که  نوشت  زمان  آن  فرانسه  خبرگزاری 
موشک ها ساخت ایران و از نوع »آرش« 
این  در  داشتن  دست  اما  ایران  بوده اند. 

حمله را اکیداً تکذیب کرد.
عراق  در  هم چنان  امریکایی   ۲5۰۰
سر  بر  بغداد  و  واشنگتن  اما  مستقرند؛ 
خروج نیروها و ائتالف ضد داعش توافق 
کرده و در مرحله مذاکرات فنی این روند 
قرار دارند. هنوز زمان خاصی برای خروج 

تعیین نشده است.

بوسنیایی ها از مناطق کلیدی یوگسالوی 
پیشین با هدف ایجاد »صربستان بزرگ« 

گناه کار شناختند.
داشتند  اعالم  پرونده  دادستان های 
از  بخشی  عنوان  به  مالدیچ  راتکو  که 
راندن  بیرون  برای  قومی  پاکسازی  کار 
منطقه  کشتار  بر  »شخصاً«  مسلمانان، 

سربرنیتسا نظارت داشته است.
در برخی فلم های مربوط به دوران قتل 
در  که  می شود  دیده  مالدیچ  راتکو  عام، 
مادران شان  به همراه  میان کودکانی که 
خارج  سربرنیتسا  از  اتوبوس  با  باید 
می شدند، شکالت پخش می کند، آن هم 
دقیقاً در زمانی که مردان و پسران جوان 
جنگل  به  گروه  گروه  او  دستور  به  شهر 

منتقل و اعدام می شدند.
 ۱99۲ سال های  طی  که  بوسنی  جنگ 
بود، حدود  تا ۱995 میالدی در جریان 
۱۰۰ هزار کشته و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 

آواره برجای گذاشت.
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پولیس اسرائیل یکی از چهره های اصلی 
اعتراض به اخراج فلسطینی ها را دست گیر کرد

پدافند هوایی امریکا دو پهپاد را بر فراز پایگاه عین االسد منهدم کرد

نسل کشی در بوسنی؛ 
دیوان الهه حکم نهایی »قصاب بالکان« را صادر می کند

سراسر جهان برسانند.
که  گفت  فرانسه  خبرگزاری  به  الکرد  منا  پدر 
دست گیری دخترش بخشی از »عملیات ترساندن 
والدین است، چون صدایی که از این محله )شیخ 
جراح( شنیده شد، به لطف جوانانی بود که اعتراض 

کردند«.
او گفت که پسرش محمد برای تدریس در رام اهلل 

است؛ اما برای همکاری با پولیس برمی گردد.
بتوانند  یهودیان  اگر  اسرائیل  قوانین  براساس 
جنگ  از  قبل  آن ها  خانواده های  که  کنند  ثابت 
در  شد،  منجر  اسرائیل  تشکیل  به  که   ۱9۴۸
می توانند  می کردند،  زنده گی  شرقی  بیت المقدس 
حتا  بدهند،  را  خانه  آن  »بازگرداندن«  درخواست 
زنده گی  آن  در  فلسطینی دهه  ها  اگر خانواده های 

کرده باشند.


