
از کوچه خرابات؛ 

حال خراباتیان 
خراب تر است
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ماموریت یک ساله 
زلمی خلیل زاد؛

۲۵ روز تا انتخابات؛
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آیا حمالت جدید طالبان 
انتخابات را نشانه رفته است؟ 

صفحه 3

در حمله طالبان بر شهر کندز ۵۶ طالب مسلح، ۲۰ سرباز امنیتی و ۵ فرد ملکی کشته شده اند.

صفحه 4

برای مدیریت تبعات روانی  
توافق امریکا و طالبان، چه 

کاری شده است؟

نشانه های 
صلح 

کجاست؟
3

در حمله نیروهای امنیتی بر یک مرکز درمانی 
طالبان در غزنی ۱۲ طالب کشته شدند

۸صبح، کابل: نیروهای ویژه ارتش در والیت غزنی 
شنبه شب گذشته یک عملیات را باالی یک مرکز 
درمانی طالبان که گفته می شود از سوی داکتران 

پاکستانی مدیریت می شد، اجرا کردند.
غزنی  والیت  ناوه   ولسوالی  در  درمانی  مرکز  این 
والیت  این  در  محلی  مسووالن  دارد.  موقعیت 
می گویند که در نتیجه این عملیات که دو ساعت 

دوام کرد ۱۲ عضو گروه طالبان کشته شده اند.
عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، روز یک شنبه، 
دهم سنبله، به روزنامه ۸صبح گفت که مرکز صحی 
طالبان در نزدیکی بازار ولسوالی ناوه موقعیت دارد 
و این مرکز زخمیان گروه طالبان را تحت درمان 
قرار می داد. او افزود که دو نفر از داکتران پاکستانی 
در این مرکز صحی وظیفه اجرا می کردند، اما در 
ناپدید  داکتر  دو  این  ارتش  نیروهای  عملیات  پی 

شده اند.
 به گفته نوری، تجهیزات این مرکز صحی و چندین 
موتر و موترسایکل توسط نیروهای ویژه ارتش در 

این عملیات تخریب شده است.

هم زمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، حمالت مسلحانه گروه 
هرچند  است.  گرفته  شدت  کشور  شمال  والیت های  شهرهای  بر  طالبان 
نهادهای امنیتی از دفع کامل حمالت گروه طالبان بر شهرهای والیت کندز 

گروه طالبان اما روایت دیگری از عملیات نیروهای 
در  گروه  این  دارد.  ناوه  ولسوالی  در  ارتش  ویژه 
دولتی  نیروهای  که  است  شده  مدعی  اعالمیه ای 
در عملیاتی که در ولسوالی ناوه انجام داده، ۱۰۰ 
دکان، دو مرکز صحی، هتل و تانک های تیل را از 
بین برده اند. طالبان خواهان محکومیت این عملیات 

نیروهای دولتی شده اند.
طالبان  گروه  ادعای  این  اما  غزنی  والی  سخنگوی 
را رد کرد. به گفته او، ولسوالی ناوه والیت غزنی از 
چندین سال به این سو از کنترل دولت خارج است 
و مرکز صحی ای که از سوی نیروهای دولتی هدف 
قرار گرفته، به غیرنظامیان مربوط نبود و تنها در 
آن زخمیان گروه طالبان توسط داکتران پاکستانی 

درمان می شدند.
عارف نوری در ادامه افزود که در عملیات نیروهای 
نرسیده  آسیب  هیچ گونه  غیرنظامیان  به  دولتی 

است.
ولسوالی  بازار  در  غزنی،  والی  سخنگوی  گفته  به 
ناوه تنها 4۰ دکان وجود دارد که عملیات حتا در 

نزدیکی آن ها اجرا نشده است.
گزارش ها چندی  اساس  بر  که  کرد  تصریح  نوری 
پیش موالنا عبدالحی از اعضای کلیدی گروه طالبان 
که گفته می شود حتا قاضی القضات امارت اسالمی 
بوده است، نیز در مرکز صحی طالبان در ولسوالی 

ناوه درمان شده است.
گروه  می رود.  شمار  به  ناامن  والیت های  از  غزنی 
نسبتاً  حضور  و  فعالیت  والیت  این  در  طالبان 
گسترده دارد. چندی پیش مسووالن محلی والیت 
غزنی اعالم کرده بودند که رادیوی »شریعت غژ« 
گروه طالبان در این والیت توسط نیروهای امنیتی 

از بین برده شده است.

و بغالن خبر داده اند، اما آمارهای رسمی نشان می دهد که در پی حمله گروه 
طالبان بر شهرهای کندز و پلخمری به شمول جنگ جویان طالب، دست کم 

۹۰ فرد ملکی و نظامی جان باخته و ۱۱5 نفر دیگر زخم برداشته اند. 

انفجاری در بلخ هشت 
کشته برجای گذاشت

۸صبح، کابل: هشت نفر به شمول یک زن در 
در  جاده  ای  کنار  ماین  با  موتر  یک  برخورد  پی 

ولسوالی چمتال والیت بلخ کشته شده اند.
منیراحمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، به روزنامه 
۸صبح گفت که این موتر نوع سراچه از ولسوالی 
چمتال به سمت شهر مزارشریف در حرکت بود 
در  جاده  کنار  در  شده  کارگذاری  ماین  با  که 
کرده  برخورده  چمتال  »امام صاحب«  روستای 

است.
به گفته او، در نتیجه انفجار ماین کنار جاده ای 
و  غیرنظامیان  که  موتر  این  سرنشینان  همه 

اعضای یک خانواده بوده اند، جان باختند. 
چندی پیش نیز یک رویداد مشابه در ولسوالی 
که  بود  پیوسته  وقوع  به  بلخ  والیت  دولت آباد 
در آن ۱۱ غیرنظامی کشته شده بودند. هرچند 
کنار  ماین های  انفجارهای  از  بسیاری  مسوولیت 
جاده ای را هیچ گروه و یا فرد بر عهده نمی گیرد، 
این  عامل  را  طالبان  گروه  دولتی  مسووالن  اما 

ماین گذاری ها می دانند.
در بیش تر موارد انفجار ماین های کارگذاری شده 
در کنار جاده، از غیرنظامیان قربانی گرفته است.

به همین دلیل نهادهای حامی حقوق بشر و دفتر 
یا  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت 
یوناما باری از »عناصر ضددولت« که به زعم یوناما 
مسوول این ماین گذاری ها هستند، خواسته بود تا 

از استفاده این نوع سالح کشنده دست بردارند.
بیش تر  ماین های جاسازی شده  یوناما،  باور  به   
غیرنظامیان را هدف قرار می دهد و از نظر قوانین 
بین المللی بشردوستانه استفاده از این سالح غیر 

قانونی و جنایت جنگی به حساب می رود.

دور نهم مذاکره ی امریکا و طالبان به پایان رسید و قرار است دو طرف موافقت نامه ای را 
به امضا برسانند. تا هنوز روشن نیست که این موافقت نامه  به چه صورت و در چه شرایطی 

امضا می شود. پیش از این سفیر خلیل زاد گفته بود که روی هیچ چیزی موافقت صورت 
نمی گیرد،  تا روی همه چیز توافق نشود. ولی این روزها روی این موضوع تأکید نمی کند. یک 
حدس این است که در روز شروع گفت وگوهای میان افغانی در اسلو، این موافقت نامه امضا 

می شود و حدس دیگر این است که قبل از آن به امضا خواهد رسید. 
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نشان  تخار  و  پلخمری  کندز،  به  طالبان  زنجیره ای  حمله های 
را  افغانستان  دولت  تا  تالش اند  در  سخت  آنان  که  می دهد 
آنان  دهند.  قرار  شدید  فشار  زیر  اسلو  مذاکرات  آستانه ی  در 
قدرت  موضع  از  تا  باشند  داشته  نظامی  دست آورد  می خواهند 
که  می دهد  نشان  آنان  جنگ  نحوه ی  ولی  شوند.  مذاکره  وارد 
از  بر مبنای یکی  ندارند. طالبان شاید  نگاه راهبردی  به مذاکره 
سناریوها تالش کنند که مذاکره را طوالنی بسازند و بعد اعالم 
شاید  گروه  این  رهبران  نمی رسد.  نتیجه  به  گفت وگو  که  کنند 
قصد دارند که با تشدید جنگ و طوالنی سازی مذاکره، زمینه را 
اگر طالبان قصد ختم  فراهم سازند.  بیش تر جنگ  برای تشدید 

جنگ را می داشتند، خشونت را تشدید نمی کردند. 
سفیر خلیل زاد، نماینده  ویژه  امریکا برای پایان جنگ افغانستان، 
کرده  درخواست  طالبان  از  که  است  نوشته  یادداشتی  در 
کنند.  متوقف  را  کندز  به  حمله  مثل  خشونت های  که  است 
می کنند  تأکید  نکته  این  بر  همیشه  طالبان  مذاکره کننده گان 
که با امریکا روی بسیاری از موارد اختالفی به توافق رسیده اند. 
با  مبارزه  چگونه گی  و  امریکایی  نظامیان  خروج  روی  امریکا 
القاعده در نبود این نیروها، مذاکره می کند. وقتی آنان در مورد 
که  است  این  معنایش  باشند،  رسیده  توافق  به  اختالفی  مسایل 
ایاالت متحده حاضر است در صورت تحقق شرایط الزم، نیروهای 
خود را در افغانستان به تدریج کاهش دهد. اگر هدف طالبان از 
این هدف  به خروج است،   امریکایی  نیروهای  وادار سازی  جنگ، 
در مذاکره ی این گروه با سفیر خلیل زاد به دست آمده است،  ولی 

آنان هنوز هم به جنگ ادامه می دهند. 
طالبان  که  است  آن  نشان دهنده ی  شمال شرق،  در  جنگ  دوام 
می خواهند با تشدید جنگ به صورت تاکتیکی وارد مذاکره شوند، 
ولی دوباره به میدان جنگ برگردند. آنان شاید نمی خواهند که 
طالبان طرف دار  که  می دهد  نشان  قراین  برسد.  پایان  به  جنگ 
آنان  اگر  هستند.  جنگ  طریق  از  افغانستان  سراسر  اشغال 
و  می یافت  کاهش  خشونت ها  سطح  باید  نمی بودند،  جنگ طلب 
در  تنها  نه  حاضر  حال  در  می شد.  فراهم  مذاکره  برای  زمینه 
یافته  افزایش  بلکه خون ریزی  نیامده،  میزان خشونت ها کاهشی 
بیش  طالبان  که  دارد  این  بر  داللت  خون ریزی  افزایش  است. 
سراسر  اشغال  به  باشند،   جنگ  سیاسی  حل  فکر  در  آن که  از 

افغانستان فکر می کنند. 
در چنین شرایطی باید دولت و نیروهای امنیتی افغانستان آماده 
باید  هم  نیروهای سیاسی کشور  و حتا  امنیتی  نیروهای  باشند. 
بداند،   نبرد  میدان  پیروز  را  خودش  که  نیرویی  باشند  متوجه 
اگر  نیرو  آن  نمی کند.  مذاکره  جنگ  ختم  برای  ساده گی  به 
وارد  مقابل  طرف  از  تسلیمی  درخواست  کند،  برای  هم  مذاکره 
به  می دهد.  توضیح  را  تسلیمی  قبول  شرایط  و  می شود  مذاکره 
نظر می رسد که طالبان خودشان را در همان موقف می بینند و 
چندان پروای صلح و پرداخت بها برای ختم جنگ را ندارند. آنان 
همه  وضعیتی،  چنین  در  بپردازند.  بها  صلح  برای  نمی خواهند 
باید با خوش بینی های خود وداع کنند و  برای بدترین وضعیت 
امنیتی  نیروهای  و  سیاسی  بگیرند. حکومت،  نیروهای  آماده گی 

کشور باید برای بدترین سناریو آماده گی بگیرند. 
که  کنند  امضا  امریکا  با  موافقت نامه ای  تا  اند  منتظر  طالبان 
با  جنگ  دوام  بر  بعد  و  بگیرند  را  خروج  تضمین  آن  براساس 
دوام  فکر  زمانی  آنان  کنند.  تأکید  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
در  که  برسند  نتیجه  این  به  که  می کنند  دور  سر  از  را  جنگ 
جنگ برنده نیستند. به نظر می رسد که آنان در حال حاضر به 
این نتیجه نرسیده اند. آنان فکر می کنند که سود جنگ برای شان 
بیش تر از مذاکره است. وقتی فکر مسلط در میان آنان این باشد،  
باید منتظر شدیدتر شدن جنگ بود. طالبان از تاریخ نیاموخته اند 
که داغ کردن زمین زیر پای نیروهای خارجی برای یک نیروی 
چریکی در افغانستان زیاد سخت نیست،  اما تسخیر سراسر قلمرو 
افغانستان و از بین بردن همه  ی نیروهای نظامی و سیاسی ممکن 
نایل  کشور  کل  تسخیر  هدف  به  که  می کنند  فکر  آنان  نیست. 
کسی  و  شود  گرفته  آماده گی ها  همه ی  باید  بنابراین  می آیند. 

دچار توهم صلح پذیری طالبان نشود.

توهمصلحخواهی
طالبان

روانشناسی
درکابل

من سیدروح اهلل رضوانی، روان شناس کلینیکی هستم. کار من 
این است که مسایل، مشکالت و رنج های مراجعانم را بشنوم 
و بتوانم تشخیص دهم که نیاز و مسأله اصلی آنان چیست و 
احتماالً چه مشکل و آسیب روانی دارند. کمک شان کنم تا 
درک بهتر و عمیق تری نسبت به مشکل و موضوع خودشان 
پیدا کنند و مهم تر از همه این که به آن ها راهکارهای حل و 
رفع مشکل و نیازشان را آموزش دهم و یا آسیب روانی شان 

را درمان کنم.
به ده ها دلیل  روان شناس بودن و روان درمان گری در کابل 
کار دشواری است. هر چقدر رفتن نزد مال و ریش سفید قوم 
و تعویذنویس و رمال  کار معمول و پذیرفته شده است، نزد 
روان شناس رفتن مایه ی ننگ و شرم و ترس است؛ ترس از 
قضاوت شدن؛ این که مبادا تو را دیوانه و روانی قضاوت کنند. 
هرچند این دیدگاه درباره ی رفتن نزد روان شناس در اکثر 
کشورها و فرهنگ وجود دارد، اما در جامعه ما بسیار پررنگ تر 
است. این را وقتی فهمیدم که یکی به  نام سلما دانشجوی 
سال آخر طب معالجوی برای گرفتن مشاوره در مورد مشکل 
برای  فهمیدم  وقتی  آمد.  نزدم  افسرده گی اش  و  تشویش 
مشکلش قبالً نزد تعویذنویسی رفته و ۲۰ هزار افغانی داده 
تا او را از دست افکار و ترس هایش نجات دهد، از او پرسیدم: 
تو که می دانستی من روان شناسم و تخصص ام کمک به حل 

همین مشکالت است، چی شد پیش من نیامدی؟ 
در جواب گفت: می ترسیدم هم صنفی هایم چیزی بگویند. حاال 
دیگر آن قدر ناامید و خسته شده ام که گفتم بگذار هر چه 

می خواهند بگویند. گفتم شاید شما بتوانید کمکم کنید.
می زند،  موج  بی اعتمادی  و  مردساالری  که  جامعه ای  در 
یک  با  تنها  همسرت  یا  دختر  بدهی  اجازه  این که  پذیرش 
بازگو  را  زنده گی اش  اسرار  و  کند  مرد صحبت  روان شناس 
کند، دشوار است. در این جامعه برای یک مرد بسیار دشوار 
است بپذیرد خودش پشت در بسته منتظر بماند و همسر 
با روان شناس مرد در مورد  یا دخترش نزدیک یک ساعت 
او و زنده گی شان صحبت کند و احتماالً چیزهایی بگوید که 
به آبرو و حیثیت خانواده مرتبط باشد. تحمل ابهام این که 
داخل اتاق مشاوره چه می گذرد سخت است، این را وقتی 
فهمیدم که جاوید جوان ۲۸ ساله ای که به خاطر مشکالت 
زناشویی شان نزدم مراجعه کرده بود، گفت: داکتر صاحب شاید 
اگر درب اتاق تان را شیشه ای درست کنید که داخلش دیده 
شود بسیار بهتر شود. مردم بیش تر اعتماد می کنند و بیش تر 
برای حل مشکالت شان حاضر می شوند بیایند مشاوره بگیرند. 
ما شما را می شناسیم و سرتان باور داریم، اما دیگران شاید 
کمی تشویش کنند. جاوید هرچند صادقانه صحبت می کرد، 
اما نمی توانست تشویش ناخواسته و به ارث رسیده از فرهنگ 
کند؛  پنهان  را  بود  بزرگ شده  آن  در  که  مردانه جامعه ای 
فرهنگی که موانع زیادی در فرهنگ رفتن نزد روان شناس و 

مشاور خانواده در جامعه ما ایجاد می کند.
کابل  در  روان درمانی  مسلکی  روان شناختی  خدمات  ارائه 
سخت است، از این رو که اکثریت مردم هیچ شناختی از این 
رشته و تخصص ندارند و آن هایی هم که چیزی شنیده اند 
و می دانند، درک ناقص و نادرستی از این رشته دارند؛ حتا 
تحصیل کرده هایش. اندک اند کسانی که درک شان واقع بینانه 
و علمی باشد، این را بیش تر وقتی فهمیدم که مدیر یکی از 
لیسه های خوش نام کابل در مصاحبتی شخصی از عالقه اش به 
روان شناسی گفت و این که خودش به کتاب های روان شناسی و 
شناخت شخصیت انسان ها عالقه مند است. بعد از مطالعه چند 
کتاب کف شناسی نام برد که به او کمک کرده بود تا با نگاه 
به کف دست مردم شخصیت و آینده شان را پیش بینی کند. 
فاصله ای به این بزرگی بین درک مردم از رشته روان شناسی 
کلینیکی و واقعیت های این رشته، رسیدن به تفاهم و هدف 
مشترک در تداوی بین روان شناس و مراجع را دشوار می کند. 
آن ها از روان شناس چیزی را که باید بخواهند و می تواند به 
بهبود زنده گی و سالمت روان شان کمک کند، نمی خواهند 

چرا که این علم و ظرفیت های آن را نمی شناسند. 
من در ستون »روان شناسی در کابل« از  تجربه های زیسته ام 
در کابل در نقش یک روان شناس و روان درمان گر می نویسم. 
از آن چه در اتاق مشاوره اتفاق می افتد. از ترس ها و رنج های 
مردم این دیار و ظرفیت ها و شجاعت های شان. از چیزهایی 
که از مراجعینم آموختم و فکر می کنم دانستن آن ها به شما 
هم چیزهای زیادی می آموزد. در این نوشتار اصول رازداری 
و محرمیت را با نهایت دقت حفظ خواهم کرد و همواره از 
اسامی مستعار و اطالعات غیر واقعی که به درک واقعیت های 
مهم تر آسیب نزند استفاده خواهم کرد. تجربه های مشترک 
ستون  در  می توانید  هفته  هر  دوشنبه  را  مراجعانم  و  من 

»روان شناسی در کابل« بخوانید.

سیستم  یک  ترانسپورت  وزارت  کابل:  8صبح، 
معلوماتی را برای مدیریت پروژه ها و برنامه های این 

وزارت معرفی و رونمایی کرده است.
این  که  می گویند  ترانسپورت  وزارت  مسووالن 
راستای  در  اداره  نیازهای  اساس  بر  سیستم 
تقویت حساب دهی و شفافیت، ایجاد سهولت در 
تصمیم گیری و تأمین حق دسترسی شهروندان 
به معلومات پروژه های زیربنایی، ایجاد شده است.

روز  ترانسپورت،  وزارت  سرپرست  یاری،  یما 
یک شنبه، دهم سنبله در یک کنفرانس خبری 
سیستم معلومات مدیریت پروژه های این وزارت 

را معرفی کرد.
او گفت: »در این سیستم تمام پروژه های مربوط به 
این وزارت درج شده و مردم می توانند به ساده گی 
وارد این سیستم شده معلومات مورد نیازشان در 

باره پروژه ها را به دست آورند.«
به گفته او، در صورتی که مردم متوجه نواقص و 
مربوط  پروژه های  یا کیفیت  تطبیق  در  مشکلی 

8صبح، کابل: به تازه گی دو واقعه مثبت پولیو 
شمار  است.  رسیده  ثبت  به  ارزگان  والیت  در 
جریان  در  که  پولیو  مثبت  واقعه های  مجموعی 
سال جاری میالدی در والیت ارزگان ثبت شده، 

به هفت مورد رسیده است.
شهر  مهرآباد  روستای  در  واقعه ها  این  از  یکی 
ترینکوت، مرکز والیت ارزگان به ثبت رسیده و 
قربانی آن یک پسر دوونیم  ساله است که برای 

همیشه فلج شده است.
واقعه مثبت پولیوی دیگر در روستای عبدالحلیم 
است.  شده  ثبت  ارزگان  والیت  چوره  ولسوالی 
قربانی این بیماری یک پسر شش ماهه است که با 
ابتال به بیماری فلج کودکان برای همیشه صحت 

خود را از دست داده است.
میرجان راسخ، مسوول آگاهی عامه برنامه محو 
دهم  شنبه،  روز  عامه،  صحت   وزارت  پولیوی 
سنبله، به روزنامه ۸صبح گفت که این واقعه ها در 
ساحاتی به ثبت رسیده است که خارج از محدوده 
قرار  کودکان  فلج  بیماری  محو  کمپین  تطبیق 

دارد.
با ثبت دو واقعه جدید مثبت پولیو در  ارزگان، 

وزارت ترانسپورت می شوند، می توانند با استفاده از 
این سیستم، عکس و یا ویدیوی پروژه مورد نظرشان 

را در سیستم بگذارند تا به آن رسیده گی شود.
داد  توضیح  ادامه  در  ترانسپورت  وزارت  سرپرست 
که ناظران این وزارت معلومات الزم را از وضعیت 
وارد  روزانه  گونه  به  والیت ها  و  مرکز  در  پروژه ها 
سیستم می کنند و این معلومات به صورت هفته وار 

در مرکز بررسی خواهد شد.
از  را  پروژه ها  مدیریت  معلومات  سیستم  ایجاد  او 
ایجاد  با فساد و  اقدامات اساسی در زمینه مبارزه 
شفافیت عنوان کرد و افزود که با استفاده از آن، هر 
مشکلی که در تطبیق و کیفیت پروژه ها به وجود 
آن  روی  و  شده  مشاهده  روزانه  گونه ی  به  بیاید، 

تصمیم گرفته  می شود.
این  که  اند  معتقد  ترانسپورت  وزارت  مسووالن 
به  و  با فساد موثر می افتد  امر مبارزه  سیستم در 
کمک  شهروندان  برابر  در  حکومت  حساب دهی 

می کند. 

شمار این واقعه ها در سال جاری میالدی به ۱۵ 
مورد رسیده است. از این میان، هفت واقعه آن در 
ارزگان، یک واقعه در کنر، دو واقعه در قندهار و پنج 

واقعه در والیت هلمند به ثبت رسیده است.
به  سال  یک ونیم  از  که  می گوید  راسخ  میرجان 
این سو به دلیل مخالفت طالبان، کارزار خانه به خانه 
جنوبی  والیت های  در  پولیو  محو  برای  واکسین 
متوقف شده و به همین دلیل ویروس فلج کودکان 
در این والیت ها شیوع یافته است. به گفته او، با 
وجودی که تالش و گفت وگوها با طالبان برای عدم 
ممانعت از کارزارهای محو پولیو جریان داشته، اما 

تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.
بیماری پولیو تداوی ندارد اما قابل پیش گیری است. 
کودکانی که به این بیماری مصاب می شوند، یا برای 
همیشه فلج خواهند بود یا هم جان شان را از دست 

می دهند.
این در حالی است که در سال گذشته میالدی شمار 
واقعه های مثبت پولیو در افغانستان به ۲۱ واقعه 
رسیده بود. والیت های قندهار، هلمند، ننگرهار و 
واقعه های  آن ها  در  از والیت هایی  اند که  نورستان 
مثبت پولیو در سال ۲۰۱۸ میالدی ثبت شده بود.

وزارتترانسپورتبرایمدیریتپروژههایشیک
سیستممعلوماتیراافتتاحکرد

شمارواقعههایمثبتپولیودرارزگانبههفت
موردرسید

سیدروح اهلل رضوانی
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نهمین دور گفت وگوهای امریکا و طالبان ناوقت شنبه شب، 
امور صلح  امریکا در  نماینده ویژه  یافت.  پایان  نهم سنبله، 
افغانستان گفته است که دو طرف در »آستانه« توافق هستند. 
زلمی خلیل زاد به دنبال پایان این دور از گفت وگوها برای 

مشورت به کابل آمده است. 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نیز از پایان موفقانه نهمین 
دور گفت وگوهای قطر خبر داده است. سهیل شاهین صبح 
روز یک شنبه در توییتی تصریح کرد که توافق شده است 
با  نیز  امروز  ظهر  از  بعد  دو  ساعت  طرف  دو  نماینده گان 
هم بنشینند و »برخی موارد تخنیکی« را تکمیل کنند. او 
اطمینان داده است که فعاًل »در آستانه پایان اشغال و حل 

صلح آمیز مسأله افغانستان قرار داریم.«
اسد شروع  در ۳۱  طالبان  و  امریکا  نهم گفت وگوهای  دور 
شده بود. در این دور از گفت وگوهای دو طرف قرار بود متن 
توافق نامه دوجانبه بین امریکا و طالبان نهایی شود. تا ناوقت 
روز یک شنبه از نهایی شدن این توافق نامه سخنی به میان 

نیامده بود. 
ناوقت دیروز بعضی از رسانه ها گزارش دادند که نماینده گان 
امریکا و طالبان بر سر ماده پنجم توافق نامه دوجانبه دچار 
این  پنجم  ماده  رسانه ها،  این  اعالم  طبق  شده اند.  اختالف 
توافق نامه به قطع حمله طالبان به سربازان خارجی و هم چنان 
قطع حمایت این سربازان از نیروهای امنیتی افغان در جریان 
خروج پرداخته است. منابع رسمی تا کنون وجود این ماده 
در متن توافق نامه و هم چنان اختالف نظر در باره آن را تأیید 

نکرده اند. 
دیروز اول سپتامبر بود. مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، ماه 
سرطان در سفرش به کابل گفته بود که امیدوار است تا اول 
سپتامبر )دهم سنبله( توافق صلح با طالبان به دست آید. تا 

ناوقت دیروز )اول سپتامبر( این هدف به دست نیامده بود.

پروسه نفس گیر صلح
زمانی که زلمی خلیل زاد به حیث نماینده ویژه امریکا در امور 

هم زمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، حمالت 
مسلحانه گروه طالبان بر شهرهای والیت های شمال کشور 
کامل  دفع  از  امنیتی  نهادهای  است. هرچند  گرفته  شدت 
بغالن  و  کندز  والیت  شهرهای  بر  طالبان  گروه  حمالت 
نشان می دهد که در پی  آمارهای رسمی  اما  داده اند،  خبر 
حمله گروه طالبان بر شهرهای کندز و پلخمری به شمول 
جنگ جویان طالب، دست کم ۹۰ غیرنظامی و نظامی جان 

باخته و ۱۱۵ نفر دیگر زخم برداشته اند. 
مسووالن وزارت امور داخله می گویند که در حمله طالبان بر 
شهر کندز ۵۶ طالب مسلح، ۲۰ سرباز امنیتی و ۵ فرد ملکی 
کشته شده اند. آنان هم چنان می افزایند که در این درگیری ها 
امور  وزارت  برداشته اند.  زخم  نیز  نظامی  و  ملکی  فرد   ۸۵
داخله هم چنان با نشر خبرنامه ای گفته است که در جریان 
دفع حمالت طالبان بر شهر پلخمری ۲ سرباز امنیتی و ۴ 
غیر نظامی کشته شده و به شمول دو سرباز امنیتی، ۲۲ فرد 

ملکی زخم برداشته اند. 
حمالت تهاجمی گروه طالبان بر شهرهای والیت های شمال 
در حالی شدت گرفته است که تنها ۲۵ روز دیگر به برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. بر اساس تقویم 
انتخابات ریاست جمهوری، قرار است رأی دهنده گان در ششم 
اما  طالبان  گروه  بروند.  رأی دهی  صندوق های  پای  میزان 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را یک روند »تقلبی« عنوان 
برگزاری  مانع  گروه  این  که جنگ جویان  است  گفته  و  کرده 
آن خواهند شد. با این حال، گروه طالبان هدف این دو حمله 

نظامی شان را تا کنون روشن نساخته اند. 
حمله طالبان بر شهر پلخمری 

مسووالن محلی والیت بغالن روز یک شنبه، دهم سنبله، از حمله 
گروهی طالبان بر بخش هایی از شهر پلخمری، مرکز این والیت، 
بامداد  پنج  این حمله حوالی ساعت  که  گفتند  و  دادند  خبر 
صورت گرفته است. جاوید بشارت، سخن گوی فرماندهی پولیس 
بغالن گفته است که جنگ جویان گروه طالبان در منطقه های 
»کرکر«، »زمان خیل« و »حسین خیل« شهر پلخمری تجمع 
کرده  و با نیروهای امنیتی به درگیری مسلحانه پرداخته اند. گروه 
طالبان نیز با نشر خبرنامه ای ادعا کرده است که جنگ جویان این 
گروه از چهار قسمت به شهر پلخمری حمله کرده  و پاسگاه ها و 
مراکز دفاعی و امنیتی موجود در اطرف شهر پلخمری را سقوط 
داده اند. آنان هم چنان گفته اند که شمار زیادی از نیروهای دولتی 

در جریان این حمله کشته شده اند.
با این حال، مسووالن نهادهای امنیتی و دفاعی می گویند که 
مهاجمان گروه طالبان که تعداد شان بین ۳۰ تا ۴۰ نفر بودند 
و قصد حمله بر شهر پلخمری را داشته اند، اما موفق نشده اند. 
مسووالن وزارت های دفاع و داخله با نشر خبرنامه ای مشترک 

گفته اند ساعاتی پس از تحرک گروه طالبان در حومه های 
شهر پلخمری، آنان موفق به پاکسازی مناطق »زمان خیل« و 
»حسین خیل« شده اند، اما درگیری برای تصفیه منطقه کرکر 
ادامه دارد. در این خبرنامه هم چنان آمده است که در پی این 
تحرک طالبان »۳ جنگ جوی آنان کشته شده، ۲ تن اسیر و 
۵ جنگ جوی دیگر آنان زخم برداشته اند.« خبرنامه هم چنان 
افزوده است که در این حمله به نیروهای امنیتی هیچ آسیبی 

نرسیده است.
با این همه، مسووالن شفاخانه والیتی بغالن می گویند که در 
پی حمله گروه طالبان بر حومه های شهر پلخمری، جسد دو 
فرد نظامی و چهار فرد ملکی به این شفاخانه انتقال داده شده 
است. آنان هم چنان تعداد زخمیان این حمله را ۲۵ تن عنوان 

کرده و گفته اند که از این میان ۲۲ تن آنان غیرنظامیان اند.
 

حمله طالبان بر شهر کندز
جنگ جویان گروه طالبان ساعت یک و نیم بامداد شنبه )نهم 
سنبله(  از چهار استقامت به شهر کندز حمله کردند. حمله 
این گروه با مقاومت نیروهای امنیتی و دفاعی رو به رو شد. 
از ساعت  میان دو طرف در داخل شهر پس  نبرد  هرچند 
دوازده ظهر روز شنبه پایان یافت، اما درگیری های مسلحانه 
گروه طالبان با نیروهای امنیتی در حومه های شمال شرقی 
و شمال غربی این والیت تا ساعت ۲ بامداد یک شنبه ادامه 
یافت. گروه طالبان با نشر تصاویری از میدان نبرد، گفته اند 
که از استقامت های بندر کابل، بندر امام صاحب، بندر خان آباد 
و منطقه زاخیل حمالت شان را آغاز کرده و در نتیجه همه ی 
پوسته های امنیتی شهر کندز و برخی از ولسوالی های این 
والیت را تصرف کرده اند. آنان هم چنان ادعا کرده اند که شمار 
جان باخته گان و زخمیان نیروهای نظامی در این حمله ۴۳ تن 

است و آنان ۱۵ نظامی دیگر را اسیر گرفته اند. 
وزارت امور داخله اما با رد این ادعا گفته است که در این 
نبرد ۲۰ نظامی و ۵ غیر نظامی جان باخته  و ۸۵ نفر دیگر 
زخم برداشته اند. در اعالمیه این وزارت آمده است که زخمیان 
شامل افراد نظامی و غیر نظامی می باشند. مسووالن وزارت 
امور داخله هم چنان افزوده اند که در این نبرد ۵۶ جنگ جوی 
طالب نیز کشته شده اند. گروه طالبان اما می گویند که هدف 
آنان از این حمله برچیده شدن پوسته های امنیتی اطراف شهر 

بوده است و در این نبرد هفت جنگ جوی آنان کشته شده و ۱۱ 
جنگ جوی دیگر شان زخم برداشته اند. 

تلفات غیرنظامی و نظامی، شهر برای ساعاتی کاماًل  در کنار 
از  برخی  که  گفته اند  محلی  مسووالن  است.  بوده  تعطیل 
باشنده گان شهر مجبور به ترک خانه های رهایشی شان شده اند 
و در ساعات نخست حتا آمبوالنس ها اجازه انتقال زخمی ها را 
به شفاخانه ها نداشتند. وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی 
اما می گویند که طالبان در این حمله از خانه های مسکونی و 
تأسیسات عامه استفاده کرده ، اما موفق به تصرف شهر نشده اند. 
این حمله پای سرپرستان وزارت خانه های دفاع و داخله را نیز 
به شهر کندز کشاند. این سرپرستان گفته اند که حمله طالبان 
بر شهر کندز برای کاهش فشارهای نظامی نیروهای امنیتی و 
دفاعی کشور بر آنان است. اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع 
گفته است که از چند روز به این سو عملیات گسترده در برابر 
منجان  و  کران  و  یمگان  وردوج،  ولسوالی های  در  را  طالبان 
والیت بدخشان راه اندازی کرده اند. به سخن او در این عملیات 
طالبان زیر فشار قرار گرفته  و برای کاهش این فشار بر شهر 
از  از تصرف شهر کندز  کندز حمله ور شده اند. هم چنان پس 
سوی نیروهای امنیتی، عصر روز شنبه،  یک حمله انتحاری نیز 
در چوک مرکزی شهر کندز به وقوع پیوست. در این رویداد 
سخنگوی فرماندهی پولیس کندز و ده نفر دیگر جان باختند. 
مسوولیت این حمله انتحاری را نیز گروه طالبان برعهده گرفت.

 این حمله انتحاری و حمله مسلحانه طالبان بر شهر کندز با 
واکنش ها و محکومیت حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی 
مواجه شد. در خبرنامه ارگ در این مورد آمده است: »این گونه 
با موضوع نشست رهبران شان که در  اعمال طالبان در تضاد 
دوحه در جریان است، می باشد. در حالی که مردم افغانستان 
خواستار قطع جنگ و رسیدن به صلح پایدارند، صلحی که در 
با  اجرایی  ریاست  هم چنان  کنند.«  زنده گی  باعزت  مردم  آن 
نشر خبرنامه ای نوشته است: »طالبان با کشتار غیرنظامیان و 
راه اندازی حمالت گروهی، نشان داده اند که التزامی برای پایان 

خشونت ها و اعمال دهشت افگنانه ندارند.« 
با این حال، گروه طالبان در حالی بر مراکز کندز و بغالن حمله 
کرده اند که این دو والیت در شمال شرق کشور از والیت های 
ناامن هستند و جنگ جویان گروه طالبان در بخش هایی از این 

والیت ها حضور و فعالیت گسترده دارند.

عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان، نیز همزمان با 
شروع گفت وگوهای دور پنجم با زلمی خلیل زاد دیدار کرد. 
این دور از گفت وگوهای دو طرف از ششم تا بیست ویکم حوت 

۱۳۹۷ ادامه یافت.
دور ششم گفت وگوهای امریکا و طالبان از یازدهم تا نزدهم 
ثور ۱۳۹۸ و دور هفتم این گفت وگوها نیز از هشتم تا هژدهم 
در  اما  شد.  برگزار  قطر  میزبانی  به  هم  باز  سرطان ۱۳۹۸ 
پایان دور هشتم گفت وگوهای امریکا و طالبان از دوازدهم 
تا بیست ویکم اسد همین سال بود که اعالم شد نماینده گان 
دو طرف پیش نویس توافق نامه دوجانبه را تهیه کرده اند. به 
دنبال آن گفت وگوهای درون خودی بر سر پیش نویس این 
توافق نامه آغاز شد. قرار بود این بار در دور نهم گفت وگوهای 
نهم ماه جاری سنبله  تا  اسد  از سی ویکم  امریکا و طالبان 
پیش نویس این توافق نامه نهایی شود و برای امضا آماده شود، 

اما این هدف تا ناوقت دیروز به دست نیامده بود.

گفت وگوهای بین االفغانی صلح
طالبان،  و  امریکا  توافقات  دنبال  به  می گویند  مقامات 
گفت وگوهای بین االفغانی نیز شروع می شود. به گفته وزارت 
دولت در امور صلح، هیأت  گفت وگوکننده دولت برای صلح 
با طالبان با عضویت پانزده تشکیل شده است و فعاًل سرگرم 

اتخاذ آماده گی برای گفت وگو با طالبان هستند. 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، دو شب 
پیش در گفت وگو با »طلوع نیوز« گفت در صورتی که توافقات 
امریکا و طالبان نهایی شود و هیأت گفت وگوکننده دولت نیز 
جنجالی نشود، ظرف روزهای آینده گفت وگوهای بین االفغانی 
گفت وگوهای  شروع  برای  که  گفت  او  شد.  خواهد  آغاز 
بین االفغانی، حاال حرف از روزها است نه هفته ها؛ به شرط 
آن که توافقات امریکا و طالبان نهایی شود و چگونگی ترکیب 
از  عبداهلل  نشود.  دولت هم جنجالی  گفت وگوکننده  هیأت 
هفته  چند  »حدود  او  که  ساخت  خاطرنشان  دیگر  جانب 
پیش« پیش نویس توافق نامه امریکا و طالبان را مطالعه کرده 

صلح افغانستان در ۱۳ ماه سنبله ۱۳۹۷ تعیین شد تا کنون 
نزدیک به یک سال سپری شده است. ماموریت زلمی خلیل زاد 
در آن زمان در این سمت تسهیل شرایط صلح برای پایان جنگ 
در افغانستان تعریف شده بود. خلیل زاد برای انجام این ماموریت 
اولین سفرش را از پاکستان – کشوری که به گفته مقامات افغان 
از فعالیت گروه طالبان حمایت می کند - در ۱۲ میزان همان 
سال آغاز شد. زلمی خلیل زاد از آن زمان تا کنون نه دیدار رسمی 

با نماینده گان گروه طالبان انجام داده است. 
نخستین دیدار نماینده گان امریکا و طالبان در بیستم میزان 
۱۳۹۷ برای یک روز در قطر برگزار شد. دومین دیدار دو طرف 
حدود یک ماه بعد در ۲۵ عقرب همان سال نیز در قطر انجام 
شد. اما میزبان سومین دیدار آن ها از ۲۶ تا ۲۸ قوس ۱۳۹۷ 
امارات متحده عربی بود. تا این دم تالش امریکا بر این بود که 
طالبان را به شروع گفت وگو با دولت افغانستان و وضع آتش بس 
بین دو طرف ترغیب کند. طالبان اما خواستار خروج سربازان 
خارجی و همین طور رهایی زندانیان خود از زندان بودند. آن ها 
هر نوع گفت وگو با دولت را مردود می خواندند. طوری که هیأت 
اعزامی دولت به امارات موفق نشد در نشست ماه قوس این گروه 

با امریکا شرکت کند.
آن که  دنبال  به  و طالبان  امریکا  در دور چهارم گفت وگوهای 
طالبان از توقف گفت وگوهایش با امریکا هشدار داد، موضوعات 
مورد بحث در گفت وگوهای دو طرف مشخص تر شد. خروج 
سربازان خارجی از افغانستان، قطع روابط طالبان با گروه های 
تروریستی، آتش بس جامع و شروع گفت وگوهای بین االفغانی، 
چهار موضوع کلیدی است که دو طرف به ادامه گفت وگوها بر 
سر آن در این دور توافق کردند. دور چهارم گفت وگوهای امریکا 
و طالبان در اول دلو ۱۳۹۷ آغاز شد و با تمرکز روی این چهار 

موضوع تا ششم همین ماه ادامه یافت.
زلمی خلیل زاد در پایان دور پنجم گفت وگوهایش با نماینده گان 
روی  طرف  دو  دور  این  در  که  کرد  اعالم  قطر  در  امریکا 
قطع  و  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  »پیش نویس« 
روابط طالبان با گروه های تروریستی به توافق رسیده است. مال 

است. به گفته او، در این پیش نویس، به خروج چیزی کم تر از 
چهار هزار سرباز امریکایی در مرحله نخست و هم چنان تاریخ 
خروج کامل این نیروها از افغانستان اشاره شده است. عبداهلل 

توضیحات بیشتری در این باره نداد.
ریاست جمهوری اما پیش تر گفته بود که متن توافق نامه امریکا 
آن که  از  این متن پس  و  است  نیاورده  به دست  را  و طالبان 
نهایی شد در اختیار حکومت افغانستان قرار داده می شود. از 
جانب دیگر، محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، 
روز یک شنبه در یک همایش انتخاباتی، گفت که پروسه صلح 
آن قدر پیچیده و نفس گیر است که به رغم نُه ماه تالش همه 
جوانب بین المللی به هیچ نتیجه  روشن یا نهایی نرسیده است. 
او افزود که هنوز هم حتا از آتش بس و گفت وگوهای مستقیم 
بین االفغانی هیچ نشانه ای دیده نمی شود و حمالت تهاجمی 
طالبان هر روز بیشتر می شود. او با تأکید بر برگزاری به موقع 
انتخابات گفت که توسل به هر راه دیگر افغانستان را به سوی 
آینده مجهول و یا گذشته تاریک سوق می دهد، که مردم نه 
به گذشته تاریک برمی گردند و نه هم به سوی آینده مجهول 

خواهند رفت.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان امسال برگزار می شود. 
عبداهلل عبداهلل از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دو شب 
پیش گفت که در صورت حصول اطمینان از برقراری صلح پایدار 
و پایان دایمی جنگ، صلح را نسبت به این انتخابات ترجیح 
خواهد داد. پیش از او محمدحنیف اتمر دیگر نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری نیز گفته بود در صورتی که شفافیت انتخابات 
این  با  انتخابات.  نه  بود  خواهد  صلح  او  اولویت  نشود،  تأمین 
حال، محمدسرور دانش این نامزدان را به همکاری با طالبان و 
کشورهای بیگانه برای جلوگیری از برگزار انتخابات متهم کرده 
است. او همزمان تأکید کرده است که برگزاری انتخابات یگانه راه 
رسیدن به صلح پایدار است و برای صلحی که هنوز معلوم نیست 
کی به دست خواهد آمد، نباید انتخابات متوقف شود. پیش تر اما 
گروه طالبان، انتخابات را مانع صلح خوانده بود و هشدار داده بود 

که از برگزاری آن جلوگیری می کند.
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دور نهم مذاکره ی امریکا و طالبان به پایان رسید 
امضا  به  را  موافقت نامه ای  طرف  دو  است  قرار  و 
برسانند. تا هنوز روشن نیست که این موافقت نامه  
می شود.  امضا  شرایطی  چه  در  و  صورت  چه  به 
پیش از این سفیر خلیل زاد گفته بود که روی هیچ 
چیزی موافقت صورت نمی گیرد،  تا روی همه چیز 
توافق نشود. ولی این روزها روی این موضوع تأکید 
شروع  روز  در  که  است  این  یک حدس  نمی کند. 
گفت وگوهای میان افغانی در اسلو، این موافقت نامه 
امضا می شود و حدس دیگر این است که قبل از آن 
به امضا خواهد رسید. پیش از این وزیر خارجه ی 
امریکا گفته بود که قبل از اول سپتامبر باید یک 
موافقت نامه ی ابتدایی صلح در افغانستان به دست 
طالبان  کی  که  نیست  روشن  هنوز  تا  ولی  بیاید؛ 
با این  و امریکا موافقت نامه را به امضا می رسانند. 
حال، یک نکته روشن است و آن این که امریکا و 

طالبان در اکثر موارد به توافق رسیده اند. 
حال نگرانی عمده این است که چگونه حوادث پس 
مدیریت  امریکا  و  طالبان  توافق نامه ی  امضای  از 
بلندپایه گان  و  کابل  سیاسی  الیت  آیا  می شود. 
که  است  این  واقعیت  آموخته اند؟  تاریخ  از  دولت 
ناتو  از  را  گروه طالبان احساس می کند که جنگ 
برنده  را  خودش  که  گروهی  است.  برده  امریکا  و 
برای  ساده گی  به  که  است  بعید  بسیار  می داند، 
آنان تالش می کنند که  پایان جنگ مذاکره کند. 
بروند.  پیش  نظامی  تحرکات  و  ارعاب  طریق  از 
پلخمری،  و  به کندز  طالبان  زنجیره ای  حمله های 
فکر  به  هنوز  طالبان  که  است  آن  نشان دهنده ی 
این نکته ای  دوام جنگ و تسخیر شهرها هستند. 
است که همه آن را می دانند، ولی مدیریت تبعات 
روانی امضای توافق نامه ی پایان جنگ میان امریکا 
و طالبان،  خیلی مهم است. تاریخ نشان می دهد که 
مدیریت تبعات چنین وضعیتی بسیار مشکل است. 
به حوادث سال های  باید  این موضوع،  برای درک 

۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ نگاهی بیندازیم.
وقت  شوروی  اتحاد   ۱۹۹۱ سال  سپتامبر   ۱۳ در 
کمک های  آن  اساس  بر  که  کرد  امضا  را  سندی 
داکتر  حکومت  به  مسکو  غیر نظامی  و  نظامی 
نجیب اهلل پایان می یافت. روس ها بر مبنای آن سند، 
فرستادن غذا و سوخت به حکومت داکتر نجیب اهلل 
را متوقف کردند. در آن سند آمده بود که امریکا و 
روسیه از تالش های سازمان ملل متحد برای پایان 
جنگ افغانستان و شکل گیری روند انتقالی حمایت 
به  شوروی  سال  همان  اکتبر  شروع  در  می کنند. 
بر  دیگر  مسکو  که  داد  اطالع  متحد  ملل  سازمان 
نمی کند.  تأکید  قدرت  در  نجیب اهلل  داکتر  ماندن 
روسیه به سرمنشی سازمان ملل متحد اطالع داد 
که مسکو با کنار رفتن داکتر نجیب اهلل از قدرت و 
افغانستان، مشکلی ندارد. پیش  از  او  بیرون شدن 
از آن مسکو تأکید می کرد که داکتر نجیب اهلل هم 
انتقالی   اداره ی  در گفت وگوهای میان افغانی و هم 
احتمالی که در اعالمیه ی پنج  ماده ای ملل متحد بر 
شکل گیری آن تأکید شده بود،  نقش داشته باشد؛ 
اما امریکا  و دیگر قدرت های منطقه ای به این باور 
و  انتقالی  اداره ی  باید هیچ نقشی در  او  بودند که 

حتا گفت وگوهای میان افغانی نداشته باشد. 
دیگر  و  منطقه ای  قدرت های  واشنگتن،   نظر 
نیروهای داخلی از جمله رهبران تنظیم ها، استعفا 
بحران  در  بود.  کشور  از  نجیب اهلل  داکتر  خروج  و 
سوریه هم ایاالت متحده خواستار کنار رفتن بشار 

دهد. بازهم تنظیم های تندرو نماینده گان خود را 
داکتر  نکردند. حکومت  معرفی  دفتر سرمنشی  به 
زمان  آن  در  که  تنظیم هایی  از  شماری  و  نجیب 
به  را  فهرست های شان  می شدند،  خوانده  میانه رو 
سابق  شاه  اطرافیان  دادند.  تحویل  غالی  پطروس 
دیگر  مسایل  و  داخلی  اختالف های  دلیل  به  هم 
فهرست  نماینده گان خود را به ملل متحد تحویل 
نظامی  پیروزی  به  که  تندرو  تنظیم های  ندادند. 
فکر می کردند،  از تحویل دادن فهرست خودداری 

کردند. این مکانیزم هم تطبیق نشد. 
عربستان  و  پاکستان  از  متحد  ملل  سازمان  بعد 
تا  بیاورند  فشار  تنظیم ها  روی  که  کرد  تقاضا 
ظاهراً  کنند.  قبول  را  سیاسی  حل  راه  یک  همه 
سازمان  به  دیگر  کشورهای  و  عربستان،  پاکستان 
ملل متحد گفتند که داکتر نجیب اهلل باید در قدم 
اول در یک سخنرانی رسمی و عمومی اعالم کند 
اداره ی  یک  به  قدرت  تحویل دهی  به  حاضر  که 
انتقالی غیر جانب دار است تا رفتن او یقینی شود و 
کشورهایی که بر رهبران تنظیم ها نفوذ دارند،  آنان 
همکاری  متحد  ملل  سازمان  با  که  سازند  قانع  را 
یک  در   ۱۹۹۲ مارچ  ماه  در  نجیب  داکتر  کنند. 
و  قدرت  از  کناره گیری  برای  عمومی  سخنرانی 
اداره ی  یک  به  اجرایی  تحویل دهی صالحیت های 
هم  کرد.  آماده گی  اعالم  غیر جانب دار  انتقالی 
داکتر  از  حمایت  توقف  بر  مبنی  مسکو  اعالمیه 
به  کناره گیری  بر  مبنی  او  و هم سخنرانی  نجیب 
سود یک دولت انتقالی غیر جانب دار،  حوادث را به 
متحد  ملل  برنامه ی  دیگر  که  داد  حرکت  سمتی 
مجال تطبیق نیافت و حتا خود داکتر نجیب اهلل هم 

نتوانست از کشور خارج شود. 
از جنوری سال ۱۹۹۲ داکتر نجیب اهلل کنترل خود 
حیرتان  مرزی  شهرک  و  کابل-مزار  شاهراه  بر  را 
داده  دست  از  بود،  حکومت  اکماالتی  گلوگاه  که 
بود. جنرال مومن،  جنرال دوستم و جنرال نادری 
بودند.  آنان  رسیده  تفاهم  به  پنجشیر  جبهه ی  با 
آنان،  بقای  راه  که  بودند  رسیده  نتیجه  این  به 
با جبهه ی  شکل دهی یک بالک سیاسی مشترک 
هم  وقت  داخله ی  و  دفاع  وزیران  است.  پنجشیر 
به جبهه ی حکمتیار پیوسته بودند تا بقای فزیکی 
و سیاسی خود را تضمین کنند. دیگر حکومت به 
عنوان یک کل به هم پیوسته باقی نمانده بود. در 
ظاهراً  متحد  ملل  سازمان  وضعیت،  این  به  پاسخ 
تصمیم گرفت که ۱۵ تن از میان فهرست هایی که 
نیروهای مختلف برای دیالوگ میان افغانی به این 
سازمان سپرده بودند را گزینش کند و بعد آنان را 

برایمدیریتتبعاتروانیتوافق
امریکاوطالبان،چهکاریشدهاست

اسد از قدرت است. همین موضع را ایاالت متحده 
و دیگر قدرت های داخلی و خارجی در مورد داکتر 
نجیب اهلل نیز داشتند. یگانه  حامی داکتر نجیب اهلل، 
مسکو بود. روسیه هم پس از اکتبر سال ۱۹۹۱ دیگر 
با کنار رفتن داکتر نجیب اهلل از قدرت و خروج او از 
از گزارش های  نداشت. در یکی  افغانستان مخالفت 
سازمان  وقت  سرمنشی   ۱۹۹۱ سال  اکتبر  ماه 
ملل متحد برای شورای امنیت این سازمان هم به 
صورت تحلیلی به این موضوع اشاره شده است. بر 
خارجه ی  وزیر  عبدالوکیل،  خاطرات  کتاب  مبنای 
هم  نجیب اهلل  داکتر  دهه ی ۹۰  آغاز  در  افغانستان، 
سازمان  به  محرمانه  به صورت  اکتبر  ماه  همان  در 
ملل متحد اعالم کرده بود که حاضر به تحویل دهی 
قدرت به یک اداره ی غیرجانب دار و خروج از کشور 
متحد  ملل  نجیب می خواست سازمان  داکتر  است. 
مصونیت او را تضمین کند و زمینه ی خروج مصون 

را برایش فراهم سازد. 
راستای  در  را  تالش هایش  متحد  ملل  سازمان 
مسکو  آغاز  در  بخشید.  شدت  جنگ  سیاسی  حل 
آن  در  که  انتقالی  حکومت  یک  شکل گیری  از 
پادشاه  اطرافیان محمدظاهر،  و  میانه رو  تنظیم های 
پیشین حضور داشته باشند،  حمایت می کرد. روس ها 
طرف دار حضور فضل الحق خالق یار، صدراعظم وقت، 
در حکومت انتقالی بودند. اگر چنین حکومتی شکل 
می گرفت و داکتر نجیب هم با اعضای کلیدی حزب 
حاکم از کشور خارج می شد،  نیروهای نظامی وقت 
منافع  سود  به  امر  این  و  می ماندند  خود  جای  به 
تندرو  تنظیم های  رهبران  اما  بود.  روس ها  امنیتی 
از جمله حکمتیار و مولوی خالص به چنین چیزی 
در  تندرو  حلقات  که  است  روشن  نبودند.  راضی 
خاورمیانه و نظامیان پاکستان هم نمی خواستند که 
یک حکومت انتقالی مشارکتی متشکل از اطرافیان 
شاه و تنظیم های میانه رو جانشین داکتر نجیب اهلل 
قانون  شکل گیری  و  مصالحه  روند  بعد  و  شود 
حکومت  یک  پاکستان  بخورد.  کلید  جدید  اساسی 
در  قومی  چاشنی  با  هند  ضد  و  تندرو  جهادیست،  

افغانستان می خواست. 
به همین دلیل بود که تالش برای ایجاد یک حکومت 
انتقالی به ثمر نرسید و ماه جنوری ۱۹۹۲  مرحوم 
متحد،  ملل  سازمان  وقت  کل  دبیر  غالی،  پطروس 
از تمام طرف ها خواست که نماینده گان خود را به 
تا سازمان ملل متحد یک دیالوگ  او معرفی کنند 
میان افغانی را راه اندازی کند و این دیالوگ یک هیأت 
۳۵ نفری را برای شکل گیری لویه جرگه فراهم سازد 
تا بعد این جرگه به یک حکومت انتقالی مشروعیت 

قانع بسازد که جانشین داکتر نجیب اهلل شوند و یک 
اداره ی ماقبل انتقالی را برای ۴۵ روز تشکیل دهند،  
تا بعد یک لویه جرگه برگزار شود و حکومت انتقالی 
را روی کار آورد. دیپلمات های سازمان ملل متحد 
داکتر  استعفای کتبی  اپریل  تاریخ ۱۵  به  کابل  در 
نجیب اهلل را تسلیم شده بودند. سازمان ملل متحد 
آن ۱۵ تن را شناسایی کرده بود و تا ۱۵ اپریل آنان 

را به پاکستان آورد. 
اما شب ۱۶ اپریل ۱۹۹۲ که قرار بود بینین  سیوان، 
نماینده  ویژه  وقت دبیر کل سازمان ملل متحد، آن 
۱۵ نفر را به کابل بیاورد و بعد داکتر نجیب را در 
هواپیمای خودش به دهلی نو انتقال دهد،  همه چیز 
با  تنظیم ها  رهبران  اپریل   ۱۵ روز  در  خورد.  برهم 
کردند.  گفت وگو  نوازشریف  دفتر  در  سیوان  بینین  
اداره  یک  روی کارآمدن  رهبران  همه ی  جلسه  در 
که  تنظیم ها  رهبران  کردند.  رد  را  غیر جانب دار 
بود  این  موضع شان  بودند،  کرده  دنبال  را  حوادث 
بهتر  ندارد و  که حکومت داکتر نجیب دیگر وجود 
که  بیاید  کار  روی  انتقالی   حکومت  یک  که  است 
همان  در  سیوان  باشد.  تنظیم ها  از  متشکل  صرف 
جلسه از رهبران خواست که فهرستی را آماده کنند 
به جای ۱۵  را  آنان  او  تا  بیاورند  را  آدم های شان  و 
نفر مورد نظر سازمان ملل متحد به کابل ببرد؛ اما 
ناوقت  سیوان  نرسیدند.  توافق  به  تنظیم ها  رهبران 
شب تنها به کابل آمد  تا داکتر نجیب اهلل را به دهلی 
انتقال دهد،  اما شکاف های درون حزبی، اختالف های 
که  بود  عمیق شده  نیروها، چنان  تقابل  و  جناحی 
شود.  کابل  فرودگاه  داخل  حتا  نتوانست  نجیب 
دیگر  و  شد  هرج و مرج  دچار  کابل  بعد،  روز  فردای 

حکومتی وجود نداشت. 
مورد  در  هنوز  مسایل  از  خیلی  که  است  روشن 
حوادث آن زمان گنگ است و بسیاری از چهره های 
نشکسته اند،  ولی  را  سکوت  قفل  زمان  آن  کلیدی 
روانی  تبعات  که  است  این  است،  واضح  که  چیزی 
اعالم قطع حمایت مسکو از حکومت داکتر نجیب و 
سخنرانی او مبنی بر کناره گیری از قدرت،  مدیریت 
نشد و پیامد  این رویداد ها چنان تحوالت دراماتیک 
جلو  نتوانست  کسی  که  کرد  خلق  سریع  بسیار  و 
فروپاشی و جنگ همه علیه همه را بگیرد. آیا حاال 
موافقت نامه ی  امضای  روانی  تبعات  مدیریت  برای 
دقیق  برنامه ی  طالبان،   و  امریکا  میان  پایان جنگ 
مشترک  اعالمیه ی  یک  انتشار  آیا   دارد؟  وجود 
امضای  از  واشنگتن،  پس  و  کابل  از سوی  دو جانبه 
تبعات  مدیریت  برای  امریکا،  و  طالبان  توافق نامه ی 

روانی توافق طالب و ایاالت متحده کافی است؟ 

سازمان ملل متحد تالش هایش را در 
راستای حل سیاسی جنگ شدت بخشید. 
در آغاز مسکو از شکل گیری یک حکومت 
انتقالی که در آن تنظیم های میانه رو و 
اطرافیان محمدظاهر، پادشاه پیشین 
حضور داشته باشند،  حمایت می کرد. 
روس ها طرف دار حضور فضل الحق 
خالق یار، صدراعظم وقت، در حکومت 
انتقالی بودند. اگر چنین حکومتی شکل 
می گرفت و داکتر نجیب هم با اعضای 
کلیدی حزب حاکم از کشور خارج می شد،  
نیروهای نظامی وقت به جای خود 
می ماندند و این امر به سود منافع امنیتی 
روس ها بود. اما رهبران تنظیم های 
تندرو از جمله حکمتیار و مولوی خالص به 
چنین چیزی راضی نبودند. روشن است 
که حلقات تندرو در خاورمیانه و نظامیان 
پاکستان هم نمی خواستند که یک حکومت 
انتقالی مشارکتی متشکل از اطرافیان 
شاه و تنظیم های میانه رو جانشین داکتر 
نجیب اهلل شود و بعد روند مصالحه و 
شکل گیری قانون اساسی جدید کلید 
بخورد. پاکستان یک حکومت جهادیست،  
تندرو و ضد هند با چاشنی قومی در 
افغانستان می خواست. 
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شماری از نهادهای حامی رسانه ها سخنان روح اهلل احمدزی، 
سخنگوی وزارت دفاع ملی را که خبرنگاران را »کور و کر« 
خوانده بود، اهانت به خبرنگاران و آزادای بیان می دانند. این 
مسووالن می گویند که سخنان آقای احمدزی تحت هرنوع 
شرایطی که گفته شده باشد، توجیه پذیر نیست. از این رو 
آقای  از  که  می گویند  رسانه ها  حامی  نهادهای  مسووالن 
احمدزی در کمیته بررسی قضایای خبرنگاران شکایت درج 

کرده اند تا این گفته های آقای احمدزی را بررسی کنند. 
روز شنبه،   دفاع  ملی،  وزارت  احمدزی، سخنگوی  روح اهلل 
بررسی  منظور  به  که  نشست خبری  یک  در  سنبله،  نهم 
حمالت تهاجمی گروه طالبان بر والیت کندز دایر شده بود، 
در پاسخ به پرسشی، خبرنگاران را »کر و کور « خواند. یک 
خبرنگار از آقای احمدزی پرسید که اسداهلل خالد،  سرپرست 
وزارت دفاع ملی، در روزهای نخست کاری اش به شهروندان 
کشور وعده داده بود که طالبان را در النه های شان از بین 
حمله  کندز  شهر  مرکز  به  طالبان  اکنون  اما  برد،  خواهد 
کرده اند. این پرسش با واکنش تند آقای احمدزی مواجه 
شد. آقای احمدزی در پاسخ تند به خبرنگاران حاضر در این 
کنفرانس خبری گفت: »نتیجه حرف های آقای خالد همین 
شد که امروز بر دشمن در کنج کنج کشور تلفات سنگین 
وارد می شود. شما کور هستید، کر هستید، نمی شنوید و 
نمی بیند که بر دشمن تلفات سنگین وارد می شود؟« این 
پاسخ آقای احمدزی با واکنش و اعتراض خبرنگاران روبه رو 
شد. به دنبال این اعتراض  جمعی خبرنگاران، آقای احمدزی 
در سخنانی گفت که به خبرنگاران احترام دارد و در صورتی 
 که سخنان او سبب رنجش خبرنگاران شده باشد، صد بار 

معذرت می خواهد. 
حمایت کننده  نهاد  یا  نی  اجرایی  رییس  خلوتگر،  مجیب 
سنبله،  دهم  یک شنبه،  روز  افغانستان،  آزاد  رسانه های 
احمدزی،  روح اهلل  که  گفت  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت 
عمل  قواعد  و  مقررات  مبنای  بر  دفاع،  وزارت  سخنگوی 
احمدزی  آقای  گفته های  این  در  او،  باور  به  نکرده  است. 
دیگر  جانب  از  و  شده  اهانت  خبرنگاران  به  طرف  یک  از 

نیمه های شب خسته و درمانده با اندکی پول که از نواختن 
در محفل عروسی به دست آورده، به سوی خانه می آید. 
هنوز صدای سنگین تارهای رباب در گوشش می پیچد؛ 
ربابی که زنده گی اش را رنگ بخشیده است. کرایه اش را 
می پردازد و پیاده می شود. به محض داخل شدن در کوچه، 
با دزدان روبه رو می شود که عالوه بر موبایل، مزد کار او را 

نیز می گیرند.
کوچه خرابات از قدیمی ترین گذرهای شهر کابل و مهد 
هنرمندان سنتی کشور است. در عصر تیمورشاهی، گروهی 
از نوازنده گان هندی برای سازوسرود در دربار به کابل آمدند 
و در باالحصار جای گرفتند. اندکی نگذشت که آنان در 
در  گزیدند.  مسکن  باالحصار  نواحی  از  خوردک«،   »گذر 
زمان امیر شیرعلی خان، جمعی دیگر از هنرمندان نیز از 

هند به کابل آمدند و در همان محله جای گرفتند.
حضور گرم جوانان در بزم های شب هنگام هنرمندان، هویت 
جدیدی به آن جا داد و از آن پس به نام »گذر خرابات« 
شهرت یافت. با گذشت زمان و آمدن سینمای صامت، نقش 
هنرمندان گذر خرابات بیش تر شد. آنان با نواختن موسیقی، 
جای صداها را پر می کردند و عالقه مردم را به دیدن آن 

بیش تر می ساختند. در میان جمع زیادی از هنرمندان، استاد 
محمدحسین سرآهنگ، رحیم بخش،  یعقوب قاسمی، دستگیر 
مشهور  استادان  از  هماهنگ  محمد  و  قاسمی  موسا  شیدا،  

کوچه خرابات اند.
 کوچه خرابات اما این روزها حال و هوای خوشی ندارد. با 
را متفّرق  آنان  ترویج موسیقی غربی و کسادی کار،  آن که 
نکرد، اما ترس از رهزنان باعث شده که به سایر نقاط شهر 
کوچ کنند. هراس در چهره های شان مشهود است. در میان 
جمعی از هنرمندان این کوچه، کم تر کسی حاضر می شود که 

از سرقت ها در آن جا سخن بگوید. 
جواد ]اسم مستعار[ ۲۴ سال دارد و در کوچه خرابات به دنیا 
آمده است. او در کنار رباب، با چندین آله موسیقی آشنایی 
دارد. در نیمه شب های بهاری، او پس از اجرا در محفلی، مزد 
خود را در جیبش می گذارد و با خداحافظی از دوستانش، 
به سمت خانه حرکت می کند. در میانه راه، شیشه موتر را 
پایین می کند تا نفس تازه ای بکشد و خسته گی کارش را رفع 
کند. به محض رسیدن، کرایه را می پردازد و از موتر پیاده 
می شود. در دهانه ی کوچه خرابات اما دزدان عالوه بر موبایل، 

دست مزدی که از محفل گرفته بود را نیز از او می گیرند. 

نیز  از هنرمندان  دیگر  نیست. شمار  درد جواد  تنها  این 
مبادا  این که  ترس  از  اما  می کنند،  تایید  را  ناامنی  این 
گفتن درد دل آنان به گوش دزدان برسد، حرف از زبان 
بیرون نمی آورند. پس از اندکی تامل، آدرس مرد دیگری 
را می دهند که نگفته های آنان را بگوید، مردی که وکیل 

کوچه خرابات است. 
غالم علی در یکی از دفترهای موسیقی با جمعی دیگر از 
هنرمندان مصروف صحبت است. او هرچند وکالت کوچه را 
به عهده دارد، اما حتا از ضبط صدایش می هراسد. می گوید 
که مبادا گفته هایش برای او دردسر ایجاد کند. او که خود 
نیز هنرمند است، می گوید که وضعیت بد امنیتی باعث 
شده که شماری از هنرمندان کوچه خرابات، آن جا را ترک 

کنند. 
به گفته ی غالم علی، شماری از دوستانش با افزایش ناامنی 
و دزدیده شدن پول شان، کوچه خرابات را ترک کردند و 
این  او می گوید که  کابل مسکن گزیدند.  نقاط  در دیگر 
هنرمندان در حالی که خود در کوچه خرابات خانه دارند، 
و  افسرده  بپردازند.  نیز  ماهانه کرایه خانه  اند که  مجبور 
غمگین به نظر می آید. می گوید که آنان به هیچ فرد دیگری 

صدمه نرسانیده اند و در میان چوب خشک می سوزند.
سایر  پسین  سال  چند  در  می کنند،  حکایت  که  گونه  آن 
مردم نیز در آن کوچه یا نواحی آن، خانه خریده و به قول او، 
»جایگاه گذر خرابات را صدمه رسانده اند«. غالم علی از نابودی 
هویت »کوچه خرابات« هراسان است. وی هرچند وکیل آن 
گذر است، اما تایید می کند که نمی تواند دیگران را از حضور 
در آن کوچه منع کند. آن گونه که می گویند، شماری از جوانان 
اوباش در روز روشن موبایل و پول عابران را از آنان می دزدند. 
با وجود سایر مشکالت در زنده گی هنرمندان کوچه خرابات، 
آنان باید از  مزدی که با نواختن در محافل به دست می آورند، 
در  آنان  که  آن جایی  از  کنند.  حفاظت  شیوه ای  هر  به  نیز 
شبان گاه  بیش تر  نیز  محافل  و  می نوازند  عروسی  تاالرهای 
برگزار می شود، حیران اند که چگونه با دزدان و راهزنان کنار 

بیایند.
جواد اما با وجود مشکالتی که برایش پیش آمده، مجبور است 
که برای به دست آوردن نفقه ی خانواده اش در محافل اشتراک 
کند. وی دستی بر موهایش می کشد، آله ی موسیقی اش را 
در پوش آن می پیچد و برای محفل شب آماده گی می گیرد. 
محفلی که ممکن است باز هم پول آن به دست دزدان بیافتد.

اهانت آمیز« خواند. او گفت که کلمات اهانت آمیز و نادرست 
از سوی مقام های دولتی به هر منظوری که گفته  می شود، 
تأثیرات بدی بر کارهای خبرنگاران دارد. آقای توحیدی به 
۸صبح گفت که توهین و تحقیر خبرنگاران می تواند زمینه 
را برای خودسانسوری مساعد کند. افزون بر این، این نوع 
رفتار در برابر خبرنگارن می تواند کار اطالع رسانی را محدود 

سازد. 
که  گفت  خبرنگاران  مصونیت  کمیته  دادخواهی  مسوول 
خودسانسوری و محدود کردن اطالع رسانی، به ضرر مردم 
افغانستان است. او گفت که دسترسی به اطالعات حق مردم 
است و این حق توسط خبرنگاران به مردم رسانده می شود. 
خشونت ها  نوع  این  با  خبرنگاران  که  زمانی   او،  گفته  به 
و  می شود  مواجه  رکود  با  معلومات  گردش  روبه رو  شوند، 
مردم نمی توانند از اوضاع جای کشور به ویژه کارکردهای 

حکومت اطالع یابند. 
افزود که هرچند سخنگوی  آقای توحیدی  از سوی دیگر 
معذرت  خبرنگاران  حضور  در  گفته هایش  از  دفاع  وزارت 
خواسته است، اما این معذرت خواهی نباید یک وسیله برای 
بیان  او  به همین دلیل  تلقی شود.  از بن بست  بیرون رفت 
داشت که این معذرت خواهی باید رسمی باشد و مسووالن 
دیگر  که  دهند  اطمینان  مردم  به  دفاع  وزارت  اول  درجه 

سخنگویش مرتکب چنین خطایی نمی شود. 
هم چنان  خبرنگاران  مصونیت  کمیته  دادخواهی   مسوول 
و  گرفته اند  قرار  اهانت  مورد  که  کرد، خبرنگارانی  تصریح 
معذرت خواهی سخنگوی وزارت دفاع نتوانسته قناعت شان 
را فراهم کند، می توانند به لوی سارنوالی شکایت کنند. او به 
خبرنگاران اطمینان داد که نهادهای حامی آزادی بیان و 

رسانه ها، در کنار خبرنگاران خواهند ایستاد.

سخنگوی وزارت دفاع باید برکنار شود
در همین حال شماری از خبرنگاران در واکنش به سخنان 
حرفه ی  با  احمدزی  آقای  که  می گویند  احمدزی  آقای 
سخنان  خبرنگاران  این  است.  نا آشنا  و  بیگانه  خبرنگاری 

شنیدن  و  دیدن  توانایی  که  کشور  شهروندان  از  شماری  به 
را ندارند نیز توهین و اهانت شده است. بر این اساس رییس 
از سوی نی به  این مسأله  اجرای نی خاطرنشان ساخت که 
تا  است  شده  شکایت  خبرنگاران  قضایای  بررسی  کمیته 
حرف های آقای احمدزی را بررسی کنند. او گفت که اگر این 
خاطر  به  سوء نیت  یک  و  باشد  داشته  بار »جرمی«  حرف ها 
انجام این کار وجود داشته باشد، این کمیته این قضیه را با 

نهادهای مرتبط رسیده گی می کند.
آقای  این که  به  رغم  گفت  دیگر  از سوی  نی  اجرایی  رییس 
احمدزی از خبرنگاران حاضر در این نشست عذرخواهی کرده 
باید یک تضمین  و  نیست  بسنده  این عذرخواهی  اما  است، 
وجود داشته باشد تا دیگر جامعه رسانه ای کشور شاهد چنین 
توهین و اهانت نباشد. او گفت هرچند سخنگویان نهادهای 
امنیتی بیش ترین ارتباط و تماس را با خبرنگاران دارند، اما این 
سخنگویان باید از احساسات و کم  حوصله گی دوری جویند. 
آقای خلوتگر از رهبران نهادهای امنیتی به ویژه وزارت دفاع 
شریک  در  تا  کند  تفهیم  سخنگویانش  به  که  خواست  ملی 
از »سعه  پرسش های خبرنگاران  به  پاسخ  و  معلومات  کردن 
صدر« کار بگیرند. از سویی هم او عالوه کرد که خبرنگان از 
یک طرف مسوول اند تا به مردم اطالع رسانی کنند و از سوی 
دیگر مکلف اند تا پرسش های مردم را از مسووالن بپرسند. بر 
این اساس سخنگویان نیز مکلف اند که به این پرسش های با 

خون سردی و کمال آرامش پاسخ دهند. 
رییس اجرای نی هشدار داد، در صورتی  که نهادهای دولتی و 
سخنگویان در پاسخ به پرسش های خبرنگان از بی حوصله گی 
کار گیرند و جواب قناعت بخش ندهند، این نوع رفتار می تواند 
رابطه بین خبرنگاران و نهادهای حکومتی را مختل و اعتماد 
خبرنگاران به نهادهای حکومتی، به ویژه نهادهای نظامی را 

کم کند. 

معذرت خواهی باید رسمی باشد
مصونیت  کمیته  دادخواهی  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
و  زشت  »نادرست،  را  احمدزی  آقای  حرف های  خبرنگاران، 

آقای احمدزی را توجیه پذیر نمی دانند و خواهان برکنای وی 
از پست سخنگوی وزارت دفاع هستند.

معصومه بهار، یک تن از خبرنگاران در شهر کابل است. وی 
و  خبرنگاری  حرفه ی  با  دفاع  وزارت  که سخنگوی  می گوید 
به  دلیل  همین  به  و  است  بیگانه  و  ناآشنا  رسانه ای  مسلک 
مانند زیر دستانش با خبرنگاران برخورد می کند. هم چنان بانو 
بهار معذرت خواهی آقای احمدزی را نوعی تالش برای حفظ 
جایگاهش در وزارت دفاع خواند. او گفت: »او از اشتباهی که 
خود  موقعیت  حفظ  برای  او  است،  نخواسته  معذرت  کرده، 
خوب  کند.  جلوگیری  خود  برکناری  از  تا  کرده  عذر خواهی 

است که او برکنار شود تا دیگران عبرت بگیرند.«
استخدام  در  باید  که حکومت  یادآور شد  هم چنان  بهار  بانو 
سخنگویانش دقت بیش تری کند، زیرا به گفته ی او، توهین 
و مقام های دولتی ،  از سوی سخنگویان  و تحقیر خبرنگاران 
کارحرفه ای خبرنگاری و آزادی بیان را آسیب می زند. او گفت 

که رسانه ها و خبرنگاران شایسته ی تحقیر نیستند.
آقای  است.  خبرنگاران  از  دیگر  تن  یک  احمدی،  علی رضا 
احمدی می گوید که که هر فرد و یا مقام که به یک جایگاه  
می رسد، باید ظرفیت برخورد با اجتماع و به ویژه خبرنگاران 
را داشته باشد. او سخنان آقای احمدزی در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران را توهین آمیز توصیف کرد و گفت که آقای احمدزی 
نه تنها به خبرنگاران توهین کرده، بلکه به آزادی بیان و حق 
دسترسی به اطالعات نیز توهین کرده است. از سوی دیگر، او 
گفت که علی رغم معذرت خواهی سخنگوی وزارت دفاع، باید 

برایش تأدیب نیز در نظر گرفته شود.
اهانت به خبرنگاران خبر تازه ای نیست، پیش از این نیز بارها 
مقام های دولتی به ویژه رییس جمهور غنی و سخنگویش متهم 
اهانت به خبرنگاران شده بودند. رییس جمهور  به توهین و 
غنی در یازدهم قوس سال ۱۳۹۵ در یکی از سخنرانی هایش 
خطاب به نیروهای امنیتی کشور گفته  بود که از رسانه ها »باد« 
می براید و از شما بمب. افزون بر این شاه حسین مرتضوی نیز 
در ۲۱ حمل سال ۱۳۹۶ در مصاحبه ای با یکی از تلویزیون های 

خصوصی کشور، خبرنگاران را کچالوفروش خطاب کرده بود.

نیازسخنگویوزارتدفاع
شکایتکرد

ازکوچهخرابات؛
حالخراباتیانخرابتراست

عبداالحمد حسینی

حسیب بهش

5سال یازدهم  شماره مسلسل 3183       دوشنبه 11 سنبله  1398   



کندز، والیتی برای سقوط

دین در دامان سکوالریسم

روز شنبه نهم سنبله، سومین ورود طالبان به شهر کندز )پس 
از شکست رژیم این گروه( اتفاق افتاد. بار نخست در ششم 
میزان ۱۳۹۴، کندز برای اولین بار به دست طالبان سقوط 
کرد. هر چند روز شنبه نیروهای امنیتی با از دست دادن ۲۰ 
عضوشان، طالبان را از قسمت هایی که تصرف کرده بودند، 
بیرون راندند. دورتر از شهر، چندین پوسته و پایگاه اردوی 
ملی وجود دارد، ولی طالبان برای نزدیک شدن و یا ورود به 
شهر، نیاز ندارند که با آن پوسته ها و پایگاه ها بجنگند،  کوچه 
بدل می کنند و وارد شهر می شوند و وقتی به شهر نزدیک 
می شوند، در مرکز شهر هر کسی را که بخواهند می کشند 

و بر می گردند. 
اگر چه بیرون راندن طالبان از شهر کندز در شب یک شنبه، 
نشان داد که قاطعیت در برابر طالبان نسبت به گذشته تا 
اندازه ای افزایش یافته است، ولی مسأله ی اساسی این است 
که تنها شهرها مهم نیست. واقعیت امر این است که از میزان 
در  کندز  شهر  اصلی  جاده ی  چهار  فقط  این سو،  به   ۱۳۹۴
اختیار دولت است و دولت کنترل دیگری بر این والیت ندارد.
باعث  نه دولت(  و  دارد  نه طالب وجود  )که  فضاهای خالی 
رشد گروه های قاچاق بر، دزد و راه زن شده است. این فضاها 
به حدی باعث گسترش دزدان شده است که چندی قبل، 
در روز روشن، یک دکان زرگری در کنار چوک شهر کندز 

صاحبش کشته شد و اموالش به غارت رفت.
امنیتی در کندز، فقط حفظ مرکز شهر  مأموریت نهادهای 
بوده است. در حالی که اگر ساحه ی حاکمیت دولت وسعت 
داده نشود، به هیچ صورت امکان حفاظت از شهر به صورت 
میان  در  کندز،  شهر  اطراف  در  طالبان  ندارد.  وجود  پایدار 
شهر  مرکز  قیری  جاده های  کنار  جویبارها،  الی  درختان، 
»قابو« می دهند و هر بار که اندکی خواب و خاموشی نیروهای 
امنیتی را یافتند، مسلماً برای بردن چند سالح و کشتن چند 
نیروی امنیتی و چند غیرنظامی مورد نظرشان به شهر وارد 

می شوند.

سه ولسوالی کاماًل در کنترل طالبان
فقط  است،  داده شده  برای کندز  تمامی وعده هایی که  از 
این  است.  شده  عملی  شمال شرق  برای  اردو  قول  ایجاد 
وعده هم با آن که عملی شده، ولی هنوز هم تغییری در 
افزایش ساحه ی حاکمیت دولت در این والیت نداشته است. 
ولسوالی های آقتاش، کلباد و گل تپه دفترهای شان در شهر 
ولسوالی های  دفترها،  این  که  گفت  می توان  و  است  کندز 
نام نهاد اند. زیرا اصل حاکمیت در ساحات این ولسوالی ها 

را طالبان دارند.
از  امام صاحب،  از  بخش هایی  و  مرکز  تنها  شمال  از 
)شهرک  زال  قلعه ی  ولسوالی  ساختمان  فقط  شمال غرب 
آق تپه که بازار مرکزی قلعه ی زال است، در کنترل طالبان 
قرار دارد(، از غرب فقط مرکز ولسوالی چهاردره، از جنوب 
و  مرکز  شرق  از  و  علی آباد  ولسوالی  از  بخش هایی  تنها 
است.  دولت  کنترل  در  خان آباد  ولسوالی  از  قسمت هایی 
صورت  به  ولسوالی  سه  کندز،  ولسوالی  نُه  میان  از  یعنی 
کامل در اختیار طالبان قرار دارد و از میان شش ولسوالی، 
بر بخش هایی از این ولسوالی ها نیز طالبان حکم می رانند. 
ولسوالی هایی که طالبان حاکمیت دارند، از لحاظ تولیدات 

زراعتی بسیار حاصل خیز است.

است  غربی  مدرنیته  و  رنسانس  عصر  فرزند  سکوالریسم 
که پس از انقالب های علمی، صنعتی و اجتماعی پس از 
سده های میانه به عنوان یک اندیشه ی مهم و سرنوشت ساز 
شکل گرفت و تحوالت جدی و عمیق فکری، سیاسی و 

اجتماعی را ایجاد کرد.
نام  با  مسیحیت،  دینی  اصالح  نهضت  جمله،  آن  از 
۱۴۸۳میالدی(   - لوتر)۱۵۴۶  مارتین  توسط  پروتستان، 
این  با  لوتر  آمد.  وجود  به  مسیحی  دینی(  کشیش)عالم 
معنوی  امور  به  پرداختن  تنها  کلیسا  وظیفه ی  که  گفته 
از  را  کلیسا  و  مسیح  دین  جدایی  بنیاد  است،  روحی  و 
سیاست و دولت گذاشت. البته دیدگاه و جنبش لوتری، 
که پروتستان را در مسیحیت شکل داد، به یکی از عوامل 
که  در حالی  بدل شد؛  در شکل گیری سکوالریسم  مهم 
علوم  در عرصه ی  تحوالت عظیم  دیگر، چون  مولفه های 
اجتماعی  جنبش های  و  انسانی  علوم  ویژه  به  صنعت،  و 
و  جوامع  در  را  سکوالریسم  فرایند  و  بستر  سیاسی،  و 
کشورهای مسیحی غربی شکل داد. همین که تضاد بین 
علم و دین پدیدار گردید، معلومات و کشفیات تازه ای در 
علوم طبیعی چون نجوم، بیولوژی، زمین شناسی و غیره 
یافت نمی شد و حتا  آمد که در کتاب مقدس  به دست 
با متن و محتوای کتاب مقدس منافات داشت، تا جایی 
که نخست اجازه ی چاپ کتاب گردش اجسام کوپرنیک، 
که خود قباًل کشیش بود، داده نشد؛ اما نهایتاً این تضاد و 
تقابل ها میان کلیسا با علم، که از سر دین گریزی نبود و 
کاماًل طبیعی بود، به انحراف کشیده نشد بلکه به پویایی 

رسید و سکوالریسم متولد گردید.
رفته رفته سکوالریسم در غرب رشد کرد اما هیچ گاهی و 
تا اکنون سکوالریسم در شرق و در جهان اسالم به طور 
کلی پا نگرفته است. یکی از عمده ترین دالیلش کژفهمی 
را در ضدیت  از سکوالریسم است که سکوالریسم  شرق 
با اسالم و الدینی تعبیر نمودند؛ حال آن که سکوالریسم 

بودن از قدرت نشان می دهند که سر پیوستن و یا همراهی 
با طالبان را دارند؛ سران محلی بیرون از قدرت در کندز نیز 
سال ها پیش این نسخه را برای خودشان تجویز کرده اند. در 
واقع این مصداق همان ضرب المثل »من زنده جهان زنده، من 

مرده جهان مرده« است.
فضاهای  که  اختطاف گران  و  قاچاق بران  دزدان،  هم چنان 
خالی از حاکمیت را برای خودشان جایگاه امن می دانند، نیز 
طرف دار ادامه ی وضعیت هستند. آنان در این فضاها آزادانه به 
قاچاق، اختطاف گری و دزدی دست می زنند. دولت از هراس 
حضور طالبان و طالبان از هراس سرکوب شدن توسط دولت 

به این فضاها کم تر می روند.
این گونه مجموعه ای از حمایت گران طالبان، دست به دست 
هم داده اند و قفس شهر کندز را پی هم تنگ تر می کنند. به 
همین دلیل است که هر گاه طالبان بخواهند، به ساده گی 
ببندند  ترافیک  این والیت را به روی  می توانند شاهراه های 
و یا هم از منفذهای بی شمار، به ویژه از سمت غرب، وارد 

شهر شوند.
دروازه ی این قفس در سوی جنوب شهر است، جاده ای که 
اول در ۱۳۹۴ و  به میدان هوایی ختم می شود. در سقوط 
سقوط دوم کندز در ۱۳۹۵، مقام های دولتی از همین مسیر، 
مورد  جاهای  به  هوایی  میدان  از  و  شدند  بیرون  قفس  از 
نظرشان رسیدند. پس از این هم اگر سقوطی در میان باشد، 

این سناریو ادامه خواهد یافت.
در واقع والیت کندز با این وضعیتی که دارد، تنها تعریفی 
با  از آن داد، »والیتی برای سقوط« است. زیرا  که می توان 
می تواند شاهد حضور  لحظه  هر  دارد،  که  امنیتی  شرایطی 

طالبان در جاده های شهرش باشد. 

چشم انداز آینده
را  آن  می شود  چطور  گرفت؟  شکل  چگونه  قفس  این  اما 

شکست؟ کندزیان چی زمانی رهایی می یابند؟
قوماندانی  زمان  در  تقریباً  دارد،  نام  کندز  شهر  که  قفسی 
عبدالرزاق یعقوبی )۱۳۸۸( شکل گرفت. به باور همراهانش، 
او قوماندانی بود که شب ها را در راحتی تمام با دوستانش 
واقع  در  می شد.  از خوش گذرانان شمرده  و  می کرد  سپری 
کم توجهی والی آن زمان )انجنیر عمر( نیز در شکل گیری این 

ادیان:
دین  مبنای  بر  که  تیوکرات،  نظام های  در  که  آن جا  از 
برای یک  بالنده گی صرفاً  شکل می گیرند، امکان رشد و 
دین)دین رسمی دولت(  وجود دارد سایر ادیان به ساده گی 
سر باال گرفته نمی توانند و به حاشیه رانده می شوند و در 
جامعه غیر سکوالر مردم، در انتخاب حقوق طبیعی خود 
آزادی ندارند، زیرا که دین در همه ی ابعاد زنده گی فردی 
و  باورها  نظر  زیر  همیشه  و  گسترانده  سایه  اجتماعی  و 
امر رفته رفته باعث دل سرد  این  حاکمان دینی است که 
شدن بسیاری افراد از دین می گردد. اما دولت سکوالر در 
تضاد با هیچ دین رایج در محدوده ی حاکمیت خود و در 
تضاد با باورهای دینی مردم نیست؛ بلکه سایه بانی است 
امروزه طیف  چنان که  ادیان؛  و  باور ها  همه ی  رشد  برای 
وسیعی از مسلمانان در کنار سایر ادیان در پناه دولت های 
سکوالر در غرب با حفظ تمامی حقوق انسانی و شهروندی 
تعبیری،  به  و  می پردازند  دینی شان  مناسک  اجرای  به 
سر  به  سکوالر  دولت های  سایه ی  در  که  را،  مسلمانانی 
می برند، مسلمانان سکوالر می نامند، زیرا از تمامی حقوق 
سکوالر،  دولت های  سهولت های  و  امکانات  شهروندی، 

استفاده می کنند.

امکان جمع دین و سکوالریسم:
از  یکی  اندلسی،  رشد  بن  بن احمد  محمد  الولید  ابو 
 ،۱۲ قرن  در  مسلمان  معروف  فیلسوفان  و  دانشمندان 
نظریه ای مطرح نمود که با نظریه ی امروزین سکوالریسم، 
شباهت معنایی تاّمی دارد. در این نظریه، دو ِشق مفروض 
ارایه کرد: واقعیت مبتنی بر خرد و واقعیت مبتنی بر ایمان 
دینی. سپس بر تفکیک و جداسازی این دو تأکید نمود که 

هومن

سمیه فیضی

شهر کندز در قفس طالبان
ابراهیم خیل در شرق و جنوب شهر کندز، مناطق  ساحات 
انگورباغ و زاخیل ها در غرب شهر و روستاهای کله ی گاو و 
کنم در شمال شرق و شمال شهر کندز، مناطقی اند که طالبان 
نهان گاه هایی در آن ها دارند و به صورت دایره ای، شهر کندز 
را محصور کرده و تقریباً در قفس انداخته اند. روز شنبه نیز 
برای شکست  گذشته(  به  )نسبت  نیروها  قاطع  اراده ی  اگر 
دادن طالبان وجود نمی داشت و سران نیروهای امنیتی به این 
والیت نمی رفتند، احتمال جدی دوام جنگ و سقوط کامل 

شهر به دست طالبان وجود داشت.
نهان گاه های  هم  که  مناطقی اند  شد،  برده  نام  که  ساحاتی 
طالبان را دارد و هم منابع زراعتی زیادی برای تمویل طالبان 
)بهار،  سبز  فصل های  و  درختان  برگ های  هم چنان  است. 
تابستان و خزان(، بهترین زمینه برای فرار طالبان از چنگ 
که  است  معلوم  زراعتی  افزایش حاصالت  با  است.  طیاره ها 
طالبان نیز شمار نیروهای شان را بر حسب درآمدهای شان از 
منابع محلی )عشر و زکات که بیش تر شده(، افزایش داده اند. 
در  هم  کندز  در  شده  ایجاد  تازه  اردوی  قول  مقابل  در  اما 
افزایش  این  برابر  توانست نشان بدهد که در  اخیر  حمله ی 
قوای طالبان، توانایی دارد. این قول اردو طبق وعده ای که 
داده شده بود، باید پیش از سقوط دوم کندز )پیش از ۱۳۹۵( 

ایجاد می شد.

حامیان طالبان در کندز
طالبان در اطراف شهر کندز حامیان آزاد و چندگونه دارند. 
برخی ها به اساس قومیت سرشان را از گریبان طالبان بیرون 
آورده اند و هیچ روایت دیگری برای آنان جایگزین نشده است 
حامیان  این  بدهند.  پایان  خون خواهانه  حمایت  این  به  تا 
بعضاً ناآگاهانه و عقده مندانه و بعضاً از منابع مشکوک تغذیه 
امتیازات  متقاضیان  طالبان  حامیان  دیگر  بخش  می شوند. 
دولتی هستند. بسیاری از سران سابق محلی دولتی اکنون 
در خانه های شان نشسته اند. بسیاری از کسانی که نماینده گان 
مجلس و شوراهای والیتی بودند، امروز دیگر در قدرت حضور 

ندارند.
هم چنانی که همین حاال شماری از سیاست مداران و رهبران 
با دور  امروز  اما  بودند،  برابر طالبان جنگیده  که سال ها در 

»Secularism« که در زبان التین معنای این جهانی 
را می هد، از واژه ی »Seculum« به معنای دنیا یا گیتی 

گرفته شده و معانی متفاوتی دارد.

در  بلکه  نیست؛  دین  با  ضدیت  سکوالریسم  ماهیت 
آن  در  که  است  عقالنی  کلی  نظام  تعبیری  سکوالریسم 
روابط اجتماع، افراد و دولت بر مبنای عقل، آزادی اندیشه 
فردی  امر  به  دین  و  تعریف  و  تعیین  مذهبی  آزادی  و 
آته ایسم  با  متالزم  و  مترادف  سکوالریسم  می شود.  بدل 

»Atheism« یا الحاد و بی دینی نمی باشد.
در نگاه کلی سکوالریسم نظام منسجم فکری تلقی می شود 
که پس از رنسانس به مثابه ی یک  جهان بینی تبارز کرد 
از: خردگرایی  و اصول و خطوط زیرین آن عبارت است 
علم گرایی   ،Rationalism(راسیونالیزم( عقل مداری  یا 
سیانتیزم  و  تجربه گرایی   ،)Emprism( تجربه گرایی  و 
شهروندی  اجتماعی،  و  فردی  آزادی   ،)Scientism(
انسان محوری  یا  اومانیسم  دموکراسی،  و   )Citizen(
کثرت گرایی  و  رواداری   ،Humanism )اومانیسم( 
یعنی پذیرش و تحمل باورها و عقاید مختلف در جامعه، 
اصالت  یا   )Individualism( اندیویجوالیسم  فردگرایی 
فردی که فرد استقالل و شخصیت خود را از هویت فردی 
خود می گیرد. بر این اساس هر کس که اعتقادی دارد آزاد 
است تا دور از تبعیض و ممانعت به اجرای مناسک دینی 
خود بپردازد، بدون این که دولت، دین خاصی را مالک 

عمل کرد خود و برتر از سایر ادیان بداند.
چند نکته را بایست در خصوص مراودت دین و سکوالریسم 

برجسته ساخت:
رشد  برای  مناسبی  بستر  عنوان  به  سکوالریسم 

قفس تأثیر کمی نداشت. 
بود که  تکمیل نشده  هنوز حصار دور کندز توسط طالبان 
عبدالرحمن سیدخیلی فرمانده پولیس شد. سیدخیلی این 
حصار را شکست. سیدخیلی در روز معرفی اش به جای این 
وارد  زمینی  مسیر  از  شود،  کندز  وارد  هوایی  و  بترسد  که 
این والیت شد. طالبان در مسیرش کمین زدند و برنامه ی 
معرفی اش حداقل سه ساعت طول کشید، چون این مدت را 
در مرز میان بغالن و کندز جنگید و بعد به شهر کندز رسید. 
او با ورود مقتدرانه اش به کندز، عماًل به طالبان فهمانده بود 

که چی می کند.
در بخش های  طالبان،  از چنگ مصیبت  رهایی  برای  کندز 
نظامی به عملیاتی جامع و با اشتراک همه ی اقشار این والیت 
نیاز دارد. تا زمانی که بودجه ی نهادها و نیروهای امنیتی تنها 
در روی کاغذ گزارش دهی »مصرف شده« معلوم شود، هیچ 
چیزی تغییر نخواهد کرد. مسلماً بخشی از مشکِل بی کاری با 
هزینه کردن بودجه های پولیس و ارتش )اوپراتیفی و عادی( 

به صورت کامل و موثر، از بین می رود. 
تجربه ی سیدخیلی برای کندز می تواند دوباره اجرا شود. او با 
وجود این که مجاهد بود و بسیاری ها ممکن از وی خاطره ی 
نقل  وی  از  هم  بدی  کارنامه های  هم  یا  نداشتند،  خوبی 
می شود، ولی در کار خود در فرماندهی پولیس کندز موفق 
بود. او تمامی بودجه ی قوماندانی را صرف امنیت می کرد و 
همین باعث شد که حصار شهر کندز بشکند و یک بار دیگر 
گسترده  دولت  حاکمیت  آقتاش،  و  گل تپه  نقاط  آخرین  تا 
شود. تا زمانی که سیدخیلی زنده بود، حالتی شبیه سال های 
فکر  هیچ کس  و  بود  حاکم شده  کندز  در  و ۲۰۰۲   ۲۰۰۱
نمی کرد که طالبی وجود داشته باشد. به همین خاطر بود که 
وقتی کشته شد، حتا دکان داران و موی سفیدان و زنان برای 

از دست دادنش اشک می ریختند.
باشد و در  فرماندهی که کاریزما و مدیریت خوب داشته 
والیت  و  مردم  امنیت  برای  تنها  را  نهادها  پول  آن،  کنار 
هزینه کند، از نیازهای اساسی کندز است. هم چنان ساخت 
سرکوب  و  شناسایی  ناآگاه،  قوم گرایان  برای  بدیل  روایت 
آتش اندازان داخلی با تمویل بیرونی و سرکوب قاچاق بران، 
دزدان و اختطاف گران از نیازهای دیگر برای امنیت کندز 
است. واقعیت این است که شماری زیادی از پشتون ها در 
کندز به دلیل این که از مزارع شان نیمی از دست رنج شان 
را طالبان می گیرند، ناخرسند اند، ولی ناگزیر اند این بها را 

بپردازند.
برای حمایت  روایت سازی  پایداری وضعیت،  برای  هم چنان 
امنیتی( و  با کاهش فساد )حداقل در بخش های  از دولت، 
زمینه سازی برای عدالت )بازگشت مردم به نهادهای قضایی 
دولتی به جای رفتن به نزد طالبان(، آسان است. این حالت 
باعث می شود که بیرون مانده گان از قدرت نیز آهسته آهسته 
نزد مردم بی اقتدارتر و بی نفوذتر شوند و توانایی ایجاد مشکل 
نداشته باشند. اما پرسش اساسی این است که این ضرورت ها 
اجرایی ای که مشاورانش  رییس  اجرا می کند؟  و  کی درک 
را در شهر کندز کشتند یا اشرف غنی که بخش زیادی از 

وعده هایش را برای کندزیان عملی نکرده است؟
در پایان هم، نباید هم نادیده گرفت که حضور اسداهلل خالد 
و مسعود اندرابی سرپرستان وزارت های دفاع ملی و داخله، 

در کوتاه مدت باعث مورال قوی نیروهای امنیتی شده است.

در حقیقت، این دو امر به زایش سکوالریسم می انجامد. بر 
عالوه، دانشمندان مسلمان دیگری، چون ابن سینا، الِکندی 
نظریات  نیز،  ثانی(  )معلم  فارابی  و  العرب(  )فیلسوف 

هم سانی را مطرح نموده اند.
هم چنان فرقه ی معتزله از فرقه های کالم اسالمی است 
که به خردگرایی و عقل گرایی اهمیت می داده است. این 
اسالم  و شرعی  نقلی  احکام  و  عقالنیت  میان  نیز  فرقه 
با  را  تشابهی  وجه  ایده،  این  است.  می کرده  تفکیک 
و خردگرایی،  عقالنیت  موضوع  زیرا  آفرید؛  سکوالریسم 
این نظریات  از اصول اساسی سکوالریسم است، در  که 
منعکس می شود. با این وصف، این فرقه در قرن هفتم 
بدل  عباسی  خالفت  دوران  رسمی  مذهب  به  میالدی 

گردید.
در سال های پسین، تجارب عینی برخی کشورهای اسالمی 
نشان می دهد که امکان جمع میان اسالم و سکوالریسم 
وجود دارد؛ چنان که مصطفی کمال اتاترک در سال ۱۹۲۳ 
امپراطوری  خاکستر  بر  را  ترکیه  دولت جمهوری  اساس 
را جمهوری  ترکیه  نظام سیاسی  نوع  و  عثمانی گذاشت 
قانون  در  از سیاست  و جدایی دین  تعریف کرد  سکوالر 

اساسی ترکیه درج شد.
مسلمانان ترکیه، بعد از او نیز، تحت رهبری رجب طیب 
قانون  چهارچوب  در  دهه  یک  از  بیش  در  اردوغان 
ترکیه  نظام جمهوری سکوالر  سایه  در  و  ترکیه  اساسی 
ارزش های سکوالریسم سیاسی ترکیه  به  برآوردند و  سر 
اسالم گرای  حزب  رهبر  اردوغان  رجب طیب  اند.  متعهد 
ترکیه در سفرش به کشورهای عربی مدل قانون اساسی 
مبتنی بر ارزش های سکوالریسم را برای شان توصیه نمود 
و نیز چنین اظهار داشت: »مدل دموکراسی با مدل های 
انگلوساکسونی و غربی آن تفاوت ماهوی دارد. در این مدل، 
فرد می تواند سکوالر نباشد، اما حکومت مبتنی بر سکوالر 

باشد.«
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داوطلبی مجدد

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می 
نماید تا در پروسه داوطلبی )تطبیق پروژه ۲۰ فارم تجارتی ماهی پروری و ۱ حوض تخم گذاری 
Hatchery در والیت کندوز( ضرورت  پروژه ملی باغداری و مالداری )NHLP( اشتراک نموده و 

نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر 
معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق 
شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی 
ساعت ۱۰:۰۰ قبل  از ظهر به  تاریخ ۱۴ اکتوبر ۲۰۱۹ به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات 
منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش 
نمی باشد. قابل یادآوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ ۱ اکتوبر ۲۰۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ 

قبل از ظهر در آدرس یاد شده تدویر می گردد.
تضمین آفر به صورت اظهار نامه تضمین آفر )Bid-Securing Declaration( مطابق شرطنامه 

اخذ میگردد.

نسبت  اما  برسد  چاپ  به  شنبه  روز  به  اگست  بتاریخ ۳۱  بود  قرار  اعالن  این  یادداشت: 
مشکالت تخنیکي از نشر باز مانده بود و امروز به چاپ رسید.

MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-78 (Re-Bid)
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 تعدیل در میعاد اعالن دعوت به داوطلبی  از روش 
 )QCBS( انتخاب براساس کیفیت و قیمت

شماره دعوت به داوطلبی:
قبأل ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
 Agriculture Implementation Support  نموده بودند تا در پروسه استخدام کمپنی مشورتی
Consultants (AIWRDP ضرورت پروژه AIWRDP اشتراک نموده  که قرار بود تسلیمی اظهار 

عالقمندی  از طریق آنالین  روز پنج شنبه تاریخ ۵ سپتمبر ۲۰۱۹ باشد اما در مدت اعالن پروزه 
تمدید وارد گردیده است، از تمام داوطلبان عالقمند خواهشمندیم تا  برای راجستر و تسلیم نمودن 

اظهار عالقمندی  از طریق آنالین به ویب سایت ADB مراجعه نموده

از تاریخ نشر اعالن الی  ساعت ۱۱:۵۹ بعد از ظهر  تایم مانیال )Manila local time( روز پنجشنبه 
تاریخ ۱۹ سپتمبر ۲۰۱۹.

شماره تماس : 7۹۰۸۳۸۳۸۶ )۰( ۹۳  
ایمیل آدرس:

)

 mohammadullah.sahil@mail.gov.af  , Ihsanullah.ihsan@mail.gov.af

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.
jsp?sel=153701

Ihsanullahk@gmail.com
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آن  کدام  هر  پس  در  که  قصاری  و جمالت  کوتاه  نوشته های 
حرف های زیادی نهفته است، از قصه های ناگفته تا عشق، نفرت، 
پند و اندرز به دیگران، کوتاه نوشته هایی که بر روی ریکشاها در 

هرات به وفور دیده می شود.
»ایشته خا شد؟«، »سلطان غم، مادر«، »افسوس که یک نگاه 
بود«، »رفاقت قصه ی تلخی است که من از آن گریزانم«، »به 
 ظاهر گرچه زیبایی، به  باطن مار کبرایی« و صدها جمالتی از 
این دست که در و دیوار ریکشاهای هرات را در بر گرفته است.

در هرات نوشتن جمله  و شعرهای کوتاه بر روی وسایل نقلیه 
به ویژه ریکشاها، از چند سال به این طرف رایج شده و کم تر 
ریکشایی را می توان یافت که رویش نوشته هایی از این دست 

نباشد. 
نوشته های کوتاه، غالباً با نقاشی تکمیل می شود، به گونه مثال 
اگر نوشته عاشقانه باشد تصویرش هم بیان گر حالتی عاشقانه 
است، اما اگر نوشته ماجرای عشقی ناکام و نافرجام باشد، نقاشی 

هم حال و هوای نوشته را دارد. 
ریکشاداران می گویند از طریق کوتاه نوشته ها، حرف دل شان را 
آن،  روی  نقلیه ی  وسایل  تزیین  برای  گاه گاه  و  می کنند  بیان 
جامعه شناسان  دید  از  می نویسند.  مطلب  و  شعر  یا  نقاشی  
را  آن  و  دارد  رواج  پاکستان  و  ایران  در  بیش تر  کوتاه نوشته ها 
می توان فرهنگی وارداتی از این کشور ها دانست؛ فرهنگی که 
سبب پل زدن میان طبقه ی پایین دسِت جامعه با باالدست شده 

است. 

تبارز عشق و نفرت
وقتی در خیابان های هرات قدم می زنید، چشم تان به جمالت 
قصاری می افتد که روی وسایل نقلیه به ویژه ریکشاها نوشته 
شده است؛ نوشته هایی که در دل شان حرف ها و رازهای زیادی 

نهفته است و حرف دل نویسنده با جامعه است. 
یکی از »نامردی« روزگار گالیه دارد، دیگری از ناجوانی رفیق و 
یکی هم احساس خود از شکست  عشقی را با جمله ی کوتاهی 

در مذمت عشق بیان کرده است.
وسیله ی  تزیین  برای  و  است  ریکشاها  از  یکی  مالک  فرهاد، 
نقلیه  اش به دکانی آمده که کارش رنگ و رو دادن به سه چرخه ها 
او در مورد نوشته های پشت ریکشاها سوال می کنم.  از  است. 
می گوید راننده گان این وسایط، از این طریق می خواهند حرف 

دل خود را به مردم و جامعه بیان کنند.
سه چرخ داران  بیش تر  که  است  نظر  این  به  دیگری  ریکشادار 
نوشته های  نمی توانند  خودشان  و  هستند  بی سواد  و  کم سواد 
تصمیم  زیبایی  خاطر  به  ولی  بخوانند،  را  سه چرخش  روی 
گرفته اند با نقاشی چهره ی بازیگر هندی و چند جمله ی عاشقانه 

آن را تزیین کنند. 
وحید احمد، با ظاهر و گویش جوانانی که در هرات به آن ها 
اصطالحاً »قروتک« گفته می شود از رفیق خود بی وفایی دیده 
و نوشته ی خال کوبی شده روی دستش را پشت ریکشای خود 
نگاشته است. نوشته هایی از این دست روی وسایل نقلیه به ویژه 

ریکشاها در هرات به وفور به چشم می خورد. 

هنرمند گم نام و پرآوازه!
  

مالکان ریکشاها نشانی مردی را برایم می دهند که کارش نوشته 
دکان  به  دارد.  زیادی  و شهرت  است  ریکشاها  روی  نقاشی  و 
هنرهای  دانشکده ی  دانش آموخته ی  می روم،  همراز  قدرت اهلل 
زیبا از دانشگاه بدخشان است و سابقه ی فعالیت هنری در ایران 

دارد.
روی  و  می شود  ماندگار  هرات  در  ایران  از  بازگشت  از  پس 

از عشق و اندرز تا نفرت و سیاست 
بر دیواره های »ریکشاهای هرات«

محمدحسین نیک خواه

ریکشاها نقاشی می کند. آقای همراز می گوید مالکان ریکشاها 
عکس  بازیگران و خواننده گان هندی، ترکی، ایرانی و چهره های 
سیاسی مانند احمدشاه مسعود، جنرال رازق و دکتر نجیب اهلل 

را سفارش می دهند. 
داخل دکان او ده ها عکس از سه چرخ هایی است که روی آ ن ها 
جمله و شعرهای گوناگون نقش بسته و با نقاشی مزین شده 
است. آقای همراز قصه ی هنرمندی را روایت می کند که پس 
از رهایی از چنگ بیماری اعتیاد به مواد مخدر، حاال به دامان 

هنر پناه برده است.
کسی نشانی و شماره ی تماسی از هنرمند گم نام ندارد. می گویند 
نامش خلیل است و به »خلیل خال کوب« شهرت دارد. با چند 
نفر در مورد خلیل صحبت می کنم و سرانجام ردپایی از خلیل 

پیدا می شود.
 

و  است  او  دفترکار  بازار چهارسوق هرات  در  قدیمی  مارکیتی 
عصرها با کسانی که اعتیاد را کنار گذاشته اند و یا در حال ترک 

هستند، قرار مالقات می گذارد.
همکار خلیل می گوید او نمی خواهد کسی در مورد گذشته و 
کارش چیزی بداند، به همین خاطر فعالیت او گم نام است و 
نقاشی می کند.  دارد روی سه چرخ ها  آن چه در خیال و ذهن 
باور  و  می پندارد  بیماری اش  درمان  برای  راهی  را  هنر  خلیل 
دارد از طریق »هنردرمانی« می تواند با اراده ی قوی در نبرد با 

اعتیاد پیروز شود.

ناهنجاری فرهنگی 
روی برخی وسایل نقلیه جمله ها و عبارت هایی با گویش بسیار 
غلیظ هراتی یا گویش  ایرانی نوشته شده است. برخی جمالت 
هم بار معنایی مناسبی ندارند و از دید فعاالن فرهنگی بیش تر 
به هجونویسی شباهت دارند. جمله هایی مانند »بجی که رنجر 
آماد« یعنی فرار کن که موتر پولیس آمد یا »دنبالم نیا که پر 
خاک میشی«، » تنهایی التی تره«، »دنیا تموم شه از هر چی 
نامرده«، »در دادی ماما خور« به معنای مامایت را آتش زدی و 

»شد شد، نشد می ریم به آلمان«.
مخالف  هراتی  و خوش نویس  نقاش  توانا،  محمدابراهیم  استاد 
این نوشته ها و تصاویر است و اجرای چنین سفارش ها توسط 
تأکید  توانا  آقای  می داند.  هنر  بردن  سوال  زیر  را  هنرمندان 
می کند که تصاویر بناهای باستانی و تاریخی هرات می بایست 

جای گزین تصاویر هنرمندان خارجی شود.
بیان گر  سه  چرخ ها  روی  نوشته های  جامعه شناسان،  دید  از 
و  جامعه شناس  فقیری،  سیدمحمد  است.  نویسنده  مشکالت 
استاد دانشگاه هرات به این باور است که مالکان ریکشاها برای 
برقراری ارتباط با جامعه و بیان احساس و عالقه ی شان دست 

به این کار می زنند. 
وسایل  روی  نوشته های  خاستگاه  می کند  اضافه  فقیری  آقای 
به  دست  این  از  نوشته هایی  آن جا  در  و  است  ایران  نقلیه، 
ایران به  از  این فرهنگ  نوشته های »کامیونی« شهرت دارد و 

هرات وارد شده است. 
با همه ی این ها مالکان »ریکشاها« با دل نوشته های روی وسایل 
و شعرهای  نوشتن جمله  و  اند  دنیای خود  غرق  نقلیه ی شان 
کوتاه روی وسایل نقلیه در هرات به  یک عرف و فرهنگ بدل 

شده است.

)قدرت اهلل همراز در حال نوشتن روی ریکشا(
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آن  در  که  ساختمانی  به  کرده  اعالم  امریکا  ارتش 
فرماندهان القاعده در شمال ادلب سوریه حضور داشته اند، 
حمله کرده است. گزارش ها می رساند که در این حمله 

حدود ۴۰ نفر کشته شده اند.
ایاالت  مرکزی  فرماندهی  ستاد  فردا،  رادیو  گزارش  به 
بیانیه ای گفته است: »این  امریکا )سنتکام(، در  متحده 
عملیات علیه فرماندهان القاعده در سوریه انجام شده که 
مسوول حمالتی تهدیدکننده علیه شهروندان امریکایی، 

متحدان ما و غیرنظامیان بی گناه هستند«.
سنتکام  عملیات  در  که  است  کرده  تصریح  بیانیه  این 
است  رفته  میان  از  گرفته شده[  قرار  ]هدف  »تأسیسات 
که باعث می شود توانایی های آن ها برای انجام حمالت و 

ایجاد بی ثباتی در منطقه در آینده، کاهش یابد«.
به گزارش رادیو فردا، سنتکام هم چنین تأکید کرده است 
که شمال غرب سوریه، منطقه ای که والیت ادلب در آن 
قرار دارد، »هم چنان یک پایگاه امن« گروه »القاعده در 
سوریه« است و رهبران این گروه در حال برنامه ریزی و 
هدایت »فعالیت های تروریستی« در سراسر خاورمیانه و 

غرب هستند.
در بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده اشاره ای 
ارشد  اعضای  به محل حضور  نحوه حمله  و  به جزئیات 

القاعده در ادلب نشده  است.
ارتش امریکا در پایان بیانیه خود گفته است که همراه 
هم پیمانانش »هم چنان افراطیون خشونت گرا را هدف« 
به  سوریه  شدن  تبدیل  از  مانع  تا  داد  خواهند  قرار 

»پایگاهی امن« برای آن ها شوند.
سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن 
سران  و  افراطیون  از  تن   ۴۰ دست کم  که  گفته  است، 

صدها نفر از معترضان در هانگ کانگ روز یک شنبه، ۱۰ 
سنبله، بار دیگر برای تجمع به سمت فرودگاه بین المللی 

این دولت شهر رفتند.
صدای امریکا به نقل از رویترز گزارش داد که معترضان 
از  یکی  از  خارج  در  هانگ کانگ  در  دموکراسی خواه 
اعتراضات  به  دست  جهان  فرودگاه های  شلوغ ترین 

گسترده زده اند.
معترضان تهدید کرده اند که در سیستم حمل و نقل نظیر 
از  و  ایجاد می کنند  اختالل  ریلی،  فرودگاه ها و سیستم 
همین روز بسیاری از سیستم های ریلی متوقف شده است 
و راه آهن نیز از توقف حرکت قطارها به سمت فرودگاه 

با  حمله  سازمان  این  گفته  به  شده اند.  کشته  القاعده 
موشک انجام شده و نشست شاخه ای از القاعده در ادلب 

را هدف قرار داده  است.
ادلب واپسین منطقه مهمی خوانده می شود که شورشیان 
عرب مخالف بشار اسد، پس از آن که دولت مرکزی کنترل 
آن  در  گرفت،  در دست  را  از کشور  وسیعی  بخش های 

جمع شده اند.
مهم ترین  که  ا ست  آن  از  حاکی  فعلی  گزارش  های 
گروه ها و تشکل های مسلح موجود در این والیت، هیأت 
تحریر شام، جبهه آزادی بخش ملی که از حمایت ترکیه 
اویغورهای  نیز  و  »حراس الدین«  گروه  است،  برخوردار 
سلفی و جهادی است که از چین رهسپار سوریه شده اند.

خبر داده است.
معترضان  به  پولیس  که  است  حالی  در  اعتراضات  این 
متوقف  را  خود  غیرقانونی«  »اقدامات  که  داده  هشدار 

کنند.
هانگ کانگ روز یک شنبه شاهد شدیدترین درگیری ها از 
زمان آغاز ناآرامی هایی بود که بیش از سه ماه پیش در 

این دولت شهر آغاز شده است.
معترضان در خارج از فرودگاه با کاله های ایمنی و ماسک ، 
شعار »برای آزادی بجنگ« سر دادند، در حالی که پولیس 

ضد شورش داخل ساختمان فرودگاه حضور داشتند.
کنسولگری  از  خارج  در  تظاهرکننده  صدها  هم چنین 

گروه »حراس الدین« شاخه ای از القاعده به  شمار می رود و 
گروه تحریر شام مهم ترین تشکلی است که کنترل ادلب 

را در دست دارد.
تحریر شام خود از دسته های مختلفی تشکیل شده و از 
جمله دربرگیرنده اعضای جبهه النصره است؛ یعنی شاخه 
مشهور القاعده در سوریه که تا سال ۲۰۱۶ با همین نام 

مشغول فعالیت بود.
ادلب در عین حال هدف حمالت دولت مرکزی سوریه که 
از حمایت روسیه و ایران برخوردار است نیز شده  است. با 
این حال حمالت دولت مرکزی طی ساعت های گذشته، 
و پس از توافق دمشق با آتش بس مورد حمایت روسیه، 

متوقف شده  است.

پرچم   با  و  شدند  جمع  هانگ کانگ  مرکز  در  بریتانیا 
دارد«  نگه   را  ملکه  )یونیون جک(، شعار »خدا  بریتانیا 

را سر دادند.
سمت  به  دموکراسی خواه  معترضان  گزارش ها،  بر  بنا 
پولیسی که با گاز اشک آور و آب پرفشار به سمت آن ها 
می رفت، بمب های دست ساز پرتاب کردند و بازداشت های 

گسترده ای در ایستگاه های قطار انجام شده است.
را  معترضان  »غیرقانونی«  تجمع  بیانیه ای  در  پولیس 
محکوم و اعالم کرد که »سطح خشونت در این اعتراضات 
به  احترامی  هیچ  اقدامات  این  و  است  افزایش  حال  در 

قوانین هانگ کانگ نمی گذارد.«
رسانه های  در  که  بیانیه ای  در  معترضان  نیز  مقابل  در 
کمک های  خواستار  است،  شده  منتشر  اجتماعی 
»گرفتار  که  دولت شهر هستند  این  مردم  به  بین المللی 

یک بحران بشری« شده اند.
علیه  ابتدا  که  هانگ کانگ  دموکراسی خواهان  اعتراضات 
یک الیحه پیشنهادی برای استرداد مظنونان به ارتکاب 
تدریج  به  بود،  شده  آغاز  چین  اصلی  سرزمین  به  جرم 
به  سپس  و  شد  کشیده  دیگر  مسایل  علیه  اعتراض  به 
انتقال  زمان  از  هانگ کانگ  سیاسی  بحران  بزرگ ترین 
 ۱۹۹7 سال  در  چین  به  بریتانیا  از  منطقه  این  کنترل 
داشتند  درخواست  چهار  معترضان  پیش تر  شد.  تبدیل 
پیشنهادی  کامل الیحه  گرفتن  آن ها پس  از جمله  که 
استرداد متهمان به چین و تحقیقات مستقل در زمینه 
علیه  حد  از  بیش  خشونت  از  پولیس  استفاده  اتهام 

معترضان است.

امریکا محل حضور فرماندهان القاعده در ادلب سوریه را مورد حمله قرار داده است

صدها معترض در بیرون فرودگاه هانگ کانگ تجمع کردند

رییس جمهور آلمان شام گاه شنبه به لهستان سفر کرد تا 
بامداد یک شنبه، اول سپتامبر، همراه با همتای لهستانی 
 )Wielun( خود در مراسم یادبودی که در شهر ویه لون

برگزار شد، شرکت کند.
 ۱۹۳۹ سپتامبر  اول  نازی،  آلمان  ارتش  هوایی  نیروی 
شهر ویه لون در شرق لهستان را چند بار بمباران کرد. در 
جریان این حمله های هوایی بیش از هزار نفر از جمعیت 

۱۵ هزار نفری این شهر جان خود را از دست دادند.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری آلمان، فرانک 
والتر اشتاین مایر می گوید که یاد شهر ویه لون در قلب و 
مغز آلمانی ها زنده بماند، زیرا بمباران این شهر نشانه و 

مقدمه جنایاتی بود که در شش سال بعدی رخ داد.
شبه جزیره  حمله،  این  با  هم زمان  آلمان  هوایی  نیروی 
دانسینگ  شهر  نزدیک   )Westerplatte( وسترپالته 
)گدانسک( را نیز بمباران کرد. این حمله ها که تجاوز به 
خاک لهستان را در پی داشت، آغاز جنگ جهانی دوم 

محسوب می شود.
اشتاین مایر تأکید کرده که آلمان به خاطر پذیرفته شدن 
رژیم  جنایت های  رغم  به  اروپایی،  کشورهای  در جمع 
نازی علیه مردم لهستان و میلیون ها انسان کشورهای 
این که  از  او  است.  سپاس گزار  و  قدردان  عمیقاً  دیگر، 

لهستان زمینه آشتی را فراهم کرده است، تشکر کرد.
در  همسایه  کشور  دو  جمهور  رییس  هم زمان  حضور 
و  نمادین  جنبه  ویه لون،  شهر  قربانیان  یادبود  مراسم 
بسیار خاصی داشت. آندری دودا سحرگاه یک شنبه در 
میدان مرکزی این شهر کوچک از اشتاین مایر استقبال 
کرد. هشتاد سال پیش نخستین بمب های نیروی هوایی 
آلمان ساعت چهار و ۴۰ دقیقه بامداد بر شفاخانه شهر 

فرو ریخت .
تا کنون مراسم یادبود قربانیان لهستانی جنگ جهانی 
دوم در شبه جزیره نزدیک شهر دانسینگ برگزار می شد. 
امسال در کنار مراسم رسمی در میدان مرکزی ویه لون، 
برنامه هایی نیز برای نثار تاج گل و دیدار با شاهدان زنده 

جنایت های جنگ جهانی دوم پیش بینی شده است.
برآورد می شود در جنگ جهانی دوم که با حمله به دو 
شهر لهستان آغاز شد و از ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ ادامه یافت، 

حدود ۸۰ میلیون نفر جان خود را از دست داده اند.

رییس جمهور آلمان به خاطر 
جنایت نازی ها تقاضای 

بخشش کرد


