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سال یازدهم   شماره مسلسل 3176   شنبه 2 سنبله 1398   قيمت 20 افغاني

طالبان و تروریسم؛ 

جنگ یا قطع رابطه؟

صفحه 3

امور  در  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  
اصلی  موضوع  دو  از  یکی  که  می گوید  همواره  افغانستان،  صلح 
گفت وگوهایش با نماینده گان گروه طالبان، قانع ساختن این گروه 

برای »مبارزه« با گروه های تروریستی است.
بین المللی  تروریسم  بستر  زمینه ساز  را  طالبان  گروه  غنی،  آقای 

آقای غنی،  طالبان هیچ گاهی با گروه های تروریستی مبارزه نخواهند کرد. 

انجام  گروه،  این  همکاری  بدون  که  است  گفته  کرده  عنوان 
فعالیت های مخربانه در کشور ممکن نیست. رییس جمهور غنی 
پنج شنبه شب )3۱ اسد( در یک بحث تلویزیونی با »طلوع نیوز« به 
گونه واضح گفت: »طالب تعهد جنگیدن با گروه های تروریستی را 

نداده، بلکه تعهد قطع رابطه با این گروه ها را داده است.«

صفحه 4

سناریوهای انتخابات

شورای امنیت ملی از نیروهای امنیتی خواست تا 
تخطی های سرحدی را جدی بگیرند

نیروهای  از  ملی  امنیت  شورای  کابل:  ۸صبح، 
سرحدی  تخطی های  تا  است  خواسته  امنیتی 
نداشته  انعطاف  مورد  این  در  و  بگیرند  جدی  را 
باشند. این درخواست پس از حمله راکتی نظامیان 
پاکستان به ولسوالی شلتن والیت کنر در نشست 
شده  مطرح  ملی  امنیت  شورای  پنج شنبه،  روز 

است.
گذشته  هفته  دوشنبه شب  پاکستان  نظامیان 
ولسوالی سرحدی شلتن  به  را  راکت  حدود ۲۰۰ 
بر  مالی  خسارت  که  کردند  پرتاب  کنر  والیت 
جای گذاشت. ولسوالی شلتن حدود ۱۶ کیلومتر 
با پاکستان مرز دارد و نیروهای امنیتی در امتداد 
سرحد مشترک افغانستان و پاکستان در مربوطات 
کنر  محلی  مقام های  ندارند.  حضور  ولسوالی  این 
پاکستان  »باجور«  از  راکت ها  این  که  گفته اند 
انداخت شده و در مقابل آن هیچ اقدامی صورت 

نگرفته است.  
با این حال، حمداهلل محب، مشاور شورای امنیت 
ملی افغانستان، در نشست روز پنج شنبه این شورا 
از نهادهای امنیتی خواسته است که در برخورد با 
تخطی های سرحدی به هیچ وجه انعطاف نداشته 
باشند و هر موضوع »خرد و بزرگ« در این خصوص 

را جدی بگیرند.
امنیتی  نهادهای  به  هم چنان  محب  حمدهلل 
گفته است که همه تخطی های سرحدی به ویژه 
باید  دیورند«  فرضی  »خط  به  مربوط  موضوعات 
امنیت  شورای  بعدی  نشست  در  و  مستندسازی 
ملی پیش  کش شود. او در عین حال از کشورهای 
منازعات  برای  را  راه  که  است  خواسته  همسایه 
عمل  بین دول  روابط  اصول  طبق  و  نکنند  هموار 

کنند.
مرزی  والیت های  به  پاکستان  راکت پراکنی 
بارها  این  از  پیش  نیست.  تازه ای  خبر  افغانستان 
به  پاکستان  نظامیان  سوی  از  راکت   انداخت  از 
افغانستان  جنوبی  و  شرقی  عمدتاً  والیت های 
گزارش شده است. هرچند وزارت  دفاع ملی همواره 
دفع  برای  کشور  نظامی  نیروهای  آماده گی  از 
حمله های راکتی پاکستان سخن گفته است، اما به 
جز موارد اندک، درگیری ای میان نیروهای مرزی 
افغانستان و پاکستان در امتداد مرز دو کشور رخ 

نداده است.
گفتنی است که افغانستان در گذشته به دلیل تداوم 
به  افغانستان  به خاک  پاکستان  راکت پراکنی های 

سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده بود.

شکایت از 
»کمبود« پولیس 

و تجهیزات

نامه رحمت اهلل 
نبیل به عبداهلل 

عبداهلل
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ببرک ارغند، نویسنده و 
روزنامه نگار برجسته افغانستان 

۸صبح، کابل: وقوع یک انفجار در بازار ولسوالی خوگیانی درگذشت
والیت ننگرهار جان یک غیرنظامی را گرفت و نُه تن دیگر 

را زخمی کرد.
این انفجار صبح روز جمعه، یکم سنبله، در مربوطات بازار 
ولسوالی خوگیانی به وقوع پیوسته است. مسوالن محلی در 
انفجار ناشی از ماین جاسازی شده  ننگرهار می گویند که 

بوده و غیرنظامیان را هدف قرار داده است.  
عطاهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار به روزنامه ۸صبح 
گفت که زخمیان این انفجار به شفاخانه منتقل شده اند و 

وضعیت دو نفر از آن ها وخیم است.
بر عهده  یا گروهی  تاهنوز فرد و  را  این رویداد  مسوولیت 

نگرفته است.
ننگرهار در شرق از والیت هایی است که در آن گروه های 

داعش و طالبان فعالیت دارند.
در این والیت میزان وقوع رویدادهای انفجاری و انتحاری 
مراسم  جریان  در  و  ۲۸اسد  روز  در  چنان که  است.  بلند 
صدمین سال یاد استقالل کشور از وقوع بیش از ۱۰ انفجار 
گزارش شد که در پی آن ده ها غیرنظامی به شمول کودکان 

و زنان زخمی شدند.  
تلفات  سبب  بیش تر  که  شده  تعبیه  ماین های  انفجار 
نهادهای حقوق بشری  نگرانی  باعث  غیرنظامیان می شود، 
از جمله یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در 
افغانستان شده است. در گذشته یوناما از طرف های جنگ 
و به خصوص »عناصر ضد دولت« خواسته بود تا از استفاده 
ماین های جاسازی شده و کنار جاده ای دست بردارند و از 

تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنند.

انفجاری در ننگرهار یک کشته و 
نُه زخمی برجای گذاشت

می روید؟ 
با همه دم و دستگاه  تان 

بروید!

هیوالی دور از نظر
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۶

و  داستان نویس  ارغند،  ببرک  کابل:  ۸صبح، 
روزنامه نگار برجسته کشور، در سن 7۰ ساله گی 

در هالند درگذشت. 
مرجان، دست الوان، دفترچه  سرخ، پهلوان ُمراد 
و اسپی که اصیل نبود، کفتربازان، خانواده ی ما، 
آدم ها،  سرخ،  راه  اندوه،  بی بال،  پرنده گان  سفر 
شوراب و حق خدا - حق همسایه از آثار شناخته 

شده ببرک ارغند به شمار می رود.
داستان های کوتاهی  چون  ارغند هم چنان  آقای 
و  قنات  بود، صبح گاه در خانه  مردی که حامله 
کوچه های آتش گرفته را نیز در سال های اخیر 

خلق کرده است.
زمزمه،  و  من  حافظ  حمزه،  دوستش  و  میرزا 
خواستم پشک داشته باشم و داستان فیروزه بانو 
نایاب  به کلی  داستان نویس،  این  قدیمی  آثار  از 

گردیده است.
آقای ارغند در سال ۱۹4۹ در کابل به دنیا آمد 

و فارغ دانشکده ادبیات و علوم بشری کابل بود.
او بر اثر بیماری ای که داشت، در سن 7۰ ساله گی 

در هالند درگذشت.

آلوده گی آب در هرات؛ 

رییس جمهور کنونی ایاالت متحده اصرار دارد که روندی زیر نام حل سیاسی جنگ افغانستان 
باید زودتر آغاز شود تا او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آن را به شهروندان امریکا 
بفروشد. برخی از چهره های نزدیک به طالبان و سخنگویان غیر رسمی آنان هم بارها گفته اند که 

گروه طالبان و حامیان آنان طرف دار یک دوره ی انتقالی هستند. 
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بار  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  می دهد  نشان  اخیر  تحوالت 
هم   ۲۰۱۴ سال  انتخابات  در  می سازد.  انقطابی  را  جامعه  دیگر 
جامعه انقطابی شده بود و این امر خطر کالنی برای سالمت کشور 
اوج  به  قومی  رویارویی  خطر  و  شد  جنجالی  انتخابات  آن  آفرید. 
سیاست  راهبردی  ساحه ی  سیاسی  احزاب  که  آن جایی  از  رسید. 
را به دست ندارند، سیاست در کشور بیش تر هویتی شده است و 
احتمال آن بسیار باال است که انتخابات بار دیگر جامعه را انقطابی 
آدرس  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  سخنان  بسازد. 
حال  در  جامعه  در  هویتی  تقابل  که  می دهد  نشان  نیز  هم دیگر 
شکل گرفتن است. احزاب سیاسی در کشورهای دیگر جامعه را به 
طرف دار  بیش تر  چپ  احزاب  می کنند.  تقسیم بندی  فکری  لحاظ 
نظارت  عمومی،  خدمات  افزایش  رفاهی،  اقتصادی،  دولت  عدالت 
از  حمایت  و  ثروت مندان  مالیات  افزایش  بازار،  بر  دولت  بیش تر 
اقشار کم درآمد و آسیب پذیر هستند. احزاب لیبرال خواستار دولت 
بیش تر  سهولت  سرمایه داران،  ایجاد  بر  مالیات  کاهش  حداقلی، 
و  عمومی  هزینه های  کاهش  کارآفرینی،  برای  سرمایه داران  برای 

تعدیل نقش اقتصادی دولت به سود فرد هستند.
گرچه در این  اواخر در کشورهای غربی هم سیاست هویتی و احزاب 
دست راستی نقش پررنگ در سیاست پیدا کرده اند و انتخابات ها را 
می برند و در ۷۰ سال گذشته احزاب سیاسی در دموکراسی های 
تقسیم بندی  سیاسی  افکار  حول  را  شهروندان  موفق  و  افتاده  جا 
نقش  سیاسی  احزاب  که  آن جایی  از  افغانستان  در  کرده اند،  اما 
آنان کارکردی در نظر گرفته  برای  از دیکور  زینتی دارند و فراتر 
انتخابات  نامزدان  است.  پررنگ  هویتی  سیاست  است،  نشده 
شعارهای  علنی  صورت  به  سیاست مداران  و  جمهوری  ریاست 
قومی نمی دهند، ولی نحوه ی سیاست ورزی هویتی است. هر نامزد 
رأی  قومی  حوزه ی  همان  از  بیش تر  جمهوری،  ریاست  انتخابات 

می آوَرد که خود را به آن متعلق می داند. 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این دور تالش کرده اند که 
ولی  باشند،  داشته  مختلف  اقوام  میان  از  سیاسی  متحدان جدی 
روشن است که آنان انتظار دارند که از حوزه ی قومی ای که به آن 
تعلق دارند، رأی بیش تر بیاورند. به همین دلیل است که نگرانی از 
انقطابی شدن جامعه افزایش یافته است. در وضعیتی که امریکا با 
طالبان به توافق می رسد و مذاکره برای آینده ی سیاسی کشور آغاز 
می شود، ایجاب می کرد که الیت سیاسی کابل و مجموع نیروهای 
اختیار  اساسی، هم سویی  قانون  و  نظم جمهوری  سیاسی حوزه ی 
نمی دهد.  اجازه  ی هم سویی  کمپینی  فضای  و  انتخابات  اما  کنند؛ 
در چنین وضعیتی اگر کمیسیون مستقل انتخابات نتواند به موقع 
می یابد.  افزایش  سیاسی  جنجال  کند،  حل  را  تخنیکی  مشکالت 
انتخابات پارلمانی بسیار بد عمل  انتخابات،  در  کمیسیون مستقل 
کرد. بسیاری از محل های رأی گیری در انتخابات پارلمانی، در روز 
رأی گیری بسته ماند. شهروندان پشت در بسیاری از محل ها صف 
در  نرسید.  محل ها  آن  به  نیاز  مورد  انتخاباتی  مواد  اما  کشیدند، 
پارلمانی  انتخابات  برگزار شد.  انتخابات  بعد  روز  از محل ها  برخی 
قندهار یک هفته به تعویق افتاد و در مرحله ی شمارش آرا و اعالم 
قدرت مند  حلقه ی  یک  می داد  نشان  که  شد  کارهایی  هم،  نتایج 
والیت  در  پارلمانی  انتخابات  نتایج  مثاًل  می زند.  تقلب  به  دست 
کابل، به صورت بسیار سوال برانگیز تغییر کرد. شماری از نامزدانی 
که در نتایج ابتدایی آرای خیلی کم داشتند، در نتایج نهایی برنده 

اعالم شدند. 
محل های  از  برخی  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  مثال  اگر 
رأی گیری بسته بماند، مواد انتخاباتی به شماری از محل ها نرسد 
نکند، جنجال های  کار  بایومتریک  از محل ها دستگاه  برخی  در  و 
ضریب  بر  تخنیکی  مشکالت  این  می شود.  بیش تر  سیاسی 
نامزدان  همه ی  برای  و  می افزاید  هویتی  و  سیاسی  جنجال های 
بهانه ی الزم را به دست می دهد تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
احتمال جنجال های  نتیجه  نپذیرفتن  نپذیرند. روشن است که  را 
که  است  وقتش  می سازد.  بیش تر  را  نفس گیر  هویتی  و  سیاسی 
و  کنند  فکر  این موضوع  مورد  در  در مجموع  کابل  الیت سیاسی 
افغانستان نمی تواند یک بحران مضاعف  به نتایج مشخص برسند. 
حساسیت  باید  هم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کند.  تحمل  را 
اجازه ندهد که یک مشکل کوچک  اصاًل  را درک کند و  وضعیت 

تخنیکی به وجود بیاید.

احتمال انقطابی شدن 
بیش تر

جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  8صبح،هرات: 
کشور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو روز 
جمعه در همراهی با اعضای تیم دولت ساز به والیت 

هرات سفر کرد. 
آقای غنی در جمع هوادارانش با یادآوری از سیاست 
محورهای  روی  آینده اش،  دولت  خارجی  و  داخلی 
اقتصاد،  انتخابات،  صلح،  مذاکرات  زنان،  »حقوق 
افغانستان،  بازسازی  فصل  کردن  تکمیل  امنیت، 
برگشت به دوره ی امانی و عملی کردن وعده هایش 
در صورت برنده شدن در انتخابات پیش رو« صحبت 

کرد. 
اشرف غنی صحبتش را با یادآوری از مشاهیر و مفاخر 
هرات آغاز کرد و وعده سپرد که در دولت آینده اش 

برای هراتیان جایگاه ویژه ای قایل می شود. 
آقای غنی گفت: »طی پنج سال گذشته آن قدر که من 
به هرات آمده ام، هیچ کسی طی ۱۰۰ سال گذشته 
»هرات  کرد:  اضافه  او  است.«  نیامده  والیت  این  به 
همیشه پاسدار استقالل افغانستان بوده است و حس 

وطن دوستی در این شهر در تاریخ ذکر شده است.«
انتخابات  نامزد  این  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در 
ریاست جمهوری بر جایگاه سیاسی و اقتصادی هرات 
تأکید کرد. وی گفت: »تیم دولت ساز تعهد می کند 
که انقطاع تاریخی هرات به پایان می رسد و این شهر 

دوباره مهد تمدن می شود.«
به  خطاب  اقتصادی  مسایل  در خصوص  غنی  آقای 
هوادارانش گفت که راه چابهار باز است و ترکمنستان 
تولیدی  کاالی  صدور  و  ترانزیت  برای  امنی  مسیر 
هرات و افغانستان به آسیای میانه است. او با تأکید بر 
اهمیت این موضوع افزود: »امروز اگر راه سپین بولدک 

بسته شود، آب از آب تکان نمی خورد.«
به  هرات  که  افزود  هم چنان  غنی  محمداشرف 

8صبح، کابل: دور نهم مذاکرات نماینده گان امریکا 
و طالبان در دوحه، پایتخت قطر که پس از چاشت 
روز پنج شنبه، سی ویکم اسد آغاز شده بود، برای یک 

روز متوقف شده است.
این مذاکرات پس از شام روز جمعه، یکم سنبله از 
سر گرفته  می شود. دلیل توقف یک روزه این دور از 

مذاکرات، رخصتی روز جمعه بوده است.
ذبیح اهلل مجاهد از سخنگویان گروه طالبان در توییتی 
گفته است که دور نهم مذاکرات پس از توقف یک 
روزه به دلیل رخصتی جمعه، شام همین روز آغاز 

خواهد شد و تا ناوقت جمعه شب ادامه می یابد.
بر اساس اطالعات منبع طالبان، هیأت امریکایی را 
نماینده ویژه  این دور مذاکرات زلمی خلیل زاد،  در 
را  طالبان  هیأت  و  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا 

شیرمحمدعباس استانکزی رهبری می کند.
عمومی  فرمانده  میلر،  اسکات  که  است  شده  گفته 
از  دور  این  در  نیز  افغانستان  در  ناتو  نیروهای 

گفت وگوها حضور دارد.
زلمی خلیل زاد تاهنوز در مورد آغاز و ترکیب هیأت 

مذاکر کننده امریکایی چیزی نگفته است.

باید جلو  و  دارد  نیاز  مغز جوانان  روی  سرمایه گذاری 
فرار منابع بشری کارا در حکومت بعدی گرفته شود. 
وی هم چنان هرات را مرکز هم آهنگی مذاهب خواند و 
دو مذهب حنفی و جعفری را مورد احترام سراسر مردم 

کشور عنوان کرد.   
اشرف غنی با آن که از سیاست مشخصی در مورد زنان 
مثل  باید  هراتی  دختران  که  گفت  اما  نکرد،  صحبت 
گوهرشاد بیگم شوند و جوانان هراتی قهرمانان کشور 

گردند. 
با  روابط  و  خارجی  سیاست  در خصوص  هم چنان  او 
کشورهای همسایه ضمن یادآوری از صحبت هایش در 
پاکستان، آن را نقطه ی عطفی در روابط دو کشور با 

چرخش بر قدرت مندی افغانستان عنوان کرد. 
او هم چنان با اشاره تلویحی به ناامنی های اخیر، گفت: 
تروریستان  سایر  و  داعش  خوارج،  از  فردی  هیچ  »به 

اجازه ی دخالت در اوضاع امنیتی هرات نمی دهیم.«
آقای غنی هم چنان با یادآوری از حکومت وحدت ملی 
ملی  وحدت  حکومت  کارهای  برخی  از  »شما  گفت: 
شکایت داشتید. در این تیم جدید »چیلک« انداختن 
نخواهد بود و به شما تیم واحد، تصمیم گیر و متعهد 
هدیه آورده ام.« او تأکید کرد: »شما صالحیت و قدرت 
از بین  را  بدهید که چیلک بازی و تقسیمات چتیاتی 

ببریم.«
موضع  بر  غنی  اشرف  عدالت،  اجرای  خصوص  در 
پیشینش تأکید کرد و گفت: »تعهد می کنیم که عدالت 

عمری را می آوریم تا حق به حقدار برسد.«
مذاکرات  به  تلویحی  اشاره ی  با  هم چنان  غنی  آقای 
صلح، در والیتی که هم مرز با ترکمنستان است گفت 
که مردم افغانستان رعیت نیستند. او افزود: »حساب 
امکان پذیر  جمهوریت  بدون  گرفتن  حساب  و  دادن 

نیست، افتخار ما در جمهوریت است.«

بار  تاکنون هشت  و گروه طالبان  امریکا  نماینده گان 
مذاکره چانی زنی  میز  روی  افغانستان  مورد صلح  در 
افغانستان،  از  امریکایی  سربازان  خروج  کرده اند. 
تضمین مبارزه با تروریسم، برقراری آتش بس و آغاز 
گفت وگوهای میان افغانی از محورهای مورد بحث دو 
طالبان  گروه  و  امریکایی  مقام های  است.  بوده  طرف 

بارها از پیش رفت در مذاکرات ابراز رضایت کرده اند.
توافق نامه  دارد  احتمال  این که  دلیل  به  اما  نهم  دور 
نتیجه  در  طالبان  گروه  و  امریکا  میان  صلح  نهایی 

مذاکرات این دور به امضا برسد، اهمیت دارد.
زلمی  خلیل زاد در بدو ورودش به قطر و از سرگیری 
مذاکرات با گروه طالبان از آماده گی امریکا برای توافق 
توییترش  برگه  در  او  بود.  داده  خبر  طالبان  گروه  با 
با  حل ناشده  مسایل  روی  است  آماده  که  نوشت 
اگر طالبان  نزدیک تر شود،  نماینده گان گروه طالبان 

نیز آماده باشند.
امریکا  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  دیگر،  جانب  از 
امنیتی  ارشد  مشاوران  با  گذشته  هفته  جمعه  روز 
با  کشور  این  توافق نامه  درباره  دولتش  مقام های  و 
است  گفته  سفید  کاخ  داد.  جلسه  تشکیل  طالبان 

اشرف غنی در هرات:
به جمهوریت پای بند می مانیم

دور نهم مذاکرات امریکا و طالبان برای یک روز دچار وقفه شد

که  »جمهوریت  افزود:  صحبت هایش  ادامه ی  در  وی 
نباشد، ما دوباره رعیت می شویم، در داخل جمهوریت ما 
حقوق داریم. اگر جمهوریت نمی بود، بابای زعفران هرات 

را به شالق می زدند که چرا زعفران آوردی.« 
او با تأکید بر »تاریخ سازی« انتخابات پیش رو تصریح کرد: 
»بیایید تعهد کنیم که انقطاع نظام را اجازه نمی دهیم، 

جمهوری افغانستان را دوام دار می کنیم.« 
آقای غنی صحبتش را با یادآوری از پرونده ی بازسازی 
شاه امان اهلل خان خاتمه بخشید و گفت:  »امروز پشیمان 
هستیم که چرا به امان اهلل خان فرصت ندادیم. دوباره بهتر 

تصمیم می گیریم.«
آمد که صبح روز جمعه  به هرات  آقای غنی در حالی 
با  وی  انتخاباتی  دسته ی  رییس  داوودزی،  محمدعمر 
تیم  عضو  و  جمعیت  حزب  رهبران  از  خان،  اسماعیل 
فروپاشیده ی انتخاباتی دسته ی صلح و اعتدال به رهبری 

محمدحنیف اتمر، دیدار کرده بود.
 هنوز از جزییات دیدار این دو نفر خبری به رسانه ها درز 
به ۸صبح  اسماعیل خان  قبل  روز  اما چند  است  نکرده 
گفته بود: »تا حاال هیچ نوع صحبتی با کسی نداشته ام. 
زده اند.  آمدند و حرف هایی  آقای غنی(  تیم  )از  کسانی 
حاکم  تیم  از  بارها  نیستم،  باورمند  انتخابات  به  چون 
بگذارند  و  بگذارند  کنار  را  حکومت  که  خواسته ام  هم 
که وضعیت افغانستان با مشارکت مردم سبب بهبودی 

شود.«
گفتنی است که در این نشست، کامران علی زایی، رییس 
شورای والیتی هرات حمایت خود را از تیم دولت ساز به 
رهبری محمداشرف غنی اعالن کرد. هم چنان شماری از 
نماینده گان بی جاشده گان داخلی هم که در جمع حضور 
داشتند، گفتند که به نماینده گی از سایر بی جاشده گان، 
رو  پیش  انتخابات  در  دولت ساز  تیم  از  را  حمایت شان 

اعالن می کنند.«

که در نشست روز جمعه در باشگاه گلف ترمپ درباره 
گفت وگوهای صلح با طالبان، آشتی ملی در افغانستان 
و هم چنان نحوه خروج نیروهای امریکایی از این کشور 
بحث شده است. به دنبال این نشست، مایک پومپئو نیز 
اعالم کرد که امریکا متعهد به همکاری نزدیک با دولت 
افغانستان برای رسیدن به یک توافق جامع صلح در این 
امریکا خواستار کاهش  که  است  گفته  او  است.  کشور 
خشونت ها و آتش بس در افغانستان است و می خواهد 
برای تهدید  افغانستان  اطمینان حاصل کند که خاک 
امریکا و یا متحدان آن مورد استفاده قرار نمی گیرد و 
افغان ها در کنار هم برای رسیدن به صلح تالش می کنند.

منتظر  که  کرد  اعالم  افغانستان  حکومت  آن  از  پس 
مجاری رسمی  از طریق  نشست  این  رسیدن جزییات 

و دیپلماتیک است.
است  قرار  که  است  کرده  تأیید  افغانستان  حکومت 
هم زمان با امضای یک توافق نامه میان امریکا و طالبان، 
یک اعالمیه  مشترک میان دولت های افغانستان و امریکا 
ریاست  سخنگوی  صدیقی،  برسد. صدیق  امضا  به  نیز 
جمهوری گفته است که در این اعالمیه  امریکا تعهدات 

خود را در قبال افغانستان تجدید خواهد کرد.
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هرچند گفت وگوها میان نماینده گان ایاالت متحده امریکا 
و گروه طالبان در پیوند به توافق صلح در افغانستان وارد 
نهمین دور شده است، اما هنوز هم روشن نیست که پس 
از توافق احتمالی صلح میان دو طرف، گروه طالبان در برابر 
گروه های تروریستی مبارزه خواهد کرد و یا تنها قطع رابطه. 
زلمی  خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا در امور 
موضوع  دو  از  یکی  که  می گوید  همواره  افغانستان،  صلح 
قانع  طالبان،  گروه  نماینده گان  با  گفت وگوهایش  اصلی 
تروریستی  گروه های  با  »مبارزه«  برای  گروه  این  ساختن 
است،  اما رییس جمهور غنی می گوید که  محور مذاکرات 
با تروریسم نیست، زیرا به سخن  امریکا و طالبان مبارزه 
آقای غنی،  طالبان هیچ گاهی با گروه های تروریستی مبارزه 
نخواهند کرد. آن چه را رییس جمهور غنی متصور می داند، 
قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی است، نه مبارزه 

با این گروه ها. 
تروریسم  بستر  زمینه ساز  را  طالبان  گروه  غنی،  آقای 
بین المللی عنوان کرده گفته است که بدون همکاری این 
گروه، انجام فعالیت های مخربانه در کشور ممکن نیست. 
یک  در  اسد(   ۳۱( پنج شنبه شب  غنی  جمهور  رییس 
واضح گفت:  گونه  به  نیوز«  با »طلوع  تلویزیونی  مصاحبه 
»طالب تعهد جنگیدن با گروه های تروریستی را نداده، بلکه 

تعهد قطع رابطه با این گروه ها را داده است.«
آقای خلیل زاد  در جریان هفتمین دور  اما  از سوی دیگر 

به دنبال افزایش ناامنی ها در والیت بلخ، مقام های محلی در 
این والیت از کمبود تجهیزات نظامی و نیروی امنیتی پولیس 
شکایت دارند. مقام های مسوول در این والیت می گویند که 
والیت  این  در  تهدیدات  رفع  برای  پولیس  کنونی  تشکیالت 
کافی نیست و نهادهای امنیتی باید تشکیالت امنیتی بلخ را 

گسترش دهند.
منیراحمد فرهاد، سخنگوی والی والیت بلخ، روز جمعه، یکم 
سنبله در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که وضعیت امنیتی 
بلخ از دو سال به این سو رو به بحران بوده است. به گفته او 
طالبان در جریان دو سال گذشته مصروف جلب و جذب و 
والی  به گفته سخنگوی  اکنون  بوده اند.  نیروهای شان  تجهیز 
و  کرده   تکمیل  را  جنگی «شان  »ماشین  طالبان  گروه  بلخ 
تحرکات  نظامی شان را در این والیت افزایش داده اند. هم چنان 
آقای فرهاد اضافه کرد که گروه طالبان با تجهیزات و امکانات 
پیش رفته ای مجهز اند. از این رو، او بیان داشت که نیروهای 
امنیتی به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات و هم چنان کمبود 
پرسونل پولیس در این والیت، توانایی مقاومت در برابر این 

گروه را ندارند.
این  برای  را  پولیس  کنونی  تشکیالت  بلخ  والی  سخنگوی 
والیت ناکافی دانست. او گفت که تشکیالت پولیس از سال 
۱۳۸۴ است و این تشکیالت اکنون برای رفع تهدیدات امنیتی 
والیت بلخ کافی نیست. به گفته او: »این تشکیالت جواب گوی 
نیازمندی بلخ را ندارد، یک ولسوالی که نزدیک به۱۰۰ قریه 
دارد ولی در سطح ولسوالی تشکیالت نیروی پولیس به ۴۹ 
نفر می رسد. این تعداد نفر در شرایط کنونی کفایت نمی کند. 
پولیس ما هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت و تجهیزات 
نیازمند است.« با این حال آقای فرهاد بیان داشت که موضوع 
مقام های  با  را  تجهیزات  کمبود  و  پولیس  پرسونل  کمبود 
به رغم  او  به گفته  امنیتی در مرکز در میان گذاشته است. 

بهبود  برای  داخله  امور  وزارت  و  دفاع  وزارت  مقام های  این که 
کیفیت و کمیت پولیس وعده داده اند، اما تا اکنون این وعده ها از 

سوی مقام های امنیتی عملی نشده است.
از سویی هم آقای فرهاد وضعیت امنیتی در مرکز شهر را خوب 
توصیف کرد، اما افزود که شماری از ولسوالی های این والیت با 
تهدیدات بلند امنیتی روبه رو اند. سخنگوی والی بلخ عالوه کرد 
که اکنون گروه طالبان عماًل در شش ولسوالی سرگرم جنگ با 
نیروهای امنیتی است. او دلیل افزایش ناامنی در والیت بلخ را 
جنگ نیابتی کشورهای دیگر دانست. او گفت که اکنون طالبان 
به منظور پیش بردن اهداف این کشورها در صدد ناامن ساختن 
ولسوالی های  که  دارند  قصد  »طالبان  گفت:  او  بلخ اند.  والیت 
باداران شان  به  و  کنند  مواجه  به سقوط  را  چاربولک  و  چمتال 
یادآوری کنند که توانایی سقوط دادن یک ولسوالی یا دو ولسوالی 

را دارند.«
والیت بلخ یکی از والیت ها امن در شمال کشور به شمار می رفت. 
این والیت از دو سال به این سو گواه تحرکات گروه های »مخالف 
مسلح دولت« است. این والیت ۱۴ ولسوالی دارد که از این میان 
هفت ولسوالی آن با تهدیدات بلند امنیتی روبه رو است. به گفته 
چاربولک،  چمتال،  دولت آباد،  »ولسوالی های  والی:  سخنگوی 
شولگره، زاری، کشنده و بلخ از جمع ۱۴ ولسوالی بلخ اند که با 
تهدیدات بلند امنیتی روبه رو استند.« منیراحمد فرهاد، سخنگوی 
والی این والیت از ادامه این روند هشدار داد و گفت که اگر این 
و  شد  خواهد  سربازان ضعیف  روحیه  کند،  پیدا  ادامه  وضعیت 

توانایی مقابله با گروه طالبان را از دست خواهند داد. 
این در حالی است که در تازه ترین مورد، پنج شنبه شب، سی ویکم 
این  در  کرد.  حمله  بلخ  چمتال  ولسوالی  به  طالبان  گروه  اسد 
حمله کریم اختری، معاون امنیت این ولسوالی کشته و دو تن از 
نیروهای اردوی ملی زخمی شده اند. هم چنان به گفته مقام های 
محلی بلخ، در این نبرد پنج طالب کشته و سه تن دیگر زخمی 

شده اند.
روز  دو  جریان  در  یک  شاهد  نیز  بلخ  والیت  زاری  ولسوال 
اردوی  قول  است.  بوده  امنیتی  رویدادی  یک  شاهد  گذشته 
نتیجه »ضربات«  در  است که  اعالم کرده  شاهین در شمال 
پیاپی نیروهای هوایی، نزدیک به ۷۰ طالب در این ولسوالی 
کشته شده اند. این رویدادها نشان از حضور گروه طالبان در 

ولسوالی های بلخ است. 
در همین حال شماری از اعضای شورای والیتی بلخ از افزایش 
ناامنی ها در این والیت ابراز نگرانی می کنند. آن ها می گویند که 
طالبان تحرکات نظامی شان در این والیت را به شکل گسترده  

افزایش داده  و در صدد سقوط این والیت اند. 
ذبیح اهلل کاکر، عضو شورای والیتی بلخ در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفت که وضعیت امنیتی در شماری از ولسوالی های 
این سو  به  چندی  از  طالبان  که  افزود  او  است.  وخیم  بلخ 
تحرکات شان در این والیت را افزایش داده اند. او بیان داشت 
که اگر این تحرکات سرکوب نشود، طالبان به داخل شهر مزار 
از  طالبان  که  کرد  تصریح  کاکر  آقای  می کنند.  نفوذ  شریف 
والیت های هم جوار والیت بلخ به این والیت سرازیر شده اند و 

در صدد سقوط این والیت اند.
که  کرد  عالوه  بلخ  والیتی  شورای  عضو  این  دیگر،  سوی  از 
زنده گی  روی  تاریک  سایه ی  والیت،  این  در  ناامنی  ادامه ی 
باشنده گان  او  به گفته  بلخ گذاشته است.  باشنده گان والیت 
هفت ولسوالی که جنگ به شکل گسترده در آن ها جریان دارد، 
مجبور به ترک خانه های شان شده اند. این باشنده گان به مرکز 

شهر مزار و والیت های هم جوار بلخ پناهنده شده اند.
افزود که نیروهای محلی والیت بلخ  ذیبح اهلل کاکر هم چنان 
انگیزه ی مبارزه در برابر گروه طالبان را ندارند. او هشدار داد، 
در صورتی که به وضعیت بلخ توجه جدی نشود، ممکن است 

به دست طالبان سقوط کند.

است.  والیتی  شورای  اعضای  از  دیگر  تنی  مرادی  محمدصالح 
آقای مرادی وضعیت امنیتی بلخ را نگران کننده توصیف کرد. او 
گفت که اکنون گروه طالبان ۹۰ درصد ولسوالی های چاربولک، 
این  است.  آورده   در  خود  تصرف  تحت  را  زاری  و  چمتال  بلخ، 
افزود که حکومت تنها ساختمان این  عضو شورای والیتی بلخ 
ولسوالی ها را در اختیار دارد. با این حال او حکومت مرکزی را 
متهم کرد که والیت بلخ را به فراموشی سپرده است. او گفت 
به  به طور گسترده  طالبان  این سو  به  از چندی  که  با وجودی 
تحرکات نظامی شان افزوده اند، اما حکومت در برابر این تحرکات 
خاموشی اختیار کرده و عملیات هوایی و زمینی را علیه این گروه 

اجرا نمی کند. 
با تالش های مکرری که برای تماس با مقام های وزارت امور داخله 
در این باره داشتیم، موفق نشدیم، اما در همین حال وزارت دفاع 
از سرکوب نیروهای »مخالف مسلح« در والیت بلخ و شمال کشور 
خبر می دهد. محمدزبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت دفاع در 
صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که امنیت شمال به ویژه امنیت 
معاون  دارد.  قرار  اولویت  در  مرکزی  حکومت  برای  بلخ  والیت 
این وزارت در یک هفته  تأکید کرد که  سخنگوی وزارت دفاع 
اخیر برای سرکوب و نابودی دشمن در چندین ولسوالی والیت 
بلخ، عملیات گسترده نظامی را انجام داده است. او اطمینان داد 
که این وزارت هر والیت را که با تهدید دشمن روبه رو باشد را 

شناسایی و با قاطعیت عمل می کند.
از سوی دیگر او کمبود تجهیزات نیروهای امنیتی در این والیت 
را رد کرد. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای 
امکانات،  و  تجهیزات  نگاه  از  بلخ،  والیت  در  امنیتی  و  دفاعی 
کمبودی ندارند. او افزود که اکنون قول اردوی ۲۰۹ شاهین با 
تمامی تجهیزات و امکانات در این والیت مستقر است و عملیات 

گسترده را در برابر »مخالفان مسلح دولت« اجرا می کند.

حالی است که داعش، القاعده، شبکه حقانی، جیش محمد 
و شماری از گروه های دیگر از این پیش مسوولیت شماری 
از حمالت مسلحانه، انتحاری و انفجاری را در بخش های 
مختلف کشور پذیرفته اند. هم چنان ادعاهایی مطرح شده 
نیز  دیگر  مجموعه  ده ها  گروه ها،  این  کنار  در  که  است 

مشغول فعالیت های تروریستی در افغانستان می باشند. 
گروه  هیچ  با  که  گفته اند  بارها  طالبان  گروه  هرچند 
تروریستی دیگری در ارتباط نیستند، حکومت افغانستان 
اما این گروه را بستر تروریسم جهانی عنوان کرده و گفته 
است که بدون این بستر فعالیت گروه های دیگر تروریستی 
در افغانستان ممکن نیست. بحث قطع رابطه گروه طالبان 
با گروه های تروریستی و یا مبارزه طالبان با این گروه ها، 
در حالی مطرح می شود که گفت وگوها میان نماینده گان 

امریکا و طالبان در قطر وارد نهمین دور شده است. 
این دور گفت و گوها پس از ظهر پنج شنبه،  ۳۱ اسد، آغاز شده 
زلمی   کرد.  خواهد  دوام  مدتی  چه  برای  نیست  روشن  و 
و  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد، 
سیاسی  دفتر  پیشین  رییس  استانکزی،  شیرمحمدعباس 
طالبان در قطر رهبری دو طرف مذاکره را به دوش دارند. 
گفت وگوها،  دور  این  در  که  کرده اند  تأیید  طالبان  گروه 
افغانستان  ناتو در  نیروهای  فرمانده عمومی   میلر،  اسکات 
نیز حضور دارد. آقای خلیل زاد، هم زمان با آغاز سفرش به 
قطر در برگه توییترش نوشته است که آماده توافق روی 

دیدار رسمی  اش با نماینده گان گروه طالبان در قطر در صفحه 
توییترش به وضاحت بحث مبارزه با تروریسم را مطرح کرده 
است. او نوشته است: »ما در هر چهار بخِش توافق نامه صلح، 
پیشرفت قابل مالحظه داشتیم.« نماینده ویژه امریکا این چهار 
بخش را توضیح داده و افزوده است که این چهار بخش شامل 
»تضمینات در مبارزه با تروریسم، خروج نیروها، شرکت در 
دیالوگ و مذاکرات بین االفغانی و آتش بس جامع و دایمی« 

می باشد. 
با این وصف، شماری از آگاهان مسایل سیاسی که جزییات 
مذاکرات امریکا و طالبان را زیر نظر دارند، به این باور هستند 
که ارگ ریاست جمهوری از محتوای گفت وگوهای جاری میان 
امریکا و گروه طالبان آن چنانی که الزم است، در جریان قرار 
ندارد. این آگاهان می گویند هم زمان با بحث خروج نیروهای 
کامل امریکایی از افغانستان،  امریکا از طالبان خواسته است که 
تضمینی ارایه کند تا خاک افغانستان پس از خروج نیروهای 
استفاده  دیگر  کشورهای  و  امریکا  برابر  در  امریکایی  کامل 
نخواهد شد. وحید مژده، آگاه مسایل سیاسی می گوید، استفاده 
نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر به این معنا 
است که طالبان باید در برابر گروه های تروریستی دیگر مبارزه 
کنند و نگذارند این گروه ها در افغانستان جایگاه داشته باشند. 
آقای مژده افزود،  محمد اشرف غنی به عنوان رییس جمهور 
کشور یا از جریان گفت و گوهای آقای خلیل زاد با نماینده گان 
طالبان خبر ندارد و یا هم در این مورد تجاهل می کند. این در 

موارد حل ناشده است و از جانب طالبان نیز خواست که برای 
رسیدن به توافق روی این موارد آماده باشند. از سویی هم، 
مایک پمپیو، وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا، ابراز امیدواری 
کرده است که توافق صلح با طالبان تا اول ماه سپتمبر )یک 

هفته دیگر( نهایی شود.
نماینده گان امریکا و گروه طالبان از ماه میزان سال گذشته به 
این سو در تالش یافتن راه حل سیاسی برای پایان جنگ در 
افغانستان هستند. خروج نیروهای نظامی  امریکا از افغانستان 
این  تروریستی، محور  با گروه های  و تضمین مبارزه طالبان 
روی  کنون  تا  طرف  دو  اما  است،  شده  عنوان  گفت وگوها 
جزییات این دو مورد به توافق نرسیده اند. قرار است پس از 
توافق ابتدایی میان دو طرف، روی برقراری آتش بس فراگیر و 
آغاز گفت وگوهای مستقیم طالبان با هیأت همه شمول دولت 

افغانستان نیز بحث شود.
نفری  پانزده  هیأت  می گوید  صلح،  امور  در  دولت  وزارت 
این  ترکیب  و  شده  تشکیل  طالبان  گروه  با  گفت وگو کننده 
است.  قومی  برخوردار  و  اجتماعی  سیاسی،  تنوع  از  هیأت 
هم چنان رییس جمهور غنی می گوید که با روشن شدن تاریخ 
دقیق مذاکرات مستقیم میان دولت با گروه طالبان، اسامی 
 اعضای این هیأت را همه گانی خواهد ساخت. طالبان اما از 
زودتر  باید  هیأت  این  اعضای  اسامی  که  گفته  اند  پیش  این 
همه گانی شود تا از حضور سایر احزاب و جهت های سیاسی 

کشور در آن اطمینان حاصل کنند. 

طالبان و تروریسم؛ 
جنگ یا قطع رابطه؟

افزایش ناامنی ها در بلخ؛ 
شکایت از »کمبود« پولیس و 

تجهیزات
عبداالحمد حسینی

فهیم امین



سال یازدهم  شماره مسلسل 31۷۶      شنبه ۲ سنبله  1398   4

سیاست مدارانی که با طالبان در دوحه، مسکو و جاهای 
دیگر گفت وگو کرده اند، به این باور اند که گروه طالبان 
در نشست آتی اسلو بر ضرورت تأخیر انتخابات ریاست 
جمهوری تأکید خواهند کرد. در سندی که سفیر خلیل زاد، 
امضا خواهد  با طالبان  ایاالت متحده  ویژه ی  نماینده ی 
کرد، بحث آتش بس جامع نیامده است. طالبان پذیرفته اند 
که موضوع آتش بس را در گفت وگوهای اسلو با جهت های 
نظر می رسد که  داد.  به  قرار خواهند  مورد بحث  دیگر 
طالبان در بدل تأخیر انتخابات، شاید امتیاز آتش بس را 
پیشکش کنند. این احتمال را نمی توان دست کم گرفت. 
رییس جمهور کنونی ایاالت متحده اصرار دارد که روندی 
زیر نام حل سیاسی جنگ افغانستان باید زودتر آغاز شود 
تا او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آن را به 
شهروندان امریکا بفروشد. برخی از چهره های نزدیک به 
طالبان و سخنگویان غیر رسمی آنان هم بارها گفته اند که 
گروه طالبان و حامیان آنان طرف دار یک دوره ی انتقالی 
هستند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، هم در نشست 
انستیتوت صلح امریکا در واشنگتن یک ماه پیش گفت 
که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید به صورت 
همه شمول برگزار شود. این امر نشان دهنده ی آن است 
که حامیان طالبان و سخنگویان رسمی و غیر رسمی آنان 
طرف دار تأخیر انتخابات اند. شاید طالبان در اسلو در بدل 
تأخیر انتخابات آتش بس اعالم ناشده را پیشنهاد کنند و 
بعد خواستار یک دوره ی انتقالی شوند و اعالم آماده گی 
کنند که با حکومت انتقالی آتش بس دایمی و اعالم شده 
خواهند داشت. طالبان و حامیان شان از این تاکتیک در 
مذاکره کار می گیرند و روی عجله ی واشنگتن حساب باز 
کرده اند. اما برگزاری انتخابات برای حوزه ی قانون اساسی و 
نظم جمهوری اهمیت فراوان دارد. این حوزه مشروعیتش 
را از برگزاری انتخابات می گیرد. رییس جمهور برحال به 
این باور است که در صورت برگزاری انتخابات در همان 
دور اول یا در نهایت در دور دوم، برنده ی انتخابات خواهد 
شد. فرض دیگر این است که مذاکرات اسلو خیلی طوالنی 
می شود. بر مبنای این فرض هم طالبان مذاکرات اسلو 
را طوالنی می سازند و هم جهت های دیگر و در نهایت 
راهی نمی ماند غیر از این که انتخابات برگزار شود. حال 
اگر انتخابات برگزار شود، سناریوهای احتمالی چیست؟ 
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  در  گذشته  هفته ی 
افغانستان روی موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری 
یک میز گرد برگزار شده بود و در آن سناریوهای گوناگون 
گرد  میز  آن  شرکت کننده گان  گرفت.  قرار  بحث  مورد 
آن  مهم ترین  که  کردند  مطرح  را  زیادی  سناریوهای 

سناریوها از نظر نگارنده این ها است:
آقای  این سناریو  بر مبنای  آقای غنی:  برنده شدن   -۱
غنی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری برنده می شود 
و نامزدان رقیب هم نتیجه را می پذیرند. بر مبنای آمار 
کمیسیون مستقل انتخابات حدود نُه ونیم میلیون شهروند 
نام  ثبت  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  شرکت  برای 
که  اند  باور  این  به  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  کرده اند. 
حداقل چند میلیون نامی که در فهرست رأی دهنده گان 
و  احصاییه  اداره ی  و  دارد  است،  مشکل  شده  نوشته 
معلومات به دلیل زمان کم و مالحظات دیگر نتوانست 
اگر  را راستی آزمایی کند.  همه ی تذکره ها/شناس نامه ها 
حساب  میلیون  شش  را  واقعی  رأی دهنده گان  مجموع 
کنیم و میزان مشارکت را هم ۵۰ درصد در نظر بگیریم، 
می توانیم حدس بزنیم که یکی از نامزدان،  احتماالً بیش از 
یک میلیون رأی بیاورد و در همین دور اول، انتخابات یک 
برنده ی مشخص داشته باشد. ولی در آن صورت سوال این 
است که چقدر رأی یک ونیم میلیونی برای یک نامزد برنده 
مشروعیت سیاسی می آوَرد؟ این سناریو بسیار خوش بینانه 

است و احتمال وقوع آن خیلی کم.
۲- حکومت وحدت ملی دوم: سناریوی دیگر این است 
که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، به دور دو 
می رود و کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج ابتدایی 
یا  نامزد  ولی  می کند  اعالم  برنده  را  نفر  یک  دوم،  دور 
نامزدان رقیب نتیجه را نمی پذیرند و پس از رأی زنی ها 
و میانجی گری های داخلی و خارجی نسخه ی جدیدی 
ادامه  از حکومت وحدت ملی ساخته می شود و به کار 
می دهد. ولی روشن است که در این دور واقعاً چه کسانی 
میانجی گری خواهند کرد؟ در سال ۲۰۱۴ جان کری وزیر 

)ترجمه: اگر پرسیده شود چرا کسانی را موعظه می کنید 
که خدا قطعاً مجازات و عذاب شان خواهد کرد، موعظه گران 
گفتند عذری است تا خدا ما را به گناه آنان نگیرد، شاید هم 

پند ما در آنان درگیرد )سوره اعراف ۱۶۴(
مکن که کوکبه دلبری شکسته شود

چو بنده گان بگریزند و چاکران بجهند
»حافظ«

جناب داکتر صاحب عبداهلل عزیز!
فیصدی  پنجاه  شریک  که  را  شما  انتخاباتی  شکواییه   
حکومت وحدت ملی هستید از حکومت خودتان شنیدم، با 
این که می دانید به بسیاری از خصایل شخصی و شخصیتی 
شما احترام دارم، به نجابت و رعنایی و فرهنگ مداری شما 
عمیقاً باور دارم و وطن دوستی و متانت توأم با گذشت شما 
زبان زد است، اما شکواییه همراه با خشم و جدیت شما بیش 
از این که جالب باشد، به هجو می ماند. حکایتی از گلستان 

سعدی به یادم آمد:
حکایت )۵(

زده  دانشمندي  گریبان  در  دید دست  را  ابلهي  جالینوس 
و بي حرمتي همي کرد. گفت: اگر این دانا بودي، کار وي با 

نادان بدین جا نرسیدي.
دو عاقل را نباشد کین و پیکار

نه دانایي ستیزد با سبک بار
وگر بر هر دو جانب جاهالنند

اگر زنجیر باشد بگسالنند
دارید،  خوبی  حافظه  که  می دانم  گرامی،  صاحب  داکتر 
جدا  تصمیم  صحنه  و  من  استعفای  روز های  همان  حتماً 
از حکومت وحدت ملی و ترجمه نمودن  را  ساختن راهم 
یادتان  به  حتماً  دارید.  خاطر  به  انگلیسی  به  را  استعفایم 
هست که همین شکایت ها ی شما را می گفتم و شما حتا 
حمایت نمی کردید. از فروخته شدن کیلومترها خاک وطن 
در سرحد ها، از معاهده ها و معامله های ننگین با همسایه 
این  ندیده گرفتید.  و شما  فریاد زدم  و  داده  اسناد  شرور، 
همان  از  وقتش  به  اگر  را  وطن دوستی  جوش و خروش 
اوایل بیست در صد به کار مي بردید، به هیچ صورت حال 
اگر  نمي داشت.  قرار  فعلی  اسف بار  وضعیت  در  افغانستان 
قرار نمي گرفت،  این غریو و خروش وطن دوستی تان مؤثر 
مطمین هستم که استعفای به وقت و زمان تان جهت حفظ 
از تدوام عمر  منافع ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 
سیاسی پنجاه در صدی شریک انحصار گرا و عوام فریب تان 
جلوگیری مي کرد و باعث ایجاد بدیل مشروع مي گردید و 
حال وضعیت کشور تا به این جا کشانیده نمي شد که طالبان، 
پاکستان و امریکا پشت در های بسته در مورد قربانی گذشته 
و آینده افغانستان تصمیم بگیرند و صاحبان اصلی وطن از 

آن آگاه نباشند.
به یاد تان هست که من در تمام موارد ملی و مهم  حتماً 
با  پنهانی  معامالت  از  پنهانی،  امضای  قبیل  از  کشوری 
دشمنان داخلی و خارجی، بحث ها و مشوره های مستقیم 
و محرم تلفنی در موارد مختلف من جمله نصب سیم دار بین 
چهار دیواری ارگ و دشمن ازلی افغانستان در راولپندی، به 
شما گزارش دادم. همان طور که از ده ها مورد فساد اداری 
متحدین  به  که  قبلی  حکومت  اراکین  بعضی  وحشتناک 
)همان  بودند  تبدیل شده  ملی  اراکین حکومت وحدت  و 
درباره  مفصل  طور  به  و  بزرگ(  فسادهای  پرونده   ۱۷۰۰
جانب  از  کشور  شمال  صفحات  به  جنگ  انتقال  برنامه 
دشمنان داخلی و بیرونی افغانستان به شما گفتم، از جانب 
دیگر ارایه راپور های پالن های دراز مدت دشمن برای سقوط 
والیت کندز و چگونه گی سقوط آن و سناریوهای فاجعه بار 
دفتر شورای امنیت ملی و راپورهای من در مورد برنامه های 
شگاف های  ایجاد  جهت  بیرونی  و  داخلی  دشمن  منظم 
و  زبانی، فکری  قومی،  تعصبات  به  و دامن زدن  اجتماعی 
نسلی از آدرس ها و پول های حکومتی را امیدوارم فراموش 
نکرده باشید. خوب به یاد دارم که چندین بار خاطر نشان 
ساختم که »شما من حیث کسي که خود را وارث مجاهدین 

و تمام مردم افغانستان مي دانید، باید آگاه باشید و در مورد 
موقف بگیرید.« اما دریغ از موقف، دریغ از حتا توجهی اندک. 
آبروی  خویش،  آبروی  حفظ  خاطر  به  شریک تان  و  شما 

افغانستان را به حراج گذاشتید.
گزارش  امنیت  شورای  مجلس  در  که  هست  یاد تان  حتماً 
دادم که دشمن برنامه دارد تا اردوی ملی را به یک جنگ 
فرسایشی سوق دهد! این وظیفه من بود که به شما به عنوان 
یکی از دو رهبر دولت، گزارش بدهم و وظیفه شما البته فقط 
گرفتن گزارش نبود؛ شما به اندازه سهم خود هم که حمایت 

می کردید، وضع مملکت به از این بود.
داکتر صاحب، به اندازه ای که شما به مسایل تدارکات عالقه 
غیر حاضر  تدارکات  مجالس  از  کدام  در هیچ  آیا  ـ  داشتید 
بودید؟ ـ اما یک دهم آن توانستید که باعث تطبیق یک بند 
فقط یک بند تفاهم نامه تشکیل حکومت شوید؟ شما بودید 
که در هیچ مورد موقف نگرفتید! شما بودید که نتوانستید حتا 
نزدیک ترین متحدان تان را که در مقابل تمام بي عدالتی های 
جهت  و  کردند  ایستاده گی  جدیت  با  همراه تان  انتخاباتی 
اعاده حقوق شخصی تان حتا با قبول نمودن تعطیلی قانون 
اساسی و تشکیل حکومت وحدت ملی به شما من حیث رهبر  
برخاسته از متن مجاهدین و مردم دیدند و صاحب دفتر و 
دیوان تان ساختند، حمایت کنید. آیا متحدان مردمی تان را و 
هم متحدان فردی تان را در این پنج سال خبر گرفتید؟ فکر 
با شما نیستند،  از همراهان قبلی  نمی کنید چرا هیچ کدام 
نه معاونان و نه متحدان و نه حامیان سیاسی؟ چون شما 
در  ماندید  تنها  را  کردید، همه  بی توجهی  آن ها  به همه ی 
صحنه نمایش تحقیری که شریک تان تدارک دیده بود. چون 
دیدند که حتا از کارا ترین اعضای کابینه ات، حمایت نکردید. 
از عثمانی، از داکتر سبا، از داکتر وحیدی که زندانی شد و 
بعد بی گناه اعالم شد، از ده ها وزیر و کادر  ورزیده و پاک، از 
جنرال ظاهر ظاهر تا به جنرال دادان لونگ که مورد غضب و 
خشم، خودخواهی و جنون قانون شکنی شریک دیگر قدرت 
قرار گرفتند، دفاع کرده نتوانستید یا نخواستید دفاع کنید یا 

جگر دفاع نداشتید.
 شما اپوزیسیون نیستید، شما شریک قدرت هستید و باید 
پاسخ بدهید که رای از مردم بادغیس، هرات، غور و پکتیا 
و قندهار و... گرفتید، اما در کدام قسمت از تصمیم گیری ها 
آن ها را شریک ساختید؟ اقوام شریف ترکمن امروز یاد تان 
زینت بخش  ما  ترکمنی  مقبول  لباس  با  را  که جوانان  آمد 
و  درد  مورد صدای  کدام  در  بسازید؟  سخنرانی تان  استیج 
رنج شان را شنیدید؟ وقتی قریه به قریه مناطق ترکمن نشین 
از تشنگی و فقر می سوخت، وقتی تروریست ها در آقچه و 
مردیان و قرقین و خماب و شورتپه و غیره، نان و ناموس مردم 
را به تاراج می بردند، هیچ به یاد شما آمدند؟ موی سفیدان 
شینوار را که داعشـ  این گروه جعلیـ  تکه تکه کرد، مادران 
افغانستان که شصت هزار جوان را برای دفاع از حکومت تان 
در  دوباره  را  پاره پاره شان  بدن های  گوشت  و  دادند  قربانی 
ندادید.  تکان  را  زبان تان  حتا  شما  گرفتند،  تحویل  جوال 
حرکت های  برحق ترین  و  مدنی ترین  مقابل  در  که  زماني 
مدنی از بي رحمانه ترین لجاجت و شقاقیت کار گرفتند، یا 
و  مسلکی  افسران  بهترین  که  زماني  گرفتید،  حقیقت  در 
وطن دوست نظامی ما به بهانه های مختلف خانه نشین شدند، 
شما کجا بودید؟ شما حتا نماینده پنجشیر هم نبودید، اگرنه 
یک جنرال تحصیل یافته پنجشیری در بهترین آکادمی دنیا 
را در چهل و پنج ساله گی متقاعد نمی کردند. زماني که متحد 
فعلی و رقیب قبلی تان من حیث معاون اول حکومت وحدت 
گردید،  خانه نشین  و  توطیه  تحقیر، شکار  توهین،  ملی تان 

شما کلمه ای به زبان راندید؟
این چه جریان سیاسی است که بر فکر بنا نشده، بر معامله 
چه  است،  معلوم  جریانی  چنین  سرانجام  و  است  استوار 
تضمینی دارد که دوباره یاران تان را به پرتگاه استفاده ابزاری 

نبرید؟

فردوس

نامه رحمت اهلل نبیل
به عبداهلل عبداهلل سناریوهای انتخابات

خارجه ی وقت ایاالت متحده به کابل آمد و میانجی گری  
کرد. این بار بعید است که وزیر خارجه ی حکومت ترمپ 
برای میانجی گری انتخابات افغانستان به کابل بیاید. احتمال 
آن زیاد است که این بار قدرت های منطقه ای مثل هند و 
ایران دست به میانجی گری بزنند. قدرت های بزرگی مثل 
ایاالت متحده و روسیه بیش تر به فکر حل سیاسی جنگ اند. 
ایاالت متحده بسیار واضح گفته است که اولویت واشنگتن 
حل سیاسی جنگ و خاموشی تفنگ ها است. روشن نیست 
که قدرت های بزرگ وقتی مذاکرات اسلو راه بیافتد و طالبان 

خواستار تأخیر انتخابات شوند، چه موضع می گیرند؟
۳- سناریوی اداره ی موقت: سناریوی دیگر این است که 
ریاست جمهوری  انتخابات  اسلو  در  مذاکرات  با  هم زمان 
برگزار می شود. احتمال دارد این انتخابات در دور اول برنده 
داشته باشد ولی نامزدان رقیب اشرف غنی نتیجه را نپذیرند 
و بحران خلق شود. این احتمال هم وجود دارد که دور اول 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و تا اعالم نتایج نهایی 
آن، دو ماه بگذرد. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که 
تا ۲۷ میزان نتایج ابتدایی و تا ۱۶ عقرب نتایج نهایی را اعالم 
می کند و در دوم قوس دور دوم احتمالی برگزار می شود. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  است  داده  نشان  تجربه 
نمی تواند تقویم را تطبیق کند. اگر نتایج دور اول برنده ی 
روشن نداشته باشد، احتمال دارد که کمیسیون مستقل 
انتخابات، برای برگزاری دور دوم در آخر قوس یا شروع ماه 
جدی آماده شود. اگر کمیسیون مستقل انتخابات باز هم 
نتواند دور دوم را در شروع جدی برگزار کند، انتخابات دور 
دوم تا ماه حمل سال آینده به تعویق می افتد. روشن است 
که همه ی نیروهای سیاسی برگزاری دور دوم انتخابات در 
ماه حمل سال آینده را نخواهند پذیرفت. در این صورت 
هم بحران خلق می شود. در پاسخ به چنین وضعیتی یک 
احتمال این است که همه ی جهت ها به شمول طالبان در 
نشستی شبیه کنفرانس بن سال ۲۰۰۱ به تشکیل یک 
اداره ی موقت و یک نقشه ی راه برای حل سیاسی توافق 

کنند.
۴- سناریوی ابقای اشرف غنی بر مبنای توافق سیاسی: 
سناریوی احتمالی دیگر این است که نامزدان رقیب نتایج 
انتخابات را نمی پذیرند و بحران خلق می شود و از طرف دیگر 
مذاکره در اسلو نیز در جریان می باشد. در پاسخ به چنین 
وضعیتی همه ی نیروهای سیاسی و نامزدان توافق می کنند 
که محمداشرف غنی تا روشن شدن نتایج مذاکرات اسلو و 
توافق روی یک نقشه ی راه به طور موقت به عنوان رییس 

دولت به کارش ادامه دهد. 
۵- سناریوی برگشت به سال ۱۳۷۱: بر مبنای این سناریو 
انتخابات در همان دور اول به بحران می رود، نامزدان رقیب 
آقای غنی، نتیجه را نمی پذیرند و اما شخص ایشان بی اعتنا 
به اعتراض های آنان مراسم تحلیف برگزار می کند و پس 
از آن رویارویی خیابانی و هرج ومرج آغاز می شود، ترمپ 
نیروها را فرا می خواند و کمک ها را قطع می کند، کشور به 
وضعیت ماه ثور سال ۱۳۷۱ گذار می کند و بعد طالبان به 
عنوان یک نیروی سومی برای تسخیر شهرها لشکرکشی 

می کنند.
چیزی که خیلی مهم است این است که نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری از سال ۲۰۰۴ به این سو همیشه دو ماه 
بعد از برگزاری انتخابات اعالم شده است و حتا در مواردی 
تقویم انتخاباتی که کمیسیون مستقل انتخابات قباًل آن را 
همه گانی می کند،  تطبیق نشده است. بنا بر این احتمال 
آن زیاد است که زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری جنجالی شود. از طرف دیگر طالبان در نشست 
اسلو به احتمال زیاد روی تأخیر انتخابات اصرار خواهند 
کرد و امتیازهایی مثل آتش بس را به آن موکول خواهند 
ساخت تا مردم مناطقی که بیش تر از همه از خشونت رنج 
می برند، حکومت را مسوول دوام جنگ قلم داد کنند. مشکل 
دیگر این است که طالبان حتماً در آغاز مذاکره از موضع 
برگرداندن امارت آغاز می کنند و این امر گفت وگو را دشوار 
خواهد ساخت. طالبان در نهایت خواستار سمت های غیر 
انتخابی خواهند شد. فرض دیگر این است که ایاالت متحده 
و متحدانش اجازه نمی دهند که مذاکرات اسلو ناکام شود. 
اگر طالبان امتیازهای قابل توجه در این مذاکره بدهند، 
 احتمال آن زیاد است که واشنگتن و بازی گران خارجی 
دیگر، حکومت و نیروهای سیاسی را برای تأخیر انتخابات 
ادامه در صفحه 8زیر فشار بگیرند. راه حل، هم سویی الیت سیاسی کابل است.



افغانستان جهت آماده گی  تیم ملی کرکت 
و  بنگالدیش  برابر  در  تست  دیدار  برای 
شرکت در بازی های سه جانبه با بنگالدیش 
عربی  متحده  امارات  راهی  زمبابوی،  و 
این دیدارها در جریان ماه  شد. قرار است 

سپتمبر برگزار شود.

و  افغان  جوانان  تیم های  میان  کرکت  بازی 
صدمین  جشن  پیشواز  به  افغان  قهرمانان 
شد.  برگزار  افغانستان  استقالل  سال روز 
در این دیدار، تیم جوانان افغان به رهبری 
به  افغان  قهرمانان  تیم  نایب،  گلبدین 
با  را  ملی  تیم  کاپیتان  راشدخان،  رهبری 

تفاوت 40 دوش شکست داد.

تیم فوتبال طوفان هریرود در اولین دیدار 
فصل هشتم لیگ برتر افغانستان با نتیجه 
در  داد.  را شکست  البرز  تیم سیمرغ   0-۱
این  گول  تنها  اسحاق زی  نبی  دیدار،  این 
هریرود  طوفان  رساند.  ثمر  به  را  دیدار 
مدافع عنوان قهرمانی در فصل جاری لیگ 

برتر است.

برتر  لیگ  هشتم  فصل  دیدار  دومین  در 
افغانستان، تیم شاهین آسمایی با تک گول 
امان اهلل سرداری، توانست از سد تیم عقابان 

هندوکش بگذرد. 
در این دیدار، انور اکبری، مهاجم تیم شاهین 
آسمایی بهترین بازیکن میدان لقب گرفت. 

دیدار میان تیم های میوند اتالن و موج های 
کشور،  فوتبال  برتر  لیگ  چارچوب  در  آمو 
با تساوی ۱-۱ به پایان رسید. گول های این 
دیدار را خان محمد سروش برای تیم میوند 
ثمر  به  آمو  موج های  برای  نوروزی  و  اتالن 

رساندند.

هفته  سومین  از  دیدار  حساس ترین  در 
امشب  است  قرار  انگلستان،  برتر  لیگ 
رقابت  باهم  آرسنال  و  لیورپول  تیم های 
در  لیورپول  میزبانی  با  بازی  این  کنند. 
هردو  می شود.  برگزار  آنفیلد  ورزشگاه 
به  دیدار،  دو  از  امتیاز  شش  کسب  با  تیم 
دارند. قرار  دوم  و  اول  مقام های  در  ترتیب 

سری  هفته  اولین  از  دیدار  جذاب ترین  در 
میزبانی  ناپولی  از  فیورنیتینا  تیم  ایتالیا،  آ 
آنچلوتی  کارلو  سرمربی گری  با  ناپولی  کند. 
از  لوزانو  و  ُرم  از  مانوالس  خرید  از  پس  و 
کسب  در  یونتوس  جدی  رقیب  آیندهون، 
می آید. به شمار  آ  سری  قهرمانی  مقام 

هفته  از  دیدار  جذاب ترین  در  است  قرار 
و  مونیخ  بایر  تیم   امشب  بوندسلیگا،  دوم 
شالکه ۰۴ در برابر هم صف آرایی کنند. این 
دیدار که با میزبانی شالکه برگزار می شود، 
بوندسلیگا  در  دیدارها  حساس ترین  از 
است.  دو تیم با کسب یک امتیاز، به ترتیب 
در جایگاه نهم و یازدهم جدول قرار دارند.

مونیخ  بایر  کناری  مهاجم  ریبری،  فرانک 
وی  پیوست.  فیورنتینا  به  آزاد  قرار  در 
در  تیمش  دیدار  اولین  در  است  قرار 
در  مونتال  ونچیزو  سرمربی گری  با  آ  سری 
که  می شود  گفته  کند.  بازی  ناپولی  برابر 
است. ساله  دو  فیورنتینا  با  ریبری  قرارداد 

هیروینگ لوزانو، مهاجم کناری تیم آیندهون 
هالند به ناپولی پیوست.  تیم ناپولی ایتالیا با 
پرداخت 42 میلیون فسخ  قرارداد وی، با او تا 
2024 قراداد بست. لوزانوی  24 ساله در فصل 
گذشته، 2۱ گول و ۱2 پاس گول به ثبت رساند.

 خبرهای کوتاه ورزشی

پس از سقوط طالبان، جهان با میلیاردها دالر به افغانستان 
آمد و جامعه ی جهانی در عرصه های مختلف برای افغانستان 
برنامه های ظرفیت سازی راه اندازی کرد اما، در این میان، 
ورزش افغانستان حتا در حاشیه برنامه های توسعه ای جهان 

در افغانستان نیز قرار نداشته است.
در  والیتی  بازسازی  تیم های  که  می شود  گفته  چند  هر 
جمنازیوم ها  و  ورزشی  اماکن  ایجاد  در  شهرها  از  برخی 
کمک کرده اند، اما واقعیت این است که هیچ کمکی برای 

ایجاد زیربناها در ورزش افغانستان نشده است. 
در  اخیر  سال های  در  افغانستان  اوصاف،  این  همه  با 
بیرق  بدرخشد.  است  نتوانسته  ورزش  جز  عرصه ای  هیچ 
افغانستان در کم تر عرصه دیگری در نقاط دیگر جهان به 
اهتزاز درآمده و ورزشکاران مدال های گوناگون را با خود به 
افغانستان انتقال دادند. عالوه بر این، ورزش به تنهایی عامل 
وحدت میان اقشار مختلف در افغانستان بوده است. همه 
اقوام ساکن در این کشور را کنار هم به خوشحالی واداشته 
و هر نتیجه منفی ورزشکاران، اقوام مختلف را در کنار هم 

ناراحت ساخته است.
حاال پس از گذشت نزدیک به دو دهه از توجه جهان به 
افغانستان و با کم شدن این توجهات، به نظر می رسد که 
از  خارج  در  کمک کننده گان  و  داخل  در  سیاست مداران 

هم زمان با آغاز هشتمین فصل لیگ برتر فوتبال افغانستان، 
فدراسیون فوتبال مشکالت مالی و امنیتی را چالش اصلی 
فرا راه معیاری شدن لیگ برتر می خواند. به گفته مسووالن 
به  موفق  هنوز  تالش ها،  وجود  با  آنان  فدراسیون،  این 

برگزاری »لیگ معیاری« نشده اند.
هشتمین فصل لیگ برتر فوتبال افغانستان روز سه شنبه، 
۲۹ اسد در کابل آغاز شد. بر اساس طرح فدراسیون فوتبال،  
قرار بود این دیدارها به شکل رفت و برگشت در هشت زون 
این  در  مسووالن  اما،  حال  همین  در  شود.  برگزار  کشور 
فدراسیون می گویند که به دلیل افزایش مشکالت امنیتی،  
آنان ترجیح داده اند که فصل هشتم لیگ برتر را هم مانند 

سال های گذشته،  در کابل برگزار کنند.
شفیع شاداب، سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفت وگو با 
روزنامه ۸صبح، می گوید که به دلیل مشکالت امنیتی، آنان 
شدند.  منصرف  مختلف  زون های  در  دیدارها  برگزاری  از 
هرچند وی مشکالت فرا راه برگزاری این رقابت ها را تایید 
می کند، اما می افزاید که با توجه به در نظر گرفتن معیارها 
کیفیت  از  برتر  لیگ  هشتم  فصل  بازیکنان،  انتخاب  در 

بیش تری برخوردار خواهد بود.
عنوان  به  مالی  مشکالت  از  فوتبال  فدراسیون  سخنگوی 
نام  معیاری«  برتر  »لیگ  برگزاری  فراراه  اصلی«  »چالش 
لیگ های  سطح  در  لیگ  برگزاری  وی،   گفته  به  می برد. 
به  توجه  با  آنان  و  است  بیش تر  هزینه  نیازمند  اروپایی، 
هنوز  فیفا،  یا  فوتبال  بین المللی  فدراسیون  معیارهای 

نتوانسته اند که لیگ در آن سطح برگزار کنند.

است.  جهان دست آوردهای افغانستان را می بیند. جهان به 
خوبی اطالع دارد که ورزشکاران افغانستان بدون هر گونه 

امکانات، اما با دست آورد به کشورشان باز می گردند.
در  ورزشی  رشته  هیچ  روی  ویژه  حساب  هرگز  جهان 
با  افغانستان  ورزشکاران  از  شماری  نکرد.  باز  افغانستان 
هنر و هزینه شخصی به پیش می روند. مشکالت سیاسی، 
جنگ و زدوبندهای درونی باعث شد تا حکومت افغانستان 
نیز فرصت چندانی برای حمایت از ورزشکاران افغانستان 

نداشته باشد.
اما به نظر می رسد با توجه به رشد فوتبال، کرکت و دیگر 
پاسخ گو  بتواند  ورزشی  دیپلماسی  ورزشی،  رشته های 
باشد. با توجه به تمرکز نه چندان جدی حکومت و نبود 
نهادهای  که  می رسد  نظر  به  ورزشکاران،  مالی  حمایت 
ورزشی می توانند در این زمینه از فرصت هایی که جهان 
برای افغانستان میسر می سازد استفاده کنند. هنوز ظرفیت 
موجود  افغانستان  ورزش  به  بیش تر  کمک های  جذب 
است. هنوز جهان افغانستان را فراموش نکرده است. هنوز 
کشورهای مختلف به نسل جوان و تغییرآفرین افغانستان 

باورمندی دارند.
با این حساب می توان با کمی دیپلماسی بیش تر در عرصه 
ورزش و ایجاد روابط بیش تر و گسترده با جهان در عرصه 
ورزش به پیش رفت رشته های مختلف ورزشی در افغانستان 

بیش از امروز امیدوار بود.

از کابل، عقابان هندوکش از حوزه مرکز،  سیمرغ البرز از 
حوزه شمال، میوند اتالن از حوزه جنوب،  اسپین غر بازان 
از حوزه شرق، طوفان هریرود از حوزه غرب، موج های آمو 
از حوزه شمال شرق و د اباسین سپی از حوزه جنوب شرق 

نماینده گی می کنند.
بر اساس قرعه کشی، طوفان هریرود، میوند اتالن، سیمرغ 
البرز و موج های آمو در گروه اول این رقابت ها، قرار دارند. 
تیم های شاهین آسمایی، د اباسین سپی، عقابان هندوکش 
و د سپین غر بازان نیز در گروه دوم با هم روبه رو می شوند.

پس  تیم  هشت  در  حاضر  بازیکنان  که  می شود  گفته 
میان  از  »معیاری«،  ارزیابی های  و  رقابت ها  برگزاری  از 
گفته  به  شده اند.  انتخاب  زون های  شان  برتر  بازیکنان 
مسووالن در فدراسیون فوتبال، قرار است مربیان داخلی ای 
که سند درجه یک مربی گری آسیا را به دست آورده اند، 

تیم های حاضر را هدایت کنند.
دیدارهای  کشور،  فوتبال  فدراسیون  زمان بندی  اساس  بر 
فوتبال  برتر  لیگ  هشتم  فصل  در  حاضر  تیم های  میان 
در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه پی گیری می شود. لیگ 
برتر فوتبال کشور قرار است پس از برگزاری ۱۵ دیدار در 

مجموع رقابت های گروهی و حذفی، به پایان برسد.
فصل هشتم لیگ برتر افغانستان در حالی برگزار می شود 
قهرمانی،  عنوان  چهار  کسب  با  آسمایی  شاهین  تیم  که 
طوفان  تیم  آن،  از  پس  می آید.  شمار  به  تیم  موفق ترین 
هریرود با به دست  آوردن دو عنوان قهرمانی و د سپین غر 

بازان با یک قهرمانی، در رده های بعدی قرار دارند.

در  سرمایه  گذاری  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  افغانستان 
فضای  حتا  ایجاد  موجب  می توانست  ورزشی  عرصه های 

سیاسی متفاوت در افغانستان شود.
میشل  سفر  گذشته  دهه  دو  در  وصف  قابل  نکته  تنها 
پالتینی رییس کنفدراسیون فوتبال اروپا )یوفا( در سنبله 
که  کرد  وعده  زمان  آن  در  او  بود.  کابل  به   ۱۳۹۲ سال 
برای رشد فوتبال در افغانستان حمایت های اروپا را جذب 
برتر  لیگ  هنوز  پالتینی  وعده های  وجود  با  اما  می کند. 
می گردد.  برگزار  کابل  در  تنها  و  متمرکز  غیر  افغانستان 
بی تردید می توان گفت که لیگ برتر فوتبال افغانستان شاید 

از محدود لیگ های متمرکز در جهان باشد.
رییس  عنوان  به  من  »وظیفه  بود:  گفته  پالتینی  آقای 
فدراسیون فوتبال اروپا این است که به رشد فوتبال فکر 
کنیم و حمایت از فوتبال افغانستان در همین راستا است. 
این جا هستیم تا فوتبال افغانستان را حمایت کنیم و قدم 
بعدی به برنامه های ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان و 

توانایی بازیکنان بسته گی دارد.«
پالتینی  آقای  از سفر  از یک سو پس  نظر می رسد  به  اما 
هم  سویی  از  و  نکرد  عمل  بود  داده  که  وعده هایی  به  او 
مشکالت درون سازمانی در فدراسیون فوتبال، اروپایی ها را 

از سرمایه گذاری در فوتبال افغانستان ناامید ساخت.
افغانستان در رشته های رزمی، کرکت، فوتبال، فوتسال و 
داشته  گفتن  برای  حرف هایی  اخیر  سال های  در  کشتی 

تیم های  معیاری،  لیگ های  برگزاری  برای  که  افزود  وی 
نیازمند »حامی   منظم،  مدیریت  داشتن  بر  حاضر  عالوه 
مشخص« اند. با این حال،  آقای شاداب می گوید که با توجه 
به تمایل حکومت در حمایت از لیگ برتر، آنان امیدوار اند 
که در سال های آینده بتوانند لیگ برتر را در سطح بهتری 

برگزار کنند.
از حضور  ابراز خرسندی  این حال، آقای شاداب ضمن  با 
چشم گیر شهروندان در ورزشگاه، می گوید که آنان با توجه 
به شرایط امنیتی،  سطح توقع شان را کاهش داده بودند. به 
گفته وی، دیدارهای آغازین لیگ برتر شاهد حضور پررنگ 
شهروندان بود و مردم بیش تر برای تشویق تیم های مورد 

عالقه شان، در ورزشگاه حضور می یابند.
حمایت  با  افغانستان  فوتبال  برتر  لیگ  فصل  هشتمین 
از  دیگر  و شماری  رحمانی  بنیاد  همکاری  به  و  حکومت 
شرکت های داخلی، در کابل برگزار شده است. این اولین 
افغانستان  فوتبال  برتر  لیگ  از  حکومت  که  است  باری 

حمایت می کند.

فصل هشتم لیگ برتر 
فصل هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان با حضور هشت تیم 
در ورزشگاه فدراسیون فوتبال برگزار شده است. تیم های 
گذاشتن  پشت  سر  و  رقابت ها  از  لیگ پس  این  در  حاضر 
ارزیابی، از هشت زون مختلف انتخاب شده اند و قرار است 

در دو گروه باهم رقابت کنند.
در میان تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال، شاهین آسمایی 

چالش های مالی و امنیتی؛ موانع بزرگ 
فراراه معیاری شدن لیگ برتر فوتبال

ویـــــــژه ورزش
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میروید
!باهمهدمودستگاهتانبروید ؟

رییس جمهوری ایاالت  متحده امریکا آقای ترامپ گفت 
که »افغانستان آزمایشگاه تروریسم است.« وی افزود که 
با خروج نظامیان امریکا از افغانستان، می خواهد به دلیل 
تهدید های تروریستی در این کشور، همچنان به حضور 
استخباراتی و اطالعاتی کشورش در این سرزمین ادامه 

دهد. در این پیوند چند نکته حایز اهمیت است:
تا  نکردند  دعوت  افغانستان  مردم  را  متحده  ایاالت   .۱
بیاید و به یک جنگ طوالنی دامن بزند. این کشور به 
تاریخ یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ مورد حمله دست پروردگان 
خودش، القاعده، قرار گرفت. تعداد زیادی از مردم امریکا 
به دست افراطیون عربی ای که ایاالت متحده، پاکستان، 
و  افغانستان  جهاد  دوران  در  شان  متحدان  و  عربستان 
بودند، کشته شدند.  داده  پرورش  پسا جهاد  روزگار  در 
حتا یک تن از کسانی که در حمله های یازدهم سپتامبر 

دخیل بودند، شهروند افغانستان نبود.
۲. پس از کشتار شهروندان بی گناه ایاالت متحده توسط 
تروریستان القاعده، موج بزرگی از هم بستگی با این کشور 
در سراسر جهان به راه افتاد و شورای امنیت سازمان ملل 
این سازمان مداخله  بنیاد فصل هفتم منشور  بر  متحد 
کرد.  تسجیل  را  افغانستان  در  همکارانش  و  کشور  این 
از آن زمان تا امروز این کشور در گیر یک جنگ خونین، 
بی امان و بی حاصل در افغانستان است. جنگی که به دلیل 
استراتژی غلط، استراتژی که تابع نوسان های استراتژی ها 
و  بزرگ«  »خاور میانه  در  کشور  این  کالنتر  منافع  و 
جنوب شرق آسیا بود و است، موجب بیداد ها، ویرانی ها و 

بی رحمی های بی مانندی در کشور ما شده است.
ایاالت  حضور  از  ما  کشور  سیاسی  نخبگان  بیشتر   .۳
این  که  توهمی  کردند.  حمایت  افغانستان  در  متحده 
به  بتوان  بود که شاید  این  بودند،  به آن مبتال  نخبگان 
کمک ایاالت متحده و کشور های متحد آن، در افغانستان 
امکان   و  قانون، دارای زیر ساخت ها  بر  نظام مبتنی  یک 
رشد اقتصادی ایجاد کرد. شعار های دموکراسی، حقوق 
و  زنان  آن  در  که  سرزمینی  در  عدالت  و  آزادی  بشر، 
مردان در یک فرایند طوالنی به مثابه انسان و شهروند 
دارای حقوق بشری و شهروندی شوند، از آرزو های کالن 
مردم افغانستان بود. توهمی که در تمام ابعادش به مثابه 
یک آرزوی واهی آشکار شد و بیهودگی اش رونما گردید. 
افغانستان نه جاپان بود، نه آلمان و نه هم کوریای جنوبی. 
عامل های اصلی این شکست را اگر بخواهیم با یک دید 
بیان کنیم، می شود که سیاست های غلط  تقلیل گرایانه 
ایاالت متحده، مداراجویی این کشور در برابر پاکستان، 
نابکاری نخبگان سیاسی افغانستان و عدم آمادگی جامعه 
به پذیرش طرح ها و آزادی های لیبرالی در بستر تاریخی 
و اجتماع ما را در این جمله به شمار بیاوریم. دموکراسی 
این  دیگر  واقعیت  چون  انجامید؛  شکست  به  تحمیلی 
پیکارهای  و  دموکرات ها  بدون  دموکراسی  که  بود 

دموکراسی خواهانه نمی تواند پیروز شود.
را مرکز  افغانستان  آغاز مداخله اش  از  ایاالت متحده   .۴
این  را در جغرافیای  داد و جنگ  قرار  ترور«  با  »جنگ 
کشور محدود ساخت. سرزمین افغانستان را بمباران کرد 
کانون  به  بی آن که حتا یک آن هم  به آتش کشید؛  و 
اصلی تروریسم و پرورشگاه اصلی آن در پاکستان بپردازد. 
امریکا، ارتش جهادی پاکستان و دستگاه استخباراتی  آن 
پندار  این  اشاعه  با  بلکه  نکرد،  تابع تحریم ها  تنها  نه  را 
دادن  با  اند،  او  استراتژیک  متحدان  اینان  که   خفت آور 
میلیارد ها دالر امریکایی به تقویت این دستگاه های تجاوز 
نه  تروریسم  نیرومند  جبهه  پشت  داد.  ادامه  توطیه  و 
تنها آسیب ندید بلکه تقویت، تمویل و تجهیز شد. و در 
به  ایاالت متحده  فرجامین کارزار، سیاست مدارا جویانه 
شکست انجامید و این کشور ناگزیر به هزیمت شد و به 
زودی می رود و هر نامی که به این هزیمت گذاشته شود، 
امریکا از افغانستان با همان خفتی می رود که از ویتنام 
و  بودند  ملی  نیروی  ویتکنگ ها  تفاوت که  این  با  رفت. 
جایگزین دست نشاندگان امریکا شدند اما در افغانستان 
نمی شوند.  امریکا  جایگزین  آزادی خواه  و  ملی  نیرو های 
امریکا در ویتنام در یک جنگ رهایی بخش به زانو درآمد 

و اما در افغانستان مغلوب یک »جنگ کثیف« شد.
۵. در داخل افغانستان نیز فساد گسترده، اقتصاد  جنگی 
و سایه ای، تریاک و رشوه، یک طبقه و قشر جدیدی از 
اشرافیت وابسته را افزون بر فساد پیشگان قدیمی به وجود 
غربی،  وابستگان کشور های  آورد. هر  کسی می داند که 
قراردادیان، تکنوکرات ها و سیاست مداران مبتال به فساد، 

رنگین دادفر سپنتا

۱۲. در افغانستان افزون بر کشور های یادشده، کشور های 
دیگری هم استند که با همدیگر شان درگیر یک رقابت 
هند  جانب  از  تحصیلی  بورسیه های  حتا  پاکستان  اند. 
برای افغانستان را به مثابه خطر و تهدیدی استراتژیک 
مطرح می کند و به بهانه تهدید هند به توجیه استراتژی 
پیش َروی  هر  از  هم  هند  و  می پردازد  توسعه طلبانه اش 
پاکستان در افغانستان هراسان می شود. در نهایت رقابت 
نیابتی را پاکستان در کشور ما راه اندازی می کند. ایران 
فعالیت های ایاالت متحده و حضور این کشور را به مثابه 
ایاالت  و  می پندارد  کشورش  ملی  امنیت  به  تهدیدی 
متحده و برخی از متحدانش نیز بی میل نیستند تا اگر 
رابطه با ایران بحرانی تر شد از افغانستان بر ضد این کشور 
ایدیولوژی وهابیسم  استفاده کنند. عربستان سعودی و 
سعودی با شیعی ایرانی در حوزه وسیعی از سوریه، یمن، 
این  دارد.  قرار  رقابت شدید  یک  در  افغانستان  تا  عراق 
کشور در پی آن است تا به امنیت ایران از سرحد های 
روسیه حضور داعش در  بزند.  این کشور صدمه  شرقی 
افغانستان را به مثابه تهدیدی بالفصل از افغانستان علیه 
امنیت ملی خود، و کشور های آسیای میانه که به گونه ی 
اند،  امنیت ملی فدراسیون روسیه  تاریخی شامل حوزه 
تلقی می کند. روسیه به این باور است که داعش را ایاالت 
متحده آگاهانه علیه آن کشور وارد افغانستان کرده است 
تا به امنیت فدراسیون روسیه آسیب برساند. این موضوع 
را رهبران این کشور در جلسه هایی که این نگارنده نیز 
حضور داشت به آشکار ابراز داشتند. جمهوری مردم چین 
عمیقا به این باور است که تروریستان ترکستان شرقی به 
منظور ایجاد آشوب و نا امنی از مرز های شرقی افغانستان 
این  از متحدان  برخی  و  ایاالت متحده  به کمک کشور 
می شوند.  تجهیز  و  می بینند  آموزش  چین  علیه  کشور 
کلیت این واقعیت ها می رساند که در افغانستان به جای 
همکاری سال های پیش، رقابت سختی در جریان است. 
رقابتی که یکی از میدان های آن و قربانی آن افغانستان و 

مردم آن می باشند.
اگر  گسترده،  چنین  رقابت های  داشت  نظر  در  با   .۱۳
یا  و  پنهانی  توافق های  بنیاد  بر  بخواهد  متحده  ایاالت 
آشکار با طالبان و پاکستان از یک سو و متحدانش در 
افغانستان از سوی دیگر دارای پایگاه نظامی و استخباراتی 
باشد و بخواهد چنین استمرار حضور را با افغانی ساختن 
توافق  و  تضمین  هر  نوع  بدون  مداخله  و  بیشتر جنگ 
جهانی پایدار سازد، طبیعی است که این رقابت ها بیش 
از پیش تشدید خواهند شد و افغانستان نه تنها به صلح 
کارزار های  صحنه  بلکه  یافت  نخواهد  دست  آرامش  و 
جدیدی خواهد بود و فصل دیگری از این »جنگ کثیف« 

در کشور ما نایره خواهد کشید.
در  پسین  سال  هجده  خونین  جنگ های  چه  اگر   .۱۴
افغانستان همواره با دین و ایدیولوژی روکش شده است 
اما بدون شک اقتصاد غیرمشروع جنگی و اقتصاد مواد 
مخدر با شبکه های گسترده بین المللی و مداخله کشور 
های دیگر از عوامل جنگ بوده اند. عامل های این اقتصاد 
نامشروع با شاخه های تریاک و هرویین، باز صدور کاالی 
به  می توانند  آسانی  به  معادن  تاراج   اقتصاد  و  مصرفی 
عامالن جنگ های نیابتی جدید تبدیل شوند. از این رو 
نباید به آسانی گرفتار این توهم شد که با توافق به نوعی 
متحده  ایاالت  پایگاه های  حضور  در  طالبان  برگشت  از 

می توان به صلح پایدار دست یافت.
»عناصر  معادن  مهم  بستر های  از  یکی  افغانستان   .۱۵
اهمیت  دارای  معاصر  تکنولوژی  در  که  است  نادره« 
مرکزی  دولت  ناتوانی  و  با ضعف  می باشند.  استراتژیک 
شرکت های خصوصی می توانند از این معادن بهره برداری 
کنند و حتا موضوع خصوصی سازی جنگ افغانستان با 
تکیه بر شرکت های جنگی امریکایی در دستور روز قرار 
و  اطالعاتی  پایگاه های  حضور  شود،  چنین  اگر  بگیرد. 
جنگی ایاالت متحده نه تنها موجب صلح نمی شود بلکه 
جنگ  سازی  هم خصوصی  و  می کند  تشدید  را  رقابت 

موجب اضمحالل کامل دولت می شود.
خروج  با  که  گفت  خواهند  بسیاری  که  می دانم   .۱۶

شبکه های مزد بگیر عریض و طویل حکومت داران جاعل 
و کمک دهندگان  با حامیان  در همکاری  نژادپرست  و 
ایجاد  را  اجتماعی  و  اقتصادی  جهانی یک صورت بندی 
کردند که بیش از پیش موجب جدایی مردم و سیاست  
موجب  امر  این  شد.  عامه  امور  به  پرداختن  مفهوم  به 
شد تا ابتذال گسترده و فراگیر در کشور ما از یک سو 
گسترش یابد و از سوی دیگر ژرفایی جدایی میان مردم 
و طبقه سیاسی افزون شود. به دلیل تقلب های دوامدار و 
گسترده در انتخابات ها و زوال اخالقی در نوشتار و گفتار 
و  گیر  همه جا  فساد  و  ابتذال  رسانه ای،  گفتمان های  و 

توده ای شد.
در کشور  پاکستان  مداخله  ادامه  و  حالت  این  ادامه   .۶
ما، موجب شد که طالبان و شبکه های جنایی اقتصادی 
منسوب و همکار آن ها بیشتر از پیش نیرومند شوند و 
اشغال  یا  را  افغانستان  سرزمین  از  بیشتری  ساحه های 
کنند و یا این که حکومت داری به مفهوم متداول آن را 

فلج و دست کم مختل کنند.
مردم  هم  و  افغانستان  مردم  که  در چنین شرایطی   .۷
اند،  شده  خسته  کثیف«  »جنگ  این  تداوم  از  جهان 
ایاالت متحده امریکا، روسیه، ایران، اندونزیا، ازبیکستان و 
برخی از کشور های دیگر به ارتقای طالبان در صحنه های 
دیپلوماتیک به یک نیروی قابل قبول و طرف معامله و 
پذیرفته شده ای سیاسی کمک کردند. واقعیت پیشروی 
طالبان در جبهه های جنگ در روستا ها و در شهر ها و 
زوال پیوسته مشروعیت حکومتی نیز به این وضع کمک 

کرد.
۸. از ماه سپتامبر )۲۰۱۸( تا کنون، گفت وگو های صلح 
میان ایاالت متحده و طالبان در جریان است. با این که 
آقای دکتر زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه 
این کشور تالش می کند سیاست مداران افغانستان را در 
جریان این گفت و گوها قرار دهد، اما این امر یک واقعیت 
ایاالت  میان  صلح  گفت وگو های  که  است  انکار ناپذیر 
متحده و طالبان، بازتاب یک روند انکار ناپذیر امریکایی-

 طالبانی است. در این گفت وگو ها ظاهراً دو نکته در صدر 
تبدیل شدن  از  جلوگیری  برای  تعهد  دارند:  قرار  اجندا 
دوباره افغانستان به کانون تروریسم بین المللی از جانب 
طالبان و جدول زمانی خروج نیروهای خارجی- امریکایی 
مورد  دو  این  در  که  می رسانند  گزارش ها  افغانستان.  از 
توافق صورت گرفته است و شاید هم تا زمان انتشار این 

نوشته توافق میان این دو نهایی شود.
۹. با آغاز »عصر زوال ایاالت متحده« به مثابه یگانه قدرت 
جهانی و زمین گیر شدن سیاست یونی الترالیسم )کنش 
تک روانه یک دولت به منظور تامین منافعش بدون توجه 
بین المللی- تک روی(  قواعد  رعایت  و  دیگران  منافع  به 
این کشور که بی محابا و بی توجه به قوانین بین المللی 
اقصا نقاط جهان لشکر کشی می کرد و شکست آن  به 
در »خاورمیانه بزرگ« و عروج جمهوری مردم چین و 
ایاالت متحده  روسیه به مثابه رقبای جدی این کشور، 
دیگر توانایی عهده دار شدن مسؤولیت ژاندارم جهانی را 
ندارد. آقای ترامپ در چندین مصاحبه خود به این امر 
اذعان داشت. حتا اگر این کشور آتش جنگ دیگری را در 
ایران برافروزد در سیر زوال آن کشور در مقیاس جهانی 

تغییری نمی تواند بیاورد.
۱۰. با چنین اوضاعی به آشکار دیده می شود که رقبای 
)ایران( و سیال های )رقبا( جهانی  این کشور  منطقه ای 
با  اروپا مانند گذشته  اتحادیه  آن چین و روسیه و حتا 
با  چین  و  روسیه  ایران،  نمی کنند.  همراهی  کشور  این 
این کشور در افغانستان و جا های دیگر در حال رقابت 
به  جهانی،  رقابت  مرکز  این که  دلیل  به  اند.  آشکار 
بیست ویک  قرن  در  متحده،  ایاالت  متخصصان  اعتراف 
گونه  به  بود،  خواهد  چین  دریای  و  پاسیفیک  حوزه 
اجتناب ناپذیری کشور های حاشیه ی این حوزه از رقابت ها 
و حتا جنگ های نیابتی ایاالت متحده در امان نخواهند 
نماند. و افغانستان به دلیل اهمیت ژیوپولیتیکش یکی از 

این کشور ها خواهد بود.
۱۱. نمونه های این رقابت را می توان در برقراری رابطه های 
همکاری میان ایران، روسیه و طالبان به وضوح دید. حتا 
به  بی باوری  دلیل  به  )اگر چه  انتخاباتی  نامزدان  رقابت 
ارزش های اجتماعی، سیاسی و اخالقی می تواند هر روز 
طور دیگری شود( مورد حمایت ایران و روسیه با نامزد 
مورد حمایت ایاالت متحده در انتخابات احتمالی آینده ی 
ریاست جمهوری را نیز می توان بر همین مبنا تفسیر کرد.

دست آورد های  افغانستان  از  متحده  ایاالت  نیرو های 
امنیتی  نیروهای  رفت،  خواهد  دست  از  پسین  سالیان 
بودجه  افغانستان نمی تواند  و  و دفاعی آسیب می بینند 
انکشافی و عادی اش را تمویل کند. حادثه های سال های 
۱۳۷۱ تکرار خواهد شد و بسیار مسایل دیگر. امکان دارد 
اوضاع  امریکایی  نیرو های  بودن  با  اما  شود.  چنین  که 
به مراتب بد تر از این خواهد شد. و رقابت ها و جنگ ها 
دست  امنیت  به  که  همان گونه  شد.  خواهند  خونین تر 
نمی یابیم، استقالل نسبی و صوری ما نیز کامال زیر سوال 

خواهد رفت.
ایاالت  استخبارات  طویل  و  عریض  دستگاه  ۱۷. حضور 
برای  کشور  این  ویژه ی  نیرو های  از  تعدادی  و  متحده 
مبتنی  نظام  یک  از  دفاع  و  افغانستان  امنیت  به  کمک 
بر آزادی، قانون و عدالت نخواهد بود. این دستگاه ها از 
نظام طالبانی حمایت و به سود آن ها و پاکستان عمل 
خواهند کرد؛ همان گونه که در عربستان سعودی و سایر 

کشور های محافظه کار عربی چنین می کنند.
در نهایت، حاال که به سخن کابلیان روزگار برو برو )رفتن 
پی پاک  و  بروید  مسووالنه  که  است  بهتر  است،  رفتن( 
)کامل و تمام( بروید. بروید با همه دم و دستگاه تان با 
مشاوران و با آنانی که افغانستان را تیول و چراگاه اسبان 
شان تلقی می کنند؛ بروید تا فرزندان ما از شر آنانی که 
گمان می کنند با بلغور و لورده کردن چند کلمه انگلیسی 
و در آمیختن آن با فارسی و پشتو به سر چشمه دانش 
بشری دست یافته اند، رهایی یابند؛ بروید و رشوه خواران 
و دزدان تان را نیز با خود ببرید؛ بروید و نژادپرستان و 
سازمان های  جاسوسان  و  جعل کاران  و  دروغ پردازان 
این  از  را  تان  ببرید؛ بساط  با خود  نیز  را  تان  اطالعاتی 
سرزمین برچینید؛ به مصداق آن سخن معروف ما را ز 

خیر شما امید نیست کمتر شر برسانید.
می گویند که اسکندر مقدونی به شهر کورینت رسید. او 
که پرورده ارستو، فیلسوف نامدار روزگار قدیم یونان بود، 
فیلسوف  از  نامدار  فاتح  رفت.  فیلسوف  دیژون  دیدار  به 
از  آیا  که  پرسید  می داد،  آفتاب  را  تنش  درویشانه  که 
پاسخ  در  مغرور  فیلسوف  دارد؟  خواهشی  و  خواست  او 
گفت: »سایه ات را از سرم دور کن، نیکی دیگری از تو 

نمی خواهم!«
و یا به سخن خلیل روادی کرد به ترجمه استاد سخن 

باختری:
ننگ بر من باد!

نفرین بر من باد!
اگر از شما چیزی بخواهم

تنها خواهشی که دارم اینست که به روسپیان سیاسی نیز
قرص ضد حاملگی بدهید

تا نسل بی شرفان افزونی نیابد

یادداشت: اصطالح »جنگ کثیف« در موارد گوناگونی 
جنگ های  مباحث  در  بیشتر  امروز  است.  رفته  کار  به 
میان باند های مواد مخدر در امریکای التین و از جمله 
مکسیکو از آن استفاده می شود. بر این مبنا این اصطالح 
با مفهوم »جنگ های غیر عادالنه« که بیشتر به جنگ های 
تجاوزکارانه و سلطه طلبانه از جمله جنگ های استعماری 
در ادبیات رهایی بخش اطالق می شد، تفاوت هایی دارد. 
اما من این اصطالح را برای تفسیر و تعبیر جنگ جاری 
از  این جنگ  که  بردم  بکار  دلیل  این  به  افغانستان  در 
کلیه اهداف و خصوصیات رهایی بخش تهی شده است. 
این جنگ از جانب طالبان نه جنگی علیه اشغال است و 
نه هم هدفی رهایی بخش دارد. جنگ امریکا هم در یک 
دایره ی اهریمنی گیر کرده است و دارای روی کردی برای 
تامین صلح و حتا دفاع از دولت مشروع و ارزش های مردم 
افغانستان نمی باشد. جنگ موجب شده است تا کشور ما 
به یک عرصه وسیعی از کشتار و قتل عام بدل شود، بدون 

آن که افغان ها بدانند چرا.
 تدارک یک مقاومت مشروع و یک کارزار دموکراسی خواهی 
و استقالل طلبی یگانه راهی می نماید که بتوان از این 

بحران مشروعیت برون آمد و طرحی نو در انداخت.
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سیدحسن حسینی

آلوده گی  آب های هرات زنگ خطر را برای ساکنان این شهر 
به صدا در آورده است. مقام ها در والیت هرات با ابراز نگرانی 
از افزایش میزان آلوده گی  آب های زیر زمینی در این والیت، 
تحقیقی که سال  پایه ی  بر  به شهروندان هشدار می دهند. 
این  در  دولتی  اداره ی  چند  توسط  خورشیدی  گذشته ی 
والیت انجام شد، میزان آلوده گی آب ها در این والیت به مرز 
۸۱ درصد تخمین زده شده است و دلیل آن ورود مستقیم 
فاضالب شهری به سفره های آبی نزدیک به سطح زمین است.

 هم اکنون آب آشامیدنی در مرکز شهر و بسیاری از نقاط 
هرات از دید مسووالن غیر قابل استفاده است و به گفته ی 
در  شهرنشین  بعدی  نسل  برای  روند،  این  تداوم  با  مقام ها 
هرات، آب آشامیدنی قابل مصرف کم یافت خواهد شد. نگرانی 
مسووالن هم چنان از کاهش سطح آب در این والیت پررنگ 
مناطق  از  برخی  در  رسمی،  گزارش های  بر  بنا  است.  شده 
شهری هرات بین ۱۵ تا ۲۴ متر سطح آب پایین رفته است.

آلوده گی آب در والیت هرات داستان امروز و دیروز نیست. از 
چند سال به این طرف ریاست محیط زیست هرات، ریاست 
حوزه ی آبی هریرود-مرغاب و ریاست آب رسانی این والیت 
از میزان باالی آلوده گی آب ها در این والیت هشدار داده اند. 

هرات،  زیست  محیط  از  رییس حفاظت  فضلی،  نصیر احمد 
در صحبت با روزنامه ی ۸صبح می گوید که بر پایه ی چندین 
تحقیق، میزان باالیی از برخی مواد معدنی مانند پوتاشیم در 
نقاط شهر دیده می شود که سبب  از  آب آشامیدنی برخی 
نگرانی شده است. وی می افزاید که هم اکنون آب های مناطق 
»نوآباد، درب ملک و جاده ی مهتاب« که از پر جمعیت ترین 

مناطق شهر محسوب می شوند، غیر قابل استفاده است.
در  جذبی  چاه های  وجود  که  می کند  تأکید  فضلی  آقای 
خانه هایی که با متراژ کم ساخته شده است، از دالیل مهم 
استفاده ی  که  می افزاید  وی  است.  هرات  در  آب  آلوده گی 
بی رویه ی آب برای شست وشو و سایر موارد ضروری، سبب 
سفره های  به  جذبی  چاه های  طریق  از  آلوده  آب  که  شده 

زیر زمینی رسوخ کند و منجر به آلوده گی آب شود.
رییس حفاظت از محیط زیست هرات هم چنان به این نظر 
ایجاد  است که در برخی مناطق هرات آلوده گی آب سبب 

بیماری های گوارشی شده است.
برای  زیرزمینی  آب  از  مردم  استفاده ی  بر  عالوه  هرات  در 
کشت و کار، تقریباً در بیش تر منازل مسکونی چاه عمیق حفر 
شده است. شهروندان از این آب در مواردی برای شست وشوی 

 هم اکنون آب آشامیدنی در مرکز شهر و بسیاری از نقاط هرات از دید مسووالن غیر قابل استفاده است 
و به گفته ی مقام ها با تداوم این روند، برای نسل بعدی شهرنشین در هرات، آب آشامیدنی قابل مصرف 

کم یافت خواهد شد. نگرانی مسووالن هم چنان از کاهش سطح آب در این والیت پررنگ شده است. بنا بر 
گزارش های رسمی، در برخی از مناطق شهری هرات بین 15 تا 24 متر سطح آب پایین رفته است.

آلوده گی آب در والیت هرات داستان امروز و دیروز نیست. از چند سال به این طرف ریاست محیط زیست 
هرات، ریاست حوزه ی آبی هریرود-مرغاب و ریاست آب رسانی این والیت از میزان باالی آلوده گی آب ها 

در این والیت هشدار داده اند. 

خانه، فرش، موتر، کاال و آبیاری باغچه ها استفاده می کنند. 
چشمه ی  سه  کاروبار«  جوی  و  نو  جوی  انجیل،  »جوی 
تغذیه ی آب های زراعتی قلمداد می شوند که بنا بر گزارش 
به  روز  هر  گذشت  با  »متأسفانه«  هرات  آب رسانی  ریاست 

کانال فاضالب تبدیل می شوند.
تولید  فاضالب  درصد   ۸۱ که  می دهند  نشان  تحقیقات 
و  ۱۹  زمین می شود  شده  در شهر هرات مستقیماً جذب 
درصد باقی مانده هم که توسط موترهای فاضالب از چاه های 
سپتیک تخلیه می شود، از طریق »جوی انجیل، جوی نو و 
جوی کاروبار« که از شاهرگ های جریان های آب رسانی در 

مزارع است، مجدداً وارد جریان آب می شود. 
از  نگرانی  با  هرات،  آب رسانی  رییس  حمیم،  محمدراتب 
این موضوع می گوید که در آینده ی نزدیک آب آشامیدنی 
او  برای مصرف مردم در هرات کم یافت می شود.  بهداشتی 
تأکید می کند که مردم در برابر آب »مسوول« هستند و باید 
برای به میراث گذاشتن آب پاک به آینده گان بیش تر همت 

کنند. 
روزانه  هرات  آب رسانی  ریاست  که  می گوید  حمیم  آقای 
بیش تر از ۶۰ هزار متر مکعب آب تولید شده را به ۶۷ هزار 
مشترک در مرکز شهر و شش ولسوالی غوریان، زنده جان، 
توزیع  والیت  این  انجیل  و  شیندند  اوبه،  پشتون زرغون، 

می کند.
بر پایه ی گزارش ریاست آب رسانی هرات، از مجموع تقریباً 
چهار میلیون جمعیت این والیت، تقریباً برای ۶۰۰ هزار نفر 
آب بهداشتی آشامیدنی از طرف این ریاست توزیع می شود 
و سایر ساکنان هرات از منابع آبی زیر زمینی و یا نزدیک به 

سطح زمین آب آشامیدنی به دست می آورند. 
عنوان  به  شهر  این  که  می افزاید  هرات  آب رسانی  رییس 
و  در کشور شناخته می شود  آلوده  آب  دارای  دومین شهر 
غیرقابل  آشامیدنی  پاک  آب  نزدیک  آینده ی  در  رفته رفته 

دسترس می شود. 
پیش از این دانشجویان دانشکده ی زراعت دانشگاه هرات با 
راه اندازی پژوهشی در مورد آلوده گی آب های هرات، هم به 
این نتیجه رسیده بودند که میزان آلوده گی آب در این والیت 

نسبت به سال های گذشته به شدت افزایش یافته است. 
با این حال دیده شود که سیاست دولت در خصوص بهداشت 
آب و تشویق مردم برای نگهداری و استفاده  بهتر از منابع آبی 
چیست و آیا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در هیاهوی 

کارزارهای انتخاباتی به این مسأله هم می پردازند یا خیر. 

برخی از رادیوها در هرات با پخش برنامه هایی، سعی در ترویج افکار 
تندروانه دارند. مسووالن با ابراز نگرانی از این وضع می گویند که برای 
کنترل رسانه ها و نظارت از آن ها، تا کنون ساز و کار عملی در هرات 

روی دست گرفته نشده است.
سخنرانی های تند و تیز، حمالت تند لفظی به نظام موجود، رفتار 
ساکن  مذهبی  اقلیت های  به  حمله  هر از گاهی  و  مردم  اجتماعی 
است؛  هرات  محلی  رادیوهای  نشرات  محتویات  از  افغانستان،  در 
می دهند.  انجام  دینی«  »فعالیت های  دارند  اعتقاد  که  رادیوهایی 
رادیوهایی که در هرات به نشر چنین برنامه ها می پردازند، طرفداران 

و شنونده گان زیادی دارند.
چند سالی می شود که چند رسانه  شامل تلویزیون و رادیو با هدف 
فعالیت  به  آغاز  هرات  والیت  در  دینی ـ مذهبی  دیدگاه های  ترویج 
کرده اند. بیش تر این رسانه ها، رادیو  هستند. در مجموع در والیت 
هرات ۲۴ رادیوی محلی جواز فعالیت دارند، اما ۱۹ رادیو فعال اند و از 
این میان سه رادیو به طور ویژه به مسایل دینی و مذهبی می پردازند.

رادیویی   سه  انصار،  صدای  رادیو  و  غزالی  رادیو  قرآن کریم،  رادیو 
سخنرانی های  و  دینی  آموزشی  مطلقاً  برنامه های  که  هستند 
روحانیون را در این والیت نشر می کنند، اما در این میان رادیوها 
دیگری مانند رادیو باران نیز همه روزه همراه با برنامه های تفریحی، 

برنامه های دینی ـ مذهبی دارند.
مدیر مسوول یکی از رادیوهای محلی  هرات که به دلیل تهدیدهای 
امنیتی نمی خواهد نامش ذکر شود، به روزنامه ی ۸صبح می گوید 
که نشرات برخی رادیوهای دینی سبب ترویج افکار تندروانه میان 

مخاطبان شده است.
نشر  و  دارد  تأثیر  مخاطب  بر  رسانه   جامعه شناسان،  عقیده ی  به 
مخاطبان  نزد  افراطی  تفکر  ایجاد  سبب  افراط گرایانه  موضوعات 
می شود. ریاست اطالعات و فرهنگ و ریاست ارشاد، حج و اوقاف 
هرات که یکی مسوول نظارت از محتوای رسانه ها و دیگری مرکزی 
برای ارشاد عنوان می شود، اعتراف می کنند که نظارتی بر نشرات 
به  که  می گویند  اعتراف  این  آنان ضمن  ندارند.  محلی  رسانه های 
شکایت های مردم در پیوند به تخطی های رسانه ای رسیده گی شده و 

چند مورد تخطی را برای رسانه های خاطی، تذکر داده اند. 

رادیو؛ تیغ دولبه 
و  شدم  هم صحبت  راننده ای  با  هرات  خیابان های  از  یکی  در 
دیدگاهش را در مورد رادیوهای محلی پرسیدم. نعمت اهلل یوسفی، 
شنونده ی پر و پا قرص رادیو بود و بیش تر برنامه های دینی و اسالمی را 
گوش می داد. از دید او، نشر برنامه های موسیقی و تفریحی از رادیو، 

خالف آموزه های دینی است.
برنامه های کاماًل تفریحی و شاد  از جانب دیگر برخی رادیوها هم 
دارند و دختران و پسران جوان با تماس های تلفنی آهنگ  زمزمه 
سرگرمی  برای  تفریحی  برنامه های  مجری های  حتا  و  می کنند 
به  می گیرند،  تماس  زنده  برنامه های  در  که  کسانی  با  مخاطبان، 
نامتعارف می کنند. این روی کرد هرچند  باور بعضی ها شوخی های 
طرف داران خود را دارد، اما از دید برخی  نباید »دختران« با رادیو 

تماس بگیرند و با مجری شوخی لفظی کنند. 

تهدید به  آتش زدن و انفجار رادیو
چند سالی می شود که برخی انجمن های اسالمی در هرات رسانه های 
اسالمی را تأسیس کرده اند. ترانه های اسالمی، پاسخ به پرسش های 
دینی و سخنرانی عالمان برجسته ی دین، برنامه های پر طرف دار این 

رسانه ها است و رادیوهای دینی مخاطبان زیادی را جلب کرده اند.
مسووالن برخی از رادیوهای دینی در هرات می پذیرند که شماری 
از مجریان برنامه های دینی، مخاطبان فعال و عده ای از کارشناسان 
دینی که در برنامه ها حضور می یابند، بر ضد حکومت تبلیغ کرده و 

افراطیت را ترویج می دهند. 
کسانی  با  می گوید  قرآن کریم  رادیو  مسووالن  از  گیالنی،  عزیزآقا 
که دیدگاه های افراط گرایانه را از طریق رادیو ترویج دهند، برخورد 

می شود و برای شان تذکر لفظی هم داده شده است.
مدیرمسوول یکی از رادیوهای محلی  هرات که به دلیل تهدیدهای 
امنیتی نمی خواهد نامش ذکر شود، به روزنامه ی ۸صبح می گوید 
که نشرات برخی رادیوهای دینی سبب ترویج افکار تندروانه میان 
مخاطبان شده و مجریان و تماس گیرنده گان رادیوهای تفریحی در 
برنامه های زنده بد و بی  راه گفته می شوند و کار تا  تهدید،  آتش  زدن 

و منفجر کردن رادیو هم پیش رفته است.

نبود نظارت از نشرات رسانه ها
برخی  دینی  برنامه های  محتوای  که  دارند  باور  جامعه  شناسان 
رسانه ها بر مخاطب تأثیر مستقیم دارد و باعث ایجاد تفکر افراطی 

نزد مخاطب  می شود. 
علی  کاوه، جامعه شناس و استاد دانشگاه هرات، باور دارد که مسووالن 
برخی رادیوها تالش دارند قرائت شان از دین را برای مخاطبان انتقال 
دهند و اگر قرائت آنان افراطی باشد، بدون شک تأثیر منفی بر جامعه 

دارد و سبب ترویج افراطیت می شود.
در  نیز  هرات  اوقاف  و  حج  ارشاد،  رییس  شیرزادی،  سیدمحمد 
اسالم  جهان   برای  را  افراط گرایی  ۸صبح  روزنامه ی  با  گفت وگو 
برخی  در  او،  گفته ی  به   می داند.  خطرناک  پدیده ای  افغانستان  و 
»خام مغز«  جوانان  و  می شود  ترویج  تندروانه  اندیشه های  مساجد 
از نشرات  اوقاف هرات نظارتی  اما ریاست حج و  فریب می خورند، 
رادیوها ندارد و نمی داند آیا از طریق این رسانه ها هم افراطیت ترویج 

می شود یا خیر.
فرهنگ هرات،  و  اطالعات  ریاست  اطالعات  آمر  نوراحمد کریمی، 
هم می گوید که این نهاد نظارتی بر نشرات رسانه های محلی ندارد، 
اما ریاست امنیت ملی رسانه های محلی را رصد می کند و با کسانی  
که از رسانه ها بر ضد حکومت تبلیغ  کنند، برخورد می شود. آقای 
کریمی اضافه می کند که تا کنون چند مورد شکایت از رسانه هایی 
رسانه های  به  و  رسیده  آن ها  به  داشته اند،  غیر اسالمی  نشرات  که 
خاطی تذکرهای اخالقی داده شده است، ولی هیچ شکایتی از جانب 

شهروندان در مورد نشرات رسانه های دینی ثبت نشده است. 
یک  رادیو  بازهم  آنالین،  رسانه های  و  جدید  فناوری های  ظهور  با 
خود  دکان های  و  موترها  در  بسیاری   و  است  پرمخاطب  رسانه  
شنونده ی آن هستند، اما به  نظر می رسد که پای حکومت در راه 
بر   درستی  نظارت  و  می لنگد  رسانه ها  نشراتی  محتوای  از  نظارت 

رادیوهای محلی هرات وجود ندارد. 

هیوالیدورازنظر

رادیوهاوترویجافراطگراییدرهرات

آلودهگیآبدرهرات؛
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این که به هزار ها کیلو متر مربع خاک ما را به بهانه سیم خاردار 
جهت جلوگیری از ورود تروریسم به دشمنان افغانستان تحویل 
دادند، چرا یک روز ایستاد نشدید و به سرقواماندان اعال و مشاور 
امنیت ملی اش نگفتید که استراتژی جنگ تان درست نیست؟ 
چرا پالیسی امنیتی را نقد نکردید؟ در آن زمان در تمام موارد 
ملی ذکر شده سکوت اختیار کردید و آن را بنا بر مشوره به 
اصطالح دوستان بین المللی »مصلحت ملی« خواندید و فقط 
آن  از  انتخابات  دور  این  کمپین های  در  تا  گرفتید  یاد داشت 
استفاده ابزاری کنید. شما شریک قدرت و تصامیم بزرگ وطن 

بودید، نه کاتب و عریضه نویس ارگ!
کاش شما شجاعت ایستادن داشتید! کاش شجاعت دفاع از رأی 

مردم و حق خود را می داشتید! حق دیگران به کنار...
ضمانت  وظیفه تان  و  بودید  خورده  قسم  شما  عبداهلل!  آقای 
جان و مال و ناموس مردم بود. اگر نمی توانستید، باید استعفا 
می کردید، نه این که بعد از پنج سال اربابی و استفاده از همه 

مواهب قدرت، امروز گناه را یکی به گردن دیگری بیندازید.
اگر در آن زمان استعفا مي دادید و اگر احیاناً حکومت وحدت 
یک  و  پای  یک  قدرت تان،  شریک  اصطالح  )به  معیوب  ملی 
دست بسته( تا به حال دوام هم مي کرد، بدون تردید شما حال 
رهبر »بدیل در حال انتظار« مي بودید و نه تنها این که متحدان 
قبلی تان را از دست نمي دادید، بلکه متحدان جدید را بر تعداد 

آن ها عالوه مي کردید.
نجات  مردم  با  صادق  و  جسور  رهبران  همیشه  را  افغانستان 
داده اند. رهبران ناجی چالش ها را به فرصت ها تبدیل مي کنند، 
نه عکس آن را. بزرگوار دیگر با تیمش با تمام توان وطن را به 

ورطه هالکت سوق دادند، ولی شما فقط نظاره گر ماندید.

گرفته  پند  سابقه تان  یاران  سرنوشت  از  باید  جدید تان  یاران 
دوران  دیگر  نمی رسد.  جایی  به  شکسته  کشتی  این  باشند. 
تهییج احساسات قومی برای منافع شخصی به سر رسیده است. 
اگر دفعه های قبل هم به جای ادعای جنگ داخلی به نخبه گان 
و فرهنگیان و جوانان دانشمند رجوع می کردید، وضع چنین 
نبود. متأسفانه هیچ کدام از نخبه گان و اهل فکر و فرهنگ جوان 
به جانب شما راه ندارند. شما جز حلقه حزبی آن هم با تعاریف 
نگذاشته اید.  خالی  دیگران  برای  روزنه ای  دارید،  که  کوچکی 
حلقه  جز  قدرت  در  و  می برید  قتلگاه  به  را  همه  برای جنگ 
محدودتان کسی را نمی بینید. این را همه هوشیاران نسل جدید 
این سرزمین در داخل و خارج دیده اند. برای نزدیکان تان گلو 
دادان  و جنرال  و جنرال ظاهر  برای وحیدی  و  پاره می کنید 
حتا به تماشا نمی  آیید. دوران شما به سر رسیده و باید قبول 
کنید. باید اگر هنوز وطن را دوست  دارید، به خاطر آینده این 
وطن، میدان را به جوانان وطن پرست و توانا خالی کنید، اگر نه 
به صورت تلخ از میدان بیرون رانده می شوید. در آخر، دوباره 
چون می دانم ادبیات را دوست دارید، شما را به صحبتی از شیخ 

سعدی ارجاع می دهم:
»یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال 
جایی  به  تا  کرده  آغاز  اذیت  و  جور  و  بود  کرده  دراز  رعیت 
که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش 
نقصان  ارتفاع والیت  راه غربت گرفتند، چون رعیت کم شد، 

پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.«
راستی فراموش کردم در تمامی مسایل فوق »اتمر صاحب شاهد 

است!«
من آن چه شرط بالغ  است با تو می گویم

تو خواه از سخنم پند گیر خواه مالل
و ما علینا اال البالغ

رحمت اهلل نبیل

افزایش موج  حمالت طالبان  اخیر شاهد  در هفته های 
مواردی که  در  نظامیان هستیم. هر چند  غیر  بر جان 
تلفات غیرنظامیان باال بگیرد، شاخه ی دیگر شورشیان 
گروه داعش مسوولیت را قبول می کند و در برخی موارد 

هم هیچ کسی مدعی قبول مسوولیت نمی شود.
به یاد داشته باشیم که فرهنگ حمالت انتحاری را طالبان 
ترویج کردند و مدرسه ی مغزشویی افراد برای آماده شدن 
انجام حمالت انتحاری در وزیرستان در مناطق قبایلی 
چهار  عملیات  نتیجه  در  که  داشت  موقعیت  پاکستان 
سال قبل ارتش پاکستان در آن جا برای راندن طالبان 
در  آن  ویدیوهای  از  برخی  و  شد  رسانه  ای  پاکستانی 

شبکه های اجتماعی پخش شد.
و  گرفته  سرچشمه  واحدی  منبع  از  انتحاری  حمالت 
افغانستان  امنیتی  ادارات  و   یک دست مدیریت می شود 
از ورای اعترافات افراد انتحاری که زنده بازداشت شده 
می دانند که چنین حقیقتی وجود دارد و باید این حقایق 

همه گانی شود.
هیچ عملیات انتحاری علیه اهداف نظامی و غیرنظامی 
شورای  و  داعش  شاخه  و  حقانی  شبکه ی  تأیید  بدون 
اطالعات  موارد  از  بسیاری  در  نمی شود.  انجام  کویته 
نیروهای  کار  میز  روی  پیشاپیش  حمالت  چنین 
امریکایی، ناتو و ادارات امنیتی افغان قرار می گیرد ولی 
این که چرا به موقع کشف و جلوگیری نمی شود، خود 

سوال دیگری است.

چرا غیر نظامیان؟
تعمد در برنامه ریزی مرگ غیرنظامیان از سوی طالبان 
دالیل زیادی دارد. با افزایش تلفات غیر نظامیان طالبان 
گروه های  تا  ارعاب اند  و  ترس  فضای  گسترش  پی  در 
بیش تر مردم مطیع آن ها شوند و شرایط عینی و ذهنی را 
برای حاکمیت شان در پی امضای قرار صلح مساعد کنند.

مروری به کارنامه ها و مصاحبه های سخنگویان طالبان در 
ماه های اخیر بیان گر این است که طالبان سه هدف عمده 

را دنبال می کنند:
و  نفوذ  ساحه  گسترش  برای  عملیات  تشدید  اول 
کنترل شان در روستاها و شهرهای مهم و قابل دست رس 
سایر  و  فراه  و  غزنی  جالل آباد،  لشکرگاه،  کندز،  مانند 

مناطق.
منظور  به  پولیس  و  ارتش  پوسته های  به  حمله  دوم، 
برچیدن این پوسته ها از محالت استراتژیک و وارد آوردن 
تلفات انسانی به قوای مسلح افغانستان تا قدرت دفاعی 
را تضعیف کنند و جوانان را از پیوستن به قوای مسلح 
مانع شوند چون آن ها آشکارا در یک مورد گفته بودند به 

نیروی ارتش و پولیس مدرن، نیازی نیست.
سوم، حمله به تأسیسات نظامی داخل شهرها به هدف 
وارد تلفات به وسایط گشتی ناتو و امریکایی ها و در کنار 

آن آسیب رساندن به ملکیت های غیر نظامیان.

چرا؟
به رغم ادعای کاذب طالبان که مدعی اند به غیر نظامیان 
تلفات وارد نمی کنند، افزایش آمار کشته گان غیر نظامی 
سرخط خبرها شده و سالح های بهتر از این برای ایجاد 
این کار  با  فاصله میان مردم و دولت در دست ندارند. 

قانع  را  آن ها  و  می شورانند  دولت  علیه  را  مردم  آن ها 
امنیت  حفظ  و  آن ها  از  دفاع  در  دولت  که  می کنند 
ضعیف عمل می کند و توانایی کاری را ندارد. اگر چنین 
موتربمب  متأخر  در حمالت  طالبان  چرا  نباشد  هدفی 
قوی  بسیار  نوع  از  را  انفجاری  مواد  و  بمب  الری  با  را 
سوزنده و تخریبی استفاده می کنند تا تلفات جانی باال 
برود و شانس زنده ماندن زخمیان پایین باشد و به منازل 
مسکونی محل حادثه در شعاع کالنی آسیب و خسارت 

برسد؟
اگر طالبان نگران جان و مال و ملکیت شهروندان و غیر 
نظامیان باشند، باید اصاًل چنین حمالت را در نزدیکی 
افراد  آن ها  چرا  نکنند.  برنامه ریزی  مسکونی  خانه های 
ادارات ملکی را هدف ترورهای هدف مند قرار می دهند 
بسیاری  تازه گی ها  همین  می زنند؟  آتش  را  مکاتب  و 
نان آور  که  شدند  عزیزانی  مرگ  داغدار  خانواده ها  از 
خانواده ها بودند و در ادارات ملکی کار می کردند. از جمله 
شاگرد  چندین  احصاییه،  ریاست  مامور  چند  تاکنون 

مکتب، معلمان و رهگذران مسافر را ترور کرده اند.
عروسی  مراسم  در یک  مردم  عام  قتل  پیش  روز  چند 
را طالبان محکوم کردند و داعش مسوولیت را به دوش 
از آن طالبان در غزنی هشدار  بعد  اما یک روز  گرفت، 
و  فلم برداری  عروسی  محافل  در  هوتل ها  در  که  دادند 
موسیقی نباشد در غیر آن طالبان به آن حمله خواهند 
میان  هم آهنگی  نوعی  از  نشان  هشداری  چنین  کرد. 

شورشیان به هدف گیری اهداف غیرنظامی دارد.
طالبان و داعش دو روی یک سکه اند که هر گاه جایی 
به منظور  استخبارات منطقه  یا  بود  نظامی  غیر  تلفات 
در  عروسی  مراسم  به  حمله  مشابه  حمالتی  جوسازی 
غرب کابل را انجام داد، مسوولیت آن را شاخه ی پشت 
صحنه طالبان به عهده بگیرد در حالی که مدت ها است 
که  می دانیم  ولی  نمی شنویم  خبری  حقانی  شبکه  از 

فعال ترین شبکه همین گروه است.

دل سوزی های نمادین
غیر  تلفات  بررسی  اداره  ایجاد  با  دارند  طالبان سعی 
نظامی دایه دل سوزتر از مادر خودشان را جلوه بدهند؛ 
ولی همین که نفس حمالت شان را تحلیل کنیم، در 
می یابیم که وارد آوردن تلفات غیر نظامی بخشی از 
استراتژی اصلی آن ها است، چون با این کار می توانند 
تاثیر  عامه  افکار  بر  اردو  و  پولیس  بر  فشار  از  پس 

بگذارند.
سخنگویان طالبان در دوحه و داخل افغانستان مدعی اند 
اعالمیه های شان  در  آشکارا  مردم اند.  حامی  آن ها  که 
می نویسند که حمله داخل شهر به ویژه در پایتخت را به 
انتقام حمالت بر مواضع شان در نقاط بیرون شهرها انجام 
می دهند. طبعاً حمالت هوایی بی رویه دولت در محالت 
مسکونی روستایی قابل دفاع و توجیه نیست که بهانه ای 

برای فشار طالبان بر ساکنان شهر باشد.

تلفات انسانی در قالب آمار
مرگ یا کشتار انسان ها که در ادبیات جنگی و نظامی در 
رسانه ها به آن تلفات نظامی و غیرنظامی می گویند، در 
افغانستان کم کم به امر روزمره بدل می شود و به ساده گی 
آمار از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، صلیب 
سرخ وزارت خانه های دفاع و داخله و سازمان هایی که از 
بابت جمع آوری چنین آماری فند می گیرند، دسته بندی 

می شود.
نظامی،  غیر  و  نظامی  کشته گان  ردیف  زیر  داده ها 
زخمیان، زنان، کودکان، کهن ساالن روستایی، شهری و 
از این دست تقسیم بندی می شوند و طبعاً باالترین آمار 

که جوانان است کم تر برجسته می شود.
در این آمار گاهی تلفات شورشیان که همانا بیش تر شان 
جوانان بیکار و بی روزگان روستاهای افغانستان هستند 
شریک  جز  گزینه ی  هم  و  شده  مغزشویی  هم  که 
داعش  شاخه  و  طالبان  مسلح  گروه های  با  شدن  جرم 
و   ارتش  به  نیز  دیگر  سمت  در  نمی یابند.  »طالبان« 
بی نهایت  جنگ  یک  نتیجه  در  که  می پیوندند  پولیس 
ناجوان مردانه به اصطالح عامیانه »مفت« کشته می شوند.

قریه های  از  از دوستان خانواده گی گفت در یکی  یکی 
شمال افغانستان او ۴۷۸ گور جوانانی را در یک گورستان 
شمرد که بر مزار شان یا درفش سرخ در وزیدن بود یا 
سنگ نوشته شهادت که در جریان وظیفه سربازی شهید 
شد. دوست دیگری از جنوب افغانستان از گورستان های 
بی نام و نشانی از جوانان طالب گفت که گاهی مادری 
فریاد  و  بر خاک خشک آن اشک می ریزد  یا همسری 

بلند می کند.
ماهه  سه  و  ماهه  شش  ساالنه،  آمار  در  جوانان  مرگ 
سازمان ملل متحد به همین گونه دسته بندی می شود 
اند، مادر  و این اعداد که در واقعیت انسان های جاندار 
تلفات  به عنوان  یا فرزند و عزیز کسی اند  و پدر کسی 
در  و  می شوند  دفترها  و  دیوان ها  ثبت  نظامیان  غیر 
سخنرانی های ساالنه رهبران و نهادهای بین المللی ذکر 

می شوند.

صلح با پیام مرگ
طالبان در دوحه مشغول چانه زنی با امریکاییان اند و در 
برابر کمره های تلویزیون های جهان، داد از انسان دوستی 
و  عام  قتل  به  بی رحمانه  جنگ جویان شان  اما  می زنند؛ 
ستانکزی  شیرمحمد  مشغول اند.  هم وطنان شان  کشتار 
از تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه می گفت در غزنی 
کسی جز افراد اداره امنیت ملی را نکشته اند، اگر روزی 
طالبان صلح کردند، امید دارم بر گورستان هزاران هزار 
آن ها  دستور  به  و  افراد شان  به دست  که  بی گناه  انسان 
کشته شده اند گذر کنند و گورنوشته ها را بخوانند و ببینند 
که چی کسی را کشته اند. بی بضاعت ترین افراد جامعه را 
که نان آور یک بیوه و چند کودک یتیم بودند و هیچ رابطه 

با ارتش، پولیس، امنیت و هیچ اداره دولتی نداشته اند.

قتلعامغیرنظامیان
از صفحه ۴


