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چرا اوضاع امنیتی افغانستان 

وخیم شده است؟

روایتی اروپایی
از افغانسـتان قرن نوزدهم

46

ــد  وزارت امــور داخلــه کشــور می گوی
ــک  ــای ی ــس اعض ــای پولی ــه نیروه ک
»بانــد خطرنــاک و حرفه یــی« را در 

ــد. ــت کرده ان ــل بازداش ــهر کاب ش
ســخنگوی  رحیمــی  نصــرت 
کــه  گفــت  داخلــه  امــور  وزارت 
یــک  اعضــای  بازداشت شــده گان 

بانــد خطرنــاک جرایــم ســازمان یافتــه 
ــه شــکل  ــه ب ــل می باشــند ک شــهر کاب
بــه جرم هــای گوناگــون  مســلحانه 

می زدنــد. دســت 
کــه  می گویــد  رحیمــی  آقــای 
ــام دارد  ــار ن ــروه مخت ــن گ ــرباند ای س
کــه بــه مختــار بی دنــدان مشــهور 

ــه،  ــروه فاطم ــن گ ــای ای ــت، اعض اس
مجیــب  و  نــوراهلل  عبدالصبــور، 

می باشــند. الرحمــن 
ــد:  ــه می گوی ــخنگوی وزارت داخل س
»بیشــترین جرم هــا را اینهــا قســمی 
نــام  فاطمــه  کــه  انجــام می دادنــد 
در ســر ســرک ســیلو، قســمت های 
کارتــۀ پــروان، ســر ســرک ســلیم 
ــی  ــح اهلل، تایمن کاروان، ســرک قلعــه فت
ــه روزهــای پنجشــنبه و جمعــه در  و ب
ســرک قرغــه، ایســتاد می شــد، بــه 
ــداً  ــی داد، بع ــا دســت م بعضــی موتر ه
بــه ســاحه  را  واســطه ها  صاحبیــن 
ــا  ــرد ی ــی می ک ــورد نظرشــان رهنمای م
در آنجــا بــا اســتفاده از مــواد خوراکــی 
آن را بیهــوش می کــرد و واســطه آن را 
بــا تلفن هــا و پول شــان می بردنــد و 
ــد  ــن بان ــن مســلح ای ــد ت ــم چن ــا ه ی

بــاالی ایــن نفــر می آمــد و بعــد از 
ــه روی  لت وکــوب صاحــب واســطه ب
ــی  ــپری بی هوش ــتفاده از س ــا اس آن ب
ــطه آن  ــرد و واس ــوش می ک آن را بی ه

را بــا خــود می بردنــد.«
داخلــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــش  ــه پی ــرانجام هفت ــه س ــد ک می گوی
طــی  بانــد  ایــن  اعضــای  تمامــی 
عملیاتــی پولیــس در مربوطــات حــوزه 
پنجــم امنیتــی پولیــس دســتگیر شــدند.
گفتنــی اســت کــه کابــل در ســال های 
اخیــر گــواه فعالیــت باندهــای تبهــکار 
بــوده کــه عــاوه بــر ســرقت امــوال و 
ــز  ــودن افــراد نی ــه رب موترهــا دســت ب

می زننــد.
ــد  ــان می ده ــنجی ها نش ــن نظرس آخری
شــهروندان  نگرانــی  بیشــترین  کــه 
جنایــی  جرایــم  افزایــش  از  کابــل 
می باشــد تــا حمــات انفجــاری و 

انتحــاری.
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امریــکا  ارتــش  جــوزف دانفــورد، رییــس ســتاد 
ــا  ــگ و درگیری ه ــل جن ــان کام ــا پای ــه ت ــد ک می گوی
در افغانســتان، الزم اســت نیروهــای امریکایــی در ایــن 

ــد. ــی بمانن ــور باق کش
ــدت  ــه حضــور درازم ــراً اشــاره ب ــارات ظاه ــن اظه ای
نظامــی امریــکا در افغانســتان دارد؛ موضوعــی کــه 
در ابــراز نظرهــای مقامــات امریکایــی حداقــل در 

دارد. تازه گــی  اخیــر  ماه هــای 
ــورد روز  ــرال دانف ــرز، ژن ــه نوشــتۀ خبرگــزاری رویت ب
ــت:  ــکا گف ــرۀ امری ــته  در کنگ ــۀ گذش ــنبۀ هفت چهارش
فکــر می کنــم تــا زمانــی کــه بــی ثباتــی در افغانســتان 
ــد  ــای ض ــظ نیروه ــه حف ــا ب ــد، م ــته باش ــه داش ادام

ــم. ــاز داری ــزم در آنجــا نی تروری
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود کــه امریــکا 
ــی و  ــرات طوالن ــر مذاک ــر درگی ــای اخی ــرف ماه ه ظ
پشــت درهــای بســته بــا نماینــده گان گــروه طالبــان بــر 

ــوده اســت. ــان دادن جنــگ ب ســر احتمــال پای
ــی، طــرح  ــات امریکای ــان و مقام ــع طالب ــۀ مناب ــه گفت ب
نیــز  و  افغانســتان  از  خارجــی  نیروهــای  خــروج 
ــی  ــه پایگاه ــر ب ــار دیگ ــتان ب ــه افغانس ــن اینک تضمی
ــل نخواهــد شــد، از  ــی تبدی ــرای تروریســم بین الملل ب
ــوده اســت. مســایل مــورد بحــث در ایــن گفتگوهــا ب

ــه  ــتان ک ــح افغانس ــرای صل ــکا ب ــژۀ امری ــتادۀ وی فرس
درگیــر مذاکــرات مســتقیم بــا طالبــان اســت، گفتــه کــه 
امریــکا در صورتــی کــه مطمیــن شــود تهدیــد امنیتــی 
از افغانســتان متوجــه جهــان نیســت، بــه ادامــه حضــور 

نظامــی در ایــن کشــور نیــاز نخواهــد داشــت.

وزارت امــور داخلــه از کشــته شــدن مســوول درجــه 
ــر  ــت غــور خب ــان در والی ــی طالب اول دادگاه صحرای

داده اســت.
ــته  ــی نوش ــر خبرنامه ی ــا نش ــروز ب ــن وزارت دی ای
هدف منــد  عملیــات  یــک  نتیجــۀ  »در  اســت: 
مشــترک نیروهــای قطعــات خــاص پولیــس بــا لــوای 
ــن  ــتاي غلمی ــته در روس ــی شــب گذش خــاص هوای
ــک ســرگروه دهشــت افگنان  ــور، ی ــت غ ــز والی مرک
طالــب کــه او نیــز مســوول محکمــه صحرایــی آنــان 
در والیــت غــور مي باشــد، کشــته شــد و یــک 
تعــداد ســاح و مهمــات هــراس افگنــان بــه دســت 

ــت«. ــده اس ــس آم ــای پولی نیروه
در ادامــۀ ایــن خبرنامــه آمــده اســت: »در ایــن 
ــک  ــات آن و ی ــا مهم ــاح ب ــل س ــات دو می عملی
ــب  ــان طال ــت افگن ــروه دهش ــم گ ــناد مه ــداد اس تع
ــه تعــداد شــش  ــه دســت پولیــس آمــده اســت و ب ب
منطقــه  آن  در  آنــان  ســایکل های  موتــر  عــراده 

ــت«. ــده اس ــب گردی تخری
ایــن فــرد شــماره یــک دادگاه صحرایــی گــروه 
ــه دور  ــت ک ــده اس ــته ش ــرایطی کش ــان در ش طالب
ــا  ــن گــروه ب ــده گان ای ــح نماین ششــم مذاکــرات صل
امریــکا بعــد از ظهــر روز پنــج شــنبه 9 مــه در قطــر 

ــت. ــان یاف پای
از ســوی دیگــر، ســفارت امریــکا در کابــل نیــز 
ــن  ــام ای ــر ازدح ــاط پ ــه نق ــت ک ــدار داده اس هش
شــهر به خصــوص ســاحات »وزیــر اکبرخــان و 
شــهرنو« تحــت تهدیــد شــدید امنیتــی قــرار دارد و از 
ــروری  ــت وگذار غیرض ــده از گش ــته ش ــردم خواس م

ــد. ــودداری کنن خ

اعضای خطرناک ترین شبکه جرمی در کابل بازداشت شدند

نظری پریانی حین کسب جایزه اعتماد

امریکا:
 حضور نظامی در افغانستان

 تا پایان جنگ ادامه خواهد داشت

مسوول درجه اول دادگاه صحرایی طالبان 

در غور کشته شد
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روایت احمدولی مسعود از روند صلح

کسبجایزۀ»اعتماد«
واعتمادسازیما



ــر  ــارِ دیگ ــک ب ــتان ی ــته، افغانس ــۀ گذش در هفت
ــی  ــود؛ رویدادهای ــی ب شــاهد رویدادهــای خونین
کــه به صــورِت ســازمان یافته به وســیلۀ گــروه 
طالبــان انجــام شــدند و ده هــا خانــواده را در 
آغــاز مــاه مبــارک رمضــان، مــاه غفــران و 
ــه  ــل ک ــۀ کاب ــم نشــاندند. حمل ــه مات رحمــت، ب
ــۀ  ــود و حمل ــی ب ــاد خارج ــک نه ــدِف آن ی ه
بغــان کــه فرماندهــی پولیــس را آمــاج قــرار داد، 

از خونین تریــن ایــن رویدادهــا بودنــد. 
حمــات طالبــان درحالــی افزایــش می یابنــد کــه 
ــا  ــکا ب ــای امری ــراً ششــمین دور گفت وگوه ظاه
ــه و از  ــان یافت ــدون نتیجــه پای ــان در قطــر ب طالب
ــی در  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــرف ریی این ط
ــه رســِم  ــان ب ــی طالب ــی 175 زندان ــدارِک رهای ت
اســت.  پل چرخــی  زنــدان  از  نیــت  ُحســن 
تــاش بــرای رهایــی ایــن زندانیــان، عمــًا 
ــه تصویــر  ضعــف و بی برنامه گــی حکومــت را ب
می کشــد. آزادی ایــن افــراد بــه ایــن دلیــل ســلب 
ــراد  ــا مجــال کشــتن اف ــه از آن ه شــده اســت ک
بی گنــاهِ دیگــری گرفتــه شــود. آن هــا بــه دالیــل 
سیاســِی محــض در زنــدان به ســر نمی برنــد، 
ــه  ــت ک ــی اس ــا فرصت ــرای آن ه ــدان ب ــل زن ب
ــران  ــوِن دیگ ــن خ ــت و ریخت ــه جنای ــت ب دس
نزننــد. امــا حکومــت ایــن فرصــت را نیــز 
می خواهــد بگیــرد و بــا رهایــی آن هــا یــک بــارِ 
ــی را  ــنگرهای انسان کش ــته س ــل گذش ــر مث دیگ
ــه مشــاور  ــب این جاســت ک ــق بخشــد. جال رون
شــورای امنیــت ملــی بــه دیــدن ایــن افــراد رفتــه 
و از آن هــا دلجویــی کــرده اســت. امــا دلجویــی 
ــته اند  ــت نداش ــه فرص ــرای این ک ــه؟! ب ــرای چ ب
کــه حمــات انتحــاری و مرگبــار را انجــام 
ــرد دســتگیر  ــۀ نب ــه از صحن ــرای این ک ــد؟! ب دهن
و بــه جــرم کشــتن انســان های بی گنــاه بــه 

ــده اند؟!  ــه ش ــدان انداخت زن
گذشــته  در  کــه  همان گونــه  سیاســت  ایــن 
ــد  ــه نخواه ــم نتیج ــده ه ــداد، در آین ــه ن نتیج
داد. طالبــان ُکل چهــار روز جرگــۀ مشــورتی 
ــزاف و  ــارِف گ ــه مص ــا آن هم ــی را ب ــای غن آق
اعامیــۀ  یــک  بــا  نفس گیــر،  راه بندان هــای 
ــد.  ــخ دادن ــن پاس ــۀ خونی ــد حمل ــاده و چن س
آن هــا عمــًا گفتنــد کــه فیصله هــای جرگــه 

حتــا اگــر خواســت مــردم افغانســتان هــم باشــد، 
طالبــان  نــدارد.  اهمیــت  پشــیزی  برای شــان 
فیصلۀ شــان را انجــام داده انــد، آن هــا حاضــر بــه 
ــه  ــه جنــگ فعلــی ب ــان بخشــیدن ب صـــلح و پای
ــگ  ــن جن ــتند. ای ــاده گی نیس ــانی و س ــن آس ای
ــت.  ــده اس ــار ش ــرو و اعتب ــۀ آب ــان مای برای ش
حــاال در ســطح جهانــی بــه ایــن گــروه دیگــر بــه 
ــگاه نمی شــود.  ــک گــروه تروریســتی ن چشــم ی
ــا کشــورهای مختلــف گســترش  ــا ب رابطــۀ آن ه
ــا  ــره ب ــز مذاک ــًا در پشــت می ــه اســت. عم یافت
امریــکا نشســته اند و چنــان بلندپروازانــه ســـخن 
ــِت  ــور و دول ــک کش ــه ی ــل این ک ــد مث می گوین
ــت  ــا به دس ــه از کج ــا هم ــند. این ه ــدر باش مقت

ــد؟  آم
نکنــد آقــای غنــی فکــر کــرده باشــد کــه این هــا 
ــان  ــک. طالب ــن ذال ــاهلل م ــوذ ب ــت، نع دادِ خداس
ــت های  ــون سیاس ــود را مره ــِی خ ــت فعل موقعی
ــتند.  ــتان هس ــت افغانس ــران دول ــِت رهب نادرس
هرچنــد کــه در ایــن سیاســت ها بــه انــدازۀ 
نیــز  افغانســتان  بین المللــی  متحـــدان  آن هــا 
مقصــر انــد ولــی گنــاه رهبــراِن ضعیــف و 
قدرت طلــِب کشــور اصــًا قابــل بخشــودن 
رابطه هــای  هــم  یــا  و  محاســبه ها  نیســت. 
ــگاه  ــوع ن ــان و ن ــا برخــی از ســران طالب آن هــا ب
ــه  ــان را ب ــوع، طالب ــن موض ــه ای ــه ب قوم محوران
یــک جریــان خطرنــاِک نظامــی ـ سیاســی مبــدل 
ــوری  ــس جمه ــرزی ریی ــد ک ــم حام ــرد. ه ک
هــم  و  او  نزدیــکاِن  از  برخــی  و  پیشــین 
اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــی  ــگاه قوم ــان ن ــه طالب ــکاِن او ب ــی نزدی و برخ
داشــتند. آن هــا بــه ایــن بــاور بودنــد کــه در ایــن 
جنــگ قــوم و تبــارِ خودشــان صدمــه می بینــد و 

ــد.  ــاق بیفت ــن اتفـ ــه ای ــد گذاشــت ک نبای
سیاســت قباحت زدایــی از طالبــان بــا همیــن 
ــن  ــروز از همی ــه ام ــا ب ــد و ت ــاز ش ــأ آغ منش
ــر  ــران اگ ــن رهب ــود. ای ــه می ش ــخور تغذی آبش
ــتند  ــتی می پنداش ــروه تروریس ــک گ ــان را ی طالب
کــه هدفــی جــز ویرانــی و بربــادی کشــور 
ــاره و  ــده و بی چ ــدر درمان ــاال این ق ــد، ح ندارن
ــد. سیاســت قباحت زدایــی  بریــده از مــردم نبودن
ــروف  ــل مع ــان ضرب المث ــادآور هم ــان ی از طالب

تیزدنــدان/  پلنــگ  بــر  »ترحــم  کــه  اســت 
ــی  ــای غن ــفندان«. آق ــر گوس ــود ب ــتمکاری ب س
ــه  ــود، ب در زمانــی کــه مســوول برنامــۀ انتقــال ب
ــودِن »هم تبارهــای  ــی ب صــورت آشــکار از زندان
ــن  ــد ای ــه نبای ــت ک ــرد و گف ــکایت ک خــود« ش
ــان از  ــی طالب ــد. رهای ــدا کن ــه پیـ ــت ادام وضعی
زندان هــا و عــدم صــدور فرمــان جنــگ بــه 
ســربازان بــرای مقابلــه بــا تروریســت ها، یکــی از 
برنامه هــای اصلــِی آقــای غنــی بــرای خدمــت بــه 
»یــک قــوم  مظلــوم« بــوده اســت. در حالــی کــه 
ــه  ــن نیســت و بیشــترین ضرب ــر چنی ــت ام واقعی
و ظلــم را از طالبــان پشــتون های افغانســتان 
خــورده و کشــیده اند. مگــر ســال های ســال 
جنــگ در جنــوب و شــرق متمرکــز نبــود؟ 
ــی و  ــادهای حکومت ــه نهـ ــان ب ــا طالب ــر باره مگ
غیرحکومتــی در مناطــق پشتون نشــین حملــه 

ــد؟  نکردن
طالبــان هیــچ وقــت جنــِگ خــود را قومــی 
نســاختند، حداقــل تــا بــه امــروز. و هیــچ وقــت 
نگذاشــتند کــه کســی فکــر کنــد کــه آن هــا بــرای 
ــفانه  ــه متأس ــزی را ک ــد. چی ــوم می جنگن ــک ق ی
رهبــران افغانســتان از آن می گذرنــد. آن هــا فــرق 
ــتند و  ــرده نتوانس ــت را ک ــوم و تروریس ــان ق می
بــه همیــن دلیــل حــاال وضعیــِت افغانســتان 
اســت.  شــده  خطرنــاک  و  رقت بــار  چنیــن 
آقــای غنــی هنــوز بــا همیــن نــگاه قوم محورانــه 
ــه  ــد ک ــد و می کوش ــمن نمی دان ــان را دش طالب
ایــن احســاس را بــه آن هــا نیــز منتقــل کنـــد. در 
ــِی  ــود را حام ــی خ ــای غن ــر آق ــه اگ ــی ک حال
ــه  ــه ک ــت، همان گون ــتان می دانس ــردم افغانس م
ادعــا می کنــد، بایــد پاســخ روشــن و صریــح بــه 

ــی داد.  ــان م ــات طالب حم
ــی،  ــت قوم ــت محافظ ــان و سیاس ــی زندانی رهای
ــان  ــث پای ــد و باع ــاز نمی کن ــی را ب ــچ گره هی
یافتــن جنــگ نمی شــود. اگــر پاســخ آقــای غنــی 
بــه طالبــان بــه همــان شــدت و قاطعیتــی می بــود 
ــروز  ــدون شــک ام ــد، ب ــا عمــل می کنن ــه آن ه ک
ــه  ــاهِد این هم ــا ش ــح م ــای صل در گفت وگوه

ــم.  ــاس نمی بودی ــرع و التم تض
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ــی ۲۰19،  ــخ ۳ م ــنبه در تاری کشــور تاجیکســتان و شــهر دوش
بین المللــِی  کنفرانــس  نخســتین  میزبــان  بیــان،  آزادی  روز 
ــی«  ــح و دموکراس ــتواری صل ــرای اس ــانه ها ب ــاعدت رس »مس
بــود. نماینــدۀ حکومــت تاجیکســتان، ســفیران کشــورهای 
ــن کشــور  ــان در ای ــر همکاری هــای جاپ ــا، رهب ــکا، بریتانی امری
ــس را  ــن کنفران ــی ای ــادهای بین الملل ــن از رؤســای نهـ و دو ت

ــد.  ــاح کردن افتت
نظــری پریانــی، مدیــر مســؤول روزنامــۀ مانــدگار کــه از 
ــزۀ  ــود، جای ــده ب ــوت ش ــس دع ــن کنفران ــه ای ــتان ب افغانس
در  بیــان  آزادی  بین المللــِی  جایــزۀ  یگانــه  کــه  »اعتمــاد« 
جمهــوری تاجیکســتان خوانــده شــده اســت را از جانــب 
ــان در  ــت آورد. همچن ــور به دس ــن کش ــانه های ای ــورای رس ش
ایــن کنفرانــس، کریــم امینــی از مدیــران طلوع نیــوز، جایزه یــی 
از جانــب میدیــا گــروپ تاجیکســتان را بــه هــدِف ایجــاد رابطه 
ــاِب  ــه بازت ــرد ک ــود ک ــور از آِن خ ــانه های دو کش ــان رس می
ــوادۀ  ــی خان ــۀ دلگرم ــی، مای ــانه های اجتماع ــیِع آن در رس وس

رسانه هاســت. 
ــدگار  ــۀ مان ــووِل روزنام ــر مس ــه مدی ــه ب ــاد« ک ــزۀ »اعتم جای
ــر در تاجیکســتان اســت کــه  ــزۀ معتب ــق گرفــت، تنهــا جای تعل
بین المللــی  کنفرانــس  یــک  بــرای نخســتین بار در ســطح 
ــدا  ــی اه ــگارِ خارج ــک روزنامه ن ــه ی ــان، ب ــون آزادی بی پیرام

ــت.  ــده  اس ش
ــرای کســب ایــن  ــدگار ب ــر مســوول روزنامــۀ مان انتخــاب مدی
ــوده اســت؛  ــوع ســازش و ســاخته کاری یی ب ــزه، بی هیــچ ن جای
بــه گونه یــی کــه روزهــا قبــل از برگــزاری آن کنفرانــس، 
کارگــزاراِن آن برنامــه در تاجیکســتان بــه همکاری دوستان شــان 
در افغانســتان، روی اشــخاص و رســانه های مختلــِف چاپــی در 
افغانســتان بــرای بــه اهــداِی ایــن جایــزه تمرکــز کــرده  بودنــد 
و در نهایــت بــا تأمــل روی برخــی شــاخص هایی کــه در نظــر 
داشــتند، مدیــر مســووِل روزنامــۀ مانــدگار را از میــان مدیــراِن 

ــزه دانســتند.  ــن جای ــِق ای رســانه های کشــور الی
 ایــن پیشــامد بــرای همــۀ دســت اندرکاراِن روزنامــۀ مانــدگار و 
خواننــده گاِن آن جدابیــِت خاصی داشــته و دارد. بــرای همکاراِن 
ایــن رســانۀ نوشــتاری واضــح اســت کــه کار در مــدِت بیــش 
ــدون خطــر و دردســر ممکــن  ــه، ب ــن روزنام از ده ســال در ای
ــِع  ــا مراج ــی ب ــاز و معامله ی ــچ امتی ــانه بی هی ــن رس ــوده. ای نب
ــیاهِ  ــای س ــه بازاره ــز از ورود ب ــا پرهی ــروت و ب ــدرت و ث ق
ــان و  ــرِخ آزادی بی ــوط س ــانی، خط ــگاری و خبررس روزنامه ن

ــت.  ــته  اس ــاس داش ــانی را پ اطاع رس
مانــدگار در میــان رســانه های چاپــی افغانســتان، بیشــترین 
ــاِب جســورانۀ  ــان کار و بازت ــا را در جری مشــکات و تهدیده
رخدادهــا و واقعیت هــا تجربــه کــرده  اســت. تهدیدهــای 
مختلــف از جملــه: حملــۀ مســلحانه یی کــه چنــد ســال 
ــه  ــن روزنام ــر مســووِل ای ــی مدی ــه جــاِن نظــری پریان پیــش ب
صــورت گرفــت، زندانی شــدن های غیرقانونــی و موقــِت او 
ــه وی  ــه علی ــازی هایی ک ــته، پرونده س ــای گذش در حکومت ه
ــی  ــرداری از تقلبات ــس از پرده ب ــه پ ــت و از جمل صــورت گرف
کــه در برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۰9 
صــورت گرفــت و مدیــر مســووِل مانــدگار به گونــۀ فرمایشــی 
و غایبانــه توســط یــک دادگاه در کابــل بــه دو ســال و شــش ماه 
حبــس تنفیــذی محکــوم شــد؛ همــه نشــان دهندۀ ســطح باالیــی 
ــوده  ــگاری ب ــان کارِ روزنامه ن ــِر او در جری ــدات در براب از تهدی

اســت. 
نهادهــای  و  تاجیکســتان  رســانه های  ارادۀ  و  رای  بنابرایــن 
ــر  ــی ب ــس مبن ــی و خارجــی ِحاضــر و داور در آن کنفران داخل
اهــدای جایــزۀ اعتمــاد بــه مدیــر مســوول مانــدگار، بــرای ایــن 
ــی برخــوردار اســت. همــکاران  ــه از ارزِش بســیار باالی روزنام
دســِت  آن کــه  ضمــن  مانــدگار  روزنامــۀ  قلم به دســتاِن  و 
ــود  ــه خ ــتان را ک ــانه های تاجیکس ــت اندرکاراِن رس ــۀ دس هم
در جریــان کارِ خبررســانی بــا مشــکات و محدودیت هــا 
همچنــان  کــه  می ســپارند  تعهــد  می فشــارند،  مواجه انــد 
کارِ  تعالــِی  و  بیــان  آزادی  ارزش  از  پاسداشــت  مســیر  در 

روزنامه نــگاری خواهنــد کوشــید. 
مانــدگار بــا به دســت آوردن جایــزۀ اعتمــاد از جمهــوری 
تاجیکســتان، آرزو دارد کــه آن کشــور نیــز در حفظ آزادی بیـــان 
ــون  ــه اکن ــی ک ــردارد؛ چنان ــر ب ــد و پُرثم ــیار بلن ــای بس قدم ه
افغانســتان علی رغــِم همــۀ مشــکاتی کــه دارد، جایــگاه 
شایســته یی در میــان کشــورهای آســیای مرکــزی و خاورمیانــه 

در امــِر اطاع رســانی و آزادی بیــان دارد. 

کسبجـایزۀ»اعتمـاد«
واعتمـادسـازیمـا

احمـد عمـران

قومگرایانه ِسیاسِت سرانجام
طالبان ُکِل چهار روز جرگۀ مشــورتی آقای غنی را با آن همه مصارِف گزاف و راه بندان های نفس گیر، با یک اعالمیۀ ساده و 
چند حملۀ خونین پاسخ دادند. آن ها عماًل گفتند که فیصله های جرگه حتا اگر خواست مردم افغانستان هم باشد، برای شان 
پشیزی اهمیت ندارد. طالبان فیصلۀ شان را انجام داده اند، آن ها حاضر به صـــلح و پایان بخشیدن به جنِگ فعلی به این 
آسانی و ساده گی نیســتند. این جنگ برای شان مایۀ آبرو و اعتبار شده است. حاال در سطح جهانی به این گروه دیگر به 
چشم یک گروه تروریستی نگاه نمی شود. رابطۀ آن ها با کشورهای مختلف گسترش یافته است، عماًل در پشت میز مذاکره 

با امریکا نشسته اند و چنان بلندپروازانه سـخن می گویند مثل این که یک کشور و دولِت مقتدر باشند!
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ریاسـت حکومـت وحـدت ملی بـر موضـوع پیشـین خود، 
مبنـی بـر آغـاز گفت وگوهـای صلـح با گـروه طالبـان تأکید 

دارد. 
مسـووالن در دفتـر رسـانه های ریاسـت حکومـت وحـدت 
ملـی، می گوینـد کـه رییـس حکومـت وحـدت ملـی روی 
آغـاز رونـد گفت وگوهای صلح بـا گروه طالبـان تأکید دارد. 
امـا، شـماری از شـخصیت های سیاسـی، برگـزاری جرگـۀ 
مشـورتی صلح و خواسـت پایان خشـونت از طالبان را یک 

رویکـرد تبلیغاتـی و کمپاینـی می داننـد.
رییـس  غنـی،  اشـرف  محمـد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
حکومـت وحـدت ملـی در مراسـم پایانـی جرگۀ مشـورتی 
صلـح کـه  بـه تاریـخ نهم ثـور آغاز گردیـد و به مـدت پنج 
روز ادامـه یافـت، از طالبـان خواسـت تـا به خشـونت پایان 

داده و درخواسـت مذاکـرات صلـح پاسـخ مثبـت دهنـد. 
زندانیـان  از  تـن   175 آزادی  بـه  اشـاره  بـا  غنـی  آقـای 
به خاطـر  کـه  گفـت  کشـور،  زندان هـای  از  طالبـان  گـروه 
آغـاز گفت وگوهـای صلـح بـرای طالبـان چـک سـفید داده 
اسـت. امـا گـروه طالبـان ایـن درخواسـت را بـا حمـات 
دهشـت افگنی بـر چنـد والیـت و یـک دفتـر خارجـی در 

پایتخـت کشـور پاسـخ دادنـد. 
گـروه طالبـان پـس از این درخواسـت، حمات تروریسـتی 
خـود را بـه والیت هـای، بغـان، فـراه و هـرات و بدخشـان 
شـدت بخشـیدند و در آخریـن حملـۀ ایـن گـروه بـه یـک 

)کونترپـارت/  بـه  موسـوم  کابـل  شـهر  در  خارجـی  دفتـر 
 )  Counterpart International Afghanistan
حداقـل 9 تـن کشـته و نزدیـک بـه ۲1 تـن زخمـی بـه جـا 

گذاشـت. 
و  شـهروندان  شـدید   واکنش هـای  بـا  حملـۀ  ایـن 
احمدولـی  اسـت.  شـده  مواجـه  سیاسـی  شـخصیت های 
صفحـۀ  در  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  نامـزد  مسـعود، 
و  صلـح  مشـورتی  جرگـۀ  نقـش  چگونه گـی  فیسـبوکش، 
تشـدید انتحـار و انفجـار در کابل را پرشـس برانگیز دانسـته 

اسـت.
یـک  بـه  امـروز  غنـی  اشـرف  کـه  افـزوده  آقـای مسـعود 
چهـرۀ جنجـال برانگیـز سیاسـی مبدل شـده اسـت؛ چنانچه 
بـا حضـور وی در قـدرت به عنـوان شـخص اول مملکـت 
هیچگاهـی نمی تـوان انتظـار ختم جنگ، رسـیدن بـه صلح و 

ثبـات را در افغانسـتان داشـت.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری اذعـان کرده اسـت:  
»تحریـم لویـه جرگـۀ صلـح حکومتـی« توسـط سیاسـیون 
و  جنگ هـا  تشـدید  یک سـو،  از  دولـت  بیـرون  و  داخـل 
انتحارگـری طالبـان از سـوی دیگر، فعالیت هـای رقیب  مآبانۀ 
صلـح آقـای خلیـل زاد و  نگرانی هـای شـدید جامعـۀ جهانی 
از وضعیـت عمومـی، همـه نشـان دهندۀ »شـاریده گی های« 
جدیـدی در بافـت نازک اجماع سیاسـی می باشـند که پیوند 
دوبـارۀ آن، رسـیدن بـه صلـح را بشـدت زمان گیر می سـازد.

بـه گفتـۀ او، تـاش بـی وقفـۀ آقـای اشـرف غنـی و تیـم 
کوچـک وی، بـرای تـداوم قـدرت تحت عنوان صلـح یا هر 
وسـیلۀ ممکـن، شـاید در حد یـک آرزو بـه بهانۀ بـاز کردن 
فصـل جدیـد سیاسـت با چهره هـای جدید سیاسـی صورت 
گرفتـه باشـد، امـا آغـاز ایـن فصـل و بـاب بـا »چهره هـای 
جنجـال برانگیـز« نـه تنهـا ممکـن نیسـت؛ بلکـه »تراژیدی« 

کشـور را همچنـان شـدت خواهد بخشـید.
در ایـن میـان، عـارف صمیـم معـاون سـخنگوی ریاسـت 
حکومـت وحـدت ملـی، بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوید که 
حکومـت مسـوول اسـت تـا بـا گـروه طالبـان مذاکـره کند. 
آقـای صمیـم بـا اشـاره بـه این کـه اگـر طالبـان حاضـر بـه 
گفـت:  چیسـت؟  حکومـت  عملکـرد  نشـوند،  گفت وگـو 
تأکیـد حکومـت بـر آغـاز گفت وگـو بـا طالبـان اسـت، امـا 
در صورتـی کـه طالبان آمـادۀ گفت وگو نباشـند، حکومت از 

قوت هـای نظامـی در برابـر آنـان اسـتفاده می کنـد. 
وحـدت  حکومـت  ریاسـت  دفتـر  سـخنگوی  معـاون 
ملـی همچنـان گفـت کـه کسـانی کـه مانـع فـراراه رونـد 
در  نظامـی  قوت هـای  از  باشـند  صلـح  گفت وگوهـای 

می شـود.  اسـتفاده  برابرشـان 
او گفـت که پیشـنهاد حکومت بـرای پایان خشـونت و آغاز 
گفت وگـو بـا گـروه طالبـان هنـوز بـاالی میـز کاری رییـس 

حکومـت وحـدت ملی قـرار دارد. 
همچنـان، عبدالصمـد حکیمـی فرمانـده لـوای چهـارم فرقۀ 
کمانـدو در والیـت هلمنـد اعام کرده اسـت کـه  گروه های 
دهشـت افگن، )داعـش و طالبـان( باید در میدان نبـرد از بین 

برده  شـوند.
آقـای حکیمـی افزود: هـراس افگنان بـا اسـتفاده از امکانات 
در  دیگـر  اسـتخباراتی  گروه هـای  و  همسـایه  کشـورهای 
بـر شـهروندان  پیـش  از  بیشـتر  را  نبـرد  تـا  تـاش اسـت 

افغانسـتان تحمیـل کننـد.
پایان گفت وگوهای قطر

ایـن در حالـی اسـت کـه دور ششـم گفت وگوهـای صلـح 
میـان زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ وزارت خارجـۀ امریـکا در 
امـور صلـح افغانسـتان گـروه طالبـان روز پنجشـنبه، 19 ثور 

بـه پایان رسـید. 
زلمـی  خلیـل زاد، نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا در تویتـرش گفتـه 
اسـت کـه رونـد گفت وگوهـا به آهسـته گی بـه پیش می رود، 
امـا نیـاز اسـت تـا در مـورد صلـح افغانسـتان آهسـته ولـی 

برداریم.  قـدم  محکـم 
آقـای خلیـل زاد گفتـه کـه مذاکـرات بـا طالبـان روی چهـار 
مـورد اساسـی؛ جـدول زمانـی خـروج قوت هـای خارجی، 
حصـول اطمینـان از اینکـه از خاک افغانسـتان برضـد امریکا 
حملـه نشـود، آماده گـی طالبان بـه مذاکرات میان شـهروندی 

و آتـش بـس پایـدار بحـث و گفت وگـو کرده انـد.
همچنـان، گـروه  طالبـان در اعامیـۀ پایانی، این نشسـت را 

خوانده اند.  مثبـت 
در اعامیه یی که از نشـانی گروه طالبان منتشـر شـده اسـت، 
آمـده کـه در ششـمین دیـدار بـا نماینـده گان امریکایی روی 
»مسـوده  یی کـه در دوره هـای قبلـی ترتیب یافته بـود« بحث 

و گفت وگـو صـورت گرفته اسـت.
بـر اسـاس اعامیـۀ طالبـان: »در دور بعـدی مذاکـرات بـر 
باقـی مانـده بحث هـای الزم انجـام خواهـد شـد.«  مـوارد 
تاریخـی بـرای برگـزاری دور بعدی این مذاکرات مشـخص 

است. نشـده 
پیـش از ایـن سـهیل شـاهین، سـخنگوی گـروه طالبـان، در 
قطـر گفته بـود که شـکاف کوچکـی در گفت وگوهای گروه 

طالبـان با نماینـدۀ امریکا وجـود دارد.

اخیـراً یـک مقـام ارشـد وزارت امـور خارجـۀ ایـران گفتـه 
اسـت کـه در صـورت تـداوم تحریم هـای وضـع شـده از 
سـوی امریـکا بـر ایـن کشـور، حکومـت ایـران ممکـن از 

مهاجـران افغانسـتان بخواهـد ایـن کشـور را تـرک کننـد.
عبـاس عراق چـی، معاون وزارت خارجۀ ایـران در گفت وگو 
بـا شـبکۀ »صداوسـیما« جمهوری اسـامی ایران گفته اسـت 
کـه در حـال حاضر حدود سـه میلیون مهاجر افغانسـتانی در 

ایران حضـور دارند.
آقـای عراق چـی در ادامـۀ ایـن گفت وگـو گفتـه اسـت کـه 
مهاجـران افغانسـتانی حدود دو میلیون شـغل در این کشـور 
را اشـغال کـرده انـد کـه بـا ایـن وجود، سـاالنه سـه تـا پنج 

میلیـون یـورو از ایـران خارج می شـود.
معـاون وزارت خارجـۀ ایـران در ایـن گفت وگـو همچنـان 
متهـم  افغانسـتان  سـاختن«  »بحرانـی  بـه  متهـم  را  امریـکا 
نمی خواهنـد  انسـانی  لحـاظ  بـه  کـه  می گویـد  و  می کنـد 
مهاجـران افغانسـتان را از کشورشـان بیـرون کننـد، امـا اگـر 
»مجبـور شـوند، تبعاتـش بـر عهـدۀ امریـکا خواهـد بـود.«

کشـورش  در  افغانسـتانی ها  حضـور  کـه  داشـت  بیـان  او 
هزینه بـر اسـت و وقتـی تحریم هـای امریـکا بـر این کشـور 
فـروش  می شـود،  محـدود  شـان  مالـی  منابـع  کنـد،  اثـر 
نفـت ایـران بـه صفـر خواهـد رسـید، آنـان مجبـور هسـتند 
سیاسـت های ویژه یـی بـرای اقتصـاد خـود اعمـال کننـد و 
ممکـن، در یکجـا بـه یـک نقطه یـی برسـند کـه نتواننـد این 
هزینه هـا را ادامـه دهند و در آن صورت ممکـن، از مهاجران 

افغانسـتانی خواهنـد خواسـت تـا ایـران را تـرک کننـد.
واکنـش  ایـران،  خارجـۀ  وزارت  معـاون  گفته هـای  ایـن 

حکومـت و شـهروندان افغانسـتان را در پـی داشـته اسـت. 
مسـووالن در وزارت امـور خارجـۀ کشـور گفتـه انـد کـه 
مقام هـای ایرانـی نبایـد از حضـور مهاجـران افغانسـتانی در 

آن کشـور »اسـتفادۀ سیاسـی« کننـد.
بـه  بایـد  ایـران  کـه  اسـت  گفتـه  کشـور  خارجـۀ  وزارت 
توافق نامه یـی کـه میـان دو کشـور امضـا شـده اسـت، پایبند 
و  مهاجـران  وزارت  در  مسـووالن  هـم،  سـوی  از  بمانـد. 
برگشـت کننده گان گفتـه انـد کـه ایـران بایـد بـه مهاجـرت 
بـه عنـوان پدیـدۀ اجتماعـی و حقـوق بشـری نگاه کنـد، نه 

پدیـدۀ سیاسـی.
وزارت مهاجـران و برگشـت کننـده گان همچنان گفته اسـت 
کـه در صـورت برگشـِت مهاجـران افغانسـتانی بـه کشـور، 
آماده گی هـا بـه رسـیده گی بـه یـک میلیـون مهاجـر را دارد.
در سـوی دیگـر، شـماری از شـهروندان بـه ایـن بـاور انـد 
اسـت.  امـن«  افغانسـتانی ها  خـون  »برکـت  بـه  ایـران  کـه 
محمـد مـرادی، یکـی از کاربـران شـبکۀ اجتماعی فیسـبوک 
در واکنـش بـه گفته هـای عراق چـی در صفجـۀ رسـمی اش 
نوشـته اسـت: این نکته بر کسـی پوشـیده نیسـت که سـتون 
اصلـی مدافعـان حـرم، لشـکر فاطمیون اسـت کـه عمدتًا از 

شـهروندان افغانسـتان تشـکیل شـده اسـت.
آقـای مـرادی افزوده اسـت کـه معـاون وزارت خارجۀ ایران 
»بـا عبـور از دریاچـۀ خـون شـهدای مدافـع حـرم و لشـکر 
ایـران  افغانسـتانی ها کـه  فاطمیـون و از برکـت خون هـای 
را بـرای عراق چـی و امثـال عراق چـی امـن کـرده انـد، بـه 
صداوسـیما آمـد و مهاجریـن افغانسـتانی مقیـم ایـران را بـه 

اخـراج تهدیـد کرد.«

عبدالحـی خراسـانی، یکی دیگـر از کاربران شـبکۀ اجتماعی 
فیسـبوک نوشـته اسـت کـه ُهشـدارهای ایـران را باید جدی 
گرفـت. آقـای خراسـانی افزوده اسـت کـه اگـر تحریم های 
امریـکا شـدت یابد، تشـدید بحران در افغانسـتان، سیاسـت 

راهبـردی آن هـا در برابـر منافـع امریکا می باشـد.
او گفتـه اسـت: »ایـران می توانـد به بهانـۀ خـروج مهاجران، 

ملیشـیای فاطمیـون را وارد افغانسـتان کند«.
مطالعـات  مرکـز  پیشـین  رییـس  تمنـا،  فرامـرز  داکتـر 
یادداشـتی  در  کشـور  خارجـۀ  امـور  وزارت  اسـتراتیژیک 
در صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش، از بازگشـت مهاجـران بـه 
افغانسـتان حمایـت کـرده و گفتـه اسـت، اگـر مهاجریـن 
افغانسـتان بـه کشـور بـاز گردنـد، تأثیـر ژرفی بـر روندهای 

گذاشـت. خواهـد  کشـور  توسـعه یافتگی 
آقـای تمنـا در ادامـۀ یادداشـتش از عباس عراق چـی، معاون 

وزیـر خارجـۀ ایـران سپاسـگزاری کـرده و گفتـه اسـت: »او 
بـه یـاد مـا آورد کـه مهاجـرت چقـدر ذلت بـار و تحقیرآمیز 
اسـت. او بـه مـا یـاد داد کـه خانـۀ انسـان حتـا اگـر ویـران 
باشـد، لذتـی دارد کـه هیـچ کاخ دیگـران نـدارد. او بـه یـاد 
مـا آورد کـه تـرک خانـه محقـر، اما زیبـای پـدری و مهمان 
اجبـاری دیگـران شـدن یعنـی چشـیدن بی پایـان طعـم ذلت 

و تحقیـر«.
حالـی  در  ایـران  خارجـۀ  وزارت  معـاون  سـخنان  ایـن 
بربنیـاد گزارش هـا، در سـال های  مطـرح شـده اسـت کـه 
گذشـته، ایـران صدهـا شـهروند افغانسـتانی را در گروه های 
شـبه نظامی وابسـته بـه خـود در کشـورهای منطقـه بـه ویژه 
اسـت.  فرسـتاده  جنـگ  بـه  و  کـرده  سـازماندهی  سـوریه 
گزارش هـا نشـان می دهـد کـه در این میـان، ده ها تـن از این 

افـراد کشـته شـده اند. 

چکسفیدغنیوپاسخسرخطالبان
ریاست حکومت وحدت ملی:

حکومت مسوول است 
تا با گروه طالبان مذاکره کند

وزرات خارجۀ افغانستان به ایران:

از مهاجران استفادۀ 
سیاسی نکنید

روح اهلل بهزاد
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تیــودور فونتانــه )1۸19- 1۸9۸( یکــی از نماینــده گان 
ــرن نُزدهــم  ــی در ق ــات ریالیســتی آلمان برجســتۀ ادبی
روزنامه نــگار،  داروســاز،  حیــث  بــه  او  اســت. 
نویســنده و شــاعر فعــال بــوده اســت. شــاعر در 
ــت  ــتان« سرنوش ــز افغانس ــش حزن انگی ــۀ »نمای قطع
ــا در افغانســتان  ــز ســپاهیان اســتعماری بریتانی غم انگی
را بــه تصویــر کشــیده اســت. در جنــوری 1۸۴۲ 
مــردم افغانســتان علیــه حضور اســتعمارگران انگلیســی 
در کابــل قیــام کردنــد. اردوی بریتانیــا در برابــر قیــام 
ــینی از  ــز عقب نش ــری به ج ــتان راه دیگ ــردم افغانس م
کابــل نداشــت. ایــن اردو بــه تاریــخ ششــم جنــوری از 
ــه عقب نشــینی کــرد. افــراد ایــن اردو  کابــل شــروع ب
در تــاِش آن بودنــد تــا خــود را در مرحلــۀ نخســت 
ــربازان  ــدادی از س ــا تع ــه در آن ج ــاد ک ــه جال آب ب
بریتانیایــی زیــر فرمــان جنــرال ربــرت مســتقر بودنــد، 
ــربازان  ــاز س ــان آغ ــردم افغانســتان از هم ــانند. م برس
انگلیســی در حــال عقب نشــینی را مــورد حملــه قــرار 
دادنــد. در نتیجــۀ حمله هــای جنگ جویــان افغانســتان 
ــن  ــن از ای ــه هزار ت ــدود س ــوری، ح ــتم جن در هش
ــۀ  ــا در نتیج ــن نیرو ه ــۀ ای ــدند. بقی ــته ش ــراد کش اف
ــیزدهم  ــا س ــتان ت ــی افغانس ــای مردم ــات نیرو ه حم
ــه  ــردی ک ــا ف ــد. تنه ــای در آمدن ــوری 1۸۴۲ از پ جن
ــن  ــک ت ــرد، ی ــه در ب ــده ب ــان زن ــکر ج ــن لش از ای
 William( ــدن ــام برای ــام ویلی ــه ن ــی ب ــور نظام دکت
ــتعماری  ــای اس ــخ جنگ ه ــود. در تاری Brydon( ب
ــن  ــه اردوی ای ــود ک ــاری ب ــتین ب ــن نخس ــا ای بریتانی

ــد. ــه رو می ش ــت روب ــا شکس ــه ب ــور بدین گون کش
ــن ســال های  ــه بی ــی تیودور فونتان ــدار آلمان شــاعر نام
ــرد. وی در  ــی می ک ــدن زنده گ ــا 1۸59 در لن 1۸55 ت
ایــن زمــان بــه مطالعــۀ تاریــخ و فرهنــگ بریتانیــا روی 
ــر  ــر ب ــه تأثی ــی او ک ــت اصل ــه مأموری ــر چ آورد. اگ
ــت  ــود حکوم ــه س ــا ب ــت بریتانی ــانه ها و سیاس رس
پریــوس آلمــان بــود بــه کــدام نتیجــۀ مطلوب نرســید، 
امــا او بــا فرهنــگ سیاســی ایــن کشــور در آن روز گار 
ــا  ــودی اردوی بریتانی ــرد. ناب ــدا ک ــوب پی ــنایی خ آش
ــن  ــردم ای ــر خاطــره و روان جمعــی م در افغانســتان ب

جزیــره تأثیــر مانــدگاری از خــود بــر جــای نهــاد.
فونتانــه از ادیبــان و شــاعران بنــام زبــان آلمانی اســت. 
قطعــۀ »نمایــش حزن انگیــز افغانســتان« از جملــه 
ــِت  ــا اهمی ــود ام ــته نمی ش ــی او پنداش ــعار متعال اش
ــم از  ــه ه ــت ک ــت اس ــتر از آن جه ــعر بیش ــن ش ای
ــده گان  منظــر مــردم افغانســتان و هــم از منظــر خوانن
اروپایــی به ویــژه بریتانیایــی، یکــی از صحنه هــای 
ــتعماری و  ــای ضداس ــاک جنگ ه ــک و هولن دراماتی

ــیده اســت. ــر کش ــه تصوی ــتعماری را ب اس
ایــن قطعــه توســط چندیــن تــن از هنرمنــدان آلمانــی 
از جملــه آوازخوانــان ایــن کشــور، شــاید بــه منظــور 
بین المللــی  نیرو هــای  کنونــی  شکســت  ایمــای 
و پیش بینــی یــک سرنوشــت مشــابه بــرای آنــان 
ــا  ــه( و ی ــم )دیکلم ــۀ ترن ــه گون ــرزمین، ب ــن س در ای

ــت. ــده اس ــده ش ــیقی خوان ــا موس ــف ب تصنی

نمایش حزن انگیز افغانستان
برف دانه ها رقص کنان از آسمان فرو د می آیند
تک سواری زخمی بر  دروازۀ شهر جال آباد
بر گردن کمیت از پا مانده اش آویخته است.

پاسداران بیدار بانگ بر می آورند:
»آنجا کیست؟«

و سوار زخمی با آخرین نیرو:
»منم؛ تک سواری مانده از لشکری عظیم؛

پیامی دارم از رفیقانم!«
»از کجا؟«
»از کابل«

گوییا با آخرین نفس بر زبان آورد نام کابل را 
و در شهر همهمه یی پیچید.

سرلشکر انگلیس سپاهی را از اسپ به زیر آورد.
سرما با هزاران خنجر باد،

دریده بود تن زخمی اش را.

سربازان آن پیکر نیمه جان را فراز آوردند
درون حصار سنگی،

کنار آتشی که در بخاری دیواری زبانه می کشید.
و گرما به جان نیمۀ او رمقی بخشید

و نفس عمیقی و حکایتی:
»ما سیزده هزار مرد جنگی،
راهنمایان، زنان و کودکان،

و در کمین آنانی که قصد جان ما داشتند.
ــا را  ــد، کشــتند  بی شــماری از م ــا شــبیخون زدن ــه م ب

و ســرما نیــز بــای جــان مــا بــود.
لشکریان تار و مار شدند و ره ناپیدا بود
و آنکه زنده ماند سرگردان در این سرما،

و خدا به من زنده گانی بخشید؛
شاید در دوردست ها ره گم کرده گانی باشند

و امید نجاتی.« 
و سرلشکر انگلیس، سر ربرت

فراز باروی بلند آمد و
سربازان و افسران در قفایش.

بانگی برآورد:
»شب تاریک و برفی سنگین می بارد

و آنانی که می جویند ما را،
نخواهد پیدای مان کنند.

در این سردی و سیاهی.
اگر بسیار نزدیک

بسان نابینایان در این سرما و سردی
نخواهندمان دید،

و شاید که بشنوند صدای ما را
بخوانیم سرودهای حماسی

با صدای بلند و شیپورها
تا برود به دوردست ها

تا فراخنای شب و سرما
و سرودهای میهنی یکی پی  دیگری

از گلوگاه های سربازان
در دل شب می پیچید.

نخستین ها سرودهای شادیانۀ انگلیسی،
 و سرود های سبزه زاران کوهستان

و اما فرجامین ترانه ها،
سوگنامه های اندوه و ماتم.
شب تا روز و شبی دیگر

بر طبل ها کوبیدند و شیپور ها
بیهوده کوبیدند و نواختند

کسی نشنید صدایی و ندید نشانی.

کس نبود در آن سیاهی تاریک و تباه،
تا بشنود صدای طبل و شیپور و سرود را.

و تنهــا تک ســوار مصدومــی از افغانســتان  بــه آن 
ــید.  ــره« رس »جزی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افغانســتان

)FriedrichEngels(فریدریشانگلس
برگردانبهفارسی:رنگیندادفرسپنتا

یاد داشت مترجم 
ــه هــگل اشــاره  ــه یــک جملــۀ منســوب ب کارل مارکــس ب
ــا  ــت و ام ــده اس ــل ش ــیار نق ــون بس ــا کن ــه ت ــد ک می کن
ــاظ  ــت، از لح ــزوده اس ــر آن اف ــود او ب ــه خ ــی ک تکمله ی

ــت: ــده اس ــیار آموزن ــی بس تاریخ

و  رویداد هــا  همــۀ  کــه  می گویــد  جایــی  در  »هــگل 
ــد. وی  ــار رخ می دهن ــی دوب ــخ گوی ــخصیت ها در تاری ش
ــۀ  ــه گون ــت ب ــد: نخس ــه کن ــه اضاف ــد ک ــوش می کن فرام

ــدی.« ــۀ کم ــه گون ــار دوم ب ــراژدی، ب ت

در این جــا متنــی از یــک گــزارش فریدریــش انگلــس 
آزمایــش  و  انگلیــس  و  افغــان  اول  جنــگ  دربــارۀ 
بریتانیایی هــا بــه منظــور اســتقرار ســلطه در ایــن کشــور را 
ــه خــودم می شــود  ــا جایــی کــه مربــوط ب نقــل می کنــم. ت
بــه ایــن بــاورم کــه تــاش کشــور های غربــی بــه منظــور 
تغییــر نظــام سیاســی افغانســتان از ســال ۲۰۰۲ تــا امــروز، 

)Theodor Fontane( تیودور فونتانه
برگردان به فارسی دری: رنگین دادفر سپنتا

کابل، ۲۷ اپریل ۲۰۱۹

درآزمـونتاریـخ
نوزدهم قرن افغانسـتان از اروپایی یتی وا ر
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)Theodor Fontane( تیودور فونتانه
برگردان به فارسی دری: رنگین دادفر سپنتا

کابل، ۲۷ اپریل ۲۰۱۹

ــه شکســت انجامیــده  ــی ب ــاد یــک برداشــت نولیبرال ــر بنی ب
ــن بــاورم  ــه ای ــن ب اســت. دیگــران را نمی دانــم امــا م
ــت  ــی و دموکراســی در غیب ــۀ دموکراســی تحمیل ــه تجرب ک
دموکرات هــا بــه گونــۀ غم انگیــزی در کشــور مــا شکســت 
ــه  ــا کــه ن ــن ســرزمین گویی ــخ در ای خــورده اســت. و تاری
ــذاب آور  ــدی ع ــک تراژی ــۀ ی ــه به گون ــدی ک ــۀ کمی به گون

تکــرار شــد.
ایــن برگــردان از روی متــن آلمانــی جلــد چهاردهــم 
ــون در ۴۶  ــا کن ــه ت ــس ک ــس و انگل ــدۀ مارک ــار چاپ ش آث
ــه  ــه اســت. کســانی ک ــد، انجــام یافت ــاب انتشــار یافته ان کت
ــد  ــد، می توانن ــی بخوانن ــان آلمان ــه زب ــن را ب ــد مت می خواهن
بــه ایــن مجلــد رجــوع کننــد. ایــن گــزارش در صفحه هــای 
7۲ تــا ۸۳  قابــل دسترســی اســت. فریدریــش انگلــس ایــن 
متــن را بــه تاریــخ دهــم آگســت 1۸75 بــه زبــان انگلیســی 
نوشــته اســت. وی گزارشــش از ایــن جنــگ را با اســتفاده از 
ــه در  ــی ک ــران انگلیس ــدان و گزارش گ ــای کارمن گزارش ه
ــد  ــاب می یافتن ــدن بازت ــی لن ــانه های چاپ ــان در رس آن زم
ــد،  ــترس بودن ــل دس ــی قاب ــتعماری علن ــناد اس ــا در اس و ی
ــای  ــی کمبود ه ــار برخ ــزارش دچ ــن گ ــت. ای ــته اس نگاش
اطاعاتــی اســت. تعریــف نگارنــده از افغانســتاِن آن زمــان 
بیشــتر مبتنــی اســت بــر برداشــت اســتعمارگران انگلیســی از 
ایــن کشــور در قــرن نزدهــم. کســانی کــه معاهــدۀ گندمــک 
)۲۶ مــی 1۸79( را خوانده انــد، بــه یــاد دارنــد کــه در 
ــت.  ــات« آن اس ــتان و ملحق ــخن از »افغانس ــز س ــا نی آن ج
برداشــت فریدریــش انگلــس از ســاحت افغانســتان آن روز 
ــتان آن  ــی از افغانس ــران انگلیس ــه گزارش گ ــتی ک ــا برداش ب
ــر از برداشــت های  ــد، همســانی دارد. برخــی دیگ روز دارن
ــه  ــه ب ــد ک ــتی هایی دارن ــی کاس ــاظ تاریخ ــده از لح نگارن
ــده  ــردم. آن ع ــدام نک ــاح آن اق ــت داری در اص ــل امان دلی
از خواننده گانــی کــه روایــت دقیق تــر از ایــن ماجــرا 
را می خواهنــد داشــته باشــند، بهتــر اســت بــه جلــد 
ــاد  ــگارش زنده ی ــخ« ن ــیر تاری ــتان در مس ــت »افغانس نخس

ــد. ــه کنن ــار مراجع ــد غب میر غام محم

افغانستان
افغانســتان ســرزمین گســتردۀ آســیایی اســت  کــه در شــمال 
ــارس و  ــان ف ــن ســرزمین می ــد موقعیــت دارد. ای غــرب هن
ــد  ــوس هن ــان هندوکــش و اقیان ــد و از ســوی دیگــر می هن
ــای  ــامل والیت ه ــور ش ــن کش ــته  ای ــرار دارد. در گذش ق
خراســان و کوهســتان فــارس، هــرات، بلوچســتان کشــمیر 

و همچنیــن بخــش مهمــی از پنجــاب بــود. در داخــل 
مرز هــای امــروزی افغانســتان بیشــتر از چهــار میلیــون 
تــن زنده گــی می کننــد. ســرزمین ایــن کشــور بســیار 
ــای  ــترده، کوه ه ــای گس ــامل وادی ه ــه ش ــت ک ــوع اس متن
می شــود.  بســیار  تنگه هــای  و  ژرف  دره هــای  شــامخ، 
ــی  ــت جغرافیای ــه دارای موقعی ــور هایی ک ــۀ کش ــد هم مانن
ماننــد افغانســتان  انــد، ایــن کشــور نیــز دارای آب وهــوای 
بســیار متفــاوت اســت. در مناطــق همــوار و فرورفتــه درجــۀ 
ــه  ــد، درحالی ک ــانتی گراد می رس ــۀ س ــا 5۴ درج ــرارت ت ح
ــد.  ــرف ان ــیده از ب ــال پوش ــام س ــش تم ــای هندوک قله ه
ــه بخش هــای  ــن ســرزمین نســبت ب قســمت های شــرقی ای
ــوع  ــا در مجم ــد، ام ــر دارن ــوای گرم ت ــی آن آب و ه غرب
ــا  ــردتری دارد. ب ــوای س ــد ه ــه هن ــبت ب ــور نس ــن کش ای
ــان تابســتان و زمســتان و  ــای هــوا می ــه دم ــاوت ک ــن  تف ای
ــد؛  ــاوت می باش ــیار متف ــب  و روز بس ــان ش ــن می هم چنی
ــی دارد.  ــوای شفابخش ــرزمین آب و ه ــن س ــم ای ــا این ه ب
ــد،  ــن ســرزمین وجــود دارن ــه در ای ــی ک بیشــتر بیماری های
ــی  ــد و گاه ــای چشــم ان ــب، ســرماخورده گی و التهاب ه ت
ــرزمین  ــود. س ــده می ش ــنده دی ــۀ کش ــه گون ــه ب ــم آبل ه
در  درخت هــای خرمــا  اســت.  افغانســتان حاصل خیــز 
واحه  هــای شــنی و نیشــکر و پنبــه در وادی هــای گــرم 
بــه  اروپایــی  میوه هــای  انــواع  می دهنــد.  حاصــل  آن 
ــر  ــه هزار مت ــا س ــای دو ت ــا ارتفاع ه ــی ت ــی در مناطق فراوان
ــیر  ــی ش ــرای زنده گ ــه ب ــی ک ــد. در جا های ــت می آین به دس
ــد و در  ــی زین ــات م ــن حیوان ــت، ای ــاعد اس ــگ مس و پلن
ــود  ــاه وج ــرگ و روب ــرس، گ ــور خ ــن کش ــای ای جنگل ه
دارنــد. حیوان هــای مــورد نیــاز انســان نیــز در کشــور پیــدا 
ــی  ــه فراوان ــز ب ــل نی ــه دار و قره ق ــپندان دنب ــوند. گوس می ش
ــور  ــن کش ــپ های ای ــد. اس ــود دارن ــور وج ــن کش در ای
رشــید و از نــژاد خــوب انــد. از شــتر و خــر بــرای باربــری 
ــی  ــه فراوان ــز ب ــه نی ــگ و گرب ــز، س ــد؛ ب ــتفاده می کنن اس
ــله کوه های  ــۀ سلس ــن، از ادام ــر ای ــزون ب ــود. اف ــدا می ش پی
همالیــا بــه جانــب جنــوب غــرب کوه هــای ســلیمان میــان 
افغانســتان و بلــخ کوه هــای پاراپامیــرا ادامــه یافتــه اســت کــه 
در اروپــا راجــع بــه آن معلومــات اندکــی در دســت اســت. 
ــل  ــد و رود کاب ــن ســرزمین هلمن ــای ای ــن رودبار ه مهم تری
ــد؛  ــمه می گیرن ــش سرچش ــا از هندوک ــن دریا ه ــت. ای اس
ــا  ــد و در اتــک ب ــه جانــب شــرق ادامــه می یاب ــل ب رود  کاب
ــاری  ــرب ج ــب مغ ــد جان ــود؛ هلمن ــا می ش ــند یک ج س
می شــود و پــس از گذشــتن از منطقــۀ سیســتان بــه هامــون 

ــزی  ــل در دوران آب خی ــد نی ــد مانن ــزد. هلمن ــح می ری زاری
کــه آب از کناره هایــش ســرازیر می شــود، زمیــن هــای 
بخش هــای  ایــن  می ســازد.  حاصل خیــز  را  اطرافــش 
مناطــق  شــامل  رود،  کرانه هــای  از  بــرون  حاصل خیــز 
جنوب غــرب می شــود. مهم تریــن شــهر های افغانســتان 
پایتخــت کابــل، غزنــی، پشــاور و قندهــار انــد. کابــل شــهر 
زیبایــی اســت کــه در مــدار ۳۴.1۰ درجــۀ شــمالی و ۶۰.۴۳ 
ــذرد.  ــل از آن می گ ــای کاب ــرار دارد، دری ــرقی ق ــه ش درج
ــراون  ــای ف ــد. باغ ه ــی ان ــا و چوب ــل باصف ــای کاب خانه ه
ــازند.  ــزی می س ــرۀ دل انگی ــل را دارای منظ ــهر، کاب ــن ش ای
کوه هــای  محاصــرۀ  در  روســتا هایی  میــان  در  کابــل 
ــل  ــاری کاب ــای معم ــن بن ــت دارد. مهم تری ــاع موقعی کم ارتف
ــی اســت  ــهر بزرگ ــر اســت. پشــاور ش ــاه باب ــزار شاهنش م
ــن  ــر تخمی ــزار نف ــدود صد ه ــنده گان آن ح ــمار باش ــه ش ک
ــه روزگاری  ــم ک ــتۀ مه ــا گذش ــهری ب ــی ش ــود. غزن می ش
ــکوه  ــود، ش ــود ب ــلطان محم ــدار س ــاه نام ــت پادش پایتخ
گذشــته را از دســت داده و امــروز بیشــتر یــک شــهر ویــران 
اســت کــه در نزدیکی هــای آن مــزار ســلطان محمــود 
قــرار دارد. قندهــار در ســال 175۴ بــر یــک شــهر قدیمــی 
ــز  ــه مرک ــی ک ــال 177۴ زمان ــا س ــهر ت ــن ش ــت. ای ــا یاف بن
ــتان  ــت افغانس ــت، پایتخ ــال یاف ــل انتق ــه کاب ــت ب حکوم
بــود. قندهــار حــدود 1۰۰ هــزار نفــوس دارد. در ایــن 
ــا  ــه  ب ــک محوط ــذار آن در ی ــاه بنیان گ ــزار احمدش ــهر م ش
دیوار هــای بلنــد و یــک بنــای مقــدس قــرار دارد کــه حتــا 
ــاه  ــه آن پن ــت کاران ب ــی جنای ــد وقت ــز نمی توان ــاه نی پادش
ببرنــد، آن هــا را از آن جــا بــرون آورد. موقعیــت جغرافیایــی 
ــه  ــی ب ــت ویژه ی ــردم آن اهمی ــت م ــتان و خصوصی افغانس
ــد.  ــه می ده ــیای میان ــدۀ آس ــا آین ــه ب ــور در رابط ــن کش ای
ــدرت  ــا ق ــلطنتی اســت ام ــن کشــور س ــی ای ــام حکومت نظ
ــدار  ــه ناپای ــای مغــرور آن اقتدارگرایان پادشــاه در ادارۀ رعای
اســت. ایــن کشــور پادشــاهی توســط والیــان اداره می شــود 
کــه مالیــات را بــه نماینده گــی از مرکــز جمــع آوری نمــوده 

ــد.  ــال می دهن ــت انتق ــه پایتخ و ب
آزادی خــواه  و  سرســخت  شــجاع،  مــردم  افغان هــا 
ــت  ــال داری و زراع ــه م ــا ب ــان تنه ــردم افغ ــند؛ م می باش
می پردازنــد و بــه تجــارت و پیشــه وری بــه دیــدۀ حقــارت 
می نگرنــد و آن هــا را بــه هنــدوان و ســایر باشــنده گان 
شهرنشــین می گذارنــد. اشــتغال در جنــگ بــرای آنــان 
ــا از  ــه موجــب نجــات آن ه ــۀ هیجــان آوری اســت ک حادث
ــه  ــا ب ــود. افغان ه ــه می ش ــال آور و کار روزان ــی م زنده گ
شــاخه های قومــی تقســیم شــده اند کــه بــر هر شــاخۀ 
ــی را  ــت فیودال ــی از حاکمی ــک نوع ــه ی ــای قبیل آن رؤس
ــه  ــبت ب ــا نس ــر آن ه ــرت پایان ناپذی ــد. نف ــال می کنن اعم
ــتگی  ــدم وابس ــه ع ــان ب ــت و دلبستگی ش ــوع حاکمی هر ن
فــردی مانــع از آن می شــود تــا یــک ملــت نیرومنــد 
ــژه همیــن خصوصیــت نداشــتن هــدف  ــه وی ــا ب شــوند؛ ام
ــایه های  ــا همس ــود ت ــب می ش ــش موج ــداری در کن و ناپای
ــه  ــانی ب ــا به آس ــه افغان ه ــه ک ــند، بدین گون ــی باش خطرناک
هیجــان می آینــد و می تواننــد به آســانی مــورد اســتفادۀ 
ــا  ــد ب ــد کــه هوشــیارانه می توانن ــرار بگیرن سیاســت بازانی ق
ــان  ــب تحریک ش ــا، موج ــای آن ه ــه هیجان ه ــن  زدن ب دام
شــوند. دو قبیلــۀ اصلــی افغــان هــا عبــارت انــد از درانی هــا 
و غلجایی هــا کــه در رقابــت همیشــگی بــا یک دیگــر قــرار 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــر اس ــی نیرومندت ــرۀ دران ــد. تی دارن
ــاه  ــاِن ایشــان خــود را پادش ــا خ ــر و ی ــه امی ــم اســت ک ه
ــد پادشــاه ســاالنه در حــدود  ــرد. درآم افغانســتان اعــام ک
ــۀ خــودش دارای  ــا در قبیل ــر اســت. وی تنه ــون دال ده میلی
قــدرت نامحــدود اســت. نیرو هــای منظــم عســکری بیشــتر 
مرکــب از درانی هــا، بقیــۀ افــراد اردو یــا از اعضــای قبایــل 
دیگــر انــد و یــا از ماجراجویــان جنگی یــی کــه بــه آرزوی 
کســب معــاش و یــا تــاراج بــه خدمــت نظامــی درمی آینــد. 
قاضیــان  توســط  اغلــب  شــهر ها  در  دادســتانی  نظــام 
ــل  ــرای ح ــدرت ب ــه ن ــا ب ــا افغان ه ــود، ام ــی می ش عمل
ــای  ــد. خان ّه ــل می جوین ــون توس ــه قان ــان ب مشکل های ش
ــری  ــا حــق تصمیم گی آن هــا دارای صاحیــت مجــازات حت
ــون  ــام خ ــن انتق ــند. گرفت ــی می باش ــرگ و زنده گ ــر م ب
ــا  ــزرگ اســت؛ ام ــوادۀ ب ــا مســؤولیت خان ــان افغان ه در می
ــردم دارای  ــن هــم افغان هــا اگــر تحریــک نشــوند، م ــا ای ب
ــان در  ــان چن ــق مهم ــد و ح ــت ان ــعت نظر و خوش نی وس
میــان آن هــا مقــدس اســت کــه اگــر دشــمن خونــِی آن هــا 
ــا  ــر ب ــا اگ ــد و حت ــورده باش ــان را خ ــان و نمک ش ــم ن ه
حیلــه بــه نــان و نمــک دســت  یافتــه باشــد، از تهدیــد انتقــام 
ــد از  ــردی می توان ــن ف ــه چنی ــی ک ــا جای ــان اســت ت در ام
دیگــران  تهدید هــای  برابــر  در  مهمــان دارش  حمایــت 
برخــوردار گــردد. از لحــاظ دینــی، افغان هــا مســلمان 
ــه  ــب کور کوران ــه تعص ــا ب ــا مبت ــد؛ ام ــنی مذهب ان و س
نیســتند و پیوندهــای خویشــاوندی میــان ســنیان و شــیعیان 
امــِر غیر عــادی نیســت. افغانســتان در دوران هــای گوناگــون 
ــت.  ــته اس ــرار داش ــا ق ــا و فارس ه ــت مغول ه ــر حاکمی زی
ــتان،  ــای هندوس ــه کناره ه ــا ب ــیدن بریتانیایی ه ــش از رس پی
هندوســتان  وادی هــای  بــه  ســتیزه جویانه  تهاجم هــای 
همــواره از افغانســتان صــورت گرفتــه اســت. ســلطان 
محمــود کبیــر، چنگیز خــان، تیمــور لنــگ و نادر شــاه 
ــال  ــده اند. در س ــتان ش ــیر وارد هندوس ــن مس ــه از ای هم
ــگ  ــر جن ــه هن ــاه ک ــادر، احمد ش ــرگ ن ــس از م 17۴7 پ
ــه  ــرد ک ــم می گی ــود، تصمی ــه ب ــری او آموخت ــر رهب را زی
ــام داری  ــد. در دوران زم ــارس برهان خــودش را از ســلطۀ ف
ــاه  ــعت و رف ــاظ وس ــود از لح ــه اوج خ ــتان ب وی افغانس

ــود و  ــدوزایی ب ــۀ س ــه قبیل ــق ب ــت. وی متعل ــت یاف دس
ــه غنایمــی را  ــود ک ــن ب ــه انجــام داد ای ــی ک نخســتین عمل
ــرده  ــاراج ب ــه ت ــای او از هندوســتان ب ــه ولی نعمــت متوف ک
ــال 17۴۸  ــه در س ــد ک ــادر ش ــود. وی ق ــب ش ــود، صاح ب
والیــان مغولــی کابــل و پشــاور را بتارانــد و پــس از گــذر از 
ســند بــا ســرعت زیــاد پنجــاب را فتــح کنــد. قلمــرو او از 
خراســان تــا دهلــی گســترده بــود؛ وی حتــا بــا دولت هــای 
ــی  ــای نظام ــن حرکت ه ــد. ای ــگ ش ــر جن ــا درگی مرهته ه
ــز  ــز نی ــای صلح آمی ــه هنر ه ــا وی ب ــدند ت ــع از آن نش مان
ــخ دان  ــاعر و تاری ــوان ش ــه عن ــن[ ب ــردازد. وی ]همچنی نپ
شــناخته می شــود. او در ســال 177۳ در گذشــت و پســرش 
ــت،  ــوار را نداش ــف دش ــام وظای ــی انج ــه توانای ــور ک تیم
ــه  ــار ک ــور پایتخــت را از قنده ــر مســندش نشســت. تیم ب
توســط پــدرش بنــا نهــاده شــده و طــی ســالیان کوتــاه بــه 
یــک مرکــز پرجمعیــت و آبــادان تبدیــل شــده بــود، دوبــاره 
ــای  ــی او جدایی ه ــال داد. در دوران حکمران ــل انتق ــه کاب ب
قبیله یــی کــه پــدرش آن هــا را بــا توانایــی ســرکوب 
ــال 179۳  ــور در س ــدند. تیم ــده ش ــدداً زن ــود، مج ــرده ب ک
ــاه  ــد. ش ــین او ش ــاه زمان جا نش ــرش ش ــت و پس درگذش
زمــان می خواســت قــدرت مســلمانان هنــد را تحکیــم 
بخشــد. ایــن اقــدام او می توانســت بــه تهدیــد بزرگــی بــرای 
حاکمیــت بریتانیــا تبدیــل شــود، ایــن امــر تــا جایــی جــدی 
 )Sir John Malcolm( تلقــی شــد کــه ســر جــان ملکــم
ــت  ــا دس ــر افغان ه ــا اگ ــد ت ــیل ش ــرزی گس ــق م ــه مناط ب
ــا  ــان ب ــا شــود. هم زم ــع آن ه ــد، مان ــی بزنن ــدام اقدام ــه ک ب
ــروع  ــا ش ــا فارس ه ــا را ب ــا گفت وگوه ــی ه ــن، بریتانیای ای
ــش  ــان دو آت ــا را می ــان ه ــا افغ ــه کمــک آن ه ــا ب ــد ت کردن
ــه  ــرا ک ــد چ ــا غیر ضــروری بودن ــن اقدام ه ــد. ای ــرار دهن ق
زمان شــاه بــا توطیه هــا و شــورش ها در داخــل کشــور 
ــه  ــزرگ او در نطف ــای ب ــود و برنامه ه ــار ب ــودش گرفت خ
ــد  ــه بتوان ــد این ک ــه امی ــود ب ــرادر او محم ــدند. ب ــه ش خف
حکومتــی را در هــرات ایجــاد کنــد، بــه ایــن شــهر حملــه 
کــرد. پــس از این کــه برنامــۀ فتــح هــرات شکســت خــورد، 
محمــود متــواری فــارس شــد. شــاه  زمــان بــه کمــک قبیلــۀ 
ــه   بارکزایــی کــه در رأس آن ســرفراز خــان قــرار داشــت ب
تخــت ســلطنت رســید. تعییــن یــک شــخص نامحبــوب بــه 
ــاه زمان  ــان ش ــان حامی ــی می ــب ناراحت ــر موج ــث وزی حی
ــد.  ــازماندهی کردن ــه وی س ــی را علی ــا توطیه ی ــد و آن ه ش
ــان را  ــرفراز خ ــاه زمان س ــد و ش ــف ش ــه کش ــن توطی ای
ــا  ــد ت ــوت کردن ــود دع ــران از محم ــرد. توطیه گ ــدام ک اع
ــه  ــیر و ب ــان اس ــاه زم ــد. ش ــتان بیای ــه افغانس ــارس ب از ف
دســت محمــود کــور شــد. در برابــر شــاه محمود کــه 
ــت  ــورد حمای ــود، شاه شــجاع م ــا ب ــت درانی ه ــورد حمای م
ــلطنت  ــۀ س ــر اریک ــی ب ــت. وی مدت ــرار گرف ــا ق غلجایی ه
تکیــه کــرد امــا در نهایــت بیشــتر بــه دلیــل خیانــت حامیــان 
ــد.  ــده ش ــیک ها پناهن ــه س ــورد و ب ــت خ ــودش شکس خ

در ســال 1۸۰9 ناپلیــون، جنــرال ژوردان )Gardane( را 
ــرای  ــارس( ب ــاه ف ــان )پادش ــور تشــویق فتح علی خ ــه منظ ب
ــن،  ــا ای ــان ب ــتاد. هم زم ــارس فرس ــه ف ــد ب ــه هن ــه ب حمل
ــار  ــه درب ــتون را ب ــود الفنس ــدۀ خ ــا نماین ــت بریتانی حکوم
ــارس تحریــک  ــه ف ــا او را علی شاه شــجاع گســیل داشــت ت
ــهرت  ــدرت و ش ــه ق ــنگ ب ــان رنجیت س ــن زم ــد. در ای کن
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــود ک ــیک ها ب ــران س ــید. او از رهب رس
توانایی هــای بســیار خــود ســرزمینش را از دســت افغان هــا 
آزاد ســاخته و پاد شــاهی خــودش را در پنجــاب ایجــاد 
ــی  ــرام بخش ــورد احت ــا م ــت ت ــیله او توانس ــرد. بدین وس ک
ــود  ــرای محم ــرد. ب ــرار گی ــا ق ــا و بریتانیایی ه از مهاراجاه
میســر نشــد تــا بــرای مــدت طوالنــی تختــش را نگــه  دارد. 
فتح خــان کــه متناســب بــا ایجابــات منافعــش میــان محمــود 
و شاه شــجاع در نوســان بــود توســط کامــران پســر محمــود 
ــه  ــه ب ــۀ بی رحمان ــه گون ــا و بعــداً ب دســتگیر، نخســت نابین
ــن  ــی گرفت ــر در پ ــن وزی ــد ای ــۀ نیرومن ــید. قبیل ــل رس قت
ــه  ــجاع ب ــواری  و شاه ش ــود مت ــد، محم ــون او ش ــام خ انتق
ــه دلیــل  ــه قــدرت رســید. ب عنــوان دست نشــانده مجــدداً ب
ــدرت  ــی می شــد، از ق ــه شــاه شــجاع موجــب ناراحت این ک
کنــار  زده شــد و بــه جایــش یکــی از برادرانــش بــه قــدرت 
ــن  ــت و ای ــه هــرات رف ــس از ســقوط ب رســید. محمــود پ
شــهر را تــا درگذشــتش در ســال 1۸۲9 در اختیــار داشــت. 
پــس از مــرگ او پســرش کامــران جانشــین او شــد. قبیلــۀ 
بارکزایــی وقتــی بــه پیــروزی دســت یافــت، کشــور را بیــن 
ــرزمین  ــن س ــه در ای ــه ک ــرد؛ همان گون ــیم ک ــود تقس خ
معمــول اســت ایــن قبیلــه نیــز دچــار افتــراق شــد چــرا کــه 
وحــدت ایــن مــردم تنهــا در برابــر دشــمِن مشــترک ممکــن 
ــرادران دوســت محمد خــان پشــاور را در  اســت. یکــی از ب
ــت؛  ــه می پرداخ ــنگ مالی ــه رنجیت س ــت و ب ــرول داش کنت
ــان  ــار را. هم زم ــوم قنده ــرادر س ــی را، ب ــر غزن ــرادر دیگ ب
بــا ایــن دوســت محمد خــان بــرادر نیرومندتــر در کابــل بــه 

ــت. ــدرت می پرداخ ــال ق اعم
ــارس  ــال 1۸۳5 در ف ــا در س ــیه و بریتانی ــه روس ــی  ک زمان
ــد،  ــه بودن ــه همدیگــر مصــروف توطی ــه علی و آســیای میان
 )Alexander Burnes( ــس ــاندر برن ــا الکس بریتانیایی ه
را بــه نــزد امیر دوســت محمد فرســتادند. وی پیشــنهاد 
ــر دوســت محمد مطــرح کــرد  ــا امی ــا انگلیــس را ب اتحــاد ب
ــا توافــق او روبــه رو شــد. حکومــت هنــد بریتانیایــی  کــه ب
خواهــان یــک اتحــاد کامــل بــا وی بــود امــا در برابــر آن در 
واقعیــت بــه او چیــزی نمــی داد. در همیــن زمــان، در ســال 
ــه کمــک مستشــاران و تشــویق روس هــا  1۸۳۸ فارس هــا ب
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ــه  ــود ک ــته ب ــال گذش ــرب س ــرج عق ــار ب ــن ب اولی
بــرای  ریاســت جمهوری  دفتــر  تلفنــی  دعــوت 
ــم  ــن ه ــید و  م ــم رس ــح برای ــورد صل ــات در م ماق
بافاصلــه بــه نســبت ضیقــی زمــان دعــوت بــه 
ــردم  ــا م ــه مشــوره ب ــی ب ــت کاف ــود وق ــات و نب ماق
ــا  ــم ی ــت نی ــک صحب ــا ی ــد ب ــه نمی ش ــان و اینک م
ــس  ــک عک ــی و ی ــرف غن ــای اش ــا آق ــاعته ب یک س
فیســبوکی، بــه معضلــی بــه پیچیدهگــی صلــح 

افغانســتان پرداخــت، از خیــر ماقــات گذشــتم.
تــا اینکــه چنــدی قبــل از تدویر لویــه جرگۀ مشــورتی 
صلــح، جنــاب اســتاد ســیاف، جنــاب امــراهلل صالــح، 
جنــاب عمــر داودزی و جنــاب حمــداهلل محــب، 
ــه  ــن دعــوت ب ــه از م ــه  و صمیمان ــک محترمان ــر ی ه
ــد و مــن  شــرکت در پروســۀ صلــح حکومــت نمودن
هــم بنابــر دالیلــی موجــه معــذرت خواســتم. پیشــتر از 
آن از اشــتراک در کنفرانــس صلــح مســکو و دعــوت 
کنفرانــس صلــح قطــر نیــز معــذرت خواســته بــودم.

دســتیابی  چگونگــی  خصــوص  در  روی هم رفتــه، 
بــه صلــح پایــدار بــه بعضــی از ایــن دوســتان نظــرم 
ــاز  ــرای آغ ــه ب ــودم ک ــنهاد داده ب ــودم. پیش را داده ب
ــه  ــا ب ــه م ــش از هم ــتان، پی ــح در افغانس ــۀ صل پروس
ــکیل  ــودی، تش ــان خ ــاق کان می ــاع و وف ــک اجم ی
ــۀ  ــرون از حیط ــح بی ــی صل ــتقل مل ــاد مس ــک نه ی
ــی  ــع سیاس ــای ذی نف ــات چهره ه ــت و مداخ حکوم
ــا  ــخصیت های ب ــب ش ــا ترکی ــه ب ــادی، بلک و اقتص
ــای  ــر از قالب ه ــان فرات ــه حضورش ــی ک ــاد مل اعتم
تنــگ حکومتــی، قومــی و حزبــی باشــد، در چارچوب 

ــم. ــتان نیازمندی ــامی افغانس ــوری اس ــام جمه نظ
نهــاد مســتقل ملــی صلــح، بــا تدویــن برنامــۀ صلــح، 
ــا اقشــار متنــوع و مختلــف مــردم  و معرفــی  تفاهــم ب
ــر  ــد آغازگ ــده می توانن ــره کنن ــای مجــرب مذاک تیم ه
ــاد  ــت نه ــاد و تقوی ــند. ایج ــح باش ــی صل ــۀ مل پروس
ــدر،  ــت مقت ــک دول ــود ی ــح در نب ــی صل ــتقل مل مس
ــان  ــی م ــدرت مل ــع ق ــی از موض ــد نمایندهگ می توان
بکنــد. تذکــر دادم کــه بــا همچــو رونــد شــفاف صلــح 
ــدون  ــش ب ــای کاری خوی ــردم و تیم ه ــا م ــراه ب هم
ــم  ــاش خواهی ــاکار ت ــۀ رض ــه گون ــازی ب ــچ امتی هی

ــم. ــۀ مفصــل داری ــاب برنام ــن ب ــا در ای ــرد و م ک
همچنــان هشــدار دادم، صلحــی کــه بــه میــدان 
ــای  ــان چهره ه ــادی می ــی و اقتص ــری سیاس امتیازگی
ــد،  ــی و سیاســی محــدود باش ــدۀ حکومت ــناخته ش ش
ــه دور  ــح نیســت، صلحــی ک ــرای صل ــه ب صلحــی ک
باطــل جنــگ را تضمیــن نمایــد و بســیاری مــواردی 

کــه اصــًا بــه صلــح تعلقــی نــدارد و کمکــی 
ــتیم. ــح نیس ــازی صل ــو ب ــش همچ ــا بخ ــد، م نمی کن
ــات  ــا از نظری ــان م ــتان مهم ــی از دوس ــد بعض هرچن
ــه، از  ــد، روی هم رفت ــتقبال کردن ــی اس ــه نیک ــان ب م
ــر از  ــی، غی ــرف غن ــای اش ــۀ آق ــه برنام ــی  ک آنجای

آنچــه مــا پیشــنهاد داده بودیــم، متفــاوت بــود و پیــش 
ــن. ــم و همی ــخی نیافتی ــت، پاس می رف

نفــس واقعیــت روایــت بــاال، تحریــم نیروهــای 
ــت از  ــتقبال حکوم ــد( و اس ــا ب ــوب ی ــی )خ سیاس
ایــن تحریــم بهنــام تجریــد نیروهــای سیاســی، فقــط 

تشــتت و پراکندهگــی بیشــتر سیاســی و موضــع 
ــر  ــح در براب ــرای صل ــا را ب ــکننده تر م ــف و ش ضعی
جنــگ بهنمایــش می گــذارد، نــه موضــع قــدرت ملــی 
مــان را کــه بــدون آن رســیدن بــه صلــح خیــال باطلــی 

ــش نیســت. بی
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و  جنـگ  بـرای  غنـی  اشـرف  مبهـم  ارادۀ  و  سیاسـت 
عوام فریبانـه  و  آرمان گرایانـه  شـعارهای  صلح خواهـی، 
سرپرسـتان نهادهـای امنیتی، سیاسی سـازی نهادهـای امنیتی، 
قطـع همـکاری نیروهـای امریکایـی با شـورای امنیـت ملی 
و خاصتـًا، حکومـت داری سـلیقه یی آقـای غنـی، نهادهـای 
امنیتـی کشـور را شـدیداً آسـیب رسـانیده، ضمـن افزایـش 
تلفـات نیروهـای امنیتـی، فرصـت حمـات تهاجمـی برای 
هراس افگنـان را به شـکل بی سـابقه فراهم کرده اسـت. برای 
وضاحت بیشـتر، روی عوامل متذکـره به طور جداگانه بحث 
می کنیـم. نخسـت، آقـای غنی بـرای مبـارزه و مصالحه، هیچ 
طـرح و اسـتراتژی ملی نـدارد. او از یک طـرف، پان امنیتی 
سـال را تحـت نـام »عملیات خالـد« تصویب کـرد. از طرف 
دیگـر، بـه قـول خـودش، بـرای »صلح بـا عـزت« چیغ های 
بلنـد کشـید و جرگـۀ مشـورتی برگزار کـرد، امـا دردناک تر 
از همـه اینکـه در میـان شـعارهای مبهم صلـح و جنگ، آزاد 
کـردن 175 طالـب را در حالـی در دسـتور کارش قـرار داد 
که شـهادت ده هـا تن از نیروهای امنیتی کشـور بـه خبرهای 

معمولـی ایـن روزها مبدل شـده اسـت. 
نقـش سرپرسـتان نهادهـای امنیتی در وخامت اوضـاع امنیتی 
کشـور را اینگونـه بایـد نوشـت کـه اسـداهلل خالـد بعـد از 
انتصـاب اش بـه عنـوان سرپرسـت وزارت دفـاع ملـی، جـز 
شـعارهای عوام فریبانـه و آرمان گرایانـه، کوچکتریـن اقـدام 
کـه تقویـت اردوی ملـی، شکسـت دشـمن و یـا کاهـش 
فعالیت هـای هراس افگنـی را بـه دنبـال داشـته باشـد، روی 
دسـت گرفتـه نتوانسـت. آقای خالـد بعد از آنکه سرپرسـتی 
وزارت دفـاع را بـه عهـده گرفـت، چنـد شـعار بـزرگ امـا 
بـدون عمـل را مـروج کـرد. مهمتریـن شـعارهایش این بود 
کـه، »موقـف سـربازان اردوی ملـی منبعـد دفاعـی نـه بلکه 
تعرضـی خواهـد بود«، »سـر می زنیـم و سـنگر می گیریم«، و 
بـار دیگـر گفـت: »هیـچ یـک از زخمی هـای اردوی ملی در 
میدان هـای جنـگ باقـی نخواهد مانـد«. اما واقعیـت امر این 
اسـت کـه امـروز، سـربازان اردو بیشـتر از هر زمـان دیگری 
مـورد حمـات دشـمن قـرار گرفتـه اند، بـرای سـاعت ها و 
روزهـا در محاصـره هراس افگنـان گیـر مانـده انـد و حتـا 

زخمی هـای آنهـا نیـز در میدان هـای نبـرد و به خاطـر نبـود 
امکانـات بـرای انتقال، جان های شـیرین ایشـان را از دسـت 

اند.  داده 
سرپرسـت قبلـی وزارت داخلـه امـراهلل صالـح، ماننـد آقـای 
خالـد بـه شـعارها و بیانیه های فیسـبوکی اکتفا کـرد. به جای 
راه انـدازی عملیات هـای نظامـی و سـرکوب هراس افگنـان، 
بـه نشـر فهرسـت توزیع کننـده گان مواد مخدر و دسـتگیری 
چنـد جـوان زورگـوی کـه در پس کوچه هـای کابـل متهم به 
آشـوبگری و زورگویـی بودنـد، اقـدام کرد اما نـه تنها کاری 
نتوانسـت بلکـه تـوان، مدیریـت، اعتبـار و پرسـتیژ وزارت 
داخله را شـدیداً آسـیب رسـانید. مهمترین ناتوانـی مدیریتی 
عملیـات  راه انـدازی  صالـح،  آقـای  عوام فریبانـه  اقـدام  و 
ناموفـق بـرای دسـتگیری عبدالحمیـد خراسـانی بـود. طبـق 
فهرسـت های نشرشـده توسـط آقای صالح، آقای خراسـانی 
متهـم بـه زورگویـی و آشـوبگری بود، امـا آقـای صالح حتا 
تـوان مقابلـه و دسـتگیری او در کوچه هـای شـهر کابـل را 
نداشـت چـه رسـد بـه مدیریـت وزارت داخلـه و موفقیـت 
جنـگ در کشـور. خاصـه حـرف اینکـه کوچکتریـن اقدام 
کـه تقویـت نیروهای امنیتی، شکسـت دشـمن و یـا تضعیف 
روحیـه هراس افگنی را به دنبال داشـته باشـد، توسـط آقایان 

صالـح و خالـد صـورت نگرفت. 
بعـد از آقـای صالـح و تعیـن مسـعود اندرابـی بـه عنـوان 
سرپرسـت وزارت داخلـه، امیدواری ها بـرای بهبود وضعیت 
امنیتـی افزایـش یافـت امـا آقـای اندرابـی جـز تداوم شـعار 
پراکنـی، طـرح و اسـتراتژی جدیدی با خود نداشـت. ضمن 

فقـدان یـک اسـتراتژی مشـخص و تعریـف شـده از جنـگ 
و دشـمن، سیاسی سـازی منسـوبین نظامـی، دسـتگاه امنیتـی 
کشـور را شـدیداً متضـرر کـرده اسـت. مداخـات بیرونـی 
در وزارت داخلـه، نقـش و جایـگاه اندرابـی را بـه عنـوان 
اسـت.  بـرده  سـوال  زیـر  شـدیداً  وزارت  ایـن  سرپرسـت 
برخـی از زیـر دسـتان آقـای اندرابـی از حمایـت فوق العاده 
ارگ نشـینان برخـوردار اند و ایـن امر باعث تقابل منسـوبین 
ایـن وزارت بـا مردم ملکی کشـور نیز شـده اسـت. تقابل در 
فرماندهـی امنیه بلخ، حضور زیردسـتان اندرابی در جلسـات 
ارگ و برخـورد دوگانـه در خصـوص دسـتگیری زورگویان 
و آشـوبگران در کشـور، مهمتریـن عامـات چنددسـتگی و 

سـلیقه محـوری در وزارت داخلـه بـوده می توانـد. 
در نهایـت، حکومـت داری سـلیقه یی آقـای غنـی نـه تنهـا 
فضـای تعامـل را بـه تقابـل مبـدل کـرد بلکـه وحـدت ملی 
را شـدیداً صدمـه زد، بی اعتمـادی و بی ثباتـی سیاسـی را بـه 
میـان آورد و فاصلـه بـزرگ میان ملت و حکومـت نیز ایجاد 
موضع گیری هـای  و  سـلیقه یی  نتیجـه حکومـت داری  شـد. 
بـه  را  افغانسـتان  ملـت  و  تنهـا حکومـت  نـه  احساسـاتی 
طـور گسـترده متضـرر کرده اسـت بلکـه حامیـان بین المللی 
نمـوده  نیـز خشـمگین  را  امریکایـی  مقامـات  به خصـوص 
اسـت. احضـار مشـاور امنیـت ملـی آقـای غنـی در وزارت 
خارجـه امریـکا و قطـع همـکاری مقامات سیاسـی و نظامی 
امریکایـی بـا شـورای امنیـت ملـی آقـای غنـی از تازه تریـن 
پیامدهایـی اسـت کـه امنیـت ملـی، منافـع ملـی و سیاسـت 

خارجـی کشـور را شـدیداً بـه خطـر انداخته اسـت. 

چرا اوضاع امنیتی 
افغانستان 
وخیم شده است؟

صلحامتیازطلبانهیامردممحورانه
روایت احمدولی مسعود از روند صلح
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درآزمـونتاریـخ...
هم زمــان  و  زده  می شــد،  پنداشــته  هنــد  و  افغانســتان 
بــا آن یــک تــن از جاسوســان روســی و یــک تــن از 
جاسوســان فــارس نیــز وارد کابــل شــدند. در نهایــت 
ــه  ــل این ک ــه دلی ــد ب ــر ش ــان ناگزی ــت محمد خ امیر دوس
ــه  ــد، ب تقاضا هــای او را بریتانیایــی هــا پیوســته رد می کردن
ــل  ــس از کاب ــد. برن ــن درده ــل ت ــب مقاب ــای جان تقاضا ه
ــر  ــد زی ــا در هن ــرال بریتانی ــر جن ــد. گورن ــد ش ــۀ هن روان
ــی  ــن )W. Macnaghten( در پ ــکرترش مکنات ــر س تأثی
ــن  ــه خاطــر ای ــر دوســت  محمد خــان را ب ــا  امی آن شــد ت
تصمیمــش کــه در واقــع خــود آن هــا مجبــورش کــرده بــود، 
ــه  ــا او را از قــدرت ب ــد. او تصمیــم گرفــت ت مجــازات کن
ــر  ــان حقوق بگی ــه در آن زم ــر بکشــد و شاه شــجاع را ک زی
ــدرت  ــه ق ــه جــای او ب ــود، ب ــی ب ــد بریتانیای ــت هن حکوم
برســاند. میــان حکومــت هنــد بریتانیایــی، حکومــت 
ــید و  ــا رس ــه امض ــرارداد ب ــک ق ــجاع ی ــیک ها و شاه ش س
شــاه شــجاع بــه جمــع آوری ســرباز شــروع کــرد. مصــارف 
ایــن اردو از جانــب بریتانیایی هــا پرداختــه می شــد و 
افســران بریتانیایــی آن را رهبــری می کردنــد و هم زمــان 
ــز تشــکیل شــد.  ــی نی ــن یــک اردوی هندی-بریتانیای ــا ای ب
آلکســاندر برنــس بــه مثابــۀ ســفیر بریتانیــا نیــز مکناتــن را 
در ایــن ســفر همراهــی می کــرد. در ایــن اوضــاع فارس هــا 
از محاصــرۀ هــرات دست کشــیدند و بدین  گونــه یگانــه 
بهانــۀ بریتانیایی هــا بــرای حملــه بــه افغانســتان نیــز منتفــی 
ــمبر1۸۳۸ وارد  ــی در دس ــم اردوی بریتانیای ــا این ه ــد. ب ش
ــیک ها  ــه س ــا ب ــرد ت ــه را وادار ک ــن منطق ــد و ای ــند ش س
و شــاه شــجاع مالیــه بپــردازد. بــه تاریــخ بیســتم فبــروری 
ــا  ــن  ب ــزار ت ــب از دوازده ه ــی مرک 1۸۳9 اردوی بریتانیای
چهــل هــزار نفــر افــراد شاه شــجاع از ســند عبــور کــرد. در 
مــاه مــارچ ایــن ســربازان از گــذرگاه بــوالن عبــور کردنــد؛ 
ــد؛  ــکار ش ــه آش ــاالت و علوف ــود اکم ــه زودی کمب ــا ب ام
ــری و  ــتر  بارب ــا ش ــا  زدن صد ه ــب در ج ــر موج ــن ام ای
ــه  ــادی از وســایل ارتــش شــد. ب از دســت دادن مقــدار زی
تاریــخ هفتــم اپریــل ایــن اردو از گــذرگاه خــوژاک بــدون 
آن کــه بــا مقاومتــی روبــه رو شــود عبــور کــرده و بــه تاریــخ 
ــد  ــرادران دوســت محم ــه ب ــار را ک ــهر قند ه ــل ش ۲5 اپری
ــس از  ــرف در آورد. پ ــه تص ــد، ب ــرده بودن ــه ک آن  را تخلی
ــان  ــر فرم ــی اردو زی ــتۀ اصل ــه هس ــف دوماه ــک توق ی
ــت  ــل حرک ــرف کاب ــرجان کین )Sir John Keane( ط س
ــزات  ــدون تجهی ــش را ب ــدک از نیرو های ــک کن ــرد و ی ک
ــتحکم  ــنگر مس ــه س ــی ک ــتند. غزن ــار گذاش الزم در قنده
ــس از  ــوالی پ ــخ ۲۲ ج ــه تاری ــد، ب ــی می ش ــا تلق افغان ه
گــزارش فــرد وابســته بــه انگلیــس در مــورد این کــه دروازۀ 
حصــار کــه بــه طــرف کابــل اســت اســتحکام نیافتــه اســت، 
ــار  ــد و باالحص ــار دادن ــن دروازه را انفج ــا ای بریتانیایی ه
غزنــی را فتــح کردنــد. پــس از این فاجعــه، ســربازان اردوی 
دوســت محمد پراکنــده و اردوی بریتانیــا بــه تاریــخ ششــم 
ــر  ــل شــدند. شاه شــجاع طــی مراســمی ب آگســت وارد کاب
ــت   ــی در دس ــدرت اصل ــا ق ــه زد ام ــدرت تکی ــۀ ق اریک
مکناتــن بــود؛ کســی کــه تمــام مصــارف شــاه را از خزانــۀ 

ــرد. ــت می ک ــی پرداخ ــد بریتانیای هن
ــر ایــن بــود کــه اشــغال افغانســتان تکمیــل شــده  گمــان ب
باشــد، بنــا بــر ایــن بخــش مهمــی از نیرو هــای بریتانیایــی 
عقــب کشــیده شــدند. امــا افغان هــا هرگــز حاضــر نبودنــد 
ــا  ــر آن ه ــن( ب ــای بی دی ــی )اروپایی ه ــران فرنگ ــه کاف ک
ــال های 1۸۴۰ و 1۸۴1  ــن رو در س ــد. از ای ــت کنن حکوم
ــن  ــود. ای ــردم ب ــِم م ــای پی ه ــاهد قیام ه ــور ش ــن کش ای
امــر موجــب می شــد کــه نیرو هــای هندی-بریتانیایــی 
ــت را  ــن حال ــن ای ــا مکنات ــند. ام ــت باش ــته در حرک پیوس
ــرده و در  ــی ک ــال افغانســتان تلق ــت نورم ــۀ وضعی ــه مثاب ب

ــرول  ــر کنت ــز زی ــه چی ــه هم ــت ک ــش می نوش گزارش های
اســت و قــدرت شاه شــجاع در حــال تحکیــم اســت. 
تمــام هشــدار  های جاسوســان و افســران انگلیســی بــر وی 
تأثیــری بــر جــای نگذاشــتند. امیــر  دوســت محمد خــودش 
را در تابســتان 1۸۴۰ بــه نیرو هــای بریتانیایــی تســلیم 
ــام  ــتادند؛ تم ــتان فرس ــه هندوس ــز او را ب ــان نی ــرد و آن ک
قیام هــا در تابســتان ســال 1۸۴1 ســرکوب شــدند؛ مکناتــن 
بــه ایــن فکــر بــود کــه در اکتبــر همیــن ســال بــه جانــب 
بمبــی کــه وی بــه حیــث والــی آن جــا تعییــن شــده بــود، 
ــه وقــوع پیوســت.  ــان ب ــه زودی[ توف ــد. امــا ]ب حرکــت کن
بهــای اشــغال افغانســتان بــرای ادارۀ هنــد بریتانــوی ســاالنه 
1.۲5۰۰۰۰ پونــد ســترلینگ بــود و در ضمــن حقــوق 
نیرو هــای  و  هندی-انگلیســی   ســرباز  شــانزده هزار 
پرداختــه  بریتانیایی هــا  جانــب  از  بایــد  شاه شــجاع 
ــند و  ــه در س ــر ک ــرباز دیگ ــه هزار س ــوق س ــد؛ حق می ش
گــذرگاه بــوالن مســتقر بودنــد نیــز بایــد پرداختــه می شــد؛ 
مصــارف  گــزاف دربــار شاه شــجاع، معــاش کارمنــدان او و 
ســایر هزینه هــای حکومــت او نیــز بایــد از بودجــۀ هنــد-
بریتانیایــی پرداختــه می شــد؛ افــزون بــر ایــن بــه بــزرگان و 
ــد  ــک می ش ــع کم ــن منب ــز از همی ــان نی ــل افغ ــران قبای س
ــان  ــا در ام ــِر آن ه ــا از ش ــه می شــد ت ــا رشــوه پرداخت و ی
ــه  ــی ب ــه هزینه ی ــد ک ــاع داده ش ــن اط ــه مکنات ــد. ب بمانن
ــرد.  ــتر پرداخــت ک ــن بیش ــوان از ای ــی را نمی ت ــن بزرگ ای
او در پــی آن شــد تــا ایــن مصــارف را کاهــش دهــد؛ تنهــا 
راه بــرای کاهــش ایــن مصــارف ایــن بــود کــه کمک هــا و 
مســتمری هایی را کــه بــه ســران قبایــل می پرداخــت، قطــع 
ــان  ــن ســران افغ ــای مکنات ــن اقدام ه ــا ای ــان ب ــد. هم زم کن
ــتان  ــا را از افغانس ــا ریشــۀ بریتانیایی ه ــدند ت ــی آن ش در پ
برکننــد؛ مکناتــن خــود موجــب اتحــاد نیرو هــای پراکنــدۀ 
افغــان کــه تــا آن زمــان بــه گونــۀ پراکنــده و بــدون اتحــاد 
علیــه مهاجمــان بریتانیایــی می جنگیدنــد، شــده بــود؛ 
ــا در  ــرت افغان ه ــه نف ــود ک ــکار ب ــن آش ــر ای ــزون ب اف
ــود  ــه اوج خ ــان ب ــا در آن زم ــت بریتانیایی  ّه ــر حاکمی براب
ــر  ــن زمــان زی ــیده بــود. نیرو هــای انگلیســی در ای رس
ــتون  ــی آلفنس ــوان بریتانیای ــال و نات ــرال کهن س ــان جن فرم
)Elphinstone( قــرار داشــتند. ایــن مــرد نیــز پیوســته بــه 
صــدور اوامــر متضــاد  پرداختــه و عــدم قاطعیــِت خــود را 
ــه نمایــش می گذاشــت. نیروهــای تحــت فرمــان او یــک  ب
ــا تعــداد  ــار داشــتند، ام ــی را در اختی ــزرگ نظام ــرار گاه ب ق
ســربازان او حتــا بــرای تأمیــن امنیــت دیوار هــای محافظتــی 
ایــن قــرار گاه کافــی نبودنــد، چــه رســد بــه این کــه بتواننــد 
واحد هــای جنگــی را بــرای مقابلــه بــا شورشــیان بــه میــدان 
بفرســتند. ســنگر بندی ها تــا اندازه یــی سســت و قابــل 
ــذر  ــا گ ــد از آن ه ــپ می ش ــا اس ــا ب ــه حت ــد ک ــوذ بودن نف
ــی  ــرار گاه نظام ــن ق ــه ای ــود ک ــن ب ــرد. کاســتی دیگــر ای ک
ــت،  ــرار داش ــر رس آن ق ــه در تی ــی ک ــد از بلندای را می ش
ــود  مــورد حملــه قــرار داد؛ اوج بی تدبیــری هــم در ایــن ب
کــه تمــام اکمــاالت و تجهیــزات و داروهــای مــورد نیــاز در 
دو گــدام جداگانــه قــرار داشــتند کــه توســط باغــی کــه در 
اختیــار انگلیس هــا قــرار نداشــت، از هــم جــدا می شــدند. 
ــرارگاه  ــک ق ــت ی ــه می توانس ــل ک ــار کاب ــۀ باالحص قلع
مســتحکم زمســتانی بــرای ســربازان باشــد، به خاطــر 
خدمــت بــه شاه شــجاع در اختیــار او قــرار داده شــده بــود.
قیــام مــردم افغانســتان بــه تاریــخ دوم نوامبــر 1۸۴1 در برابر 
بریتانیایی هــا بــه وقــوع پیوســت. مــردم بــه خانــۀ الکســاندر 
برنــس حملــه کردنــد، او را کشــتند و خانــه اش را بــه آتــش 
کشــیدند. جنــرال انگلیســی در برابــر ایــن شورشــیان دســت 
ــل  ــه دلی ــردم ب ــام م ــه قی ــزد؛ در نتیج ــی ن ــچ اقدام ــه هی ب
این کــه بــا مقاومتــی روبــه رو نگردیــد، بیشــتر شــدت 
ــل  ــه دلی ــی ب ــال ناتوان ــا کم ــتون ب ــرال آلفنس ــت. جن گرف
ــه  ــر متضــاد موجــب آشــفتگی بســیار شــد؛ ب صــدور اوام
ــا صــدور: امــر،  ــوان گفــت کــه وی ب ســخن ناپلیــون می ت

ضدامــر، موجــب آشــفتگی شــد. حتــا در ایــن شــرایط نیــز 
ــا  ــرای مقابلــه ب قلعــۀ  باالحصــار را اشــغال نکــرد. وقتــی ب
ــتاده  ــربازان فرس ــته از س ــد دس ــده، چن ــزار قیام کنن چنده
شــدند، طبیعــی بــود کــه شکســت بخورنــد. ایــن شکســت 
ــه تاریــخ ســوم نوامبــر  افغان هــا را بیشــتر تشــجیع کــرد. ب
ــبان  ــتاد پاس ــا هش ــًا ب ــه صرف ــرار گاه ک ــی ق دروازۀ اکماالت
ــد.  ــغال ش ــده گان اش ــط قیام کنن ــد، توس ــت می ش محافظ
ــنگی  ــد گرس ــرض تهدی ــا در مع ــه بریتانیایی ه و بدین گون
ــه تاریــخ پنجــم نوامبــر الفنســتون در پــی  قــرار گرفتنــد. ب
آن شــد تــا بــه او و ســربازانش اجــازه داده شــود در بــدل 
پرداخــت پــول، از افغانســتان بــرون شــوند. عــدم قاطعیــت 
وی عمــًا چنــان روحیــۀ ســربازان را آســیب رســانده بــود 
ــه های  ــم ملیش ــه ه ــا و ن ــی آن ه ــای اروپای ــه اعض ــه ن ک
ــا  ــاف ب ــد، در مص ــود می دیدن ــوان را در خ ــن ت ــدی ای هن
افغان هــا قــرار بگیرنــد. گفت و گوهــا میــان افغان هــا و 
بریتانیایی هــا بــر ســر خــروج ســربازان بریتانیایــی از 
ــن  ــی از همی ــان یک ــود؛ در جری ــده ب ــاز ش ــتان آغ افغانس
ــر  ــان ]وزی ــران افغ ــط رهب ــن توس ــا مکنات ــو ه گفت وگ
اکبر خــان[ بــه قتــل رســید. فصــل برف بــاری شــروع 
شــده بــود و آذوقــۀ ســربازان نیــز انــدک بــود. بــه تاریــخ 
ــر  ــا افغان هــا امضــا شــد. ب اول جنــوری پیمــان تســلیمی ب
مبنــای ایــن توافــق، 19۰.۰۰۰ پونــد بــه افغان هــا پرداخــت 
شــد و توافــق شــد تــا 1۴۰.۰۰۰ پونــد دیگــر نیــز در بــازار 
افغانســتان تبدیــل شــود. بــه اســتثنای شــش تفنــگ و ســه 
ــه و  ــۀ توپ خان ــد مجموع ــا بای ــی، بریتانیایی ه ــوپ  کوه ت
ــد  مهمــات خــود را برجــای می گذاشــتند. بریتانیایی هــا بای
ــران  ــر رهب ــد؛ در براب ــه می کردن سراســر افغانســتان را تخلی
افغــان وعــده دادنــد کــه بــه آن هــا اجــازۀ خــروج آزادانــه از 
افغانســتان را بدهنــد و همچنیــن بــه آن هــا آذوقــه و بــرای 

ــند. ــری را بفروش ــای بارب ــال آن  حیوان ه انتق
ــب  ــا مرک ــروج بریتانیایی ه ــوری، خ ــم جن ــخ پنج ــه تاری ب
از ۴5۰۰ ســرباز و کاروانــی بــه شــمار 1۲۰۰۰ نفــر همــراه 
ــوان  ــا بت ــود ت ــی ب ــر کاف ــک روز دیگ ــط ی ــد. فق ــاز ش آغ
ــار و مــار  ــدۀ نظــم آن هــا را برهم ریخــت و موجــب ت ته مان
شــدن ســربازان و کاروان آن هــا شــد تــا جایــی کــه زمینــۀ 
هــر مقاومتــی نابــود شــود. بــرف، ســرما و کمبــود آذوقــه 
تأثیــر مشــابهی ماننــد زمــان عقب نشــینی ناپلیــون از مســکو 
از خــود بر جــای گذاشــتند. بــا ایــن تفــاوت کــه کوزاک هــا  
]ســربازان روســی[ از ســپاهیان در حــال عقب نشــینی 
ــد، در  ــول دور می ماندن ــل قب ــۀ قاب ــک فاصل ــون در ی ناپلی
ــب ســوزان  ــه در لهی ــدازاِن افغــان ک ــک تیر ان ــه ت ــی ک حال
تفنگ هــای  بــا  می ســوختند،  بریتانیایی هــا  از  انتقــام 
دهن پــر خــود بلندی هــای مشــرف بــر مســیر عقب نشــینی 
ــش  ــا آت ــر آن ه ــد و ب ــرده بودن ــغال ک ــا را اش بریتانیایی ه
آزاد  توافق نامــۀ عقب نشــینی  می کردنــد. رهبرانــی کــه 
ــی آن را  ــه توانای ــد ن ــرده بودن ــا ک ــی ها امض ــا انگلیس را ب
ــر بریتانیایــی  ــا قبایــل کوهســتان ها را از حملــه ب داشــتند ت
هــا بــاز دارنــد و نــه خواهــان چنیــن امــری بودنــد. گــذرگاه 
ــال  ــربازان در ح ــتان س ــه گورس ــت ب ــل در واقعی خرد کاب
ــد  ــر از دوص ــداد کمت ــه تع ــد. ب ــل ش ــینی تبدی ــب نش عق
ــذرگاه  ــد، در گ ــده بودن ــه زن ــی ک ــربازان اروپای ــن از س ت
ــر  ــن، داکت ــک ت ــا ی ــای درآورده شــدند. تنه ــک از پ جگدل
ــد  ــاد برس ــه جال آب ــت ب ــدن )Dr. Brydon( توانس برای
ــد.  ــزارش بده ــود گ ــته ب ــوع پیوس ــه وق ــه ب ــه را ک و آنچ
ــتگیر  ــا دس ــط افغان ه ــران توس ــادی از افس ــداد زی ــا تع ام
ــط  ــاد توس ــال آب ــد. ج ــده بودن ــه ش ــارت گرفت ــه اس و ب
ــت  ــلس )Sales( محافظ ــی س ــر فرمانده ــای زی واحد ه
ــر  ــرده و حاض ــلیمی را رد ک ــای تس ــلس تقاض ــد. س می ش
ــده  ــه فرمان ــرایطی ک ــد. در ش ــه کن ــهر را تخلی ــد ش نش
بریتانیایــی نــوت )Nott( تخلیــۀ قندهــار را رد کــرد، غزنــی 
ــا یک  تــن  ــی حت ــه دســت افغان هــا ســقوط کــرد. در غزن ب
ــته  ــه را داش ــتفاده از توپ خان ــی اس ــد آگاه ــه بتوان ــم ک ه

باشــد، وجــود نداشــت. ســربازان هنــدی اردوی انگلیــس از 
ــد. ــای در آمدن شــدت ســرما از پ

ــا در پشــاور  ــل، بریتانیایی ه ــۀ کاب ــار فاجع ــا رســیدن اخب ب
منظــور  بــه  سربازان شــان  تمرکــز  و  جمــع آوری  بــه 
ــان وســایل کافــی  ــا آن ــد. ام ــه افغانســتان، پرداختن اعــزام ب
از  نداشــتند و تعــداد زیــادی  ترانســپورتی در اختیــار 
ســربازان هنــدی اردوی بریتانیــا نیــز بیمــار شــدند. در مــاه 
فبــروری جنــرال پالــک فرماندهــی ایــن نیرو هــا را برعهــده 
گرفــت و در اواخــر مــاه مــارچ 1۸۴۲ قــوای تقویتــی نیز در 
اختیــار او گذاشــته شــد. وی از گــذرگاه خیبــر عبــور کــرده 
ــد روز پیــش  ــا نیرو هــای ســلس کــه چن ــاد ب و در جال آب
از آن نیرو هــای محاصره کننــدۀ افغــان را شکســت داده 
 )Ellenborough( ــروغ ــورد ایلنب ــد، یک جــا شــد. ل بودن
کامــل  عقب نشــینی  امــر  هنــد  جدیــد  والی عمومــی 
نیرو هــای بریتانیایــی از افغانســتان را صــادر کــرد امــا 
ــپورتی را  ــی ترانس ــایل کاف ــتن وس ــک نداش ــوت و پال ن
ــر  ــورغ زی ــورد الینب ــوالی ل ــل ج ــد. در اوای ــه کردن بهان
ــای غــرور و عــزت  ــان احی ــه خواه ــه ک ــکار عام فشــار اف
ارتــش بریتانیــا بودنــد، مجبــور شــد دســت بــه اقــدام بزنــد. 
ــار  ــی از قنده ــای انگلیس ــت نیرو ه ــا وی حرک ــن مبن بدی
ــرار داد.  ــد ق ــورد تأیی ــل را م ــب کاب ــه جان ــاد ب و جال آب
ــوۀ  ــارۀ نح ــوت درب ــک و ن ــت پال ــاه آگس ــای م در میانه ه
ــه  ــیدند و ب ــق رس ــه تواف ــل ب ــب کاب ــه جان ــان ب حرکت ش
تاریــخ بیســتم آگســت پالــک جانــب کابــل حرکــت کــرد 
ــان  ــک واحــد افغ ــک ی ــخ ۲۳ آگســت در گندم ــه تاری و ب
را شکســت داد و بــه تاریــخ هشــتم ســپتامبر از معبــر 
ــت داده  ــان را شکس ــای افغ ــرده، نیرو ه ــذر ک ــک گ جکدل
ــرده  ــذر ک ــاه از پســین گ ــن م ــیزدهم همی ــخ س ــه تاری و ب
ــل  ــای کاب ــار دیوار ه ــم آگســت در کن ــخ پانزده ــه تاری و ب
اردوگاهــش را برپــا داشــت. جنــرال نــوت نیــز بــه تاریــخ 
ــب  ــار جان ــش از کنده ــام نیرو های ــا تم ــت ب ــم آگس هفت
ــه  ــده ب ــای پراکن ــس از درگیری ه ــرد. پ ــت ک ــی حرک غزن
تاریــخ ســی ام آگســت نیرو هــای افغــان را شکســت داده و 
شــهر غزنــی را بــه تاریــخ ششــم ســپتامبر بــه اشــغال خــود 
ــرده و  ــران ک ــی را وی ــهر غزن ــار و ش درآورد. وی باالحص
ــار  ــردان ب ــۀ علی م ــرد. و در منطق ــل حرکــت ک ــب کاب جان
ــرده و  ــه ک ــت مواجه ــا شکس ــان را ب ــای افغ ــر نیرو ه دیگ
بــه تاریــخ هفدهــم ســپتامبر بــه نزدیکی هــای کابــل رســید 
ــجاع  ــرد. شاه ش ــرار ک ــه برق ــا وی رابط ــک ب ــرال پال و جن
ــته  ــان کش ــران افغ ــی از س ــط یک ــش از آن توس ــی پی مدت
ــا  ــود ام ــاه ب ــراً پادش ــگ ظاه ــود و پســر او فتح جن شــده ب
در واقعیــت در افغانســتان حکومتــی بــه مفهــوم متــداول آن 
ــه منظــور  وجــود نداشــت. پالــک یــک واحــد ســواره را ب
آزادی زندانیــان فرســتاده بــود امــا آن هــا پیــش از رســیدن 
ــود را آزاد  ــبانان خ ــه پاس ــوه ب ــا دادن رش ــد ب ــن واح ای
کــرده بودنــد و در میانــۀ راه بــا ســربازان اعزامــی روبــه رو 
شــدند. در انتقــام از مــردم افغانســتان ســربازان بــه کشــتار 
ــازار  ــارت بخشــی از ب ــهر و غ ــردم ش ــادی از م ــداد زی تع
پرداختــه و بــازار کابــل ]چــار چتــه و باالحصــار[ را ویــران 
ــل  ــا از کاب ــر بریتانیایی ه ــخ دوازدهــم اکتب ــه تاری ــد. ب کردن
ــح  ــاد عــازم پشــاور شــدند. فت ــق جال آب خــارج و از طری
جنــگ کــه خــودش را در یــک موقعیــت بــد می دیــد، بــه 
ــت محمد خان از  ــد. دوس ــرون ش ــل ب ــا از کاب ــال آن ه دنب
زنــدان بریتانیایی هــا رهــا و بــه ســرزمینش باز گشــت.  
ــدرت  ــه ق ــور ب ــه منظ ــا ب ــاش بریتانیایی ه ــه ت بدین گون
رســاندن یکــی از دست نشانده های شــان بــه شکســت 

ــه رو شــد.  روب
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وزارت دفـاع ملـی کشـور می گوید که نیروهـای کماندوی 
مخفی گاه هـای  بـه  عملیاتـی  راه انـدازی  بـا  ملـی  ارتـش 
حملـه  هلمنـد  والیـت  گرمسـیر  ولسـوالی  در  طالبـان 

کرده انـد.
ایـن  کـه  اسـت  آمـده  ملـی  دفـاع  وزارت  خبرنامـۀ  در 
ظاهـر  حاجـی  روسـتای  در  پیـش  شـب  دو  عملیـات 

بـود. شـده  راه انـدازی  گرمسـیر  ولسـوالی 
خبرنامـه افـزوده اسـت: »در نتیجـه ایـن عملیـات، ۳ باب 
مخفـی گاه، یـک بـاب کارخانـه مایـن سـازی، ۲۲ حلقـه 
مایـن، 5۰ کیلوگـرام مـواد انفجاریـه، ۲ کیلوگـرام تریاک، 
یـک عـراده موتـر از بیـن بـرده شـده، ۴ پایـه کمپیوتـر، ۴ 

سـیت تیلفـون، 1۰۰ متـر 
کیبـل مخابره به دسـت 

اسـت.« آمده 
ملـی  دفـاع  وزارت 
در  کـه  اسـت  گفتـه 
ایـن عملیات یـک فرد 
نیز دسـتگیر  مشـکوک 
گـروه  اسـت.  شـده 
بـاره  ایـن  در  طالبـان 
اسـت. نگفتـه  چیـزی 

مســووالن در کمیســیون انتخابــات 
ــده  ــات آین ــه در انتخاب ــد ک می گوین
از دســتگاه بایومتریــک بــه شــکل 

ــد. ــد ش ــتفاده خواه ــن اس آنالی
ــات  ــد انتخاب ــیون می گوی ــن کمیس ای
آینــده بــه گونــه آنالیــن برگــزار 
مــدت  در  آن  نتایــج  و  می شــود 

ــد. ــد ش ــالم خواه ــدک اع ان
ــر  ــت دفت ــادات سرپرس ــح اهلل س ذبی
ســخنگوی ایــن کمیســیون بــه رادیــو 
بــه  دهــی  رأی  کــه  گفتــه  آزادی 
ــری  ــب جلوگی ــن از تقل ــکل آنالی ش

. می کنــد
ــالش  ــد: »ت ــادات می افزای ــای س آق
نهایــی مــا ایــن اســت کــه تــا در روز 
ــک  ــو متری ــتگاه بای ــات از دس انتخاب
ــا  بــه شــکل آنالیــن اســتفاده کنیــم ب

ایــن کار در مــدت کــم می توانیــم 
ــا  ــم ب ــالم کنی ــی را اع ــج ابتدای نتای
ــات  ــردم در انتخاب ــدی م ــن باورمن ای
بیشــتر می شــود و از تقلــب هــم 

می کنــد.« جلوگیــری 
آقــای ســادات افــزود کــه تــالش این 
ــرکت های  ــی از ش ــا یک ــا ب ــت ت اس
ملــی یــا بین المللــی طــوری قــرارداد 
شــود تــا در روز برگــزاری انتخابــات 
خدمــات  افغانســتان  سراســر  در 

ــی وجــود داشــته باشــد. انترنت
ــط  ــته توس ــه در گذش ــت ک وی گف
ــان دو  ــا نش ــک تنه ــتگاه بایومتری دس
در  امــا  انگشــت گرفتــه می شــد، 
ــن  ــش رو برعــالوه گرفت ــات پی انتخاب
رأی  تصویــر  انگشــت   ۱۰ نشــان 
ــا  ــه خواهــد شــد ت ــز گرفت ــده نی دهن

بتوانــد در شــفافیت انتخابــات کمــک 
ــد. ــتری نمای بیش

ریاســت  انتخابــات  اســت  قــرار 
و  والیتــی  شــوراهای  جمهــوری، 
ــی  ــت غزن ــی والی ــات پارلمان انتخاب
ــال  ــزان س ــاه می ــش م ــخ ش ــه تاری ب

روان برگــزار گــردد.
ــات  ــر انتخاب ــای ناظ ــد نهاده هرچن
رأی دهــی بــه شــکل انالیــن را اقــدام 
ــه  ــد ک ــا می گوین ــد، ام ــک می دانن نی
افغانســتان  در  کاری  بــرای چنیــن 

ــم نیســت. ــه فراه زمین
یوســف رشــید رییــس فیفــا اجرایــی 
عادالنــه  و  آزاد  انتخابــات  بنیــاد 
افغانســتان می گویــد: »چنــد نکتــه 
ــت رای،  ــد مصئونی ــود دارد مانن وج
ایــن پروســه،  دیتــای  مالکیــت و 
ــت  ــی اس ــتان جنگ ــت افغانس وضعی
در  کــه  بداننــد  مخالفیــن  اگــر 
اســتفاده  تکنالــوژی  از  انتخابــات 
مــی شــود نگرانــی از ایــن نیــز 
وجــود دارد کــه بــاالی سیســتم هــای 

شــوند.« ور  حملــه  مخابراتــی 
ــا ایــن همــه، احتمــال هــک شــدن  ب
ــات  سیســتم رأی دهــی در روز انتخاب
ــط  ــه توس ــت ک ــکل دیگری س از مش
نهادهــای ناظــر انتخابــات مطــرح 

می شــوند.
ــد  ــا می گوی ــات ام ــیون انتخاب کمیس
بــرای جلوگیــری از هــک شــدن 
سیســتم بررســی های فنــی انجــام 
می شــود و بــرای رفــع مشــکالت 
ــر  ــدی مدنظ ــر ج ــز تدابی ــر نی دیگ

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

د افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزیــر وايــي، د ســولې پــه 

مذاکراتــو کــې د بــري حقونــو د موازنــې رعایــت او 

احــرام د دغــه هېــواد اســايس رشطونــه دي.

د  ورځ  پــه  پنجشــنبې  د  ربــاين  صالح الدیــن 

»افغانســتان او اروپايــي اتحایــې د کاري ډلــې د بــري 

حقونــو، حکومتوالــۍ او کډوالــو« پــه اړه پــه دوهمــه 

ــې؛ ــل چ ــې ووی ــته ک ــوې ناس ــوړه ش ج

د ســولې پــه خــرو کــې د جمهــوري نظــام، د بــري 

حقونــو د ارزښــتونو ســاتل، د قانــون حاکمیــت.

ځانګــړي حــدود دي چــې ال لــه وړانــدې ټــاکل شــوي 

او پــه دې مــواردو مذاکــرات نه کېــږي.

صالح الدیــن ربــاين همــدا شــان وویــل، حکومــت د 

ســولې پــه خــرو کــې دغــه مــوارد پيــاوړي کــوي او د 

هېــواد ســتونزه بــه هغــه مهــال پــه دایمــي توګــه حــل 

ــو  ــري حقون ــې د ب ــرو ک ــه خ ــولې پ ــې د س يش چ

موازنــې تــه احــرام ويش.

ــي  ــتان حقوق ــړه: »د افغانس ــه ک ــاين زیات ــاغيل رب ښ

ــتونو والړ  ــادي ارزښ ــالمي بنی ــري او اس ــه ب ــام پ نظ

ــه  ــوړې ت ــې ج ــيل روغ ــرات او م ــولې مذاک دی، د س

حــدود مشــخص شــوي چــې د بــري حقونــو د 

ــه ده، دا  ــادي برخ ــې بنی ــه احرام ی ــت ت ــې رعای موازن

ــايس  ــو د اس ــي، دا د افغانان ــې نه راځ ــو ک ــه مذاکرات پ

حقونــو او د قانــون د پــيل کېــدو او ســتونزو حــل الره 

ده او د ســولې پــه خــرو کــې اســايس مــوارد او 

رشطونــه دي.«

صالح الدیــن ربــاين داســې مهــال د ســولې پــه خــرو 

ــري  ــه د ب ــړې توګ ــه ځانګ ــو پ ــته راوړن ــې د الس ک

حقونــو پــر ســاتنه ټینــګار کــوي چــې دا مهــال د قطــر 

پــه پالزمېنــه دوحــه کــې د امریکايــي پــالوي او طالــب 

اســتازو ترمنــځ شــپږم پــړاو خــرې روانــې دي.

ــرو  ــو خ ــه خپل ــوري رسه پ ــي ل ــه امریکاي ــو ل طالبان

کــې پــه بیــا بیــا ټینــګار کــړی چــې خپــل ځواکونــه لــه 

ــې د افغانســتان د ســولې د  ــايس او دا ی افغانســتانه وب

ــاره یــو رشط ټاکلــی دی. خــرو د پیــل لپ

لــه دې رسه پــه خــوا کــې هــر اړخیــز اوربنــد، 

بین االفغــاين مذاکــرات او دا چــې افغــان خــاوره 

ــر د  ــږي د قط ــه کارول کې ــد ن ــر ض ــا پ ــل چ ــه د ب ب

مذاکراتــو نــورې اجنــډاوې دي، خــو پــه دې وروســتیو 

کــې داســې اندېښــنې راپورتــه شــوي چــې د قطــر پــه 

ــر رول  ــځو پ ــو او ښ ــري حقون ــې د ب ــو ک مذاکرات

ــوی. ــه دی ش ــث ن بح

ــتازي  ــې اس ــي ټولن ــې د اروپاي ــتان ک ــه افغانس ــو پ خ

ــې سپارښــتنې  ــه دې اړه ټول ــوري پ ــي ل ــي، امریکاي واي

ــپارلې دي. ــه س ــو ت طالبان

څانګــې  پاســیفیک  اســیا  د  اتحادیــې  اروپايــي  د 

ــل  ــې ووی ــډه ک ــوين په دغــه غون ــاوال پمپل ــتیال پ مرس

چــې د وروســتیو څــو کلونــو الســته راوړنــې، نړیــوال 

ــه  ــکا ل ــت د امری ــو رعای ــري حقون ــه او د ب معیارون

ــتنې دي. ــې سپارښ ــه الزم ــو ت ــوري طالبان ل

نومــوړې زیاتــوي: »د ســولې پــه مذاکراتــو کــې 

ــته  ــد الس ــې بای ــړي چ ــتنې ورک ــه او سپارښ وړانډیزون

راوړنــې، نړیــوال معیارونــه او بــري حقونــه وســاتل 

يش، پــه تېــرو څــو کلونــو کــې مــو څــه چــې ترالســه 

کــړي، بایــد لــه الســه ورنه کــړو او زمــوږ ټینــګار هــم 

ــدې دی.« ــه هم پ

لــه دې ټولــو رسه پــه خــوا کــې تــر اوســه هــم پــه لنــډ 

وخــت کــې افغــان حکومــت د ســولې پــه خــرو کــې 

چندانــې بــاوري نــه دی.

ــې  ــته ک ــاده ناس ــه ی ــې پ ــړۍ مېرمن ــتان لوم د افغانس

ــد د  ــر بای ــي، دا بهی ــه اشــارې رسه واي ــه پ دې ټکــي ت

ــو پــورې  ــه لــوري رهــري يش او دا افغانان ــو ل افغانان

ــواړي. ــوله غ ــه ډول س ــې څ ــري چ اړه ل

يب يب ګل روال غنــي لــه اروپايــي ټولنــې غــواړي چــې 

لــه بــل هــر وخــت زیــات لــه دغــه بهیــر رسه مرســته 

وکــړي.

ــوي: »اوس هــم اندېښــنه موجــوده  ــي زیات مېرمــن غن

راوړنــه  الســته  او  ارزښــت  یــو  ســوله  چــې  ده 

ــه مالکیــت  ــو پ محسوســېږي، ښــاغيل غنــي د افغانان

او رهــرۍ د ســولې پــه خــرو ټینــګار کــړی، څــه ډول 

چــې مــوږ تېــر کال پــه درې ورځنیــو خــرو کــې پیــدا 

ــوږ  ــتونکي دي، م ــولې غوښ ــان د س ــې افغان ــړه چ ک

زیاتــو پرمختګونــو تــه اړتیــا لــرو، پــه دې برخــه کــې د 

اروپايــي اتحادیــې همــکاري د یــو پیــاوړي افغانســتان 

ــه ده.« ــاره اړین لپ

مېرمــن غنــي د ســولې پــه خــرو کــې د ښــځو د 

ــوي. ــګار ک ــاتنه ټین ــه س ــو پ حقون

ــاور  ــه دې ب ــه پ ــي اتحادی ــه وخــت کــې اروپاي ــه ورت پ

ــاملې يش،  ــې ش ــر ک ــه بهی ــځې په دغ ــه ښ ــې ک ده چ

ــه تــل پاتــې پایلــې ولــري. ســوله ب

ــو هــم هغــه مــوارد چــې د ســولې د خــرو  بل خــوا ی

بریالیتــوب رسه مرســته کــوي، د حکومــت د  لــه 

ډیپلوماســۍ پياوړتیــا ده، دا هغــه څــه دي چــې د 

افغانســتان د بهرنیــو چــارو وزارت ورتــه اشــاره کــوي.

کمیسیونانتخابات
انتخاباتآیندهراآنالینبرگزارمیکند

د بهرنیو چارو وزیر: 

د سـولې خبـرو کې پر ټاکـل 

شـویو حـدودو مـذاکـرات نه کېـږي

نیـروهـایویـژۀامنیتـی
بهمخفـیگـاههایطالبـان
درهلمنـدحمـلهکـردند

ادارۀ شـفاخانه حـوزوی غزنـی ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط 
دعـوت مینمایـد تادرپروسـه داوطلبـی تـدارک)۲( قلم تیـل دیزل 
GoV/MoPH /HRP/NCB/  وپطرول دارای نمبرتشـخیصیه

G06/1398/GAN اشـتراک نموده وآفرهای سربسـته خویش 
را اعتبار ازنشـراعان الی ۲1 روز تقویمی مطابق شـرایط شرطنامه 

بـه لسـان دری ، طبق قانـون وطرزالعمل تـدارکات ارائـه نمایند.
  تضمیـن آفـر تدارک)۲(قلم تیل دیزل و پطرول مبلـغ)۳۰۰,۰۰۰( 
افغانـی بـه شـکل پـول نقـد ویاضمانـت خط بانکـی قابـل قبول 
می باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روز یکشـنبه تاریـخ 1۲ جوزای 
سـال 1۳9۸ در سـالون کنفرانـس ریاسـت صحـت عامـه غزنـی 
دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائـه اسـناد ضـروری میباشـد، 
آفرهـای ناوقـت رسـیده وانترنیتـی قابل پذیـرش نبـوده  وتصفیه 

حسـابات مالیاتـی ازمعیـار اهلیت می باشـد
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را بدسـت بیاورنـد 

اند: قرارذیـل 
1. تریننـگ سـنتر  ریاسـت صحـت عامـه غزنـی  شـهر غزنـی   

تمـاس:۰79۳1۸17۶9و۰79۳۶۰5۰۰۲ شـماره 
۲. پـروژه اصاحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه کابل 

تماس:۰7۰۰۸9۲۸۸۸  شـماره 
نـوت:  عقد قـرارداد مطابق فقره)۳( ماده دوازدهـم قانون تدارکات، 

مشـروط به منظوری بودجه می باشـد

موضـوع:اعـالنتدارکـات)۲(قلـمتیـل
دیزلوپطـرولبرایشفـاخانهحـوزویغـزنی


