
تازش سایربی به رسانه های اجتامعی
توحیدی، مسوول کمیتۀ مصوونیت خربنگاران:

اگر حکومت اقدام نکند؛ خود در پشت هکرها قرار دارد

دولـت امریـکا، وظیفـۀ زملـی خلیلـزاد را بـه عنـوان مناینـدۀ آن   

کشـور در امـور صلـح افغانسـتان متدیـد کـرد. بـا روی کار آمـدن 

دولـت جدیـد امریـکا به ریاسـت بایـدن، برخـی  سیاسـت مداران در 

بـه عنـوان  افغانسـتان گـان داشـتند کـه زملـی خلیلـزاد دوبـاره 

مناینـدۀ آمریـکا بـرای صلـح افغانسـتان تعییـن نخواهـد شـد و یـک 

منایندۀ با صالحیت که امریکایی باشـد، این سـمت را اداره خواهد 

کـرد. امـا بـا روی کار آمـدن جوبایـدن، زملـی خلیلزاد به این سـمت 

ابقا گردید. 

بـه  خلیلـزاد  زملـی  کـه  کـرد  اعـالم  امریـکا  جدیـد  خارجـۀ  وزیـر 

وظیفـه اش بـه عنـوان مناینـده ویـژۀ وزارت خارجـه آن کشـور بـرای 

داد. خواهـد  ادامـه  افغانسـتان  صلـح 

پـه ۱۳۹۳ ملریـز کال کـې چې د اوسـني   

ولسـمرش محمـد ارشف غنـي د بریـا لپاره 

پـه آګاهانـه او نا خربۍ رسه تبلیغـات روان وو 

تېـر  ژر  د  ملـت  د  تـه هـم  غنـي  او ښـاغيل 

ایسـتلو ښـې الرې معلومـې وې د حکومت او 

ملت ترمنځ د واټن له منځ وړل...

جمهوری  گفتگوکنندۀ  هیأت  عضو  منصور  عبدالحفیظ 

ماندگار  راه  روزنامه  به  گفتگویی  در  افغانستان،  اسالمی 

گفت که گزینۀ حکومت موقت در نشست های حاشیه ای میان 

مناینده گان طالبان، مناینده گان جمهوری اسالمی افغانستان 

و مناینده گان کشورهای بین امللی؛ به تکرار...

بکتـاش سـاووش بـرادر یـا سـیاووش در گفتگویـی بـا روزنامـۀ راه   

مانـدگار گفتـه اسـت کـه در پی نادیده گرفـن پروندۀ قتـل برادرش 

کمیسـیون  رسـانه ها،  امضـای  بـا  تومـاری  طـی  دولـت،  سـوی  از 

حقیقت یـاب مجلـس مناینـده گان، جامعـۀ مدنـی و مـردم؛ از حکومت 

افغانسـتان بـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد و دادگاه الهـه، 

شکایت می کنیم.

آقای سـیاووش می گوید که از بانک مرکزی افغانسـتان چهار خواسـتۀ 

ابتدایـی را مطـرح کردیـم؛ ولـی آن هـا بـه هیچ یـک از خواسـته های ما 

پاسـخی نداده اند.

توسـط دوربین هـای  و تصاویـر ضبط شـده  بررسـی کرمنال تخنیکـی 

مداربسـتۀ بانـک مرکـزی؛ بررسـی کرمنال تخنیکـی و ...
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روزنامـۀ  فعالیـت  ادامـۀ  بـه  مانـدگار«  »راه  روزنامـۀ 
»مانـدگار« کـه یک سـال پیـش متوقف شـد، به عنوان 
یک رسـانۀ جدیـد؛ اما با تجربـۀ یک دهـه روزنامه نگاری، 
کـه  مانـدگار  روزنامـۀ  زیـرا  کرده اسـت؛  وجـود  عـرض 
بـا  شـده بود،  تأسـیس  مسـعود  احمدولـی  توسـط 
صاحب امتیـازی و حامیـت همه جانبـۀ ایشـان، فعالیـت 
روزنامـه،  آن،  فعالیـت  ماه هـای  آغازیـن  در  می کـرد. 
نظـری  و سـپس،  بـود  امینـی مدیرمسـوول  روح االمیـن 
به عهـده  را  سـمت  ایـن  یازده سـال  به مـدت  پریانـی 
روزنامـه  آن  توقـف  از  یک سـال  اکنون کـه  داشـت. 
تالش هـای  و  زحـامت  همـۀ  از  دارد  جـا  می گـذرد، 
احمدولـی مسـعود به عنوان مؤسـس، بنیان گـذار و حامی 
و  یادهانـی  بـرای  کشـور،  در  بااعتبـار  روزنامـۀ  آن 
ارج گـذاری بـه تأریـخ و نسـل های آینـده، قدردانـی کنیم 
و نیـز از زحـامت همه کسـانی کـه در روزنامـۀ مانـدگار 

قلم و قدم زده اند، سـپاس گزار باشیم. 
مانـدگار،  روزنامـۀ  توقـف  از  پـس  یک سـال  اکنـون، 
و  ادامه دهنـده  به عنـوان  مانـدگار«  »راه  روزنامـۀ 
و  صاحب امتیـازی  بـا  کشـور،  ایـن  ارزش هـای  پیـام آور 
مدیرمسـوولی نظـری پریانـی، در یـک رشایـط حسـاس 
وارد میـدان شده اسـت تـا بتوانـد به عنـوان یـک رسـانۀ 

بـا مـا مـانـدگـار شـویـد!
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بی آبی کابل، خطری در کمین

مقامات: به مساله آب 
توجه می شود

روزنـامــــه
صـــــــــــــــبــح 
افغانسـتان

روزگار عجيبی ست 

نازنني!
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بایدن و سیاست امریکا در قبال افغانستان 
اطمینان امریکا به غنی؛

گفتگو به بنبست میرسد؟
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2
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در بیرگ هییای پسیین...

رسمقاله

تحلیییلگیزارش

تحلییلگیزارش

چرا راه ماندگار

توافق  های راهربدی امریکا با دو طرف 
جنگ در افغانستان؛

چالش یا ابزار؟

ذهنیت سازی برای جنگ 
گروه هایی در پوشش فعالیت های نرم برای 

جنگ رسباز و پول تهیه می کنند

قاچاق پول از راه ویژه
چه کسی از رسمایۀ ملت نگهبانی می کند؟
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درپی  خون  سیاووش
خانوادۀ سیاووش:  از دولت ناامید شده به شورای امنیت سازمان

ملل تومار می فرستیم

متدید ماموریت خلیلزاد در روند صلح افغانستان

فرصت یا چالش؟
»تنها بخش پنهانی توافق نامۀ 

امریکا با طالبان به نود صفحه 
می رسد«

وږی ملت او غني حکومتداران
هغه واټن چې ورځ تر بلې زیاتېږي

عبدالحفیظ منصور: 
حکومت موقت؛ در نشست های حاشیه ای

به تکرار مطرح شده است

8 5

5



یورش سایربی به رسانه های اجتاعی واکنش شاری از مقامات   

دولتی، چهره های سیاسی، نویسنده گان، خربنگاران و فعاالن 

جامعۀ مدنی را بر انگیخته است؛ اما وزارت مخابرات و تکنالوژی 

معلوماتی، از داشن هرنوع مسوولیتی در این قبال؛ شانه خالی 

می کند.

نبود  که  دارند  شکایت  اجتاعی،  رسانه های  کاربران  از  شاری 

مدیریت از این شبکه ها در افغانستان، سبب شده است تا حلقات 

مرموزی بر اساس یورش سایربی، حساب های فیسبوک شان را هک 

کرده و به معلومات شخصی آن ها دست رسی پیدا کنند.

عبداللطیف پدرام رهرب حزب کنگرۀ ملی افغانستان که از چندی 

بدین سو فیسبوکش هک شده است به روزنامۀ راه ماندگار می گوید 

که »چند ماه می شود، فیسبوک  ام بسته شده است. دلیل خواستیم 

جواب آمد که دالیل آن را منی  توانیم بگوییم، و منی خواهیم بگوییم. 

من هم واقعا منی دانم چرا و از طرف کدام منبع، فیسبوک من بسته 

شده است«.

شیرزاد  ابومسلم  فیسبوک 

جامعۀ  فعالی  و  خربنگار 

هکرها  گزند  از  نیز  مدنی 

وی  است.  منانده  امان  در 

روزنامۀ  به  گفتگویی  در 

از  که  می گوید  ماندگار  راه 

به  ایمیلی  فیسبوک،  ادارۀ 

کرده  دریافت  مضمون  این 

اساس  بر  فیسبوک شا  که 

پس  است.  گردیده  مسدود  همیش  برای  دولت«  »یک  شکایت 

مشخص است که قصه چیست و رسچشمه کجاست.

آقای شیرزاد می گوید که مخالفان بیان آزاد، می خواهند صدای مان 

را در فضای حقیقی و مجازی خاموش سازند. به گفتۀ او، پس از 

ایجاد حکومت وحدت ملی و به دنبال آن حکومتی »به اصطالح 

مشارکتی«؛ فضای کار رسانه ای در افغانستان محدود و محدودتر 

خط ونشان کشی ها  و  اندک  اطالعات  به  دست رسی  است.  شده 

بیش تر گردیده است، تا به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم، صداهای 

بلند خاموش شوند.

را  روزهایش  بدترین  افغانستان،  در  بیان  آزادی  که  وی می افزاید 

می گذراند. شاری از خربنگاران را از فضای حقیقی حذف کردند، 

برخی را از فضای مجازی محروم ساختند و تعدادی را هم از کشور 

فراری دادند. که در ماه های اخیر، ترورهای هدف مند؛ نوع دیگری 

از عمل کرد ضد آزادی بیان را نشان داده و هنوز هم ادامه دارد.

به گفتۀ شیرزاد، حکومت می گوید کار ما نیست، طالب می گوید ما 

ترور نکردیم، گروه به اصطالح داعش خراسان مسوولیت منی گیرد، 

کی  از  و  کنند  مراجعه  کجا  به  که  حیران اند  بلند  صداهای  پس 

شکایت منایند؛ اما طبیعی است که پنهان کاری فضای شک را 

به وجود آورده و گانه زنیی دست های پیدا و پنهان را در ترورهای 

بکتاش ساووش برادر یا سیاووش در گفتگویی با روزنامۀ راه   

ماندگار گفته است که در پی نادیده گرفن پروندۀ قتل برادرش 

کمیسیون  رسانه ها،  امضای  با  توماری  طی  دولت،  سوی  از 

حقیقت یاب مجلس مناینده گان، جامعۀ مدنی و مردم؛ از حکومت 

الهه،  دادگاه  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  افغانستان 

شکایت می کنیم.

آقای سیاووش می گوید که از بانک مرکزی افغانستان چهار خواستۀ 

ابتدایی را مطرح کردیم؛ ولی آن ها به هیچ یک از خواسته های ما 

پاسخی نداده اند.

دوربین های  توسط  ضبط شده  تصاویر  و  کرمنال تخنیکی  بررسی 

معلومات  و  کرمنال تخنیکی  بررسی  مرکزی؛  بانک  مداربستۀ 

»یا  نقلیۀ حامل شهید  واسطۀ  ردیاب  یا دست گاه  »جی پی اس« 

بالون  ضبط شدۀ  تصاویر  و  کرمنال تخنیکی  بررسی  سیاووش«؛ 

امنیتی که بر فراز ارگ ریاست جمهوری و بانک مرکزی موقعیت 

دوربین های  ضبط شدۀ  تصاویر  کرمنال تخنیکی،  بررسی  دارد؛ 

مداربستۀ چهارراهی ها در مسیر بانک مرکزی تا مکروریان چهارم. 

از چهار خواستۀ بنیادی خانوادۀ یا سیاووش می باشد که به گفتۀ 

بکتاش سیاووش، بانک دولت افغانستان، تاکنون هیچ کدام یک از 

این نوارها را به دست رس آن ها قرار نداده است.

همچنین پدر یا سیاوش نیز، از شورای امنیت سازمان ملل متحد 

را  بی خطری  و  مصوون  رشایط  خانواده اش  به  که  است  خواسته 

مساعد کند تا بتوانند با صدای بلند و باجرئت در دادگاه بین املللی 

الهه؛ علیه »قاتل، عامل قتل و حامی عامل قتل« یا سیاوش اقامۀ 

دعوا کند. داوود سیاووش بدین باور است که »اگر ارصار کند؛ دولت 

جوبایدن، رییس جمهور تازۀ امریکا، درنتیجۀ انتخاباتی که از   

سوی ترامپ رییس جمهور بازنده در انتخابات، به چالش کشیده 

بود، رسانجام حلف وفاداری یادکرد و به کارش آغاز منود. با آمدن 

آقای ترامپ به قدرت، برخی سیاست مداران افغانستان به او پیام های 

تربیکی ارسال کردند. دولت افغانستان هم فرصت را مغتنم شمرده 

بر سیاست دونالد ترامپ در مذاکرۀ طالبان به امریکا و توافقات آنان، 

بازنگری جوبایدن، در مورد  از  ایراد گرفت و رسانجام، کاخ سفید 

توافق نامه امریکا و طالبان خرب داد. 

اما با آمدن جوبایدن به کاخ سفید و آغاز کار حکومت جدید امریکا؛ 

و شهروندان  افغانستان  از جانب سیاست مداران  درخواست هایی 

کشور نیز مطرح شده است. شاری از سیاسیون در نشستی که 

در غرب کابل داشتند؛ خواهان ایجاد ادارۀ جدید در افغانستان و 

نیز معرفی فرد جدید، به عنوان منایندۀ امریکا، به جای خلیل زاد در 

مذاکرات امریکا و طالبان شده اند؛ اما حکومت افغانستان، به شدت 

ابراز کرده  افغانستان  ادارۀ موقت در  برنامۀ  با  را  مخالفت خودش 

است. اخیراً آقای غنی، در تازه ترین سفرش به هرات گفته است که 

نه بحث ادارۀ موقت را می خواهد و نه هم کسی صالحیت طرح آن 

را دارد. 

بااین حال، با آمدن جو بایدن به قدرت، بحث گفت وگوهای صلح 

معلوم  جایی که  تا  می کشد.  را  تحول  انتظار  نیز  افغانستان  در 

گفت وگوهای  با  برخورد  نوع  دو  جوبایدن،  آمدن  با  امریکا  است؛ 

صلح افغانستان داشته است. یکی این که گفت وگوهای صلح در 

افغانستان، ادامه میابد و به تائید این گفت وگوها از احتال ادامۀ 

صلح،  گفت وگوهای  در  امریکا  منایندۀ  به عنوان  زاد،  خلیل  کار 

خرب داده است که در واقع، سیاسیون مخالف خلیل زاد هم پاسخ 

خودشان را از جانب امریکا گرفته اند. 

امریکا  توافق نامۀ  در  بازنگری  احتال  از  امریکا  دیگر،  جانب  از 

و طالبان سخن گفته است که معلوم نیست به چه چیزی منجر 

می شود. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظری نکرده اند. 

نتونی بلینکن، که از سوی جو بایدن نامزِد وزارت خارجه شده؛ گفته 

است که توافق دولت آمریکا با طالبان را ارزیابی خواهد کرد.

او در نشست تائیدی اش به این سمت گفت: »ما می خواهیم به این 

نیروهای مان  می خواهیم  دهیم.  پایان  ابدی-  به اصطالح   - جنگ 

هرگونه  با  برخورد  گنجایش  تااندازه ای؛  می خواهیم  برگردانیم.  را 

بازگشت تروریسم )که اصال برای آن به آنجا رفتیم( را حفظ کنیم«.

چه  مورد  در  واقعا  که  کنیم  بررسی  به دقت،  »باید  کرد:  اضافه  او 

چیزهایی مذاکره شده. من هنوز از این جزئیات آگاه نیستم«.

این اظهارات امریکا تاکنون منی تواند به معنای برهم زدن چنین 

توافقی باشد و ممکن، به سلسله توضیحاتی در این خصوص منجر 

عدم پابندی طالبان به توافق نامۀ امریکا و طالبان که سال پیش به 

امضا رسیده بود خوانده شده است.

 پیش از آن، با روی کار آمدن دولت جدید امریکا، آن کشور گفته است 

که توافق نامۀ امریکا با طالبان را بررسی می کند. همچنان اکنون از 

متاس هایی که میان دولت کابل و واشنگن برقرار شده، نوع ناامیدی 

حکومت  ادامۀ  نوید  این  و  می شود  خوانده  مذاکرات  درورند  امریکا 

غنی را به او مژده میدهد. 

خرب از نا امیدی امریکا از توافق با طالبان، در حالی مطرح است که 

اخیراً داکرت عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، هفتۀ 

گذشته گفته بود که از روند مذاکرات ناامید نشده است. در همین 

حال او روز پنجشنبه در یک نشست ویدیویی با تیم مذاکره کننده در 

دوحه، یک بار دیگر از تالش های آنان در روند مذاکرات حایت کرده 

و این پیام را به به تیم مذاکر ه کننده رسانده است که در مواضع شان 

مستحکم باشند. 

در بیانیه وزارت خارجه امریکا آمده است که آقای بلینکن وزیر خارجه 

با آمدن جوبایدن، به عنوان رییس جمهوری امریکا، سیاست آن   

نوسان  دچار  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  قبال  در  کشور 

شده است. زیرا همزمان با تحلیف بایدن، کاخ سفید گفت که توافق 

امریکا با طالبان قابل بازنگری است. اما در ادامه زملی خلیلزاد بار 

شده  مقرر  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  منایندۀ  عنوان  به  دیگر 

است. با این حال روزپنج شنبه، وزارت دفاع امریکا از عملی نشدن 

توافق صلح طالبان و امریکا توسط طالبان خرب داده است و در عین 

زمان وزیر خارجۀ امریکا در یک صحبت تلفنی با رییس جمهور غنی، 

از آیندۀ دیموکراتیک افغانستان به او اطمینان داد. 

این برخوردهای اخیر امریکا نشان می دهد که احتال این نیز وجود 

با طالبان دارد به بنبست می خورد. حفظ  دارد که دور دوم مذاکره 

رابطۀ القاده با طالبان، افزایش حمالت و ترورهای هدفمند و ادامۀ 

حمالت طالبان در کشور، از جانب امریکا به عنوان اصلی ترین دالیل 

هدف مند حقیقی و مجازی، بیش تر ساخته است. مثال همین که 

اطالعات  و  مرکزی  بانک  امنیتی  دوربین های  فیلم  هیچ گاه 

»جی پی اس« موتر یا سیاووش در اختیار رسانه ها قرار داده نشد؛ 

شک و تردیدها را بیش تر ساخت.

ستیز،  ملک  درهمین حال، 

نویسنده و تحلیل گر مسایل 

سیاسی؛ در فیسبوک جدید 

در  که  است  نگاشته  خود 

گذشتۀ  سال  سپتامرب  ماه 

فیس بوکم  صفحۀ  میالدی، 

دریچه  آن  از  من  بستند.  را 

یک صدوچهل  از  بیش  با 

هزار انسان ارزش مند همراه 

بودم. آقای ستیز در ادامه نوشته است که صدها نوشتۀ من در آن جا 

محکوم به سانسور شده است و هیچ کاپی از آن ها ندارم. »من به این 

باور بودم که ذخیره گاه فیس بوک، مصوون ترین جا، برای نگهداری 

نوشته ها باشد؛ اما اشتباه کرده بودم«. آقای ستیز می نویسد که 

بازیابی حساب  برای  از کشور  و خارج  زیادی در داخل  دوستان 

فیسبوک پیشین من تالش کردند؛ ولی موفق نشدند. همچنین با 

دالیل نامعلومی، مسوولین فیس بوک در افغانستان و کالیفرونیا، 

نیز نتوانستند این ابهام را حل کنند.

هم چنین بشیراحمد قاسانی 

از  کاربری اش  حساب  که 

مورد  بدینسو  چندگاهی 

قرارگرفته  سایربی  حملۀ 

روزنامۀ  با  متاسی  در  است 

که  می گوید  ماندگار  راه  

مذاكرات  آغاز  با  هم زمان 

سپتامرب  يازدهم  در  صلح 

از  شاری  فيس بوك هاى 

از  داخل  و  بیرون  در  افراد 

باور قاسانی؛ علت و  به  يا هم بسته شدند.  حکومت، غريفعال و 

انگيزۀ اين یورش، تاكنون ناروشن باقى مانده است. آقای قاسانی 

هيچ گونه  »سايربسكيورىت«  بخش  در  افغانستان،  که  می گوید 

وزارت  سوى  از  اقدامی  هیچ  راستا  اين  در  و  ندارند  مصوونيت 

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صورت نگرفته است.

صدیق الله توحیدی مسوول 

کمیتۀ مصوونیت خربنگاران، 

در  که  گروه هایی  می گوید: 

سازمان های  با  هم سویی 

می کنند؛  کار  استخباراتی 

در قسمت حملۀ سایربی به 

نقش  اجتاعی،  رسانه های 

اصلی را بازی می کنند.

کرد  خاطرنشان  توحیدی 

که رسانه های اجتاعی، هانند سایر رسانه های رسمی، باید از 

سوی حکومت موردحایت قرار گیرند و حکومت، مکلف است که 

قانون رسانه های  و  اساسی  قانون  بیان در  آزادی  با رعایت اصل 

و کسانی که در شناسایی قاتالن فرزندش غفلت کرده و یا قاتالن 

را کتان کرده اند، »خود قاتل هستند«؛ در این صورت ممکن است 

که جان خود و خانواده اش به خطر بیافتد.

داوود سیاوش می افزاید که فرزندش بنابر خواست های مکرر اجمل 

احمدی؛ به بانک مرکزی راه یافت؛ اما خون رسدی نسبت به این 

پرونده، به این می ماند که هدف از استخدام یا سیاووش در این 

سمت؛ شاید دامی برای کشن او بوده باشد. 

پس از ترور یا سیاووش، به تاریخ 17 عقرب 1399، رییس جمهور 

غنی، به نهادهای امنیتی کشور دستور داده بود که عامالن قتل 

وی، شناسایی و بازداشت شوند؛ اما تاکنون که نزدیک به سه ماه 

از این حادثه می گذرد؛ حکومت افغانستان هیچ 

رسنخی به خانوادۀ یا ساووش نداده است. 

شورای  به  نامه ای  در  سیاووش،  داوود  محمد 

امنیت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان، 

مبنی بر نرسیدن به پروندۀ قتل فرزندش، شکایت 

کرده و گفته است که رییس جمهور ارشف غنی و 

اجمل احمدی رییس بانک مرکزی افغانستان؛ 

بنابر دالیلی که هنوز روشن نشده، منی خواهند 

قاتل یا سیاوش را شناسایی و بازداشت کنند.

آقای سیاوش در این نامه گفته است که فرزندش 

در یک توطیۀ مرموز، در موتر دولتی بانک مرکزی 

طوری به شهادت رسید که پارچه های بدنش را با 

دستان خود از زمین جمع کرده به خاک سپردم 

و اکنون از عدم توجه دولت افغانستان و بانک در 

این رابطه؛ این استغاثه را با فریاد و اشک و آه از 

شود؛ اما دلواپسی آمدن جوبایدن به قدرت در امریکا، 

در افغانستان پرتپ وتاب است و انتظاراتی را از آقای 

بایدن به دنبال دارد. 

مخالفان غنی خواهان کنار زدن او از قدرت درروند 

برهم  خواستار  طالبان،  مخالفان  نیز  و  اند  صلح 

دولت  می باشند.  طالبان  و  امریکا  مذاکره  خوردن 

افغانستان هم از خدا می خواهد که جوبایدن بتواند 

توافقات صورت گرفته میان امریکا و طالبان را به دلیل 

سیاست های ترامپ، بر هم بزند؛ اما نکتۀ اساسی این 

است که آن توافقات، در راستای سیاست های دولت 

امریکا صورت گرفته است و ممکن؛ با تغییرات درروش و مذاکرات و 

تعدیل برخی توافقات یا توضیح بر آن، هم چنان ادامه باید. 

دارند.  بایدن  جو  از  انتظاراتی  نیز  افغانستان  مردم  بااین حال 

بزرگ ترین انتظار عمومی در افغانستان این است که با آمدن  رییس 

جمهوری جدید امریکا، سیاست های آن کشور در قبال افغانستان 

تغییر کند یا سیاست های آن کشور بتواند منجر به پایان خشونت و 

صلح پایدار در افغانستان شود.

دولت افغانستان و امریکا سلسله توافق نامه هایی؛ از جمله توافق نامه 

توافقات؛  این  امیدوار است که  و دولت،  دارند  امریکا  با  راهربدی 

سبب تقویت رابطۀ دوجانبه شده و به برکشت طالبان منجر نشود. 

طالبان هم خواستار ادامۀ توافقات امریکا و طالبان درروند گفتگوها 

و رهایی هفت هزار زندانیان شان از چنگال دولت هستند و آرزو دارند 

که این انتظار هم براورده شود. 

و  نظامی  سیاسی  فضای  در  را  نفع  بیش ترین  طالبان،  تاکنون 

دیپلوماتیک درروند مذاکرات دوحه به دست آورده اند؛ اما تناقضی که 

درروند مذاکرات، با توجه به امضای توافق نامۀ امریکا و طالبان و آغاز 

گفت وگوهای بین االفغانی در دو دور در دوحه شد، هم زمان تشدید 

خشونت ها از جانب طالبان را در پی داشت؛ از نکات قابل توجه در 

رند صلح است که بدون شک دولت جدید امریکا را نیز به چالش 

مواجه می سازد. چنانی که بارها پس از قتل های هدف مند در کابل و 

دیگر والیت ها؛ امریکایی ها از طالبان خواسته اند که دست از چنین 

عملی بردارند تا به روند صلح، صدمه نرسد. 

رسانه های  در  را  مشخصی  خواست های  نیز  افغانستان  شهروان 

امریکا، در این متاس بر »حایت قاطعانه دیپلاتیک امریکا از فرآیند 

صلح با مترکز بر دست یافن به یک راه حل سیاسی با دوام و عادالنه 

و آتش بسی دایمی و جامع که به نفع همه مردم افغانستان تاکید 

کند.  جلوگیری  اجتاعی،  رسانه های  شدن  هک  از  همگانی، 

اجتاعی،  به رسانه های  توحیدی، حملۀ سایربی  آقای  به گفتۀ 

یک عمل غیر قانونی و جرمی محسوب می شود که باید از سوی 

و تکنالوژی معلوماتی، مورد  وزارت مخابرات  حکومت، مخصوصاً 

پیگرد قرار بگیرد، آقای توحیدی تأکید می کند که اگر حکومت، 

در این زمینه اقدام جدی نکند به این معنی ست که خود، در پشت 

این هکرها قرار دارد.

کشورها  اکرث  در  که  می کند  اضافه  هم چنان  توحیدی  آقای 

نرش  به هدف  را  اجتاعی  رسانه های  که  هستند  هم  گروه های 

بازرگانی، نرش اخبار جعلی ویا هم در بدل پول، هک  پیام های 

می کنند؛ اما اینکه در پشت این قضایا در افغانستان کی ها و چه 

معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  باید  دارند؛  قرار  حلقاتی 

پاسخ بدهد.

اما نرصت الله نرصت نارصی 

سخن گوی وزارت مخابرات و 

تکنالوژی معلوماتی، هر نوع 

در  را  وزارت  این  مسوولیت 

اجتاعی،  رسانه های  قبال 

و  می کند  رد  به شدت 

به  »رسیده گی  که  می گوید 

این مسئله، مربوط دست گاه 

قضایی و ثارنوالی می شود«.

وی می گوید که اگر افراد، از هک شدن صفحه های اجتاعی شان 

شکایت کنند؛ این وزارت درخواستی های عارضین را به کمپنی های 

شبکه های اجتاعی می فرستد. درصورتی که درخواستی ها مشکل 

قانونی نداشته باشد، فیسبوک های شان دوباره فعال می شود.

آقای نارصی اضافه می کند که این وزارت، به تازه گی روی قانون 

در  افغانستان  جزای  کُد  اصل های  به  مطابق  سایربی،  جزای 

قسمت مبارزه با جرایم سایربی، کار می کند. با تصویب این قانون 

می توانیم در قسمت قانون مند شدن شبکه های اجتاعی یا حریم 

سایربی در افغانستان، دست باز پیدا کنیم.

این در حالی است که موارد جرایم سایربی در کد جزای افغانستان 

کامالً تعریف شده است و کسانی که به این گونه جرایم مبادرت 

می ورزند، باید محاکمه و مجازات شوند؛ اما تاکنون در رابطه با این 

حمالت، هیچ کسی مورد پیگرد و مجازات قرار نگرفته است. از سوی 

از مدتی بدینسو، در چوکات تشکیالتی وزارت مخابرات و  دیگر 

تکنالوژی معلوماتی ریاستی به نام »مبارزه با جرایم سایربی« ایجاد 

شده است که منفعل ترین ریاست در چوکات این اداره می باشد.

صفحۀ فیسبوک نهادهای دولتی هم گاهی مورد تاخت و تاز هکرها 

قرار می گیرند. چندماه پیش، فیسبوک رسمی و تائیدشدۀ ادارۀ 

ملی احصائیه و معلومات، از سوی یک گروه تجاری هک گردیده 

و برای مدتی، بلندگویی شده بود برای بازارگرمی آیفون های تازه 

تولیدشدۀ قیمتی!

نهادهای  و  عالی رتبه  مقامات  کاربری  حساب های  پیش ازاین، 

دولتی افغانستان، از جمله حساب توییرت داکرت عبدالله عبدالله، 

محمد  حاجی  و  افغانستان  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 

محقق، مشاور رییس جمهور در امور سیاسی و امنیتی نیز، مورد 

حملۀ سایربی قرار گرفته بود.

بیداد دولت افغانستان به شا می نگارم.

»باگذشت  که  است  شده  تأکید  هم چنان  شکایت نامه،  این  در 

ترور یا سیاووش و عدم پاسخ گویی حکومت  از  از دو ماه  بیش 

به خواسته های ابتدایی قانونی و حقوق برشی؛ اکنون شِک ما بر 

با وقت کشی ماهرانه و عدم رشیک سازی  آن است که حکومت، 

در  مداربسته،  دوربین های  توسط  ضبط شده  معلومات  به موقع 

تالش مهندسی و دست کاری در مدارِک درخواست شده و درصدد 

کتان حقیقت و اجتناب از بیان آن است«.

خانوادۀ شهید سیاووش، در این نامه ترور وی را مشکوک خوانده و 

نوشته اند که: »آن چه شک منطقی خانوادۀ یا سیاوش را افزایش 

به جای  مرکزی  بانک  که  است  آن  می بخشد، 

به طور  حادثه،  این  عوامل  بررسی  به  پرداخن 

و  کرده  برگزار  فاتحه خوانی  مراسم  منایشی 

برای پوشانیدن خون سیاوش در چنین لحظۀ 

این  در  رشکت  برای  او  خانوادۀ  از  دل خراش؛ 

رد  آن ها  سوی  از  ولی  می کند؛  دعوت  مراسم، 

شد«.

و اما پس از گذشت ۲۰ روز از ترور یا سیاووش، 

بانک مرکزی با نرش اعالمیه ای گفته بود که متام 

که  را  کارمندانش  بر  حمله  پیرامون  معلومات 

دست گاه  امنیتی،  دوربین های  تصاویر  شامل 

ردیاب موتر و دیگر معلومات مورد نیاز است، با 

نهادهای امنیتی و کشفی رشیک ساخته است«.

به شورای  در پی شکایت خانوادۀ یا سیاوش 

بی توجهی دولت  از  امنیت سازمان ملل متحد 

افغانستان به پروندۀ قتل او، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری کشور 

می گوید که جامعۀ جهانی در برخورد با قضیۀ تروریزم معیار مشخص ندارد. معاون 

می توانند  قربانیان  خانوادۀ  که  است  گفته  هم چنان  ریاست جمهوری  نخست 

با مراجعه به حکومت، به دوسیه های تحت کار و یا قضایای حل شده دسرتسی 

داشته باشند.

خانوادۀ یا سیاووش به تاریخ ۲۶ عقرب به حکومت یک ماه رضب االجل تعیین 

این  را شناسایی کنند. رسانجام در ۲۶ قوس  قاتلین یا ساووش  کرده بود که 

رضب االجل به پایان رسیده و خانوادۀ سیاووش اعالم کردند که حکومت افغانستان 

و بانک مرکزی؛ به این رضب االجل هیچ وقعی نگذاشته و ممکن است رضب االجل 

را با »نیشخند« به »استهزا« گرفته باشند؛ ولی در روزی که رضب االجل خانوادۀ 

سیاووش به حکومت به پایان رسید، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری در 

صفحۀ فیسبوک خود نوشت: »از خانوادۀ شهید سیاووش خواهش می منایم که به 

حرف ما اعتاد داشته باشند. قضیه فراموش نشده است و هیچ گاه نخواهد شد. 

از هیاهوی مطبوعاتی چیزی ساخته منی شود«.

چندی پیش، احمدضیا رساج، رییس عمومی امنیت ملی؛ به مناینده گان مردم 

در پارملان کشور گفته بود که این اداره به رسنخ های در پیوند به قتل یا سیاوش 

نتایج آن همگانی خواهد شد. در  این پرونده،  از تکمیل  رسیده است که پس 

همین حال حارث جربان، سخن گوی ریاست امنیت ملی می گوید که پروندۀ یا 

سیاووش پیچیده است و نیاز به زمان بیش تر دارد. به گفتۀ او، تحقیق امنیت ملی 

روی این پرونده جریان دارد و به محض روشن شدن ابعاد پنهان آن، جزئیات را با 

رسانه ها و مردم رشیک می سازند.

قتل های هدف مند روزنامه نگاران و فعاالن جامعه مدنی در حالی افزایش یافته که 

از دیرزمانی گفت وگوی صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان جریان دارد.

انعکاس،  تلویزیون  گویندۀ  میوند  مالله  آزادی،  رادیو  خربنگار  داعی،  الیاس 

نیوز و بسم الله  آریانا  امینی، خربنگار  آزاد، فردین  رحمت الله نیک زاد، خربنگار 

عادل ایاق، مدیر مسؤول رادیو صدای غور، از جمله خربنگارانی اند که در این 

اواخر؛ به گونۀ هدف مندانه و مرموز، جان باخته اند. 

به گزارش »مرکز خربنگاران افغانستان« در ۱۹ سال گذشته ۱۱۵ خربنگار در این 

کشور به قتل رسیده اند که از این تعداد ۵۶ مورد در شهر کابل پایتخت افغانستان 

رخ داده است.

مرکزی  بانک  رییس  و دست یار  مطبوعاتی  مشاور  به عنوان  اخیراً  سیاوش،  یا 

در  عقرب 1399  شنبه ۱۷  روز  حوالی ساعت ۷: ۴۵ صبح  و  تعیین شده بود 

منطقۀ مکروریان چهارم -ناحیۀ نهم شهر کابل- در نتیجۀ انفجار ماین مقناطیسی 

بانک مرکزی و  انس معاون ریاست دفرت  آن رویداد، احمدالله  باخت. در  جان 

محمدامین، رانندۀ آن ها نیز جان باختند.

اجتاعی و فضای رسانه ای کشور از جوبایدن دارند. شکل گیری 

صلح،  گفت وگوهای  مطلوب  رسیدن  به نتیجه  دایمی،  آتش بس 

خروج مسووالنۀ نیروهای مریکایی از افغانستان و تقویت یک نظام 

همه شمول با صلح پایدار در افغانستان؛ خواست های اساسی مردم 

افغانستان از امریکا را شکل می دهد. 

سپری  جنگ  در  را  دهه  چهار  از  بیش  که  افغانستان  مردم  برای 

پایدار وجود ندارد.  از رسیدن به یک صلح  کرده اند، خرب خوشی 

همین گونه داشن دولت کارا و عاری از فساد و قوم گرایی؛ آرزوی 

تا چه حد،  امریکا  که  نیست  معلوم  هنوز  اما   است؛  هر شهروند 

سیاست هایش را در امر براورده شدن این خواستار؛ تنظیم می کند. 

برای کشوری به بزرگی ای امریکا، افغانستان بخشی از جدال های 

روزمرۀ آن است نه همۀ آن و امریکا در این کشور دنبال اهدافی 

مبتنی بر منافع ملی اش می گردد؛ نه کم تر یا بیش تر از آن. 

با این حال مردم و برخی سیاسیون، به این نظر اند که سیاست های 

ترامپ در قبال افغانستان؛ گویا سیاست های عجوالنه و دل بخواهانۀ 

فردیی او بوده است و باید با آمدن بایدن در قدرت؛ تغییر کند؛ اما 

به نظر می رسد که هم ترامپ و هم بایدن؛ سیاست مشابهی را در 

آرام تر  دومی،  و  تندتر  اولی  اما  می کنند؛  اعال  افغانستان  قبال 

به پیش خواهد رفت. 

نکتۀ اساسی این است که دولت امریکا، دو 

در  جنگ  جانب  دو  با  راهربدی  توافق نامۀ 

و  امریکا  توافق نامۀ  یکی  دارد؛  افغانستان 

طالبان که در آن؛ طالبان جدی تر از دولت 

افغانستان مورد نظر امریکا بوده که به اساس 

طی  قدم به قدم  افغانستان،  دولت  باید  آن، 

طالبان  شود.  واگذار  طالبان  به  مذاکراتی 

باال  دست  با  را  خودشان  توافق نامه؛  آن  در 

می بینند  امریکا  نزد  در  افغانستان  دولت  از 

و به آن تاکید دارند. هم چنین، پذیرش آن را 

بین االفغانی  اولیه در مذاکرات  از رشط های 

می دانند. 

توافق نامۀ  امریکا  دولت  دیگر،  جانب  از 

امضای  از  پیش  ماه ها  را  اسرتاتژیکی 

افغانستان  دولت  با  طالبان،  با  توافق نامه 

امضا کرده است. توافقنامۀ اسرتاتژیک میان 

افغانستان و آمریکا در نشست یک هفته ای جرگۀ مشورتی صلح در 

کابل تائید شده و به امضای طرف های امریکایی و افغانستانی قرار 

گفته است. دولت افغانستان همواره با این تفاهم نامۀ مشرتک، که 

در آن، به مبارزه با تروریزم تأکید شده است، اشاره می کند و خواستار 

عملی شدن آن در جانب امریکا است تا به گفتۀ دولت افغانستان، 

دست آوردهای دو دهۀ اخیر افغانستان حفظ شود.

بنابراین حاال امریکا با داشن دو توافق راهربدی با دو طرف جنگ؛ 

در واقع سیاست جدیدی را در قبال افغانستان اتخاذ کرده و بایستی، 

میان این دو توافق نامه که یکی ضد دیگری است، تعادل برقرار کند 

و چنین چیزی، بدون فشار دولت امریکا روی دو طرف مذاکره، راه 

به جایی نخواهد برد؛ اما چنین فشاری منجر به صلح نخواهد شد.

امریکا، با داشن توافق نامه های اسرتاتژیک دوگانه با جانب طالبان 

و دولت افغانستان؛ که بر بنیاد آن، هریکی از طرف ها حایت های 

الزم را از جانب امریکایی ها دارند؛ فقط به درازا کشیدن جدال و 

هزینه کردن بیش تر امریکا در افغانستان منجر می شود. البته چنین 

سیاستی از جانب امریکا منطفی به نظر می رسد؛ زیرا امریکا سعی 

کرده است که هر دو طرف، پلۀ ترازو را به شاهین خودش تنظیم 

کند تا دست کشورهای همسایه و کشورهای منطقه را از متلک بر 

هر یک از طرف ها بسته نگه دارد. البته این سیاست، در راستای 

منافع کالن امریکا و سیاست های پرابهام آن کشور، در منطقه و 

افغانستان پاسخ ده است؛ اما واقعیت دیگر این است که روند صلح 

در افغانستان را با چالش مواجه می سازد و عمال دو حکومت موازی را 

در افغانستان؛ که هرکدام فاقد پیشتی بانی مردم؛ اما دارای حایت 

امریکاست به وجود آورده است. امریکا منی خواهد که به این زودی، 

میان توافق نامه اسرتاتیزیکش با طرف دولت افغانستان و امارات 

طالبان،  و  امریکا  توافق نامه  این  زیرا  کند؛  برقرار  آشتی  طالبان، 

برای پاکستان و میز مذاکرۀ طالبان؛ اهمیت بسیار اساسی دارد و 

هم چنان به عنوان یک ابزار و یک چالش، برای امریکا نیز مطرح است 

که دولت بایدن را در این رسگردانی، گیر خواهد کرد.

اگرچه امریکا یک چنین تجربه هایی را با طرف های درگیر در برخی 

پیچیده گی جنگ  به  نگاه  نوع  اما  است؛  داشته  دیگر  کشورهای 

افغانستان، نشان می دهد که امریکا در این ترفند، از توافق دوجانبه 

با طرف های جنگ در افغانستان؛ هم به عنوان یک ابزار سود می برد 

و هم به عنوان یک چالش؛ به درازا کشاندن گفت وگوی های صلح و 

بحران در افغانستان، گیر می ماند.

کرد.«

بیانیه تاکید کرده است که امریکا در حال بررسی توافق سال پیش 

دولت قبلی امریکا و طالبان است.

همه  کرد  امیدواری  ابراز  متاس  این  در  بلیکن  آقای  ارگ  گفته  به 

رهربان افغانستان از این »فرصت تاریخی« برای صلح حایت کنند 

زمینه  در  اخیر  در ۲۰ سال  آمده  به دست  پیرشفت های  و همزمان 

حقوق برش، آزادی های مدنی، و نقش زنان در جامعه افغانستان را 

حفظ کنند.

او متعهد شد برای تعیین یک اسرتاتژی گروهی در حایت از آینده 

افغانستان،  با دولت  افغانستان  و امن  ثبات، مستقل، دمکراتیک  با 

متحدان ناتو و رشکای بین املللی رایزنی کند.

به گفته ارگ »در این مکاملۀ تیلفونی، هر دو جانب در مورد روابط 

میان دو کشور و انکشافات اخیر در پروسه صلح افغانستان، بحث و 

تبادل نظر منودند.«

براساس این بیانیه آقای بلینکن »نگرانی عمیق خویش را از افزایش 

خشونت ها و ترورهای هدفمند در افغانستان ابراز کرد و آنرا محکوم 

منود.«

به گفته ارگ آقای بلینکن همچنین گفت که »از برقراری صلح معنادار 

و پایدار که هدف اساسی و همه جانبه ماست، حایت می کنیم و 

تالش داریم که آتش بس دایمی برقرار گردد.«

بر بنیاد گزارش ها، جان کِربی، 

تازش سایربی به فعاالن رسانه ای
توحیدی، مسوول کمیتۀ مصوونیت خربنگاران:

اگر حکومت اقدام نکند؛ خود در پشت هکرها قرار دارد

درپی خون سیاووش
خانوادۀ سیاووش: 

از دولت ناامید شده به شورای امنیت سازمان ملل تومار می فرستیم

توافق  های راهبردی امریکا با دو طرف جنگ در افغانستان؛

چالش یا ابزار؟

بایدن و سیاست امریکا در قبال افغانستان 

اطمینان امریکا به غنی؛ مذاکره به بنبست می رسد؟

مؤثـر  حضـور  کشـور،  اطالع رسـانی  و  سیاسـی  فضـای  در  بااعتبـار 
باشـد.  داشـته 

کار  به سـمت  گذشـته،  از  تجربـه ای  بـا  مانـدگار«  راه  »روزنامـۀ   
مؤثـر در فضـای رسـانه یی کشـور حضـور خواهـد داشـت. چنان کـه 
روزنامه نـگاران ایـن روزنامـه، بـا توجـه بـه حساسـیت فضـای کنونـی 
در کشـور، احسـاس می کننـد کـه جـای یـک روزنامـۀ متفـاوت در 
میـان روزنامه هـای کشـور خالـی اسـت؛ بـه همیـن دلیل، سـعی برآن 
داریـم تـا در »راه مانـدگار« به عنـوان یـک رسـانۀ قابـل توجـه در 
کشـور عمـل کنیـم؛ زیـرا حرف هـای زیـادی اسـت که در رسـانه های 
بیـان و  از جانبـی هـم آزادی  ناشـنیده می مانـد و  ناگفتـه و  کشـور 
کـه  اسـت  دسـت آوری  تنهـا  مدنـی،  فعالیـت  و  رسـانه ها  فعالیـت 
کشـور، در طـی نزدیـک به بیست سـال گذشـته دارد و بایـد از چنین 

ارزشـی حفاظـت شـود.
 در جهـان امـروز، رسـانه های گروهـی، از جملـه روزنامه هـا، بـا انتقـال 
آگهی هـا و معلومـات، در زمینه هـای گوناگـون، رشح وقایـع گوناگون 
و مبادلـۀ اندیشـه ها و باورهـای عمومـی؛ نقـش بزرگـی را در عرصـۀ 
بـر دوش گرفته انـد.  پیش رفـت جوامـع، فرهنـگ و متـدن بـری 
تأثیرگـذاری رسـانه ها به انـدازه ای بـاال اسـت کـه دانشـمندان؛ عـر 
کنونـی را عـر ارتباطـات نامیده انـد. رسـانه ها هم چنـان در نزدیکی 
و  رسـانه ها  قـدرت  زیـرا  داشـته اند؛  بزرگـی  نقـش  جوامـع،  و  افـراد 
نویـن، عرصـۀ کار را دگرگـون  فنـاوری  روزنامه هـا در رشایطـی کـه 
جامعـۀ  و  کارگـزاران  سـاخنت  متحـول  در  کرده اسـت،  متفـاوت  و 
رسـانه ها  این کـه  کنـار  در  می کنـد؛  ایفـا  را  بـارزی  نقـش  سیاسـی، 
امـروزه جهـان مـا را بـه دهکدۀ جهانی مبدل سـاخته اسـت. بنابراین، 
توجـه بـه داشـنت یـک رسـانۀ بی بـاک و متفـاوت در فضای سیاسـی 
سـاخنت  در  بـارزی  نقـش  می توانـد  افغانسـتان،  آگاهی رسـانی  و 
یـک جامعـۀ متفـاوت ایفـا کنـد. مـا در »راه مانـدگار« بـر آنیـم تـا 
بـرای بیـداری و هوشـیاری مخاطبـان خـود، از یک  سـو کارکنیـم و از 
سـوی دیگـر، بـرای شجیع سـازی اهالـی رسـانه و تأثیـر بـر فعالیـت 
رسـانه های دیگـر، یـا بهرتسـازی فعالیـت رسـانه ها تأثیـر بگذاریـم. 
شـان  مسـوولیت های  بـه  را  امـور  مسـووالن  بتوانیـم  همین گونـه 
متوجـه سـازیم و نقـش شـهروندان را در سیاسـت و اجتـامع بـاال 

. یم برب
مـا در کشـوری دارای تنـوع قومـی و هویتی هسـتیم. بایسـتی دارای 
یـک مرجـع یـا مراجـع اطالع رسـانی و هدایت کننـدۀ اندیشـه ها، بـه 
سـمِت همدلـی و وفـاق سیاسـی، ملـی و اجتامعـی باشـیم؛ زیـرا در 
رشایطـی کـه ما قـرار داریم، خطر افـرتاق بیش تِر جامعـه نیز متصور 
اسـت و نیـز این کـه خطـر شـکل یافنت اسـتبداد و فـرار آزادی هـا از 
ایـن رسزمیـن نیـز متصـور اسـت. مـا خودمـان را مسـوول می دانیـم 
تـا در ایـن رشایـط، نقش هـای متعددی را ایفـا مناییم. تـا تأثیرگذار و 
حتـا هدایت کننـده و رهنموددهنـده باشـیم؛ به خصـوص در رشایطی 
کـه بحـث گفت و گوهـای صلـح مطـرح اسـت، روزنامـۀ راه مانـدگار، 
به عنـوان یـک رسـانۀ متفـاوت، می خواهـد نقـش ویـژه ای را در ایـن 
زمینـه بـازی کنـد؛ زیـرا افغانسـتان، نیـاز بـه دگرگونـی بنیادیـن دارد 
و بـرای رسـیدن بـه صلـح نیـز گام هـای زیـادی باید برداشـته شـود. 
مـا خودمـان را مکلـف بـرآن می دانیـم کـه از صـدا و فضا بـرای صلح 
حامیـت کنیـم و در این مسـیر، پیش قـدم باشـیم. درعین حال نقش 
اثرگـذاری را در پاسـداری دسـت آوردهای بیست سـال گذشـته نیـز 

داشـته باشیم.
مـا به عنـوان یـک رسـانه می توانیـم نقـش متحد کننـده را در جامعـه 
بـازی کنیـم؛ زیـرا با توجه به گسسـت های اجتامعی که اکنون شـاهد 
آن هسـتیم، ایـن مسـوولیت رسـانه ها اسـت تـا مهره هـای پاشـیدۀ 
جامعـه را به صـورت محکـم باهـم ببافنـد. در رشایـط کنونـی تصـور 
می کنیـم کـه مـردم افغانسـتان از لحـاظ روانـی نیـز نیـاز بـه آرامـش 
دارنـد. مـا در »راه مانـدگار« نفش مـان را بـرای آرامش بخشـی بـه 
مـردم نیـز ایفـا می کنیـم تـا در صـورت بروز بحـران و یا تهدیـد؛ باید 

ذهنیـت مـردم و جامعـه را آمـادۀ رشایـط مطلـوب سـازیم. 
روزنامـۀ راه مانـدگار، بـرای پیش رفت و توسـعۀ افغانسـتان، به عنوان 
یـک رسـانه، در کنـار قوه هـای سـه گانۀ کشـور، نقـش فعالـی خواهـد 
داشـت. مـا از برنامه ها و سیاسـت های سـودمند و توسـعه  ای دولت 
افغانسـتان حامیـت می کنیـم تـا زمینـه بـرای راه انـدازی و انجـام این 
سیاسـت های  درعین حـال  گـردد.  همـوار  سیاسـت ها  و  برنامه هـا 
تبعیض آمیـز و نفاق افکنانـه و فسـادمحور را به درسـتی نقـد و بیـان 
خواهیـم کـرد. همین گونه اعامل هیچ نیروی سیاسـی و فرد سیاسـی 
در جامعـه؛ از ذره بیـن »راه مانـدگار« بـه دور نخواهـد مانـد و مـورد 
نقـد و ارزیابـی قـرار خواهـد گرفـت و در نهایـت بـه مـردم به گونـۀ 

مؤثـر، اطالع رسـانی خواهیـم کـرد.

ادامه از صفحه اول

چرا راه ماندگار

مذاکره کننـدۀ  هیـأت  معـاون  اظهـارات  پـی  در  مانـدگار:  راه   

طالبـان مبنـی بـر اسـتعفای ارشف غنـی از قـدرت، و کنارآمـدن 

ایـن گـروه بـا حکومـت جدیـد، ارگ ریاسـت جمهـوری می گویـد که 

دورۀ کار رییس جمهور را قانون اساسـی تعیین کرده اسـت.

دواخـان مینه پـال، مهاون سـخن گوی ریاسـت جمهـوری در واکنش 

بـه اظهـارات شـیرمحمد سـتانکزی می گویـد که رییس جمهـور غنی 

پـس از تکمیـل دوره کاری خـود، قدرت را به کسـی واگـذار می کند 

که براسـاس آرای مردم انتخاب شـده باشـد.

مسـکو  بـه  کـه  سـفری  در  طالبـان،   مذاکره کننـدۀ  هیـأت  معـاون 

داشـت گفتـه اسـت کـه در صـورت اسـتعفای ارشف غنـی از قـدرت، 

ایـن گـروه بـا حکومـت جدیـد کار خواهـد کـرد. عبـاس سـتانکزی 

گفتـه اسـت کـه اگـر محمـدارشف غنـی، رییـس جمهـور جنـگ را 

کنـار بگـذارد و اسـتعفا بدهـد، طالبـان حارض هسـتند کـه صلح و با 

دولـت جدیـد کار کننـد. 

صلـح«  راه  »سـد  را  غنـی  آقـای  حکومـت  سـتانکزی،  شـیرمحمد 

آقـای غنـی در صحبت هـای مختلفـی  و گفتـه اسـت کـه  دانسـته 

گفتـه کـه می خواهـد باقـی مبانـد و در حکومـت آینـده نیـز رییـس 

باشـد. جمهـور 

بـه گفتـۀ ایـن عضـو دفـرت سیاسـی طالبـان در قطـر، »آقـای غنی به 

تیـم مذاکره کننـده ای کـه انتخـاب کـرده صالحیت الزم نداده اسـت 

و اکنـون بـا امریـکا و ناتـو در ایـن بـاره البـی می کنـد«؛ ولـی چندی 

پیـش رییس جمهـور غنـی انتقـال قـدرت بـه حکومـت موقـت را رد 

کـرده و گفتـه بـود که قـدرت را به یـک حکومت منتخب بعـد از خود 

تحویـل خواهد داد.

آقـای سـتانکزی در حالـی مطابـق بـه توافق نامـه صلح میـان امریکا 

بـر  گـروه  ایـن  کنـرتل  تحـت  مناطـق  از  کـه  می گویـد  طالبـان  و 

خـالف امریـکا و متحدیـن آن اسـتفاده منی شـود کـه افغانسـتان از 

جملـه متحدیـن امریـکا بـه شـار مـی رود و طالبـان نبایـد در هیـچ 

جـای افغانسـتان، دسـت بـه جنـگ بزننـد؛ ولـی وی می گویـد کـه 

بـا حضـور نیروهـای  ایـن را نداشـته باشـد کـه  انتظـار  هیچ کسـی 

خارجـی در افغانسـتان، افـراد گروه طالبان سـالح به زمیـن بگذارند 

و آتش بـس کننـد تـا مـردم کشـته نشـوند.

از  ملـل  از جملـه سـازمان  بین املللـی  نهـاد  در حالی کـه چندیـن 

ادامـۀ همـکاری میـان گـروه طالبـان و القاعـده حتا از پـس امضای 

توافق نامـه بـا امریـکا خـرب داده و ابـراز نگرانـی کرده انـد؛ امـا آقـای 

سـتانکزی در کنـار ارتبـاط نداشـن بـا شـبکۀ القاعـده، وجـود ایـن 

گـروه در افغانسـتان را نیـز انـکار می کنـد.

در همیـن حـال در پیـام صوتـی منصـوب بـه محمـد امیـن احمـدی 

عضـو مزاکـره کننـدۀ دولـت افغانسـتان در قطـر نیـز، رشط جهـان 

بـرای کمـک بـه افغانسـتان، صلح با طالبـان، ایجـاد حکومت موقت 

و قربانی شـدن ارشف غنـی سـخن گفتـه شـده اسـت.

واکنش ارگ در برابر
درخواست استعفای غنی از سوی طالبان:

قدرت را از طریق انتخابات واگذار می کنیم
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تحلیییل

نظری پریاین
روزنامه نگار

خییییبیر

امریکا با داشنت دو توافق راهربدی با دو 
طرف جنگ؛ در واقع سیاست جدیدی را 
در قبال افغانستان اتخاذ کرده و بایستی، 

میان این دو توافق نامه که یکی ضد 
دیگری است، تعادل برقرار کند و چنین 

چیزی، بدون فشار دولت امریکا روی دو 
طرف مذاکره، راه به جایی نخواهد برد؛ اما 
چنین فشاری منجر به صلح نخواهد شد.

امریکا، دو توافق نامۀ 
راهربدی با دو جانب 
جنگ در افغانستان 

دارد؛ یکی توافق نامۀ 
امریکا و طالبان که در 
آن؛ طالبان جدی تر از 
دولت افغانستان مورد 
نظر امریکا بوده که به 
اساس آن، باید دولت 
افغانستان، قدم به قدم 

طی مذاکراتی به طالبان 
واگذار شود. 

» اکنون شِک ما بر 
آن است که حکومت، 

با وقت کشی ماهرانه 
و عدم رشیک سازی 

به موقع معلومات 
ضبط شده توسط 

دوربین های مداربسته، 
در تالش مهندسی و 

دست کاری در مدارِک 
درخواست شده و 

درصدد کتامن حقیقت 
و اجتناب از بیان آن 
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تحلیییل
راه ماندگار

امن سریت
گـزارشـگر

شیییهیرام
گـزارشـگر



جمهـوری  گفتگوکننـدۀ  هیـأت  عضـو  منصـور  عبدالحفیـظ   

مانـدگار  راه  روزنامـه  بـه  گفتگویـی  در  افغانسـتان،  اسـالمی 

گفـت کـه گزینـۀ حکومت موقت در نشسـت های حاشـیه ای میان 

مناینـده گان طالبـان، مناینده گان جمهوری اسـالمی افغانسـتان 

و مناینـده گان کشـورهای بین امللی؛ به تکرار مطرح شـده اسـت، 

ولـی نـه بـه شـکل رسـمی در جریـان مذاکـرات. امـا »حکومـت 

موقت« به عنوان یک گزینه در این دور گفتگوها، مطرح است.

گزینـۀ حکومـت موقـت، پـس از بـه پایـان رسـیدن دور نخسـت 

گفتگوهـای صلـح در دوحـه، روی زبـان آمد و بـه بحث های گرمی 

در  طـرح،  ایـن  شـد.  تبدیـل  کشـور  سیاسـت مداران،  میـان  در 

داخـل و بیـرون کشـور، در میـان مناینـده گان مجلـس و هم چنان 

و  موافقـان  قطـر؛  در  صلـح  گفتگوکننـدۀ  طرف هـای  میـان  در 

مخالفـان خـود را دارد.

پیـش از ایـن، رییس جمهـور غنـی نیـز در سـفری کـه بـه والیـت 

هـرات داشـت، در مـورد حکومت موقـت واکنش تندی داشـت. او 

گفـت کـه آینـدۀ قـوای دفاعـی و امنیتـی را این هـا چـه می کنند؟ 

مطـرح  صالحیـت  کـدام  اسـاس  بـه  را  موقـت  حکومـت  دوم، 

می کننـد.

تأکیـد رییس جمهـور روی ایـن اسـت کـه 

انتقـال قـدرت بایـد از طریـق اننتخابـات 

صـورت بگیـرد؛ نـه از راه هـای دیگـر.

آقـای منصـور در رابطـه بـه نشسـت هایی 

کـه تاکنـون میـان دو طرف صـورت گرفته 

اسـت گفـت که چهاربـار با هیـأت طالبان 

نشسـت ها  ایـن  ولـی  داشـتیم؛  دیـدار 

مقدماتـی بوده اسـت. در کنـار این، هردو 

و  تعییـن  خودشـان را  آجنداهـای  طـرف، 

تنظیـم کرده انـد، آجندایـی کـه از طـرف 

آجنـدای  و  مـورد   28 اسـت  مطـرح  مـا 

طالبـان بـه 24 مـورد می رسـد کـه هـردو، 

بخش بنـدی و اولویت بنـدی شـده اسـت.

آن  منایندۀ  عنوان  به  را  خلیلزاد  زملی  وظیفۀ  امریکا،  دولت   

کشور در امور صلح افغانستان متدید کرد. با روی کار آمدن 

در  برخی  سیاست مداران  بایدن،  ریاست  به  امریکا  دولت جدید 

عنوان  به  دوباره  خلیلزاد  زملی  که  داشتند  گان  افغانستان 

یک  و  شد  نخواهد  تعیین  افغانستان  صلح  برای  آمریکا  منایندۀ 

منایندۀ با صالحیت که امریکایی باشد، این سمت را اداره خواهد 

کرد. اما با روی کار آمدن جوبایدن، زملی خلیلزاد به این سمت 

ابقا گردید. 

وزیر خارجۀ جدید امریکا اعالم کرد که زملی خلیلزاد به وظیفه اش 

به عنوان مناینده ویژۀ وزارت خارجه آن کشور برای صلح افغانستان 

ادامه خواهد داد.

او تالش های آقای خلیلزاد را برای صلح افغانستان مهم خواند. 

مخالفت و موافقت با خلیزاد 

بسیاری ها در افغانستان خلیلزاد را عامل مشکالتی در روند صلح، 

به خاطر تطبیق برنامه های فردی او می خوانند؛ اما برخی دیگر 

هم در دولت و هم در بیرون از دولت حضور خلیلزاد را در روند 

صلح مفید ارزیابی می کنند.

در اوایل ماموریت خلیلزاد درروند صلح افغانستان در سال گذشته 

میالدی، شورای امنیت افغانستان با حضور و برنامه خلیلزاد در 

روند صلح مخالفت کرد و حمدالله محب، 

مشاور ارشد این شورا، در بربر او اعرتاض 

افغانستان  برای  را  او  برنامه های  و  منود 

مرض خوانده بود.

ترامپ،  دونالد  زمان  در  خلیلزاد  آقای 

رییس جمهوری پیشین امریکا، به سمت 

افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  مناینده 

دور   ۱۸ از  بعد  او  بود.  شده  انتخاب 

با  امریکا  نامه  توافق  توانست  مذاکره 

طالبان را توسط وزیر خارجه امریکا و مال 

در  طالبان  سیاسی  دفرت  رییس  برادر، 

قطر و معاون این گروه، امضا کند. 

رهایی مالبرادر که تا پیش آغاز مذاکرات 

رسمی میان طالبان و امریکا، در زندانی 

پادرمیانی  با  بود،  بند  در  پاکستان  در 

کشور  آن  به  او  سفرهای  طی  خلیلزاد، 

از جانب طالبان در  تا  بود  صورت گرفته 

روند صلح مناینده گی کند.

در  خلیلزاد  آقای  دوباره  انتخاب  اکنون 

وضعیت جنگ و صلح در افغانسـتان، به درسـتی روشـن نیسـت   

و هنوز که بیش از بیسـت وپنج سـال از جنگ با تروریزم سـپری 

در  ابهـام  بـه  رسـیدن  بـدون  کـه  نیسـت  قـادر  کسـی  می شـود، 

خصـوص آینـدۀ کشـور نظـری ارایه کنـد. دلیل چین مشـکلی این 

اسـت کـه در افغانسـتان، جنـگ و صلـح پیچیـده ای وجـود دارد و 

صلـح  شـکل یابی  هـم  و  جنـگ  ادامـۀ  بـه  هـم  فراوانـی  منافـع 

ربطـی  ادامـۀ جنـگ،  از  بخشـی  درعین حـال  اسـت.  گره خـورده 

مسـتقیم بـه ایدویولوژیک بـودن جنـگ و نیـز فعالیـت گروه هـای 

از جنـگ  دارد. خوانـش جهـاد  ادامـۀ جنـگ  بـرای  ذهنیت سـاز 

توسـط  و وضعیـت موجـود،  افغانسـتان  برابـر دولـت  موجـود، در 

به نفـع  را  فرصـت  ایـن  و  می شـود  آبیـاری  متعـددی  گروه هـای 

گروه هـای نظامـی مخالـف دولت؛ ماننـد طالبان، داعـش، القاعده 

و دیگـر نیروهـای جنگـی ایدویولوژیـک؛ مسـاعد می کنـد. گاهـی 

ایـن مساعدسـازی، بـه دلیل هم خوانـی ذهنی میان ایـن نهادها و 

گروه هـا، شـکل می گیـرد و گاهـی هـم رابطۀ ارگانیـک عملی میان 

افغانسـتان فعال انـد کـه  زیـادی در  نهادهـای  آنـان وجـود دارد. 

رسبازگیـری بـرای طالبـان و یاهـم داعـش را خواسـته و نخواسـته، 

مسـاعد می کننـد. منونه هـای روشـن آن: جمعـت اصـالح، حـرب 

التحریـر، جاعـت دعـوت و تبلیـغ و برخـی نهادهـا و آدرس هـای 

کوچـک و بـزرِگ ناشـناختۀ دیگـر انـد که بـه اهـداف ایدئولوژیکی 

فعالیـت می کننـد و در نهایت به سـان ابزار، 

ایدیولوژیـک  در دسـت گروه هـای نظامـی 

قرار می گیرند.

در ایـن میانـه، یکـی از گروه هایـی کـه در 

می کنـد،  مذهبـی  فعالیـت  افغانسـتان 

جاعـت دعـوت و تبلیـغ اسـت. ایـن گـروه 

هم زمـان بـا فعالیت طالبـان در افغانسـتان 

پرسـش هایی  به تازگـی  شده اسـت.  فعـال 

بـا  کـه  اسـت  مطـرح  گـروه  ایـن  درمـورد 

گروه هـای افراطـی داعـش و طالبـان رابطه 

دارد یـا خیـر؟ حاصـل برداشـت ها در مـورد 

ایـن گـروه، این اسـت که آنـان از دید فکری 

انـد؛  تضـاد  در  طالبـان  یـا  داعشـیان  بـا 

تا  می آورد  دست  به  خود  بذری  تخم های  بهبود  برای  را  کیمیایی 

حاصالت بهرتی داشته باشد.

به  ترکاری  باغ خود؛  از حاصالت  امریکایی،  دالر  ارزش ۱۵۰  به  او 

تولیدات  باغ  این  ترکاری،  کنار  »در  عامله گفت:  می رساند.  فروش 

عالی برای خانوادۀمان دارند؛ پول های را که از فروش ترکاری های 

این باغ، به دست می آورم؛ از آن، برای بهبود زنده گی خانواده استفاده 

می کنم.

به  که   – باب  ترکاری  و  میوه جات  تولید  و  باغ  و  آشپزخانه   - برنامۀ 

این  می شود.  رهربی  زنان  توسط  جهان(  غذایی  سازمان  )حایت 

روند، بیش تر در ساحاتی اجرایی می گردد که رشایط به تولید غذا 

نهایت  زنان،  برای  کار  رشایط  اما  است؛  زیاد  باغ داری(  و  )ترکاری 

اندک است. حایت از زنان و ایجاد مصوونیت غذایی برای خانواده ها 

و به دست آوردن رسمایۀ  مرتبط به تالش ها و توسعه در روستاها؛ از 

بخش های این برنامه است که در آن، زنان بیش ترینه نقش را دارند.

والیت نزدیک به گذرگاه ها مرزی

در ساحات دوردست و به ویژه ساحاتی که به دلیل گسرتش )ویروس 

مردان  است؛  شده  متوجۀشان  کم تر  اقتصادی  رضر   )۱۹  - کووید 

مشغول  دهقانی  به  زمین ها  در  و  می روند  به کار  عادی  به صورت 

این  غذایی  رشایط  هستند.  )دهکده(  مردان  دهقانان  بیش تر  اند. 

ساحات، به دلیل بسته شدن گذرگاه های مرزی، بیش تر از کشورهای 

همسایه، هزینۀ هنگفتی برای آنان در پی  دارد و در صورت بسته شدن 

گذرگاه های مرزی؛ مصوونیت غذایی به شدت آسیب پذیر می شود.

 لیدا خامنی است که با دخرت و پرسش در کابل زنده گی می کند. 

زن ۳۵ ساله ای که شوهرش؛ چهارسال پیش، برای پیداکردن کار 

به ایران رفته است. پیش از شیوع بیاری کرونا، لیدا در خانه های 

همسایه ها کار می کرد؛ اما به دلیل شیوع بیاری کرونا، کار خود را 

از دست داد. او می گوید که به دلیل شیوع این بیاری، مردم دوست 

و  آمدن  که  می ترسیدند  آنان  زیرا  بروم؛  خانه های شان  به  نداشتند 

رفن افراد، منجر به انتقال ویروس کرونا به خانه  ها می شود«.

لیدا، زمانی که به چالش مواجه بود، ماهانه ۸۰ دالر امریکایی معادل 

۶ هزار افغانی از برنامه های حایتی سازمان غذایی جهان، دریافت 

چنین  در  بود،  مهم  بسیار  همکاری  این  که  می گوید  او  می کرد. 

هنگامی که درخت های سیب و زردآلو به حاصل برسند؛ به اندازۀ   

کافی میوه برای خوردن کودکان مان خواهیم داشت

 بانو سنگین ماه، مادر پنج کودک؛ زنی ۳۸ ساله ای که پس از وفات 

»میوه های  می گوید:  می کند،  تقال  زندگی  ادامۀ  برای  شوهرش 

پول های  از  و  می رساند  فروش  به  را  درخت ها  این  از  باقی مانده 

به دست آمدۀ آن؛ به خانوادۀ خود خرید می کنم«.

در افغانستان )به دلیل سنت  حاکم در جامعه( همواره کارهای بیرون 

از خانه، به دوش مردان قرار دارد. در ساحاِت امن ، دوردست؛ به ویژه 

به دوش  بیش تر  منزل  از  بیرون  در  مسوولیت ها   قصبات،  و  قریه ها 

مانند  دوردست؛  ولسوالی  در  مانند سنگین ماه  زنانی  است.  مردان 

اشکاشم والیت شال رشقی بدخشان، بیش تر در خانه  می مانند و 

مسوولیت آموزش و تربیت کودکان را به عهده دارند. سنگین ماه ]پس 

از وفات شوهرش[ منی دانست در مزرعۀ کوچکی که زمانی شوهرش 

در آن شخم  می زد، چگونه کار کند؟ چالش اصلی؛ فقدان امکانات 

بود. سنگین ماه  منی دانست که از کجا پول درآورد و چگونه، حبوبات 

و تخم بذری و مواد کیمیایی )شوره( بخرد. سنگین ماه، به خاطری 

رفع این چالش ها نیاز به منابع و حایت داشت؛ بنابراین به برنامۀ  

خودکفاسازی  )پروژۀ  جهان  غذایی  سازمان  حایتی 

زنان( مراجعه کرد.

در این برنامه  برای اشرتاک کننده گان، نحوۀ دست رسی 

سنگین ماه  می شود.  داده  آموزش  زنان  خودکفایی  به 

فهمید که چگونه درخت های مثمر را غرس و تربیت کند 

و در باغ خویش ترکاری و حبوبات ر ا کشت کند. این 

برنامۀ طوالنی مدت متام ابزار را در اختیار زنان کاسب 

قرار می داد.

حایت از گسرتش روستاها

زمانی که برنامه های جهندۀ حایت از کشت ترکاری و 

آموزش باغ داری برای مردم در ساحات دوردست از طرف 

و غیردولتی، روی دست گرفته  نهادهای دولتی  برخی 

حایت  برنامۀ  به  نیز  جهان  غذایی  سازمان  شده بود؛ 

دست  روی  را  سنگین ماه  خانوادۀ  مانند  خانواده ها؛  از 

گرفت و در کنار آن، مدت شش ماه برنامه ای توزیع غذا 

را نیز به خانواده ها راه اندازی کرد.

سنگین ماه که با دریافت نخستین دورۀ غذایی از دفرت سازمان غذایی 

پیش ازاین،  که  گفت  می رسید،  به نظر  خوش حال   )WFP( جهان 

فرزندانم بیش تر وقت گرسنه بودند. به اندازه ای غذا پیدا  می کردم که 

تنها نصف شکم شان را پر می کرد و اکرثاً با شکم گرسنه می خوابیدند. 

اکنون می توانم به فرزندانم رسیده گی  کنم و برای شان غذا بدهم.

جنوبی  والیت  ارغنداب  ولسوالی  از  ساله   ۶۰ بیوۀ  عامله،  بی بی 

کندهار است. او همواره از خوبی های باغی تعریف می کند که اخیراً 

به حایت - برنامه  حایتی سازمان غذایی جهان برای زنان - ایجاد 

برنامۀ  از  که  است  ولسوالی  این  زنی   ۲۰۰ از  یکی  او  است.  کرده 

حایتی سازمان غذایی جهان تحت پروژه های حایتی )آشپزخانه 

و باغ( مستفید شده است.

بی بی عامله نیز مانند سنگین ماه، از پروژۀ حایتی سازمان غذایی 

جهان )آشپزخانه و باغ( مستفید گردیده است و از این طریق، مواد 

او اظهـار داشـت: بـرای مـا فعـال قطـع جنـگ در اولویـت قـرار 

را مطـرح  نیـز موضـوع »نظـام جدیـد اسـالمی«  دارد و طالبـان 

کرده انـد و ایـن مـورد را از اولویت هـای خـود می داننـد. این عضو 

هیـأت گفتگوکننـدۀ دولـت بیـان داشـت کـه طالبـان، در آخریـن 

از آجنـدا را مطـرح کرده انـد: گفته های شـان، دو مـورد خـارج 

1-رهاسازی زندانیان شان.

لیسـت  از  طالبـان  رسان  نـام  2-خارج سـازی 

سـیاه شـورای امنیـت ملـل متحـد.

هیـأت  دیگـر  عضـو  یـک  حـال،  ایـن  در 

گفتگوکنندۀ جمهوری اسـالمی افغانسـتان که 

نخواسـته نامـی از وی برده شـود بـه خربگزاری 

هیـأت  از  تعـدادی  کـه  اسـت  گفتـه  جمهـور 

مذاکره کنندۀ طالبان در لیسـت سـیاه سـازمان 

ملـل متحـد قـرار دارنـد.

عبدالحکیـم  شـیخ  کـه  می گویـد  منبـع 

حقانـی، شـیرمحمد عبـاس سـتانکزی، مولوی 

خیرخـواه،  خیراللـه  مـال  دالور،  شـهاب الدین 

مـال عبدالطیـف منصـور، مولـوی دیـن محمـد 

مولـوی  متقـی،  امیرخـان  مولـوی  حنیـف، 

حالی صورت می گیرد که دور دوم گفت وگوهای صلح میان دولت 

افغانستان و طالبان به تازگی آغاز شده اما هنوز در بن بست به 

رس میربد. 

دولت، طالبان را عامل این بن بست می داند؛ اما طالبان رشط 

از  طالبان  نام  رفع  نیز  و  را  دیگر شان  زندانی  رهایی هفت هزار 

فهرست سیاه سازمان ملل را عنوان می کنند که در هر دو مورد 

امریکا با طالبان توافق نامه دارد.

مجلس  اعضای  و  سیاست مداران  از  شاری 

برای  کنونی  میکانیزم  و  روند  که  دارند  باور 

زملی  و  نیست  کافی  صلح  گفت وگوهای 

است.  کشانده  بیراهه  به  را  روند  این  خلیلزاد 

آنان به دولت امریکا پیشنهاد کرده اند که کس 

دیگری را باید به جای او معرفی کند. 

سیاست گران  از  شاری  و  مسعود  احمدولی 

خلیلزاد  زملی  نقش  که  اند  باور  این  به  دیگر 

در روند صلح افغانستان زیاد موثر نبوده است 

و باید دولت امریکا در زمینه تجدید نظر کند. 

این سیاست مداران خلیلزاد را 

بارها متهم به استفاده های 

برخوردهای  و  شخصی 

روند  در  سلیقوی 

زیـرا آنـان بـه مبـارزۀ نـرم بـرای حفـظ دیـن بـاور 

دارنـد؛ امـا از لحـاظ اسـتخباراتی، امـکان دارد 

کـه افـرادی از ایـن گـروه، بـا طالبـان یـا داعـش؛ 

بیش تـر از طریـق رابطـۀ غیـر مسـتقیم، همکاری 

کـرده باشـند؛ زیـرا تاکنون سـندی دال بـر رابطۀ 

ایـن گـروه بـا داعـش یـا طالبـان وجـود نـدارد؛ 

را  گـروه  ایـن  به گونـۀ رسـمی،  دولـت  دسـت کم 

امـا چـون  نکرده اسـت؛  کاری  بـه چنیـن  متهـم 

جنـگ افغانسـتان جنگ اسـتخباراتی می باشـد، 

ممکـن اسـت که افـرادی از ایـن گـروه، در برخی 

یـک  اگرچـه  باشـند.  فعـال  تکاپوهـای  داعـش، 

عضـو ایـن جاعـت، بـه نویسـنده گفتـه اسـت 

داعـش دخیـل  فعالیت هـای  در  تبلیغی هـا  کـه 

نیسـتند و آنـان کوشـش می کننـد کـه خودشـان 

را از مسـایل سیاسـی دور نگهدارنـد. به گفتـۀ او، 

اکنـون ایـن گـروه، مراکـزی در کابـل دارد و مرکز 

اصلـی آن نیـز در کابـل اسـت؛ امـا بـه تازه گـی تالش هایـی میـان 

برخـی افـراد در حلقـۀ اصلـی جاعـت تبلیـغ ایـن اسـت کـه آنان؛ 

مرکزشـان را بـه جالل آبـاد انتقال دهند که این مسـئله؛ به اختالف 

جـدی میـان ایـن فرقـه تبدیـل شـده اسـت. 

بااین حـال، مسـجد جامـع اصحـاب کهـف در ناحیۀ هشـتم کابل، 

مرکـز اصلـی این جاعت اسـت که سـال دو بار، در آن جا جلسـات 

سـایر  می شـود.  دایـر  آموزش های شـان  و 

مراکز و مسـاجد آنان، مراکز فرعی اسـت که 

به غیـر از درس هـای حلقه ای شـان؛ فعالیـت 

به گفتـۀ  آن صـورت منی گیـرد.  در  خاصـی 

منبـع، ایـن جاعـت در سـاحات مشـخص، 

مسـاجدی  اهالـی  و  کوچـک  حلقـات  بـا 

هاهنـگ  دارد،  رابطـه  تبلیغی هـا  بـا  کـه 

اسـت. هـر حلقـۀ ایـن گـروه، یـک امیـر دارد 

کـه رابطـۀ اعضـای آن منطقـه و درس هـا و 

فعالیت های شـان را تنظیم می کنـد. امیران 

هـم در هـر شـش ماه تغییر می کننـد و مدت 

ماموریت شـان شـش ماهه و دوره ای اسـت. 

همین گونـه برخـی گروه های دیگـری نیز در 

خیلی  ما  برای  افغانی   ۱۰۰۰ حتا  وضعیتی، 

زیاد است. چیزهای زیادی برای خانوادۀ خود 

می خرم و این وضعیت تا زمانی که رشایط عادی 

شود؛ باید ادمه پیدا کند؛ تا زمانی که من بتوانم 

به کار عادی خود برگردم.

نقدی  کمک های  اخیراً  جهان،  غذایی  سازمان   

برای ۱۰۰ هزار خانواده در کابل و هرات آغاز کرده 

از  والیت ها  سایر  به  نسبت  که  والیاتی  دو  است. 

بیاری کووید ۱۹ آسیب دیده اند؛ سازمان غذایی 

میلیون   ۱ به  را  روند  این  تا  می کند  تالش  جهان 

تن افزایش دهد. هدف این نهاد، کمک رسانی به 

۳ میلیون تن از افراد مستحق، در جریان بیاری 

کرونا تعیین شده است.

خاری 50 ساله و مادر هفت کودک، زنی بیوه یی 

که دوسال پیش، به دلیل تنش های محلی، خانۀ 

خود در شهر باال مرغاب را ترک کرده است؛ اینک 

زنده گی  هرات  والیت  در  پالنی،  غیر  ساحۀ  در 

کرونا،  ویروس  همه گیری  از  پیش  می کند. 

داشت  مردم  خانه های  در  را  کار  توانایی  خاری 

تا فرزندانش را حایت کند؛ اما پس از شیوع این 

به  هرات  که  فربوری  ماه  در  مخصوصاً  بیاری، 

عبدالسـالم حنفـی، مـال عبداملنان عمـری، و مولـوی عبدالغنی 

بـرادر از جملـه کسـانی انـد کـه تا هنور در لیسـت سـیاه شـورای 

امنیـت ملـل متحـد قـرار دارنـد.

آقـای منصـور در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه منظـور طالبـان از 

نظـام جدیـد اسـالمی چیسـت؟ می گویـد کـه مـا هـم از ایشـان 

خواسـته ایم توضیـح بدهنـد؛ ولـی آن هـا تاکنـون پاسـخی ارایـه 

نکرده انـد. منصـور می گویـد کـه نـزد مـا هـم ایـن پرسـش مطـرح 

اسـت. زیـرا مـردم مـا به خاطـر برپایی»نظـام اسـالمی« قربانـی 

دادنـد. دولـت ما اسـالمی اسـت و همه )مـردم( از جمهوری نظام 

 اسـالمی افغانسـتان پشـتی بانی می کننـد. مـا نظـام کنونـی را 

نظـام اسـالمی می دانیـم. اگـر خالهـا و مشـکالتی داشـته باشـد 

کـه حتـا دارد، ایجـاب اصالحـات را دارد و مـا در هـر سـطحی 

طـرف دار آوردن اصالحـات هسـتیم. 

وی یک بـار دیگـر تأکیـد کرد که بـرای بحث تلویزیونـی با طالبان 

در مـورد مرشوعیـت و عـدم مرشوعیـت جنـگ در کشـور آمـاده 

اسـت. او گفـت، مـا از هـان دور اول گفتگوهـای صلـح تاکنـون 

روی ایـن مـورد تأکیـد کرده ایـم کـه اول بایـد مسـئله مرشوعیـت 

جنـگ از نـگاه دینـی بـه بحـث گرفتـه شـود. ایـن مـورد از سـوی 

هیـأت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان به تکـرار مطرح شـده چون 

فکـر می کنیـم کلیـد مسـئله در همین جـا هسـت؛ زیـرا یک طرف 

خـود را حق به جانـب می دانـد، جنایـت و جنـگ خـود را جهـاد 

را  دیگـر  طـرف  و  می دهـد  بهشـت  وعـده  مـردم  بـه  و  می دانـد 

مباح الدم می شـارد؛ اما طرف دیگر)دولت اسـالمی افغانسـتان( 

ایـن جنـگ را نـاروا می دانـد و برادرکشـی می خوانـد. ایـن جنگ 

راویران گـر می دانـد. نظـر ما این اسـت کـه این موضـوع بنیادی، 

بایـد از لحـاط نظـری حـل شـود. مـا می گوییـم جنگ نارواسـت. 

قتـل مسـلان پـس از کفـر جدی تریـن و بزرگ ترین گناه اسـت. 

اگـر نظـام کنونـی عیـب و نقصـی دارد کـه دارد، این هـا الزمه اش 

خون ریـزی نیسـت، می توانیـم به اصالحـات بپردازیـم و تعلیات 

اسـالمی هـم همیـن مـورد را می گویـد.

منصـور از هـدر رفن فرصت های پیش آمـده در گفتگوهای صلح، 

اظهـار نگرانـی کـرده می گوید: فرصتی کـه اکنون به وجـود آمده، 

اگـر درسـت از ایـن فرصـت اسـتفاده کنیـم؛ یک بار دیکر شـانس 

قطـع خون ریزی هـا را بـه مـا می دهـد. امـا نگرانی من اینجاسـت 

کـه مبـادا ایـن فرصت هـا نیـز ضایـع شـوند و خون ریزی و کشـتار 

مـردم مـا ادامـه پیدا کنـد که این بسـیار دردناک اسـت.

حکومت داری و صلح افغانستان کرددند.

»مسیر  نام  زیر  کابل  غرب  در  پیش  هفته  در  که  مراسمی  در 

بود، شاری  دایر شده  و چالش ها«  نام هموار صلح؛ فرصت ها 

سیاسی  احزاب  رهربان  و  مجلس  اعضای  و  سیاست مداران  از 

صحبت کردند و از رییس جمهور جدید امریکا خواستند که تا 

کسی دیگری را به جای خلیلزاد معرفی کند.

ضمن  نشست  این  در  مناینده گان  مجلس  عضو  نارصی،  آقای 

برشاری موانع و چالش های صلح در افغانستان گفت: خلیلزاد 

ملی  حاکمیت  افغانستان،  صلح  امور  در  امریکا  ویژۀ  منایندۀ 

افغانستان را نقض کرده است و با طالبان روی مواردی به توافق 

رسیده و اکنون آن را روی میز مدیران امور در افغانستان گذاشته 

است که پای آن امضا کنند.

این عضو مجلس گفت که آقای خلیزاد توافق نامه ای را با طالبان 

صفحه  نود  به  آن  پنهانی  بخش  تنها  که  رسانده است  امضا  به 

میرسد و رسان حکومت افغانستان در مورد آن چیزی منی دانند. 

سیاست گران  از  شاری  حال  همین  در 

به  راضی  کار زملی خلیلزاد  از  کار  دیگر 

نظر میرسند. 

گلبدین حکمتیار که رییس جزب اسالمی 

افغانسان که در دوسال قبل به روند صلح 

پیوست کار خلیلزاد را می ستاید. او اخیراً 

که  گفت  نیوز  طلوع  با  مصاحبه ای  در 

خلیلزاد بهرتین فردی است که از جانب 

انتخاب  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا 

شده است. 

سیاف  رسول  عبدالرب  حال،  همین  در 

حامدکرزی داکرت عبدالله و شاری دیگر 

از سیاست مدارن نیز در برابر فعالیت های 

خلیلزاد واکنشی نشان نداده اند.

اما به نظر میرسد که متدید ادامۀ فعالیت 

خلیلزاد به صحنۀ سیاست افغانستان در 

نیز  دیگری  مگرهایی  اگر  با  صلح،  امور 

همراه باشد. 

خلیلزاد؛ فرصت یا چالش؟

که  حالی  در  اطالعات،  برخی  بنیاد  بر 

جدید  دولت  دستور  به  را  کارش  خلیلزاد 

امریکا به عنوان منایندۀ آن کشور در امر 

پیش  به  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 

افراد  یا  فرد  رود  می  احتال  می برد، 

دیگری نیز به عنوان همکاران جدید او به 

این روند در کنار خلیلزاد به کار گاشته 

شده باشند تا از روند کار در روند صلح به 

درستی نظارت شود. 

کارش  به  خلیلزاد  بازگشت  همه  این  با 

و  مخالفت ها  میان  در  افغانستان  در 

به  امریکا  که  می دهد  نشان  موافقت ها، 

در  خلیلزاد  آنچه  و  دارد  اعتاد  خلیلزاد 

کنون  تا  را  است  داده  انجام  افغانستان 

مورد تایید قرار داده است. 

با این حال به نظر میرسد که دور دوم گفت وگوهای صلح نیز با سفرهای تازه 

خلیلزاد به کشورهای منطقه و افغانستان ادامه یابد و منتقدان خلیلزاد در برابر 

او همچنان فعال باشند. 

در این صورت زملی خلیلزاد هم به عنوان یک چالش در افغانستان برای امریکا 

مطرح است؛ زیرا او یک افغان امریکایی است و کل سیاسیون افغانستان با او 

موافق نیستند. 

اما از جانب دیگر او یک فرصت است؛ زیرا هم از افغانستان است و با تار و پود 

طرف ها آشناست و هم یک امریکایی موفق در ماموریت هایش در مطابقت با 

سیاست های امریکا بوده است. 

از این منظر، شاید هیچ کسی جای خلیلزاد را در روند صلح افغانستان در نزد 

مقامات امریکایی پر نکند و او می تواند برای امریکا یک فرصت باشد.

افغانسـتان مثل حـزب التحریر، جمعیت اصـالح و دیگر گروه هایی 

هسـتند کـه ظاهـراً فعالیـت نـرم دارنـد؛ امـا ایـن فعالیـت آنـان، 

به عنـوان چشـمۀ عایداتـی بـرای گروه هایـی بـه کار مـی رود کـه در 

حـال حـارض، در جنگ بـه رس می برند و از ذهنیت دینـی؛ به عنوان 

ابـزار، بـرای رسبازگیـری اسـتفاده می کنند.

بنابرایـن فعایـت این گروه ها، به سـان دیگر گروه های ذهنیت سـاز، 

بـه نفـع طالبان و داعشـیان متـام می شـود. آگاهـان می گویند که 

یکـی از مـواردی کـه جنگ افغانسـتان را تداوم می بخشـد و پایانی 

بـرای آن دیـده منی شـود؛ ریشـه در تولیـد افـکار جنگ طلبانـه ای 

دارد کـه از برخـی مراکـز آموزشـی نشـأت می کند. اگر ایـن نهادها 

ذهنیت هـای جنگ افروزانـه را آمـوزش بدهند و رسبازسـازی کنند، 

بـدون شـک گروهـای نظامی جهـادی از آنان به خوبـی رسبازگیری 

می کننـد و زمانـی کـه رسبازگیـری بـه ایـن سـاده گی ادامـه یابـد، 

تجـارت جنـگ هم چنان گرم اسـت.

بنابراین، انتظار این اسـت که جاعت دعوت و تبلیغ؛ اگر وابسـته 

بـه گروه هـای اسـتخباراتی نیسـت و هم چنـان گروه هـای هاننـد 

آن؛ بایسـتی فعالیت های شـان را در جهـت حفـظ اخـالق واالی 

اسـالمی و ترویج هم دوسـتی و مسـاملت آمیز اسـالمی عیار سازند، 

تـا مبـادا مـورد اسـتفادۀ جریان هـای سیاسـی نظامی قـرار گیرند.

قرنطین کامل رفت، او نیز کارش را از دست داد.

او می گوید که بدون کار منی توانم پول به دست آورم و خانوادۀ خود 

قرض  خویشاوندان  و  همسایه ها  از  دلیل  به همین  کنم،  حایت  را 

و  برای کودکانم غدا تهیه کنم. هنوز بده کاِر مردم هستم  تا  گرفتم 

امیدوارم، روزی بتوانم بده کاری های خود 

را بپردازم«.

تالش برای حایت از خانواده و پرداخت 

قرضه، سبب شد تا پرس ۱۸ سالۀ او برای 

کار به ایران برود. در حالی که نگرانی از 

همه گیری کووید -۱۹ و قرنطین در آن جان 

دالر   ۸۰ با  اما  دارد؛  وجود  نیز  )ایران( 

حایتی  برنامۀ  از  خاری،  که  امریکایی 

می آرود؛  به دست  جهان  غذایی  سازمان 

را  خود  خانوادۀ  می تواند  به خوبی  اکنون 

پرسم  به  می گوید:  خاری  کند.  حایت 

در ایران متاس می گیرم تا اطمینان بدهم 

گرسنه گی  از  و  باشد  خودش  متوجه  که 

زمانی  زیرا  باشد؛  نداشته  نگرانی  ما هیچ 

ترک  ایران  به قصد  را  خانه  پرسم  که 

گفت، هیچ چیزی در خانه برای خوردن و 

نوشیدن نداشتیم.

عبدالحفیظ منصور: 
حکومت موقت؛ در نشست های حاشیه ای به تکرار مطرح شده است

متدید ماموریت خلیلزاد در روند صلح افغانستان
فرصت یا چالش؟

»تنها بخش پنهانی توافق نامۀ امریکا با طالبان به نود صفحه میرسد«

ذهنیت سازی برای جنگ 
گروه هایی در پوشش فعالیت های نرم برای جنگ رسباز و پول تهیه می کنند

برنامۀ توامنندسازیی زنان افغانستان توسط سازمان غذایی جهان

وقتی که درخت های سیب و زردآلو به  حاصل برسند

با اینکه از برگزاریی جلسات شش ونیم معاون نخست رییس جمهور   

نزدیک به نود روز می گذرد؛ ارشف غنی رییس جمهور کشور نیر به 

تازه گی جلسۀ خاص امنیتی را تحت نام جلسۀ هفت ونیم برگزار کرد.

این جلسه که به ریاست غنی و با حضور معاون نخست وی در دفرت 

تصامیم  تطبیق  بررسی  روی  آن،  در  شد  برگزار  ملی  امنیت  شورای 

بحث صورت  کشور،  والیات  سایر  و  بامیان  و  کابل  امنیتی  جلسات 

گرفت. 

تصامیم  تطبیق  گزارش  رایۀ  با  ملی،  امنیت  مشاور  محب  حمدالله 

جلسات والیات کابل و بامیان به رییس جمهور گفت که این تصامیم 

در بخش های ملکی و نظامی، بسرت را به خاطر اصالحات ایجاد کرده، 

جدول متام تصامیم ترتیب شده است و در سایر بخش ها تعهدات 

ابراز داشت که تعقیب تصامیم  عملی می گردد. وی در این جلسه 

در وزارت های دفاع ملی و امور داخله باعث تطبیق اصالحات گردیده 

است ]ولی[ تغییرات قوماندانان امنیه در ولسوالی ها و سایر تغییرات در 

بخش های ملکی و نظامی؛ سبب کاهش فاصله میان مردم و حکومت 

خواهد شد.

مشاور امنیت ملی هم چنان گفت که پس از توافق نامۀ دوحه، طالبان 

در اذهان مردم منفور شده و مرشوعیت خویش را از دست داده اند، بناً 

برای توجیه اعال شان، خشونت ها را در برابر مردم شدت بخشیده اند.

رئیس جمهور غنی پس از استاع گزارش های متذکره، گفت که برای 

نخستین بار ما شاهد هاهنگی خوب در بخش های ملکی و نظامی 

هستیم و احساس مالکیت برای ما نوید بخش آیندۀ روشن است.

رئیس جمهور با اشاره به عملی شدن فیصله های کابل و بامیان گفت که 

تعقیب و عملی منودن این فیصله ها باعث ایجاد تحرک شده و در اثر آن 

روحیۀ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بلند رفته است.

وی در اخیر جلسه، گفت که با تطبیق تصامیم جلسات والیتی، باالی 

ولسوالی ها مترکز شده و به متام خواست ها و پیشنهادات در بخش های 

ملکی و نظامی رسیده گی می شود. وی افزود که باید در برنامه های 

ملی ما، امنیت ملی و تحکیم نظام مدنظر گرفته شود و قوت اشخاص 

کلیدی تشخیص گردد.

جلسۀ هفت ونیم غنی به دنبالۀ 
جلسات شش ونیم صالح

یکی از خواست های بنیادی طالبان در دوحه استقرار حکومت موقت   

است که از آغاز گفتگوها تاکنون چندین بار مطرح شده است. شیرمحمد 

عباس ستانکزی معاون هیئت گفتگوکنندۀ طالبان، در سفری که به کشور 

روسیه داشت، در شهر مسکو خواهان کناره گیری ارشف غنی گردیده و گفته 

است: درصورتی که او جنگ را کنار گذاشته و استعفای خود را اعالن کند ما 

آماده هستیم که با حکومت آینده کارکنیم. اما آقای ستانکزی مشخص نکرده 

است که هدف از استعفای غنی، تغییر کارگزاران حکومت است ویا ساختار 

نظام؟

اگر طالبان با این خواستۀشان از دولت غنی، تغییر در رهربی افغانستان 

و جابه جایی کارگزاران خودشان در دل حکومت باشد، دولت افغانستان با 

قبول ریسک، جهت آزمون این گروه هم که شده باید آقای غنی را وادار به 

کناره گیری منوده و تا زمان استعفای وی، در قسمت تعیین رییس جمهور 

موقت با طرِف طالبان و جامعۀ جهانی رایزنی کند. اگر درصورتی که هدف 

طالبان تغییر نظام باشد؛ این خواستۀ شان نه تنها بن بسِت پروسۀ صلح 

را قوت می بخشد؛ بلکه خواستۀ مردم افغانستان نیز منی باشد؛ زیرا مردم 

افغانستان یک بار زهر نظام امارتی طالبان را چشیده اند و طالب دیروز از 

طالب امروز هیچ توفیری ندارد.

طالبان هم اینک به این بهانه آتش بس را منی پذیرند که هنوز هم نیروهای 

خربنگار  به  جمعه  روز  ستانکزی،  آقای  دارد.  وجود  کشور  در  خارجی 

بی بی سی گفته بود که »مردم افغانستان انتظار نداشته باشند که باوجود 

به گفتۀ شا  تا  تن می دهیم  آتش بس  به  ما  در کشور،  نیروهای خارجی 

]خربنگار بی بی سی[ مردم کشته نشود«. از سوی دیگر گفته بود که مطابق 

به توافق نامه ای که طالبان با دولت امریکا امضاء کرده است، این گروه، از 

مناطق تحت نفوذشان به منافع امریکا و کشورهای متحد آن آسیب نزده اند. 

این تناقض گویی عباس ستانکزی، نشان می دهد که طالبان حتا با توافقی 

که با امریکا بسته اند نیز پابند نیستند؛ زیرا امروزه افغانستان یکی از کشورهای 

متحد امریکا است و طالبان مطابق به توافقی که کرده اند نباید هیچ عملیاتی 

این  به  ارشف غنی  درصورتی که  بااین حال،  باشند.  داشته  افغانستان  در 

خواست طالبان تن داده و استعفای خود را اعالن کند؛ آیا کناره گیری وی 

چاره ساز است؟ طالبان در مورد این که چه کسی و از چه نهادی ناخدای این 

کشتی پارو شکسته خواهد شد، ابراز نظری نکرده اند و سیاست مداران کشور 

نیز تاکنون گزینۀ جانشین برای حکومت موقت ندارند. درصورتی که طالبان 

خودشان فرد جاگزین معرفی کنند آیا موردقبول مردم افغانستان، حکومت 

و جامعۀ بین املللی می باشد؟ ویا بالعکس، اگر حکومت افغانستان کسی را 

معرفی کند آیا موردقبول طالبان و جامعۀ جهانی می باشد؟

بااینکه آقای غنی، تاکنون چندین بار طرح ادارۀ موقت را رد کرده است؛ ولی 

باوجود پذیرش آقای غنی در امر اعالن استعفای خود نیز، این پرسش های 

مطرح شده و ده ها پرسش دیگر، از به درازا کشیدن استقرار حکومت موقت 

حکایت می کند. 

مربهن است که طالبان و دولت افغانستان شخص پیش نهادی همدیگر را 

منی پذیرند و در صورت پافشاری هریک از طرف ها، احتال توسل به زور به 

وجود می آید و کشور بار دیگر درگیر شدت گرفن جنگ خواهد شد؛ مگر 

اینکه امریکا تصمیم بگیرد و شخص ثالثی را در رهربی ای پست ادارۀ موقت 

بگارد.

به نظر می رسد که غنی، از این فرصت گفتگوهای دوحه استفادۀ بهینه کرده 

و برای پایداری خود در قدرت با کشورهای ذی دخل، درگیر البی گری است. 

بلندپایه گان ارشد دولتی و حلقات دور و بری رییس جمهور نیز آیندۀ خود را 

فکر کرده اند. درصورتی که حکومت موقت برگزار نشود بازهم دور دوم حکومت 

غنی روبه امتام است و باید از قدرت کنار برود. غنی و حلقات دور و برش به 

این نکته پی برده اند که در حکومت آینده، هیچ نقشی نخواهند داشت. پس 

از همین رو، برای بقای خود در کشورهای خارجی، زراندوزی می کنند.

نرش گزارش سیگار در پیوند به قاچاق پول از ترمینال وی آی پی فرودگاه 

در کشورهای  نیست.  مورد  این  در  بی ارتباط  نیز  بین املللی حامدکرزی 

می رسد؛  پایان  به  آن  رییس جمهور  کاریی  زمان  هنگامی که  پیش رفته 

نیمه متام  برنامه های  خودش،  برنامه های  کناِر  در  بعدی  رییس جمهور 

رییس جمهور پیشین را نیز به پایۀ اکال می رساند؛ ولی در افغانستان پس 

از کناررفن رییس جمهور، ایشان همۀ طرح های خود را از رییس جمهور 

بعدی پنهان می کند و با تبدیل شدِن زودهنگاِم اعضای کابینه، روئسای 

ریاست های ادارات دولتی و حتا کارمندان ارشد مقام ریاست جمهوری و 

سایر ادارات و به کار گاشن افراد جدید در این پایه ها؛ برنامه های درحال 

اجرای رییس جمهور پیشین نیز، نیمه متام می ماند و فراموش می شود.

بااین حال، حکومت موقت هم می ماند که در یک چنین فضای شکسته و 

پر از فریب و نیرنگ، چگونه باید کار کند و بن بست صلح را چگونه بشکند؟ 

در نوار صوتی منسوب به محمدامین احمدی عضو هیئت مذاکره کنندۀ 

افغانستان با طالبان در دوحه، سخن شگرفی وجود دارد و آن این که »خواستۀ 

اکرث کشورها این است تا برای رسیدن به صلح، غنی باید کنار برود« به نظر 

نگارنده نیز تنها راهکار، همین است. غنی باید از قدرت کنار برود و زمینۀ 

استقرار حکومت موقت را فراهم کند. طالبان باید بار دیگر از سوی مردم 

آزموده شوند که پس از به کنار رفن آقای غنی؛ آیا از کشتار مردم بی گناه 

دست می کشند یا خیر؟ این واپسین آزمون طالبان برای مردم خواهد بود. 

آقای غنی اگر فکر می کند که با کناره گیری از قدرت؛ کشور به بحران می رود 

اشتباه می کند. باید بفهمد که با کناره گیریی ایشان نه تنها آب از آب تکان 

منی خورد؛ بلکه برای نخستین بار امید صلح و قطع خون ریزی را در دل های 

مردم افغانستان زنده می کند. درصورتی که طالبان، زیر قول شان نزنند و به 

آتش بس طوالنی مدت تن دهند و با رشیک شدن در قدرت از کشتار مردم 

دست بکشند؛ شاید آقای غنی نزد مردم افغانستان عزیز شود و بانی صلح 

لقب گیرد. این تنها راهی است که آقای غنی با استفادۀ بهینه از آن، می تواند 

روی متام خالی گاه های خود رسپوش گذاشته نزد مردم، عزیز شود. حتا 

درصورتی که پس از استعفای ایشان، طالبان موافقت نکنند و کشور را به 

بحران بربند نیز؛ غنی فرض خود را ادا کرده است و با این ترفند توانسته است 

که پایگاه نداشتۀ مردمی ای طالبان را به صفر رسانده و چهرۀ سیاه و بدقول 

این گروه را برای جهانیان به اثبات برساند. آنگاه وقت این فرا می رسد که 

مردم افغانستان با حایت جامعۀ جهانی درتالش شکست نظامی طالبان 

بسیج شوند و هیچ کشوری هم دلیلی برای دفاع از طالبان نخواهد داشت.

آیا استعفای غنی
چاره ساز است؟
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فعایت این گروه ها، به سان دیگر 
گروه های ذهنیت ساز، به نفع 

طالبان و داعشیان متام می شود. 
آگاهان می گویند که یکی از 

مواردی که جنگ افغانستان را 
تداوم می بخشد و پایانی برای 

آن دیده منی شود؛ ریشه در 
تولید افکار جنگ طلبانه ای دارد 

که از برخی مراکز آموزشی 
نشأت می کند.

 سازمان غذایی جهان، اخیراً 
کمک های نقدی برای ۱۰۰ 

هزار خانواده در کابل و 
هرات آغاز کرده است. دو 
والیاتی که نسبت به سایر 

والیت ها از بیامری کووید ۱۹ 
آسیب دیده اند؛ سازمان غذایی 

جهان تالش می کند تا این روند 
را به ۱ میلیون تن افزایش دهد. 
هدف این نهاد، کمک رسانی به 
۳ میلیون تن از افراد مستحق، 
در جریان بیامری کرونا تعیین 

شده است.

طالبان، در آخرین 
گفته های شان، دو مورد 
خارج از آجندا را مطرح 

کرده اند:
1-رهاسازی زندانیان شان.

2-خارج سازی نام رسان 
طالبان از لیست سیاه 

شورای امنیت ملل متحد.

احتامل می رود فرد یا 
افراد دیگری نیز به عنوان 
همکاران جدید او به این 
روند در کنار خلیلزاد به 

کار گامشته شده باشند تا 
از روند کار در روند صلح 

به درستی نظارت شود. 

برگردان: راه ماندگار
)WFP( منبع: سازمان غذایی جهان

گیزارش

سخنگوی پنتاگون، بعد از ظهر پنجشنبه به خربانگاران گفت: 

»ما هنوز سعی داریم به راه حلی مبتنی بر مذاکره برسیم. زیرا 

طالبان به تعهدات خود عمل نکرده اند.« او گفت که دولت تازۀ 

جو بایدن، رییس جمهور امریکا، همچنان به توافق صلح ۲۰۲۰ 

که میان امریکا و این گروه شورشی امضا شد متعهد است.« 

در عین حال او گفت تا زمانی که رشایط چنین است »کار برای 

حارضان در میز مذاکره دشوار خواهد بود« و افزود: » در واقع 

)مذاکره( کار عاقالنه ای نخواهد بود.« 

نیروهای  به  حمالت  باید  طالبان  دوحه،  توافق  براساس 

امریکایی را متوقف کند، سطح خشونت ها در افغانستان را به 

شدت کاهش دهد و گفت وگوهای صلح با دولت افغانستان را 

پیش بربد.

 طالبان تاکنون حمالت شان را بر امریکایی ها متوقف کرده اند؛ 

اما به دریگر بخش های این اعالمیه اعتنایی نداشته اند. امریکا 

در  خود  نیروهای  شار  از  تدریج  به  که  داد  قول  مقابل  در 

افغانستان بکاهد و تا مه ۲۰۲۱ آنها را کامال خارج کند. امریکا 

اکنون این حضور را به 2500 تن  رسانده است. 

با غنی،  امریکا  وزیر خارجه  پنتاگون، و سخنان  اظهارات  این 

نشاندهندۀ بی میلی امریکا به ادامه توافق با طالبان در صورتی 

است که طالبان به آن توافق برنگرند و چنین احتالی ممکن 

است که بر کل توافقات طالبان و امریکا سایه افگند و احتال 

سبک و سنگین ساخن آن را از جانب امریکا بیشرت سازد. 

با  توافق  به  امریکا خواسته  از  که طالبان  است  در حالی  این 

طالبان پایبند باشد. اما دولت افغانستان از قصد واشنگن بر 

بازنگری احتالی در این سند استقبال کرده است.

با این وجود تجربه یک سال از گفت وگوهای طالبان با امریکا، 

ایاالت متحده امریکا درقبال جنگ و صلح  نشان می دهد که 

افغانستان یک دست عمل منی کنند و همواره صداهای متفاوت 

در  این کشور  نیز جنگ  و  افغانستان  روند صلح  در  مخالف  و 

امریکا و در دستگاه تصمیم گیری بلند بوده است. 

اما در این شکی نیست که امریکا در سیاست جدیدش در قبال 

افغانستان که از عرص ترامپ آغاز شده است، همچنان به شکل 

کج دار و مریز به پیش می رود اما هنوز ثابت نیست که فرجام 

صلحی با این وضعیت چه خواهد بود. اما روشن است که امریکا 

با آمدن بایدن تغییراتی را در برخی روش های تکتیکی توافق 

با حضور  دولتی  و  طالبان  با  مذاکره  در کل  و  طالبان  با  نامه 

طالبان در افغانستان تغییراتی را ایجاد خواهد کرد.

از  امریکایی  قوت های  کردن  گذینه صفر  امریکا  در  هنوز  زیرا 

افغانستان طرفدار ندارد. زیرا آنان هنوز به این قناعت نرسیده اند 

که با خروج کامل امریکا از افغانستان این کشور دوباره کانون 

تروریزم منی گردد و امنیت غرب به خصوص امریکا از آن تهدید 

منی شود و این خود چالشی برای مذاکرات صلح است.

بایدن و سیاست امریکا در قبال افغانستان 

اطمینان امریکا به غنی؛ مذاکره به بنبست میرسد؟
ادامه از صفحه دوم

فرهاد فرامرز
گـزارشـگر

گیزارش تحلیییل
راه ماندگار

گیزارش
راه ماندگار



درون توست اگر خلوىت و انجمنيست

بريون ز خويش كجا مريوى جهان خاليست

)بیدل(

همبـوِد آموزش يافتـه گاِن ميهـن مـا، چـه فـرا و 

باورهـا،  رنگارنـِگ  بسـآمِد  در  فرومـرزى،  چـه 

پيشـينۀ  از  جـدا  ذوق هـا،  و  انديشـه ها 

و  همه گاىن-مـدىن  دل مشـغوىل هاى 

يـك  نـگارۀ  سـياىس-انگارگاىن،  گرايش هـاى 

اجـاع رسگـردان را در ذهـن تداعـى می كند كه 

گـذرگاه  در  شـدن،  »مـا«  تپنده گـِى  فرآينـِد  در 

شـورش هاى  و  آشـوب ها  رسكـِش  دريـاى 

زيسـت گاه مـا، هنوز در پـى يابش و تابـِش »مِن« 

در  و  می زنـد  پـا  و  دسـت  خويـش  رسگـردان 

اقيانـوِس نافرمـاِن گمراهى هـا، به شـناخت خود 

و پرياگـري خود دسـت نه يافتـه باقى مانده اسـت. 

پرسـاِن چبـود )چه بـود( و جـاي گاِه سـزاوار در 

و  آدمانه زيسـن  ناگزيـِر  وابسـته گی هاى 

چريه شـدن بـر پايگاه هـاى پنـدارى هـدر رفتـه، 

اژدهـاى صـد رِس »مـِن« هـر آدِم آموزش ديده را به 

سـطح كشـيده، سـود و زيـاِن كنش هـا و منش ها 

امـا، نـه در سـنجۀ همبـود، بل كـه در تـرازوى داد و گرفـِت »مـِن« 

خـود پيانـه می گـردد. جهـاِن پريامـون با متام شـگفت و شـگرف 

آن، در ظـرِف كوچـِك »مِن« سـريى ناپذيِر چند مكتبـِى گول خورده 

و  رسدى  اميـدوارى،  و  درخشـنده گى  جـاى  بـه  گـران رس،  و 

گرانجاىن عرضه می كند.

بی گـان، آبشـخوِر بخـى نوپردازى هـا و نيـز پرخاش گرى هـا در 

روزمره گى هـاى مـا را، البتـه، در بن پـارۀ جهاىن شـدِن همبـودگاه 

بـا  مـا  سنت پسـند  روحانيـِت  و  هسـتى  ناگزيـِر  تنيـدِن  و  مـا 

پديده هـاى سنت سـتيز و بيگانـۀ بسـته گى ها و پيوسـته گى هاى 

آدميـِت نوانديـش بايـد رساغ گرفـت، منـش و سـگاِل ذاىت مـا اما، 

در پروسـۀ بغرنـجِ برخاسـن و ُجسـن، نشـانه و رگـۀ همبـودى مـا 

را درسـتى و نژاده گـى مى بخشـد. جنـِگ هميشـه گى سـليقه ها، 

ذايقه هـا و ديد هـا، حركـِت به پيـش را تنـدى و يـا كندى بخشـيده 

و گـذار بـه پله هـاى بلندتـِر فرزانه گـى را، در پيونِد تنگ با شـيب و 

فـراِز فرآينِد سـازنده گى، ممكن می سـازد. زنده گـى و دوام آن زادۀ 

همـن جـدال پاينـده و تابنده اسـت.

از  بيشـرتينه  كـه  جـارى  روزگار  فرومانده گـى  و  رسگشـته گى 

ردۀ  اسـت،  گرفتـه  مايـه  مـا  چندرنگـى  زيسـت گاه  راسـتينه گى 

و  نسـخه ها  بـه  دسـت ياىب  تگاپـوى  در  را  آموزش يافتـه گان 

راه  و  بالنده گـى جامعـه  زيرسـاخت هاى  بازسـازِى  رونوشـت هاى 

الگو هـا  و  انديشـه ها  دنبـال  فرسـاينده،  بن بسـِت  از  بريون رفـت 

رسگـردان می سـازد. »بهرتين هـا«، البتـه، باز هـم، داروى دردهاى 

مـا را در مدرسـه ها و حكمت خانه هايـى جسـتجو می كننـد كـه در 

ديـروز، فاجعـه بـار آوردنـد و هسـتى خـودى و بيگانـه را يك سـان 

بـه آتـش كشـيدند و در امـروز، در فضـاى دگرگون شـده و در قيـِد 

تفسـريِ كهنـۀ مقوله هـا، ىب شـيمه گى و ىب اميـاىن و ىب پاسـخى؛ 

بـه منايـش می گذارنـد. در همـن گرفته گـى، زوال شـخصيت و 

افـوِل ارزش هـاى آدمانه زيسـن؛ بيـاِن برتـرى می يابنـد و معنويت 

نـزول می كنـد و در  تـا ته تريـن اليه هـاى اخـالق جامعـه  آدم هـا 

اُفـت و خيـِز سـري پيچيـدۀ زنده گـى، بيشـرتينه، كينـه و نفـرِت كه 

هنـوز در گذشـتۀ پـر خـم و پيـِچ حيـات جامعـه انباشـه گرديـده، 

بـه ريـزش مى افتـد. در ايـن روال، خـردورزى بـه خرد سـتيزى جـا 

اسـالمی  حـزب  رهـرب  حکمتیـار  گلبدیـن  اواخـر،  ایـن  در 

فـرودگاه  در  کـه  کـرده  ادعـا  خـود  سـخرنانی  در  افغانسـتان 

بین املللـی حامدکـرزی، هواپیاهـای بی نام ونشـانی بـه هـدف 

بارگیـری کاالهـای قاچاقـی بـه بـرون از کشـور نشست وبرخاسـت 

تأمیـن  خاصـی  نیروهـای  سـوی  از  امنیت شـان  کـه  می کنـد 

می شـود و کارکنـان امنیتـی ایـن فـرودگاه؛ نه تنها اجـازۀ ترصد از 

ایـن هواپیاهـا را ندارنـد، بل کـه از آن هـا خواسـته می شـود کـه 

کامـالً سـاحۀ میـدان را تـرک کننـد؛ امـا ادارۀ هوانـوردی ملکـی 

هواپیـای  »هیـچ  کـه  می گویـد  خربنامـه ای  در  افغانسـتان، 

بی نام ونشـان، بـدون اجـازۀ ایـن نهـاد منی توانـد در فرودگاه هـای 

افغانستان نشست وبرخاست داشته باشد.

پـس از ادعـای آقـای حکمتیـار مبنی بـر خـروج کاالی قاچاقی از 

فـرودگاه حامدکـرزی، دفـرت رسمفتـش ویـژۀ بازسـازی افغانسـتان 

)سـیگار( نیـز از قاچـاق میلیاردهـا دالـر از فـرودگاه بین املللـی 

مقامـات  توسـط  از کشـور  بیـرون  بـه  حامدکـرزی 

ارشـد حکومتی خربداد؛ اما محمدقاسم وفایی زاده 

ریس ادارۀ هوانوردی ملکی افغانسـتان، در واکنش 

بـه ایـن گـزارش می گویـد کـه تنهـا افـراد رده اول 

کشـور، ماننـد رییـس جمهـور و معاونانـش و چنـد 

مقـام بلندپایـه دیگـر، بازرسـی بدنـی منی شـوند و 

بقیـه مسـافران عـادی همه پـس از بازرسـی بدنی، 

سـوار هواپیـا می شـوند. آقـای وفایـی زاده، در این 

واکنـش بـه خربنـگار  بی بی سـی گفتـه اسـت کـه 

بررسـی  سیسـتم  ماشـین های  سـایر  اسـت  قـرار 

فـرودگاه بین املللـی حامـد کـرزی، نوسـازی شـود 

و تاکنـون، بـرای جلوگیـری از اعـال غیرقانونی در 

ایـن فـرودگاه، ۶۵۰ دوربیـن مداربسـته، در سـاحات مختلف این 

فـرودگاه نصـب شـده اند.

آقـای وفایـی زاده قاچـاق ارز از کشـور را درحالـی رد می کنـد کـه 

بـه گفتـۀ خـودش، در یک سـال گذشـته در کنـار توقیـف چندیـن 

از  ۱۵تـن  دسـت کم  دالـر  میلیون هـا  ارزش  بـه  طـال  کیلوگـرام 

منسـوبین امنیتـی نیـز، بـه اتهام دست داشـن بـا قاچاق بـران در 

ایـن فـرودگاه، بازداشـت شـده اند. 

دریکـی  نیـز  ریاسـت جمهوری  نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه 

را رد  از کشـور  ارز  قاچـاق  از گزارش هـای 6:30 خـود موضـوع 

کـرده اسـت؛ ولـی چنـدروز پـس  از ایـن موضـوع، دفـرت رسمفتش 

ویـژۀ بازسـازی افغانسـتان در گـزارش تـازه ای اعـالم کـرده اسـت 

رد  فـرودگاه  وی آی پـی  درب  از  کـه  کسـانی  چمدان هـای  کـه 

می شـوند، اصـالً بررسـی منی شـوند. هم چنیـن مقام هـای دولتی 

کـه توسـط دفـرت رییـس جمهـوری تعییـن شـده و هم چنـان افراد 

بانفـوذ سیاسـی در ایـن کشـور، بـا اسـتفاده از ترمینال هـای ویژه 

یـا وی آی پـی هنـوز هـم به سـادگی پول نقـد را بـه بیرون از کشـور 

ایـن  از  بـرای جلوگیـری  اقدامـی  انتقـال می دهنـد؛ ولـی هیـچ 

عمـل، صـورت نگرفته اسـت. به گـزارش سـیگار، افراد یادشـده از 

می شـوند. معـاف  گمرکـی  محدودیت هـای 

رسیـال  ردیابـی  بـرای  امریـکا  دولـت  کـه  می گویـد  سـیگار 

دسـت گاه های  کـرزی،  حامـد  فـرودگاه  در  نقـد  پول هـای  منـرب 

شـارش پـول نصـب کـرده؛ امـا مسـووالن گمـرک ایـن فـرودگاه 

داده هـای شـاره رسیـال  و  می کننـد  اسـتفاده  به نـدرت  آن،  از 

بـه  ارسـال منی کننـد.  افغانسـتان  مالـی  به سیسـتم  و  را ضبـط 

بـاور دفـرت رسمفتـش ویـژۀ بازسـازی افغانسـتان ایـن دسـتگاه ها 

هنوزهـم غیرفعـال انـد و بـه انرتنـت وصـل نیسـتند و هم چنیـن 

بحـران آب یکـی از معضـالت بـزرگ جهانـی اسـت کـه امـروز 

کشـورهای فروانی را دامن گیر مشکل کرده است. 

خانـم اودری آزولـه دبیـرکل یونسـکو بـه مناسـبت روز جهانی آب 

22 مـارس 2020 در پیامـی، گفتـه بـود: 

امـروزه چهـار میلیـارد نفـر در رسارس جهـان، مجبـور بـه مقابلـه 

بـا کـم آبـی هسـتند، بررسـی ها پیش بینـی می کننـد کـه شـتاب 

می منایـد،  تشـدید  را  مشـکل  ایـن  زمیـن  گرمایـش  گرفـن 

بطوریکـه تـا سـال 2050، 52٪ از جمعیت کـره زمین در مناطق 

دارای تنـش آبـی زندگـی میکننـد، دچـار مشـکل خواهنـد شـد.

بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت، کشـور مـا و بـه ویـژه شـهر کابـل نیـز 

بـا بحـران آب آشـامیدنی رو بـه رو اسـت. بحرانـی کـه سـاکنان  

اطـراف کابـل و آن هایـی کـه در دامنـه کـوه  زندگـی می کننـد را، 

بیشـرت بـه مشـکل مواجـه می سـازد.

نظـام خپلـواک سـخنگوی اداره ملـی تنظیـم آب دالیـل کـم آبـی 

خـاىل می كنـد و خشـونت و پوچى گـرى بر روزمره گى هـاى آدم ها 

می گـردد. چـريه 

جنبـِش  ريشـه هاى  كـه  بيـزارى  و  سـتيزه  آميختـۀ  رسشـتۀ 

روشـن گرى را دارد مى خشـكاند، سـبِب رسايـِت بيـارى همه گريِ 

ايـن  انتهـاى  در  كـه  و خودپـرورى گرديـده  نفـرت  دگر سـتيزى، 

زيرگـذر، گريـز از سـهم گريى پويـا در فرآيند هـاى كشـورى، انـزوا 

و گوشـه گزينى و نيـز رسجنگـى بـا هـر فضليـت و ارزش رسارسى 

و خوارشـمردِن هـر آن چـه در قالـب انديشـه بـه بـازار می ريـزد، 

پرخريدارتـر می گـردد. در پيآمـِد اين رونـِد عقب گرا، جـاى خرد را 

ىب خـردى، جـاى قلـم را تفنـگ و جـاى سـازنده گى را ويران گـرى 

پس گـريى می كنـد و افـوِل فرهنگـى و زواِل معنويت بر انسـانيت 

چـريه می شـود. آن چـه از كشـور مـا در نگاره هـا و سـياها عرضـه 

فضيلـت  فروپـاىِش  دهشـِت  زننـدۀ  بـوى  بی گـان،  می گـردد، 

مشـام  بـه  را  آموزش يافتـه گان  همبـود  رده هـاى  در  ثقافـت  و 

اسـتناد هاى  غنى تـر،  گـردش  يـك  در  هبـوط،  ايـن  می رسـاند. 

هسـتى جامعـه را فروريختانـده و سـبب راه يافـِن رفتـار و پنـداِر 

می گـردد. مـا  روزمره گى هـاى  در  ولگـردى  و  فرهنگ سـتيز 

رسـتاخيِز  و  روشـن گرى  جنبـش  بدنـۀ  كـه  آدم هايـى  انـدك 

مدىن انديـى از وجـود پر تپـش شـان در جنـگ ميان نيـك و بد، 

هنـوز نفـس تـازه می كنـد و بـر مهـاِر اژده هـاى 

بـراى  انـد،  آمـده  فـراز  خـود  گنهـكار  »مـِن« 

آدمانه انديـى  درفـِش  افراشته نگهداشـِن 

تفكـر  گسـرتۀ  سـرته گى  و  آدمانه زيسـتى  و 

در  پيوسـته  معنويـت،  پهنـۀ  پاكيزه گـى  و 

لشـكِر  و  رسـانه يى  رهزنـاِن  بـا  نابرابـر  جـدال 

و  سـطحى نگر  ناپُختـه،  »نظريه پـردازاِن« 

فرزانه گـى  و  خـرد  روشـنايى  از  هيجـاىن، 

آواِز  تـا  نه می گذارنـد  و  می كننـد  پاسـدارى 

رسـاِى راسـت نگارى و پردازهاى انسـان تبار در 

زادگاه مـا خامـوش شـود. بی گـان، پيـكار بـا 

دهشـت افگنى رسـانه يى و پيگـرد و پرداخـن 

رزم گاِه  جعل فروشـاِن  و  نرينگ بـازان  بـه 

انديش گـرى و سـازنده گى از فرصت هـاى كار 

مهـاِر  و  برهنه سـازى  می كاهـد،  روشـن گرانه 

شـان  گمراه كننـدۀ  و  ناجـور  پرداخته هـاى  و  نـاىش  بازي گـراِن 

امـا، امريسـت ناگزيـر و رسالتيسـت شايسـته. شـارى چهره هاى 

بازمانـده از سـاختارهاى سـياىِس قشـله گرا، منجملـه حـزب زوال 

يافتـۀ دموكراتيـك خلق/وطـن، كه درِد سـوزندۀ نه رسـيدن به جاه 

و جـربوِت ديـروز و نارسـايى هاى رواىن- فـردى ذاىت، آشـفته گى 

دماغـى شـان را بـه تازيانـۀ حسـادت و كينـه مى بنـدد، در الغرى 

سـواد و نبـوِد فرهيخـت، بـازاِر آزاِد رسـانه يى را گـروگان گرفتـه، 

فـرودگاه  وی ای پـی  ترمینال هـای  در  یادشـده  دسـت گاه های 

نشـده اند. نصـب  کـرزی  حامـد 

بـر اسـاس قوانیـن افغانسـتان، هر مسـافر هنـگام خروج از کشـور 

تنهـا حق دارنـد کـه یک میلیـون افغانـی/۱۰ هـزار دالر و بـه ارزش 

۲۰ هـزار دالـر طـال بـا خـود انتقـال دهنـد؛ امـا مقـدار بیش تـر از 

آن قاچـاق شمرده شـده و انتقـال آن باوجـود اسـناد الزم؛ از طریق 

بانـک صـورت می گیرد. 

وقـت  اول  معـاون  امـروز، محب اللـه صافـی،  از  پیـش  نـه سـال 

بانـک مرکـزی گفته بـود کـه هـر فـرد می توانـد مبلـغ یک میلیـون 

افغانـی و یـا معـادل آن بـه اسـعار خارجـی را مطابق قانـون و پس 

از اطالع دهـی کتبـی بـه مقامـات مسـوول بـه شـکل نقـد، سـند 

ویـا سـایر اشـکال مبادلـه و ارسـال پـول از کشـور خـارج منـوده 

و یـا داخـل منایـد. در صـورت عـدم اطالع دهـی کتبـی قبلـی بـه 

مسـوولین، متخلفیـن جریمـۀ نقـدی خواهنـد شـد.

انتقـال غیرقانونـی پول از کشـور به خارج، تازه گی ندارد. نه سـال 

پیـش از امـروز، نورالله دالوری، رییس پیشـین این بانک گفته بود 

کـه در چنـد سـال اخیـر، نزدیـک بـه پنـج میلیـارد دالر پـول نقد، 

از ترمینـال ویـژۀ فـرودگاه کابـل و برخـی بنـادر دیگـر بـه بیـرون 

منتقـل شـده اسـت که با بیـان این موضـوع، زمینۀ برکنـاری خود 

را از ایـن سـمت، از جانـب حامـد کـرزی، رییس جمهـور پیشـین 

افغانسـتان رقم زد.

بااینکـه پـس از فروپاشـی رژیم طالبان 

و روی کار آمـد ادارۀ جدیـد در کشـور، 

تاکنـون میلیاردهـا دالـر از کشـورهای 

افغانسـتان  بازسـازی  جهـت  مختلـف 

اسـت؛  شـده  رسازیـر  کشـور  ایـن  بـه 

ولـی هـم حکومـت آقـای کـرزی و هـم 

در  هیچ کـدام  ارشف غنـی؛  حکومـت 

رسـیدن  مـرصف  بـه  مـورد چگونه گـی 

حسـاب  ملـت  بـرای  پـول،  این همـه 

نیـز  خارجـی  کشـورهای  نداده انـد. 

رشیـک  فسـاد  ایـن  در  به گونـه ای 

پنداشـته می شـوند؛ زیـرا تحویل گیـری یا نگهـداری پـوِل بیش از 

مقـدار تعیین شـدۀ قانونـی، نیازمند یک رسی طـی مراحل قانونی 

اسـت کـه در اخیـر بایـد بر اسـاس یـک کُدمنـرب ویا یک سـند، از 

تسـلیم گیری ایـن پـول، به حکومـت افغانسـتان اطمینـان دهند.

سهیمه بخشـی والیـات، ایجـاد کدهای چون 91 و دیگر مسـایلی 

کـه بـوی فسـاد از آن به مشـام می رسـد؛ هم چنیـن قراردادهـای 

خیالـی و معلـوم نبودن رسنوشـت میلیاردها پـول افغانی از بودجۀ 

حیف ومیـل  از  نیـز  نرسـیده اند  مـرصف  بـه  کـه  دولتـی  ادارات 

ایـن پول هـا از سـوی مقامـات دولتـی و افـراد زورمنـد، حکایـت 

می کننـد.

کابـل را در خشک سـالی   های متواتـر ناشـی 

از تغیـرات اقلیـم، رشـد و تجمع نفـوس، عدم 

اسـتفاده معقول از منابع، اعار شـهرک های 

و  تغذیـه  بیـن  تـوازن  عـدم  معیـاری،  غیـر 

مـرصف، محدود شـدن سـاحات تغذیـه منابع 

از  عامـه  آگاهـی  عـدم  و  زیرزمینـی  آب هـای 

اهمیـت و طـرز اسـتفاده آب میدانـد.

ایـن منبـع میگویـد در حـال حـارض ذخایـر 

آب هـای زیرزمینـی شـهر کابـل، ظرفیـت 50 

میلیـون مـرت مکعب آب را بطور سـاالنه دارد و 

بـه هیچ وجـه برای شـهرکابل با ایـن جمعیت 

می گیـرد،  کـه صـورت  اسـتفاده ای  میـزان  و 

جوابگـوی نیازمنـدی مـردم منیباشـد. 

خپلـواک معیـاری نبـودن فعالیت رشکت های 

آب رسـانی را نیـز از مشـکالتی میدانـد کـه سـبب ضایـع شـدن 

آب هـای زیـر زمینـی کابـل شـده اسـت. او باورمنـد اسـت کـه در 

آینـده برنامـه هایـی برای معیاری سـازی این رشکت هـا، اجرایی 

خواهد شـد. 

آقـای خپلـواک از برنامه هایـی خـرب میدهـد که ممکن بـا اجرایی 

شـدن آن هـا، تا حدی سـطح ایـن معضل، پاییـن بیاید:

در اوِج بدويـت، فرهنـگ خشـونت و انتقـام و سـليقۀ دگر سـتيزى 

كنـِش  و  منـش  رسوا سـازى  و  جلوگـريى  مى بخشـند.  رونـق  را 

زيان بـاِر چنـن هرزه نويسـان، ىب ترديـد، مهـره را از خرمهـره جدا 

مى بخشـد.  برتـرى  تاريك بينـى  بـر  را  روشـن نگرى  و  سـاخته 

َمنيـت و خودبزرگ بينـِى كـه »نخبـه« و »آگاِه« چبـريۀ چند رنگى ما 

را بـه خرابه هـاى پوچى گرى كشـانده و در يابِش ريشـه هاى چبوِد 

قبيلـۀ خويـش، پيوسـته به اسـطوره ها، افسـانه ها و رسبلندى هاى 

ناآگاهانه گـى،  در  اسـت،  دوختـه  چشـم  پنج هزار سـاله  پيشـينۀ 

سـبِب برهنه شـدِن توانـش و درون داشـِت همبـوِد كتاب خـوان در 

فهـِم چقـِر نيـاز و چشم داشـِت زمـاِن خـودش می گـردد. در پيآمِد 

سـبك و سـنگن كـردِن آن چه در روزگار مـا داننده گى و فرزانه گى 

مـا را رنـگ مى بخشـد، بيگانـه از كنـش و منـِش چنـد فرهيختـه، 

ديـده می شـود كـه ريشـه هاى بـودن و به پيش رانـدن زيسـت گاه 

مـا و نيك گوهـرى ذاىت همبـود ما را با سـنگدىل 

می خشـكاند. رسزمـِن آزادۀ مـا، بـه تنـدى، بـه 

و  فرهنگـى  ىب هويتـِى  هولنـاِك  پرتـگاه  سـوى 

بيگانه گـِى هويتـى و گـذار بـه يـك جامعـۀ فاقـد 

تأريـخِ اصيـل، ثقافـِت راسـتن و رسبلندى هـاى 

در  آن چـه  و  بـاز می كنـد  راه  بـه خـود  منحـرص 

پيشـينۀ رسگذشـت از باشـنده گان ايـن جغرافيـا 

بـه مـا رسـيده اسـت، امروزه آمـاج شـبیخوِن نيت 

و ارادۀ چنـد »نخبـه« و چنـد »آگاه« آموزش يافته و 

گواهی نامه داِر نورسـته و چند حسـود و به جالل  

نه رسـيدۀ روزگاِر قديـم قـرار گرفتـه و با يب رشمى 

راهى یـی زبالـه داِن نيسـتى می گـردد.

و  نخسـتن  كـه  تبـارى  ىب لـگاِم  پرخاش گـرى 

ارجمندتريـن ويژه گـِى برگزيده بـودِن قومـى را بـا 

آن گـره می زننـد، و در رسخـط ايـن پوچى گـرى 

راه داده شـده، پيـش از همـه، هويت،گذشـته و 

ارزش هـاى تأريخـى رسزمـن ما و پيوسـته گى ما 

در بسـته گى زمـان و مـكان را بـه دسـت متسـخر 

می سـپارد. يـورش بـاالى رسبلندى هـا، ارزش هـا و برچسـپ هاى 

بالنده گـى تبارهـا، هجـوم بـر هويـت، تأريـخ و فرهنـگ مردمـان، 

ويران سـازى پل هـاى پيونـد و هم زيسـتى ميـان قوم هـا و ده هـا 

مـوردى از همـن عشـريه، كنـِش فضيلت سـتيز طالبـان و حـذِف 

دوبـاره  زنده گـى  ذهن هـا  در  را  مـا  جغرافيـاى  نازنده گى هـاى 

برابـر  در  ىب پـاىس  و  رسفرازى هـا  بـاالى  شـبیخون  می بخشـد. 

يادگارهـاى مـادى و روحاىن تبار ها كه از خامه و زباِن »نخبه«هاى 

تبار هـا بـه بـازار انديشـه مى ريزد، بـا كنِش فرهنگ سـتيز طالب ها 

و تخريـِب تنديس هـاى بـودا به دسـت آن ها، در اصـل، هم قبيله و 

هم خـون اسـت. هر دو پديده، تبار سـتيزى جـارى و فضيلت زدايى 

طالبـى، دو روى يـك سـكه اند كـه توانايى 

متوجـه  ناآگاهانـه،  يـا  و  آگاهانـه  شـان، 

فروريختانـدن بنياد هـاى مـادى و ثقافتـى 

هسـتى و چبـود دیـار مـا می باشـد.

ارزنده تريـن  از  يـى  قلـم،  ايـن  بـاور  بـه 

در  را،  روشـن گرانه  كار  ويژه گى هـاى 

ناگفته هـا،  بيـاِن  و  آگاهـى دادن  كنـار 

بـا  امـان  ىب  و  پيگـري  مبـارزۀ  هم زمـان، 

فرآينـِد چريه شـدِن فرهنـِگ هويت سـتيزى 

ارزش هـاى  بـر  يـورش  و  تأريخ زدايـى  و 

مـادى و معنـوى وطـن مشـرتك مـا و نيـز 

بـه  افغانسـتان  چبـود  خوار سـاخن  ارادۀ 

مثابـۀ جغرافيـاى داراى گذشـتۀ پرآشـوب، 

می دهـد.  تشـكيل  پربهـا،  و  پـرآوازه  امـا 

گروه هایی كـه  و  سـاختارها  چهره هـا، 

در رس  را  افغانسـتان  معنويـت  اسـتناد هاى  فروريختانـدِن  نيـِت 

مى پروراننـد و بـا پخـِش آگاهى هـاى ناشـفاف و ناپـاك بـه يـارى 

در  بی خـربِ  نسـل  مغـزى  شستشـوى  بـه  همـه گاىن  رسـانه هاى 

حال آمـدن رسگـرم انـد، بی گـان، در الگـوى سـتيزۀ فرهنگـى و 

هويت زدايـى، »گلدسـتۀ« جنـگ عليـه مردم افغانسـتان را بـه پايۀ 

اكـال می رسـانند. در ايـن ميـان، جبهه جنگ و سـتيزه بـا تأريخ 

اسـت. پرازدحام تـر  و  داغ تـر  امـا،  مـردم  رسبلندى هـاى  و 

بـا وصـف چـور و قاچاق پـول در کشـور، فیصدی هـای ده درصدی 

وزارت  در  کـه  ادارات،  سـایر  مرصف نشـدۀ  بودجـۀ  باالتـری  یـا 

دارایـی باقـی مانده اسـت نیـز پرسـش برانگیز بـوده می تواند. این 

وزارت، تاکنـون از چگونگـی برگشـت فیصدی هـای مرصف نشـدۀ 

بودجـۀ ادارات بـه رسمایـۀ اصلـی حکومـت، هیـچ حسـابی بـرای 

مـردم نداده اسـت.

گذشـته از ایـن مسـایل، حقیقـت موضـوع بایـد مشـخص شـود. 

سـیگار از قاچـاق پـول و منفعل بـودن ابزارهـای شـارش پـول در 

فـرودگاه بین املللـی حامدکـرزی گـزارش می دهـد؛ ولـی مقامات 

حکومتـی بابیـان اینکـه »ایـن گـزارش حقیقت نـدارد« موضـوع را 

رد می کننـد. از سـوی دیگـر رسازیرشـدن میلیاردهـا دالـر پـس 

از رسنگونـی حکومـت طالبـان بـه ایـن کشـور نیـز دسـتایه ای 

اسـت کـه بـه گـزارش ارایه شـده از دفـرت رسمفتـش ویژۀ بازسـازی 

پرسشـی  زیـرا  می گـذارد؛  تائیـد  انگشـت  )سـیگار(،  افغانسـتان 

ایجـاد می شـود کـه این همـه پـول کجاسـت و در چـه راهـی بـه 

مـرصف رسـیده اسـت؟ 

بیـرون کشـیدن  و یا قاچاق پول در سـال های گذشـته، مخصوصاً 

در چهـار سـال اخیـر، آن هم از سـوی مقامات ارشـد حکومتی، در 

رشایطـی کـه طالبـان دارند به نحـوی وارد میـدان و رشیک قدرت 

می شـوند؛ بـه ایـن معنی اسـت که قاچاق بـران پول، قصـد اقامت 

دایمـی در خـارج از کشـور را دارنـد و بـار دیگـر مـردم را در میدان 

تنهـا خواهنـد گذاشـت. از سـوی دیگـر، پول هـای قاچاق شـده از 

سـوی مقامـات، هیـچ راه برگشـتی نیز ندارنـد و از حکومـت آینده 

نیـز انتظـار منـی رود تـا از مسـوولین حکومـت فعلـی، بازجویـی 

 . کنند

ایـن در حالی سـت کـه »گـروه ویـژۀ اقدام مالـی« در سـال 2011 

افغانسـتان را از »فهرسـت خاکسـرتی« خـود بیـرون کـرده اسـت 

کـه ایـن اقـدام گـروه )FATF( گام تـازه ای درزمینۀ ارتقـای اعتبار 

نظـام مالـی کشـور در سـطح بین املللـی به حسـاب می آیـد؛ ولی 

قاچـاق پـول از افغانسـتان؛ به ویژه در چهارسـال اخیـر از ترمینال 

بنـادر  از  برخـی  و  حامدکـرزی  بین املللـی  فـرودگاه  وی آی پـی 

دیگـری کشـور توسـط مقامـات ارشـد حکومتـی، این اقـدام گروه 

ویـژۀ اقـدام مالـی را تحـت پرسـش بـرده اسـت. گـروه ویـژۀ اقـدام 

مالـی، بـا بازنگـری در ایـن مـورد و سـاختاِر یـک راه کار ویـژه برای 

خـروج پـول از ترمینـال وی آی پـی فرودگاه هـای افغانسـتان، در 

صـدد حفـظ رسمایـۀ ملی مـردم افغانسـتان باشـد.

گـروه ویـژه اقـدام مالـی، سـازمان بیـن دولتـی اسـت که در سـال 

۱۹۸۹ به هـدف مبـارزه بـا پول شـویی و تأمیـن مالـی تروریسـم، 

در پاریـس ایجـاد شده اسـت کـه میـزان پیرشفت کشـورهای عضو 

درزمینـۀ پیاده سـازی توصیه هـای ایـن گـروه را رصـد می کنـد. در 

حـال حـارض بجـز از ایـران و کوریـای شـالی، سـایر کشـورهای 

جهـان حـد اقـل دو کنوانسـیون اساسـی اف ای تـی اف را پذیرفته  

اتحادیـۀ  ماده ایـی  اجـرا گذاشـته اند. دسـتورالعمل چهـل  بـه  و 

بـا  مبـارزه  جنبه هـای  کلیـه  پول شـویی،  بـا  مبـارزه  بین املللـی 

پول شـویی را دربرمی گیـرد. ایـن دسـتورالعمل، به صورتـی نوشـته 

شده اسـت کـه هـم قابـل اجـرا توسـط کلیـه اعضـا باشـد وهـم 

دادوسـتدی پولـی قانونی کشـورهای عضو را محـدود نکند و مانع 

توسـعه اقتصـادی کشـورها نشـود.

انتقـال آب از حوزه هـای دریائـی مجـاور به شـهر کابل، اسـتفاده 

از آب های سـطحی برای رسسـبزی های داخل شـهر، جمع اوری 

پارک هـای  شـهرک ها،  دولتـی،  تاسیسـات  سـقف  از  بـاران  آب 

طبقـات  بـه  آن  مسـتقیم  تغذیـه  و  مسـکونی  منـازل  و  صنعتـی 

زیرزمیـن، کنـرتول میزان مرصف آب توسـط آبرسـانی خصوصی، 

مجتمع هـای  زیرزمینـی،  آب هـای  عمـده  کننـده گان  اسـتفاده 

اداری و شـهرک های رهایشـی و خصوصی سـازی سیسـتم های 

آبرسـانی، تغذیـه مصنوعـی منابـع آب هـای 

زیرزمینـی شـهر کابل، انتقـال آب از دریای 

للنـدر  ذخیـره ای  بنـد  اعـار  و  پنجشـیر 

بـاالی دریـای کابـل را از برنامه هایـی مـی 

گویـد کـه روی آن هـا مترکـز دارنـد. 

واکنـش امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت 

تاریـخ 27  و 30   6 نشسـت  در  جمهـوری 

جـدی سـال روان نیـز بـه ایـن مشـکل مهـر 

تاییـد میگـذارد کـه گفتـه اسـت: در بعضی 

از سـاحات کابـل سـطح آب از ده مـرت بـه 

دوصـد مـرت و یـا عمیـق تـر از آن پایین رفته 

اجـازه  و  آب  از  رویـه  بـی  اسـتفاده  اسـت. 

دادن بـه رشکـت هـای ابرسـانی خصوصـی 

کـه هرچه دل شـان میخواهـد انجام بدهند 

کابـل را بـه لبـه بحـران آب کشـانیده اسـت.

صالـح در ادامه می نویسـد: چنـدی قبل از عقـب کوتل خیرخانه 

خانواده هـا بـه نقـاط دیگـر میکوچیدنـد و مـن فکـر میکـردم کـه 

تـردد اوبـاش و بـی بنـد و بارهـا، باعـث ایـن کوچ ها شـده اسـت. 

بعـد گـزارش رسـید کـه سـطح آب بـه بیشـرت از دو صدمـرت پایین 

رفتـه اسـت و مـردم تـوان حفـر چـاه را ندارنـد و دلیلـش ایـن 

اسـت کـه ده هـا رشکـت آب رسـانی بـا خریـداری یـک توتـه زمین 

اجـازه یافتـه انـد کـه روزانـه صدهـا هـزار لیـرت آب را از بـه شـهر 

انتقـال میدهنـد و محلـه دارد بـه شـوره زار تبدیـل می شـود. 

تاکیـد مـی  ایـن معضـل  بـه  بـه رسـیدگی  ایـن نشسـت  او در 

ورزد»اکنـون یکـی از کارهـای مـا رسـیدگی به این معضل اسـت. 

بـدون ایجـاد روش جدیـد و بـکار گیـری قوت دولـت بصورت کل 

والیـت و شـاروالی توانایـی مانعـت ازیـن خودرسی هـا را نـدارد 

چـون در عقـب هـر تجـارت جرمی یک حلقـه زورمند قـرار دارد«.

مناطـق  بیشـرت  آب  حـارض  حـال  در  کـه  حالیسـت  در  ایـن 

شـهر کابـل از طریـق توزیـع آب توسـط رشکت هـای آب رسـان و 

حفـر چاه هـا تامیـن می شـود. منابـع از اداره ملـی تنظیـم آب 

ای  بـی سـابقه  بـه شـکل  کابـل  آب در  کـه سـطح  می گوینـد 

بی سـابقه ای پاییـن رفتـه اسـت. بیشـرت مناطـق شـهر کابـل از 

طریـق حفـر چاه ها و یا توزیع آب توسـط رشکت هـای خصوصی 

می شـود. تامیـن 

رونـق دهـی  و  رنـگ  و  آب  آوردن  بدسـت  بـرای  ایـن رشکت هـا 

تجـارت شـان، چـاه هـای عمیـق تـری را حفـر می کنند کـه این 

خـود بـرای آب کابـل مشـکل آفریـن اسـت.

بـا ایـن حـال، پرسشـی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه چرا 

حکومـت  درطـول دودهـه بـه ایـن مهـم توجـه نکـرد اسـت؟ بـا 

وجـود ایـن کـه اداراتـی مختـص در ایـن زمینـه کار می کننـد، 

بودجـه و تشـکیل دارنـد، امـا هیچ گاهـی برنامـه ای بـرای مهـار 

بحـران آب کابـل نداشـته اند. هرچنـد سـحنگوی وزارت انرژی و 

آب یـک سـال قبـل در گفتگویـی بـه یکـی از روزنامـه هـا، گفته 

بـود کـه یکـی از راه هـای کـه مـی حواهیـم معضـل آب کابـل 

را حـل کنیـم، انتقـال آب از والیـات دیگـر بـه کابـل اسـت کـه 

بـرای ایـن اجـرای ایـن برنامـه، در بودجـه ی ۱۳۹۹ مبلـغ ۳۹۰ 

میلیـون افغانـی بـرای انتقـال آب از دریـای پنجشـیر و مبلغ ۷۸ 

میلیـون افغانـی بـرای پروژه ی تغذیـه ی آب هـای زیرزمینی کابل 

اختصـاص داده شـده اسـت.«

امـا تـا حـاال از اجرایـی شـدن ایـن پـروژه خـربی نیسـت. اگـر 

مسـووالن در اداره تنظیـم آب کابـل، شـاروالی کابل، ریاسـت رس 

سـبزی و دیگـر نهادهایـی کـه در زمینـه فعالیـت دارنـد، بـه این 

مشـکل رسـیدگی نکننـد، رشکت هـای تولیـد آب و رشکت هـای 

ادارات سـبز کننـده  از سـوی  آب رسـانی و مـرصف بی رویـه آب 

ایـن  آینـده  سـال های  در  نکننـد،  مدیریـت  درسـت  را  کابـل 

مشـکل جـدی تـر خواهـد شـد.

روزگار عجيبی ست نازنني! قاچاق پول از راه ویژه
چه کسی از رسمایۀ ملت نگهبانی می کند؟

بی آبی کابل، خطری در کمین
مقامات: به مساله آب توجه می شود

خربگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، 

ساعاتی پس از شنیده شدن آژیر خطر در غرب تهران، ارتباط آن با 

احتال ورود هواپیاهای جنگی ارسائیل به حریم هوایی ایران را رد 

کرد.

بدنبال  ظاهرا  ایران  آسان  در  ارسائیلی  جنگنده های  پرواز  شایعۀ 

به  نزدیک  که  چهره  ای  و  تحلیل گر  کوهین،  ایدی  از  توییتهایی 

سازمان های اطالعاتی ارسائیل خوانده می شود، قوت گرفت.

اکنون  هم  می رسد  »به نظر  این مضمون  با  وی  به  منتسب  توییتی 

جنگنده های شبح اف-۳۵ ناشناس در حال جوالن دادن در آسان 

تهران باشند«، که برخی از رسانه ها به آن استناد کرده اند ولی هم اکنون 

در صفحۀ تویرت وی نیست.

رادارگریز  »جت  های  است:  نوشته  خود  توییت های  از  یکی  در  وی 

اف-۳۵ متام وقت در حریم هوایی عراق و ایران گشت زنی می کنند 

و شا منی دانید. این حقیقت است. وقتی ما سالحی می خریم از آن 

استفاده می کنیم. سعودی ها شنیدید؟ هیچ راداری بر روی زمین قادر 

به شناسایی این هواپیا نیست«.

خربگزاری تسنیم به نقل از یک مقام آگاه در نیروهای مسلح ایران با 

تکذیب احتال پرواز این جنگنده ها در آسان ایران و تهران نوشت 

به  تهدیدات هوایی که منجر  با  ارتباطی  »ماجرای دیشب هیچ  که 

فعال شدن سیستم پدافند هوایی کشور بشود نداشته است«.

این خربگزاری گانه زنی ها در خصوص ارتباط به صدا درآمدن آژیر 

خطر با »احتال حمالت سایربی، احتال حملۀ نظامی، وقوع انفجار 

و آتش سوزی در فرودگاه امام و برخی نقاط تهران« و نیز ارتباط به صدا 

درآمدن آژیر در تهران با تغییر مسیر یک فروند هواپیای مسافربری 

ترکیه را نیز رد کرده و نادرست می خواند.

پولیس جاپان، زنی را بازداشت کرده است که جسد مادرش را در 

فریزر آپارمتانش نگهداری می کرد. 

یومی یوشینو ۴۸ ساله، پس از دست گیری اش اعرتاف کرده که پس 

از مرگ مادرش جسد او را به مدت ده سال در فریزر آپارمتانش پنهان 

کرده است. به این دلیل که »منی خواسته از خانه ای که در توکیو باهم 

زنده گی می کردند، خارج شود«.

به گزارش پولیس جاپان، خانم یوشینو، جسد را برای این که داخل 

فریزر جا شود، خم کرده بود؛ ولی هیچ جراحتی بر روی بدن این جسد 

یخ بسته، دیده نشده است. از سوی  دیگر مقامات مسوول جاپان، 

نتوانسته اند زمان و علت مرگ این زن را مشخص کنند. 

یک  توسط  یوشینو  خانۀ  از  پس ازآن  خانم،  این  منجمدشدۀ  جسد 

صفاکار پیدا شد که به دلیل عدم پرداخت اجاره، یوشینو مجبور شده بود 

تا آپارمتان مادرش را ترک کند. خانم یوشینو یک روز پس از ترک این 

آپارمتان، از هتلی در شهر چیبا در نزدیکی توکیو دستگیر شد. 

درحالی که ارسائیل با رسعتی بیش از دیگر کشورها مردم خود را 

واکسین می کند؛ ولی فلسطین هفتۀ پیش نخستین محمولۀ واکسن 

را تحویل گرفت. این تفاوت، نابرابری میان کسانی را نشان می دهد که 

در کنار هم زنده گی و بیشرت باهم کار می کنند.

دکرت فادی تراش که در بیارستان اُگوستا ویکتوریا در بیت املقدس 

راحت  خیامل  ولی  زدم  واکسین  »من  می گوید:  می کند  کار  رشقی 

نیست. مشکل نابرابری است«. درجایی که دکرت تراش کار می کند، در 

رسزمین های فلسطینی که ارسائیل ضمیمه خاک خود کرده و کامال 

در کنرتل گرفته، وضع کامال متفاوت است. دکرت تراش می گوید: »ما 

منی توانیم واکسین را به بیاران و خانوادۀ خود در کرانۀ غربی و غزه 

برسانیم. منی توانید خوش حال باشید که واکسن زده اید وقتی بقیه 

مردم منی توانند«.

ارسائیل کادر پزشکی مانند دکرت تراش را واکسین می کند ولی به 

بیاران او که از متام کرانه باخرتی و غزه هستند واکسن منی زند. 

عواقب اخالقی و پزشکِی این رویکرد بسیاری را نگران کرده است.

ماه هاست  که  است  این  عمرو  محمد  برای  آشفتگی  این  نتیجۀ 

خانواده اش را ندیده است. او فلسطینی و اهل الخلیل در کرانۀ باخرتی 

است؛ اما در ارسائیل زندگی می کند تا کار خود در ساخت و ساز را 

حفظ کند. او می گوید: »البته همه منتظریم، چه یهودی چه فلسطینی 

اما اگر واکسین می زدم و به ویروس مصوون می شدم می توانستم خیلی 

پیش به خانواده ام برگردم«.

صنعت ساختان در ارسائیل مانند بسیاری از صنایع دیگر متکی 

رییس  رسوگو  رائول  است.  باخرتی  کرانه  از  زیادی  کارگران  به 

اتحادیۀ کارگران ساختانی ارسائیل می گوید: »در کار های محورِی 

ساخت و ساز وابسته به ۶۵ هزار کارگر فلسطینی هستیم و به آن ها 

احتیاج داریم. بدون آن ها منی توانیم«. به عقیده او وضعیت فعلی هم 

از نظر اقتصادی هم بهداشتی کوته بینانه است. او می گوید که »باید 

هم ارسائیلی ها و هم فلسطینی هایی را که اینجا کار می کنند واکسین 

کنیم. اول اینکه کاری انسانی است، بعد هم اینکه آن ها همسایه ما 

هستند و وضع اقتصادی خوبی هم ندارند«.

دولت ارسائیل هم قصد ندارد نظر خود را تغییر  دهد. یولی ادلستین 

وزیر بهداشت ارسائیل می گوید: »وظیفه وزیر بهداشت فسلطینی ها 

دقیقا چیست؟ محافظت از دلفین های مدیرتانه؟ برای کادر پزشکی 

که در مناطق زیر نظر تشکیالت خودگردان مستقیا با بیاران کرونا 

کار می کنند مجوز انتقال واکسن را داده ام. نه به این دلیل که فکر 

می کنم الزام قانونی داریم؛ بلکه می فهم آن ها دکرت و پرستار هستند و 

در این مرحله واکسنی دریافت منی کنند«.

در همین حال عمر شاکر مدیر دیده بان حقوق برش ارسائیل و فلسطین 

می گوید که ارساییل ۲/۴ میلیون نفر از شهروندان خود، )۴۸ درصد 

کرانه  در  ارسائیلی   شهرک نشین های  ساکنان  جمله  از  جمعیتش( 

باخرتی را واکسین کرده؛ اما ۵/۴ میلیون فلسطینی را به حال خود 

رها کرده است«. 

برای  بهداشت جهانی  تشکیالت خودگردان فلسطین بجز سازمان 

واکسن کرونا به روسیه هم روی آورده است. آن ها واکسن اسپوتنیک 

پنج روسیه را سفارش داده اند و امیدوارند پس از صدور مجوز اضطراری، 

تا ماه مارچ به ۵۰ هزار نفر واکسن بزنند. 

کرونا هم مانند سایر جنبه های زنده گی در این منطقه، هم وابستگی 

متقابل و هم اختالفات عمیق دو طرف را بارزتر کرده است.

پرواز جنگنده های ارسائیل
در آسامن ایران تکذیب شد 

کشف جسد زن جاپانی، پس از 
ده سال در فریزر خانه اش

واکسن کرونا نابرابری ارسائیل و 
فلسطین را بارزتر کرده است

راه ماندگار: کتاب رویدادهای خونین افغانستان، به روزچهارشنبه 

مورخ 2 دلو 1399 در بنیاد فرهنگی شهید مسعود، در کابل رومنایی 

شد.

این کتاب، هشتمین اثر رحمت الله بیگانه است که در 162 صفحه، به 

روزشار وقایع سال های 1375 تا 1380 پرداخته شده و در زمستان 

1399 زیور چاپ یافته است.

کتاب رویدادهای خونین افغانستان، از کشته شدن داکرت نجیب الله 

تا شهادت احمدشاه مسعود در  و  آغاز  افغانستان  رییس جمهور وقت 

کشور؛ اتفاقات و جریاناتی را در بر دارد. 

رحمت الله بیگانه نویسندۀ این اثر، در مقدمۀ کتاب خود می نویسد که 

»با خوانش این جزوۀ کوچک، شا به موضوعات بزرگ و تکان دهندۀ 

تاریخی، پی خواهید برد که متأسفانه، این تراژیدی خونین در افغانستان، 

هم چنان ادامه دارد. روزشار وقایع دوران مقاومت را نوشتم تا سند و 

آیینه یی باشد برای آینده گان.

داکرت شمس الحق آرینفر رییس کمیتۀ فرهنگی بنیاد شهید مسعود، 

وضعیت مقاومت را از دید حایت های داخلی و خارجی ترشیح منوده 

افتاده و رضوری  اتفاق  فراوانی  افزود: در دوران مقاومت، شهکارهای 

بعدی  نسل های  به  مستند،  و  درست  روایت های  با  همه  که  است 

انتقال کند. او گفت: کتاب »رویدادهای خونین افغاستان« گامی است 

در راستای مستند ساخن همین رخ دادها و نیاز است که در زمینه، 

کارهای بیش تری صورت گیرد.

وزیر  محمدی  بسم الله  هم چنین 

در  نیز  افغانستان  پیشین  دفاع 

سخنانش، ضمن یادکرد از جریان 

و جنایت هایی که  هجوم طالبان 

به  افغانستان؛  کنار  و  گوشه  در 

دادند،  انجام  شالی  مردم  ویژه 

که  کتاب هایی  چنین  چاپ 

بیان گر رویدادهای روزهای دشوار 

افغانستان باشد را ارزش مند خواند. آقای محمدی گفت: این کتاب 

یادآور وقایعی است که با خواندنش، یه یاد سخت ترین روزهای مقاومت 

می افتیم و به یاد روزهای دشواری که قهرمان ملی افغانستان را از دست 

دادیم. 

همین گونه صدیق الله توحیدی مسوول کمیتۀ مصوونیت خربنگاران، 

حین ایراد سخرنانی گفتند که ثبت وقایع زمان مقاومت، معنای انتقام 

و عصبیت را ندارد؛ بل که تصویرکردن حقایق تاریخی است. او گفت که 

چهره های جریان مقاومت ملی افغانستان؛ پیش تر از این باید جنایات 

طالبان را مستند می ساختند و وحشت این گروه خون آشام را به همه 

منایان می کردند تا نسل های آینده، می دانستند که بر گذشته گان شان 

چه رفته است.

آقای توحیدی خاطره ای را یادآوری کرده گفت که در زمان مقاومت، 

باغ های  چگونه  طالبان،  که  می دیدیم  بود.  جبل الرساج  در  دفرتمان 

شالی را آتش می زدند، چگونه خانه های شالی را می سوزاندند... در 

طول یک هفته، بخشی از مناطق شالی را آتش می زدند. همه این ها 

نیاز به ثبت و مستندسازی دارند تا بعدها فراموش نشوند.

در همین حال احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید مسعود، با قدردانی 

خونین  رویدادهای  کتاِب  نویسندۀ  بیگانه  رحمت الله  تالش های  از 

افغانستان، گفتند که این اثر، می تواند برگۀ خوبی از تاریخ باشد؛ زیرا 

نویسنده، خود گواه این رویدادها بوده است. او هم چنان از تعهد بنیاد 

شهید مسعود نسبت به کارهای فرهنگی؛ به ویژه مستندسازی و ثبت 

رویدادهای جهاد و مقاومت، اطمینان داد و افزود: هان گونه که بنیاد 

شهید مسعود، در طی دودهۀ گذشته در خدمت فرهنگیان بوده است؛ 

به این تعهد خود بابند بوده و از فراورده های فرهنگی، حایت می کند.

این  سخرنانان  از  دیگر  یکی  سیاسی،  مسایل  تحلیل گر  فرید  موالنا 

هایش، خاطرنشان کرد که »این کتاب هرچند حجم کوچکی دارد؛ اما 

وقایع بزرگی شبیه قتل داکرت نجیب، مقاومت در برابر تروریزم و شهادت 

بزرگ ترین و آخرین چریک زمین )شهید مسعود( را در بر دارد«. او گفت 

که در رشایط کنونی، راهی جز مقاومت نیست و کسانی که جریان 

مقاومت را تخریب می کردند؛ امروز به حقانیت ما پی برده اند. پس با 

می توانیم  مقاومت،  و  جهاد  دوران  تاریخی  رویدادهای  مکتوب سازی 

تاریخ مان را زنده نگهداریم.

در اخیر حشمت الله رادفر نیز با ستایش از آخرین اثِر چاپ شدۀ آقای 

تا  خواستند  مقاومت گران  از  افغانستان(  خونین  )رویدادهای  بیگانه 

منحیث نسلی که مسوولیت های شان را در دهه های گذشته به نحوی 

ادا کرده اند؛ یاد داشت ها و خاطرات شان را بنویسد تا نسل آینده، از 

تاریخ شان با خربباشند. 

فرهنگیان اشرتاک  و  مقاومت گران  از  زیادی  این هایش، شار  در  

ورزیده بودند.

در مراسم رومنایی کتاب رویدادهای 
خونین افغانستان، مطرح شد:

با مکتوب سازی رویدادهای 
دوران جهاد و مقاومت تاریخ مان 

را زنده نگهداریم
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گیزارش تحلییل

تحلییل

مبارکشاه شهرام
روزنامه نگار

غرزی الیق
نویسنده

گیزارش

دل نوشیته

فرهاد فرامرز
پرسشی که مطرح می شود گـزارشـگر

این است که چرا حکومت  
درطول دودهه به این مهم 
توجه نکرد است؟ با وجود 
این که اداراتی مختص در 

این زمینه کار می کنند، 
بودجه و تشکیل دارند، 
اما هیچ گاهی برنامه ای 

برای مهار بحران آب کابل 
نداشته اند.

در رشایطی که طالبان 
دارند به نحوی وارد میدان 
و رشیک قدرت می شوند؛ 

به این معنی است که 
قاچاق بران پول، قصد اقامت 
دایمی در خارج از کشور را 

دارند و بار دیگر مردم را در 
میدان تنها خواهند گذاشت. 

دهشت افگنى رسانه يى 
و پيگرد و پرداخنت به 

نرينگ بازان و جعل فروشاِن 
رزم گاِه انديش گرى و 

سازنده گى از فرصت هاى 
كار روشن گرانه می كاهد، 

برهنه سازى و مهاِر بازي گراِن 
ناىش و پرداخته هاى 

ناجور و گمراه كنندۀ شان 
اما، امريست ناگزير و 
رسالتيست شايسته. 



R A H - E - M A N D E G A R  D A I LY

پـه ۱۳۹۳ ملریـز کال کـې چـې د اوسـني ولسـمرش محمـد ارشف   

غنـي د بریـا لپـاره پـه آګاهانـه او نا خـربۍ رسه تبلیغـات روان وو او 

ښـاغيل غني ته هم د ملت د ژر تېر ایسـتلو ښـې الرې معلومې وې د 

حکومـت او ملـت ترمنـځ د واټن له منځ وړل او ارګ د ټولو ولسـونو کور 

جـوړول هغـه دروغجنـه ژمنـه او شـعار و چـې نـه یـوازې عميل نه شـو، 

بلکې د دولت او ملت تر منځ واټنونه ال ډېر شول.

د بـرشي تاریـخ پـه اوسـنیو او پخوانیـو آثـار کـې دولـت او ملـت د یـو 

بـل بشـپړونکي او د یـو بـل نـه بېلېدونکـې برخې ګڼل شـوې دي چې 

واکمـن هـم د ملـت له منځـه را پاڅېـديل او ځان د ملـت خدمتګاران 

ګڼـي او هڅـه کـوي ترڅـو خپـل ملـت د نـړۍ د نـورو هغـو پـه څېـر د 

سـیاالنو پـه کتـار کـې ودروي. پـه مقابـل کـې بیـا ملتونـه د خپلـو 

حکومتونـو لپـاره د پایښـت او قـوت هڅـې کـوي او ځـان د حکومت او 

حکومتونـه د ځـان ګڼـي چې تر څنـګ یې هر یو په خپـل وس د عامه 

ګټـو پـه خونـدي کېدو پسـې وي.

خـو ای کاش همداسـې وای، افغانسـتان کـې نـو بیا ټوله کیسـه بدله 

ده، کـه لـه یـوې خـوا ملـت، حکومـت پـر خپلـو اوږو د پـردو بـار ګڼـي 

بـل خـوا حکومتونـه هـم لـه ملـت شـکېديل او یـوازې ورتـه واک او 

حکومتـويل پـه ژونـد کـې د ټـوپ وهلـو د تختي پـه څېر ښـکاري چې 

بایـد لـه ټولـو آسـانتیاوو او امکاناتـو یـې لـه حسـاب پرتـه ظاملانه ګټه 

واخـيل او خپـل راتلونکـی ژونـد تضمیـن کـړي.

رسه لـه دې چـې تل سیاسـت مـداران او واکـداران پـه دروغجنو ژمنو، 

کاذبـو او خیـايل خـربو او ویاړونـو ځانونه د ملت خدمتـګاران او د ملت 

با ابراز نظر رئیس مجلس مناینده گان کشور، دربارۀ نگهداری گنجینۀ   

باخرتی در یک کشور امن، بار دیگر این گنجینۀ گران بها را خربساز 

کرد. 

با اینکه ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این ابراز نظر، سخنان آقای 

حانی را »غیر مسووالنه و مایۀ تأسف« خواند، گفت که این گنجینه 

رسمایۀ ملی ومعرف هویت و تاریخ این کشور بوده و باید در همین جا از 

آن محافظت می شود.

گنجینه باخرت از زمان کشف تاکنون روزهای پر خطری را سپری کرده 

است. در روزهای پائیزی سال ۱۳۵۷ که این مجموعه توسط گروهی 

افغانستان و روس تحت رسپرستی باستان شناس  از باستان شناسان 

معروف روس »ویکتور ایوانویچ سیریانیدی« در منطقۀ طال تپۀ والیت 

جوزجان در شال افغانستان کشف شد، افغانستان کودتایی را پشت 

رسگذاشته و هنوز به آرامش کامل نرسیده بود.

نیز چند  به کابل منتقل شد،  آثار  این  وقتی 

سال بعد از آن نیروهای شوروی از افغانستان 

خارج و کابل، پایتخت و محل نگهداری این 

طرف های  میان  خونین  درگیری  شاهد  آثار 

چپگرای  حکومت  سقوط  از  بعد  بود.  درگیر 

افغانستان دوباره خالء قدرت در کابل ایجاد 

شد. ورود نیروهای مجاهدین در سال ۱۳۷۱ 

و شکست حکومت مجاهدین توسط طالبان 

در سال ۱۳۷۵ نیز باعث خالء قدرت در کابل 

گنجینه  این  نیز  بحرانی  دوران  این  در  شد. 

تاریخی به یغا نرفت و مصوون ماند.

بود.  مجلس  نقل  سال ها  آثار  این  رسنوشت 

حکایت های زیادی از نحوۀ نگهداری و اینکه 

باقی  نخورده  دست  چطور  تاریخی  آثار  این 

ماند، وجود دارد. بی اطالعی از رسنوشت این 

آثار باعث شد که در زمان حکومت نجیب الله، 

از  خروج  با  شوروی  نیروهای  که  شود  شایعه 

افغانستان، این آثار را با خود برده یا اینکه آنها 

را ذوب کرده است.

همچنین حکایتی وجود داشت که نجیب الله، این آثار را به موزیم بانک 

مرکزی منتقل و در صندقی گذاشته شده که هفت کلید داشته است. 

قفل های این صندوق زمانی قابل باز شدن بود که از هفت کلید همزمان 

کار گرفته می شد. حتی گفته شده که طالبان نیز در دوران حکومتش 

به دنبال این آثار بوده اند ولی قادر نشده که هفت کلید را همزمان پیدا 

کند.

گنجینه باخرت در این سالها کجا بود؟ چطور در دوبار خالء قدرت ایجاده 

شده، مصون باقی ماند؟ گنجینه باخرت بعد از انتقال از شال افغانستان 

در موزیم ملی افغانستان در منطقۀ دارالمان در غرب کابل نگهداری 

می شد. با سقوط حکومت چپ گرا این منطقه خط مقدم جنگ میان 
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لـه منـځ د راټوکېـدو تېر ایسـتونکي شـعارونه ورکوي، خو پـه اصل کې 

پـه ځانګـړو دنیاګانـو کـې ژوند کـوي دلتـه د ملـت او واکدارانـو ترمنځ 

دومـره توپیرونـه دي چـې زه یـې دوې بېلـې دنیاګانـې یـادوم چـې یوه 

پکـې د وږي، بېـکاره او اړمـن ولـس )ملـت( او بلـه د بـډای او د دنیا له 

ټولـو آسـانتیاوو د برخمنو واکدارانـو دنیا ده.

گروهای مختلف مجاهدین شد ولی چه شد 

که گنجینه طالی باخرت مصوون ماند؟

موزیم  پیشین  رییس  مسعودی،  خان  عمرا 

افغانستان دربارۀ رسنوشت آن روزهای  ملی 

گنجینه باخرت می گوید که در سال ۱۳۶۷ 

نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند. 

در سال ۱۳۶۸ کارمندان انور کتوازی، وقِت 

با  که  بودند  نگران  افغانستان  ملی  موزیم 

در  قدرت  خالء  اگر  شوروی  نیروهای  خروج 

باستانی  آثار  رس  بر  چه  بیاید،  پیش  کشور 

افغانستان خواهد آمد؟

ملی  موزیم  آقای مسعودی رهربی  گفته  به 

از  به این فکر شدند که شاری  افغانستان 

مکان  یک  به  را  افغانستان  ملی  موزیم  آثار 

رویگر،  بشیر  با  موضوع  کنند.  منتقل  امن 

وزیر وقت اطالعات و فرهنگ افغانستان در 

میان گذاشته شد. به گفته او، وزیر اطالعات 

و فرهنگ موضوع را با نجیب الله، رییس جمهوری وقت مطرح کرد و او 

نیز به انتقال آن از موزیم موافقت کرد. با موافقت رییس جمهور، هیأت 

رهربی موزیم ملی افغانستان به دنبال جستجوی مکان امن بودند که 

بانک مرکزی به عنوان یکی از گزینه ها مطرح می شود.

او می گوید »در آن زمان به ذهنم رسید که بانک مرکزی می تواند محل 

خوب باشد« نجیب الله دو اتاق کوچک را در بانک مرکزی در اختیار 

کارمندان موزیم ملی گذاشت. آثار طالی باخرت، آی خانم، مندیگگ، 

بامیان ، بگرام و... در سال ۱۳۶۸ به بانک مرکزی منتقل شدند.

آقای مسعودی می گوید که حکومت نجیب بعد از خروج نیروهای شوروی 

سه سال دوام یافت. در آن زمان نیز شایعات زیادی دربارۀ گنجینۀ باخرت 

مطرح شد. از انتقال آن به شوروی سابق گرفته تا داستان ذوب شدن آن 

دا دوې دنیاګانـې دومـره رسه لـرې دي چـې آن یو د بل لـه درد او رنج، 

خوندونـو او مـزو هـم خـرب نـه دي، د اړمنـې دنیـا خلـک یـوازې خپـل 

دردونـه شـاري، د سـهار او بېـګاه غـم کـوي او د عادالنـه او پرېکـړه 

کوونکـې ورځـې لپاره شـېبې شـاري، خـو د خوندونو او مـزو دنیا وال 

بیـا دنیـا تـه د جنـت لـه باغچـو او لـه حـورو او وینځـو د ډک بـازار پـه 

سـرتګه ګـوري او ال ډېـر ځـان د دې خوندونـو وړ ګڼـي.

پـه افغانسـتان کـې د ډیموکراسـۍ پـه نامـه د حکومتولـۍ لـه پیـل او 

د بیـان د آزادۍ را وروسـته دا خـربه ډېـر ځلـه زمزمـه شـوې ده چـې د 

ملـت او حکومـت تـر منځ باید واټن نه وي او ولسـونه ځـان په حکومت 

کـې ووینـي. پـه ۱۳۹۳ ملریز کال کې چې د اوسـني ولسـمرشمحمد 

ارشف غنـي د بریـا لپـاره په آګاهانـه او نا خربۍ رسه تبلیغـات روان وو 

او ښـاغيل غني ته هم د ملت د ژر تېر ایسـتلو ښـې الرې معلومې وې 

د حکومـت او ملـت ترمنـځ د واټـن لـه منـځ وړل او ارګ د ټولو ولسـونو 

دهن به دهن می شد.

افغانستان  ملی  موزیم  میان گروه هی مجاهدین،  ادامه جنگ های  با 

تخریب و آثارش به غارت رفت؛ اما ۳۰ هزار قطعه آثار طالیی به شمول 

گنجینۀ باخرت و هشت هزار آثار غیرطالیی مصوون ماندند. طالی باخرت 

در بانک مرکزی و هشت هزار اثر دیگر در ساختان وزارت اطالعات 

فرهنگ جا داده شد. از انتقال طالی باخرت به بانک مرکزی، شاری 

محدودی از کارمندان موزیم ملی و تعداد انگشت شاری از کارمندان 

ارشد وزارت اطالعات و فرهنگ و بانک مرکزی خربداشتند. 

را  آثار  این  مخفیانه  به صورت  افغانستان  ملی  موزیم  اندرکاران  دست 

دسته بندی و در صندق های رسبسته به دو اتاق بانک مرکزی منتقل 

کردند. خود آنان نیز سال ها دندان روی جگر گذاشتند و به هیج کسی 

دربارۀ این آثار سخن نگفتند. حتا به سایر کارمندان ارگ و بانک مرکزی 

هم گفته نشده بود که در صندوق ها چه چیزی 

پنهان شده است.

هیات رهربی موزیم کابل نیز دست رسی منظم 

به آثار و بانک مرکزی، محل نگهداری این آثار 

بعد از انتقال آنها نداشتند. کلیدهای صندوق 

به گفته آقای مسعودی »به دست حاجی ظاهر، 

خزانه دار پنجشیری بانک بود«. هیأت رهربی 

موزیم نیز خود مرتصد اوضاع بودند که چه بر 

رسآثار خواهد آمد. 

به گفته آقای مسعودی بازار جنگ رسد نیز در آن 

زمان داغ بود و غارت گران نیز در پی دست یابی 

به آثار طالتپه و پیداکردن رسنخی برای محل 

رسانه های  او  گفتۀ  به  بودند.  آثار  نگهداری 

غربی و عربی از تاراج این آثار می نوشتند و در 

نهایت در سال ۱۹۹۱در زمان ریاست جمهوری 

نجیب الله، برای جواب به این روزنامه ها تعداد 

کـور جـوړول هغـه دروغجنـه ژمنـه او شـعار و چـې نـه یـوازې عميل نه 

شـو، بلکـې د دولـت او ملـت تر منـځ واټنونه ال ډېر شـول.

کلـه چـې د ولسـمرش غنـي لـه لـوري په پکتیـکا کـې خلکو ته پـه وینا 

کـې د ټـول افغانسـتان د جوړولـو ادعـا کېـږي او وررسه پـالوی ورته په 

پـوره بـې رشمـۍ د هو پـه معنا رسونـه خوځوي او السـونه پړکـوي، کله 

چـې پـه کابینـه کـې د یو څـو ځوانو خو له ملـت د لرې څېـرو د ادلون 

او بدلـون خـربې د شایسـته سـاالري پـه توګـه تعبیر کېـږي، کله چې 

د سـولې پـه برخـه کـې د دواړو لوریـو د امتیـاز او واک غزولـو هڅـې د 

ملـت د ګټـو پـه توګـه معـريف يش، کله چـې د ارګ میشـتو واکمنو له 

لـوري د ۹۱ پالیـي کـوډ څخـه پـه میلیونو ډالـر د دفرتي لګښـتونو، 

سـفرونو او امتیـازي معاشـونو تـر نامـه النـدې تارومـار کېـدل د نظـام 

تقویـت وګڼـل يش او نـوې یـې ال دا چـې د چـارو د ادارې لـه لـوري د 

۱۷ ډولـه غوښـو خـوړل او ۳۰ میلیونو ډالرو سـبزي او تـرکاري لګول د 

واکمنـو حقـه حـق وګڼـل يش د سـلیم عقـل کـوم خاونـد بـه پیدا يش 

چـې ال هـم دا ملـت او دولـت د یـو بـل د درد ملهـم او دواء وګڼـي.

هغـه ملـت چـې لـه سـختې لـوږې، بېـکارۍ، نـا امنـۍ، بـې سـوادۍ 

او بالډېـرو سـتونزو رسه الس او ګریـوان دی او هغـه چارواکـي چـې د 

بېالبېلـو کـم پیـدا مرغانـو غوښـې خـوري او په سـلګونه زره میاشـتني 

معاشـونه، د دسـرتخوان لګښـت، د کـور کرایـې او پـه بېالبېلـو نومونـو 

د ملـت پـر هډوکـو شـخوند وهـي او ځانونـه ورتـه د نـړۍ فاتحـان، د 

پرمختګونـو رسالري، د ټکنالـوژۍ او سـاینس بـې جـوړې فیلسـوفان 

ښـکاري څنګـه پرتلـه کېـدای يش؟

دا بـه لـه عـدل او انصـاف ډېـره لـرې وي چـې داسـې چارواکـي چې 

خپلـې ګټـې، د واک پایښـت، لـه دنیايـي حـورو د ډکـو حـرم رسایونو 

روڼتیـا او د خپلـو خواهشـاتو دوام د ملت په وژلو، لوږه، بې سـوادۍ، 

بـې وزلـۍ او پـر نشـه یـي توکـو پـه روږدي کېـدو کـې وینـي او ال پـه 

مډرنـه بڼـه یـې د خولـې مـړۍ د غـال کولـو پالنونـه طرحـه کـوي د 

ملـت خدمتـګاران او نـه بېلېدونکـې برخـه وګڼـل يش. او متـه هم دا 

وي چـې د ملـت او دولـت تـر منـځ واټـن کـم او ملـت هـم پـه خپلـو 

سـینو سـپرکولو رسه د نظام او دولت د ټېنګښـت او پایښـت دروغجنو 

شـعارونو تـه وګډېـږي. دلتـه هغـه د سـوال یارانـه ده چـې اوسـني 

واکمنـان هـم پـرې ښـه پوهېـږي، خـو ملـت د دې یارانـې د ګډوډۍ 

خـورا ترخـې تجربـې لـري او نه غواړي دا د سـوال یاري يـې ګډه وډه 

يش چـې واکمنانـو تـه هم له ژمنـي خوب پاڅېـدل او د یارانې خیال 

سـاتل پکار دي.

اندکی از این آثار بدون ذکر محل نگهداری، یک روزه در کوتی باغچه 

ارگ به منایش گذاشته شد. 

به گفتۀ او هیأت رهربی موزیم ملی کابل دوبار دیگر نیز به دیدار این آثار 

رفتند. در دوران حاکمیت برهان الدین ربانی در اواخر سال ۱۹۹۲ و بار 

دیگر در دوران حاکمیت طالبان در سال ۱۹۹۸. 

آقای مسعودی می گوید که هیأت مرکب از ریاست جمهوری، اطالعات 

و فرهنگ و شاری از نهادهای دیگر تشکیل شد ولی »ما در هر دو 

مرحله بدون نام بردن از گنجینۀ طال تپه در پیشنهاد خود نوشته بودیم 

که یک تعداد آثار موزیم ملی در بانک مرکزی وجود دارد و از نظر اقیلمی 

و تخنیکی )فنی( نیاز داریم که بررسی کنیم که این آثار در چه وضعیت 

قرار دارد«.

او می گوید که در زمان نجیب الله که آثار را به بانک بردیم، پول فیزیکی 

در بانک بود ولی در دو مرحلۀ دیگر پولی در بانک نگهداری منی شد و 

همین موضوع هم باعث شده بود که بانک زیاد مورد توجه قرار نگیرد. 

به گفتۀ او وقتی هر دوبار رفته صندوق ها دست نخورده باقی مانده بود 

و بعد از حصول اطمینان دوباره هیأت برگشته بود. ولی اعضای هیأت 

سال ها در این باره سکوت کردند. حتا بعد از سقوط طالبان و ایجاد 

حکومت موقت و انتقالی کسی سخن نگفته بود. تا اینکه در سال ۲۰۰۳ 

این موضوع به حامدکرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان اطالع 

داده شد و بعد این گنج پنهان رومنایی شد.

به گفتۀ او هیأت رهربی موزیم ملی کابل دوبار دیگر نیز به دیدار این 

آثار رفتند. در دوران حاکمیت برهان الدین ربانی در اواخر سال ۱۹۹۲ 

و بار دیگر در دوران حاکمیت طالبان در سال ۱۹۹۸. آقای مسعودی 

و  از ریاست جمهوری، اطالعات و فرهنگ  می گوید که هیأت مرکب 

شاری از نهادهای دیگر تشکیل شد ولی »ما در هر دو مرحله بدون نام 

بردن از گنجینۀ طال تپه در پیشنهاد خود نوشته بودیم که یک تعداد آثار 

موزیم ملی در بانک مرکزی وجود دارد و از نظر اقیلمی و تخنیکی )فنی( 

نیاز داریم که بررسی کنیم که این آثار در چه وضعیت قرار دارد«.

او می گوید که در زمان نجیب الله که آثار را به بانک بردیم، پول فیزیکی 

در بانک بود ولی در دو مرحله دیگر پولی در بانک نگهداری منی شد و 

همین موضوع هم باعث شده بود که بانک زیاد مورد توجه قرار نگیرد.

به گفته او وقتی هر دوبار رفته صندوق ها دست نخورده باقی مانده بود 

و بعد از حصول اطمینان دوباره هیات برگشته بود. ولی اعضای هیأت 

سالها در این باره سکوت کردند. حتی بعد از سقوط طالبان و ایجاد 

حکومت موقت و انتقالی کسی سخن نگفته بود. تا اینکه در سال ۲۰۰۳ 

این موضوع به حامدکرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان اطالع 

داده شد و بعد این گنج پنهان رومنایی شد.

وږی ملت او غني حکومتداران
هغه واټن چې ورځ تر بلې زیاتېږي

نگرانی در مورد گنجینۀ باخرتی
این گنجینه از زمان خروج شوروی تا ورود آمریکا به افغانستان کجا بود؟

نعمت هللا عزیزي
د پوهنتون استاد او خربیال 

احیمد شیفایی
خربنگار بی بی سی

تحلییل


