
از حرف تا عمل؛ »گروه طالبان 
عامل درجه اول تلفات غیر نظامی 

در افغانستان«

اعالمیه شورای ملی: 

طالبان باید ماشین یتیم سازی و ویران گری
 اقتصادی را متوقف کنند

چهار شهر در محارصه و هجوم طالبان:
 طالبان از شهر هرات عقب زده شدند

رییس جمهورغنی در شورای ملی:

 برای بقا مبارزه و به بسیج ملی تن بدهیم
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در این شب و روزها، افغانستان در اوج جنگ 

های خامنانسوز به رسمیربد.چنانکه که بعد 

افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  خروج  از 

طالبان به بخش های زیادی دست یافتند و 

آنهاست،  باز پس گیری  دولت هم در تالش 

بی سابقه  افزایش  اما  ملل  سازمان  گزارش 

خشونت ها را نشانه رفته و ادعا کرده است 

که خشونت ها عمدتا از جانب طالبان انجام 

شده است و طالبان به آن واکنش نشان داده 

اند.

هم  و  امریکایی  نیروهای  هم  حال  عین  در 

نهادهای  از  را  شان  حامیت  ناتو  نیروهای 

امنیتی افغانستان اعالم کردند و در مواردی 

نیروهای امریکایی بر مواضع طالبان حمله 

هوایی انجام دادند. در میان قصه صلح روی 

دست نیست و یادی هم از آن منی شود و 

مانور نظامی کشورهای آسیای میانه از نگرانی حضور طالبان در 
شمال افغانستان

رییس جمهور تاجیکستان: وضعیت افغانستان روز  به  روز و 
حتا ساعت به ساعت بدتر می شود

استقبال وزارت امور خارجه

 از برگشنت دایمی آسرتالیا به افغانستان 

دکرت حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با نواز رشیف، نخست وزیر اسبق پاکستان دیدار کرد.

این دیدار روزجمعه)اول اسد( به دعوت آقای محب با حضور سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور 

صلح افغانستان، در لندن صورت گرفته است.

توافق  دیدار  این  در  دو طرف  که  می گوید  با نرش خربنامه ای  افغانستان،  امنيت مىل  مشاور شورى  دفرت 

نظرشان را ابراز کردند که با سیاست احرتام متقابل و مداخله نکردن در امور داخلی هم دیگر، منافع هر دو 

ملت تأمین می شود.  این خربنامه مى افزايد، در این مالقات هم چنان تأكید شده است كه تقویت دموكراسی 

در هر دو كشور می تواند این کشورها را در مسیر ثبات و رفاه قرار دهد و باعث اتصال منطقه و توسعه تجارت 

شود.

سخنگوی دفرت سیاسی گروه طالبان در واکنش به اظهارات سهیل شاهین سخنگوی دیگر این گروه 

در قطر گفت که طالبان خواهان برکناری ارشف غنی، به عنوان پیرشط مذاکرات نیست.

بر بنیاد گزارش های منترش شده در هفته گذشته، سهیل شاهین سخنگوی دفرت سیاسی طالبان در 

قطر گفته بود که برکناری رئیس جمهور افغانستان، یکی از پیرشط ها برای آتش بس است، اما محمد 

نعیم دیگر سخنگوی این گروه در دفرت سیاسی قطر گفت که این گروه خواهان برکناری رئیس جمهور 

به عنوان پیش رشط آتش بس نشده است و می خواهد مسائل را از راه مذاکره حل و فصل کند.

به گزارش گروه جهان خربگزاری آنا، »محمد نعیم« سخنگوی دفرت سیاسی گروه طالبان، بعدازظهر روز 

)جمعه(، به گزارش برخی رسانه ها درباره »ارشف غنی«   رئیس جمهور افغانستان واکنش نشان داد.
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به  درگزارشی  امریکا  صدای  اینکه  با  همزمان 

نقل از شورای امنیت سازمان ملل گفته است که 

کرده  تقویت  را  خودش  کابل  اطراف  در  داعش 

است، وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که گزارش ها 

و شواهدی بدست آمده در سال های اخیر نشان 

با داعش  افغانستان  ناتو در  و  امریکا  می دهد که 

همکاری می کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه 

که  است  کرده  مطرح  را  اظهارات  این  حالی  در 

افغانستان  در  را  حضورشان  ناتو  و  امریکا  اخیراً 

نزدیک به صفر ساخته اند و قرار است که تا یک 

ماه دیگر مرحله صفر سازی حضور نظامی امریکا 

به جز از حضورشان در سفارت این کشور، نهایی 

شود. همزمان با امریکا، کشورهای عضو ناتو نیز از 

افغانستان خارج شده اند. 

مبنی  روسیه  اخیر  اظهارات  رشایطی  چنین  در 

بر اینکه اطالعات کافی از همکاری امریکا و ناتو 

نگران  بسیار  دارد،  وجود  افغانستان  در  داعش  با 

روسیه  خارجه  وزارت  که  هامنگونه  است.  کننده 

اخیر  سال های  کشوردر  این  است،  شده  مدعی 

بارها با اظهارات رسمی در رسانه ها، مصاحبه ها و 

m a n d e g a r d a i l y . c o m

پس از دهه ها تجربه؛ 
یکدیگر ناپذیری و تقلید عامل اساسی 

بدبختی افغانستان

روزنامهصبح 
افغانسـتان
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رویداد روز

سـرمـقـالـه

گزارش

روز نوشت

روز نوشت

گزارش روسیه وسازمان ملل 
روایتگر چیست؟

شورای امنیت سازمان ملل: داعش در اطراف 

کابل حضور خود را تقویت کرده است

حضور  که  داده  گزارش  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

افغانستان  پایتخت  اطراف والیت کابل  جنگجویان داعش، در 

افزایش یافته است.

امنیت  شورای  نظارت  کمیته ی  امریکا،  صدای  گزارش  به 

شاخه   که  است  گفته  تازه ای  گزارش  در  متحد،  ملل  سازمان 

خراسان داعش، با وجود از دست دادن رهربان، افراد، جغرافیا 

و  کرن  در  میالدی   ۲۰۲۰ سال  در  فراوان  مالی  زیان های  و 

بغالن،  رسپل،  بادغیس،  نورستان،  والیت های  به  ننگرهار، 

بدخشان و قندوز نقل مکان کرده است.

بر اساس این گزارش، در حال حارض، گروه تروریستی داعش در 

اطراف والیت کابل حضور خود را تقویت کرده؛ جایی که بیش تر 

نیروهای  و  اقلیت ها، فعاالن، کارمندان دولتی  را علیه  حمالت 

امنیتی و دفاعی انجام می دهد.

در گزارش آمده است که شاخه ی  خراسان داعش، تالش هایش 

را برای جذب جنگ جو، افزایش داده و رهربان این گروه، تالش 

دارند تا طالبان و سایر تندروانی را در صفوف شان شامل سازند 

که مخالف صلح میان امریکا و طالبان استند.

داعش،  خراسان  شاخه ی  رهربان  که  است  آمده  گزارش،  در 

از عراق، سوریه و سایر مناطق  تالش دارند تا جنگ جویانی را 

جنگ زده نیز جذب کنند.

در بخش دیگری از این گزارش، آمده است که شبکه ی القاعده 

افغانستان  جنوب-رشق  و  جنوبی  رشقی،  والیت   ۱۵ در  نیز 

حضور دارد و جنگ جویان این شبکه را شهروندان افغانستان، 

پاکستان، بنگله دیش، هند و میامنار تشکل می دهد.

شورای  نظارت  کمیته ی  عضو  کشورهای  ارزیابی  اساس  بر 

القاعده،  رهرب  الظواهری،  ایمن  متحد،  ملل  سازمان  امنیت 

بیامر است و در افغانستان به رس می برد. در گزارش آمده است 

که سیف العدل، جانشین احتاملی ایمن الظواهری، در ایران 

زندگی می کند.

هرچند بر اساس توافق نامه ی قطر، گروه طالبان باید روابطش 

حکومت  این،  از  پیش  اما  کند؛  قطع  القاعده  شبکه ی  با  را 

با  هم  هنوز  طالبان،  گروه  که  است  گفته  بارها  افغانستان 

شبکه ی القاعده، روابط عمیق دارد.

تنش؛ دولت افغانستان به اپوزیسون کشور پاکستان مراجعه کرد
وزیر اطالعات پاکستان: مودی، محب یا امرالله صالح، هر دشمن پاکستان 

دوست  نزدیک نواز رشیف است

سخنگوی طالبان: خواهان برکناری ارشف غنی نیستیم

این جا برای نرش پیام های شامست
با ما ماندگار شوید!

0708169828
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رسانه های اجتامعی و روحیه 
مردم در رشایط جنگی

»انحصار قدرت منی کنیم«؛ 
تغییر در رویکرد طالبان یا تاکتیک برای قدرت؟

هـزیـنه اشـرتاکمدت

٨٠٠٠ افغانی

٤٠٠٠ افغانی

٤٠٠ دالـر

شش ماه

یک سال

یک سال

٣٠٠ دالـر شش ماه

نهادهای دولتی و خصوصی

نهادهای دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی

اشــتـراک  خ  نـر
نـامــه وز ر

س تما

mandegardai ly .com

r.mandegar2021@gmai l .com

+93 70 816 98 28

m a n d e g a r d a i l y . c o m

روزنـامــــه
صـــــــــــــــبــح 
افغانسـتان
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در بـرگ هــای پســن...

سـرمـقـالـه

خــبـر

خــبـر

در جنگ هیچ طرفی 
برنده نیست

طالبان  پیرشوی  از  میانه  آسیای  کشورهای  چرا 

درشامل نگرانند؟

سفر به ترکیه؛ قرنطین و حرست

در منطقه چه می گذرد؟

چی کسی به کشتی ارساییلی حمله کرده است؟
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 هر دو مجلس شورای ملی پس از برگزاری نشست فوق العاده با حضور رییس جمهور یک 

اعالمیه مشرتک را به تصویب رساندند. در این اعالمیه مشرتک از نظام جمهوریت، پروسه صلح 

و نیروهای امنیتی کشور حامیت شده است.

شورای ملی از طالبان خواسته است باید ماشین یتیم سازی و ویران گری اقتصادی را که به راه 

انداخته اند، متوقف کنند.

در اعالمیه مشرتک مجلس مناینده گان و مجلس سنا که روز دوشنبه، یازدهم اسد در پایان 

نشست فوق العاده  این نهاد تصویب شد، از نیروهای امنیتی کشور حامیت شده است.

شورای ملی از طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت خواسته است که به خشونت ها 

پایان بدهند و از یتیم سازی، بدنام سازی اسالم و ویرانگری اقتصادی در کشور دست بکشند.

درحالی که شهرهای هرات و لشکرگاه در والیت های هرات و هلمند و شهر طالقان مرکز والیت 

تخار در محارصه طالبان قرار دارد، جنگ در برخی از ااین شهرها به شدت بیشرت وارد چهارمین 

روز شده است اما در والیت تخار جنگ در شهر طالقان نزدیک به ماه را در بر گرفته است.

محمد اسامعیل خان رهرب جهادی که اکنون خود فرماندهی جنگ در هرات را در برابر طالبان 

به عهده دارد از مردم هرات خواسته است که در برابر طالبان بسج شوند.

او گفته است که »مردم هرات باید با این گروه جاهل و تاریک اندیش مبارزه کنند«.

آقای اسامعیل خان به رسانه ها گفته است به زودی دشمن را از شهر هرات عقب می زند. اخیرا 

طالبان صدها جگنجو را که بیشرت از مناطق چنوبی و از آن سوی مرز، وارد هرات ساخته اند و از 

6مدتی به این طرف قصد ترصف این شهر را دارند. البته طالبان بدون جنگ برخی از 

امن سریت



و  شماملی  والیمات  همای  ولسموالی  دراماتیمک  سمقوط 

مرزهمای  بمه  طالبمان  رسمیدن  و  افغانسمتان  شماملرشقی 

کشمورهای  همای  نگرانمی  میانمه  آسمیای  کشمورهای 

داشمت،   پمی  در  را  روسمیه  و  اوزبکسمتان  تاجیکسمتان، 

تاجیکسمتان بیسمت هزار رسباز در مرزهایش جا به جا کرد،  

روسمیه تجهیمزات رزممی پیرشفتمه بمه مرزهای تاجیکسمتان 

فرسمتادند، رزمایمش همای مشمرتک نظامی در ایمن مناطق 

انجام شمد، روسمای جمهور کشمورهای مختلف در این مورد 

بما همم تبمادل افمکار کردنمد.

ایمن کشمورها طیمارات جنگی و زره پوش های نظامی شمان 

را بمه مرزهای افغانسمتان نزدیک کردنمد و از  آماده گی برای 

دفاع از رسحدات شمان سمخن گفتند.

امما اساسما چرا این کشمورها نگران توسمعه جغرافیای تحت 

حاکمیمت طالبمان در شمامل هسمتند و ایمن هممه سماز و 

بمرگ نظاممی خمود را بمه حالمت آمماده بماش بمرای مقابله با 

تهدیمدات بعمدی آمماده کردند؟

تحلیلگمران و مبمرصان اوضماع به این نظر هسمتند که پایان 

حاکمیمت دولمت در مناطق مرزی افغانسمتان با کشمورهای 

آسمیای میانمه، زمینمه را بمرای رشمد و تقویمت گمروه همای 

بنیادگمرای اسمالمی کمه زیمر پوشمش طالبمان فعالیمت می 

کنند، همموار ممی سمازد.

مقاممات دولتی در والیات تخار، بدخشمان و قندز و جاهای 

دیگمر بارهما از حضمور جنگجویمان گمروه همای بنیماد گرایی 

منایندگمی  گمزارش  طالبمان  گمروه 

سیاسمی سمازمان ملل در کابمل- یوناما-

عاممالن  این گمروه  این کمه  بمر  مبنمی  را 

در  نظامیمان  غیمر  تلفمات  درجمه اول 

کشمور انمد، رد کمرده و آن را »یک طرفمه و 

خوانده انمد. حقیقمت«  از  بمدور 

دفمرت منایندگمی سیاسمی سمازمان ملل 

گمزارش  در  یونامما-   - افغانسمتان  در 

تمازٔه خمود، تلفمات غیمر نظامیمان را در 

در  میمالدی   ۲۰۲۱ سمال  اول  نیممٔه 

مقایسمه با ۱۳ سمال گذشمته بی سمابقه 

خوانمده اسمت و همچنمان می گویمد که 

ایمن رقمم نسمبت بمه زممان مشمابه سمال 

افزایمش  درصمد   ۴۷ میمالدی،   ۲۰۲۰

یافتمه اسمت. این نهماد همچنمان تأکید 

می کنمد که این روند از دو ماه بدینسمو، 

از  خارجمی  نیروهمای  خمروج  آغماز  بما 

افغانسمتان و افزایمش حممالت تهاجمی 

طالبان در رسارس کشمور، سمیر صعودی 

داشمته اسمت.

براسماس گمزارش یونامما، در شمش مماه 

گذشمته ۵هزار و ۱۸۳ نفر غیر نظامیان 

و  کشمته  کشمور  عمادی  شمهروندان  و 

دولمت  مخالفمان  کمه  شمده اند  زخممی 

عاممل ۶۴ درصمد تلفمات غیمر نظامیمان 

اسمت کمه از ایمن میمان، طالبمان عاممل 

۳۹ درصمد ایمن تلفمات بوده انمد.

سمخن گوی  مجاهمد،  ذبیح اللمه  امما؛ 

گمروه طالبمان بما نمرش اعالمیمه ی گفتمه 

اسمت کمه این گمروه در شمش مماه اخیمر 

در هیچ جما ممردم ملکمی را تلمف نکمرده 

احتمامل  آن  در  کمه  را  حمالتمی  و  انمد 

انجمام  را  باشمد  ملکمی  ممردم  تلفمات 

مدعمی  همچنمان  این گمروه  نداده انمد. 

کمه  ثابمت منی توانمد  »کسمی  کمه؛  انمد 

مجاهدیمن امارت اسمالمی ممردم ملکی 

را  خانمه ی  باشمند،  قمرارداده  همدف  را 

تخریمب کمرده باشمند و یما زیمان دیگری 

بمه ممردم ملکمی رسمانده باشمند.«

این گمروه همچنمان ادعمای خشمونت ها 

پروپاگنمدا  را  غزنمی  و  قندهمار  در 

»در  کمه؛  گفته انمد  و  می کننمد  عنموان 

بعضمی مناطمق راپورهمای کاذب تلفات 

سمپین  در  مثمال  شمد،  پخمش  ملکمی 

مالسمتان)غزنی(  و  بولدک)قندهمار( 

کمه هیمچ واقعیمت نداشمت و دسیسمه ی 

سماخنت  خدشمه دار  بمرای 

بمود.« ممردم  اذهمان 

از  حالمی  در  ادعاهما  ایمن 

سموی گمروه طالبمان مطمرح 

می شمود که از حمدود دو ماه 

تهاجممی  حممالت  بدینسمو 

گمروه طالبمان بر پاسمگاه ها، 

مناطمق  و  شهرسمتان ها 

تشمدید  کشمور  آسمیب پذیر 

نتیجمه  در  کمه  اسمت  یافتمه 

صدهما غیر نظامی به شمکل 

رسمیده اند،  قتمل  بمه  مرمموز 

همزاران خانمواده بیجما شمده 

و بمه صدها هزار انسمان آواره 

شمده اند. متأثمر  و 

در واپسمین رویمداد، بمر بنیماد گمزارش 

تمرصف  بما  پیمش  هفتمه ی  طالبمان  هما 

والیمت  مالسمتان  ولسموالی  دوبماره ی 

غزنی، شمامری زیمادی از غیرنظامیان را 

بمه قتمل رسمانده وهمزاران خانمواده آواره 

شمدند. شمورای مردممی ایمن ولسموالی 

اسمد   -۳ در  مطبوعاتمی  نشسمت  طمی 

تمرصف  از  بعمد  کمه  گفتنمد  ۱۴۰۰همم. 

مجمدد ایمن ولسموالی، طالبان»اقدام به 

قتمل ممردم« کردنمد و ۴۰ غیمر نظامی را 

کشمته و سمه هزار خانمواده آواره شمدند. 

در رویمداد پیش تمر از آن؛ گمروه طالبمان 

توانسمتند طمی حمله ی گسمرتده برخی 

بمه  را  قندهمار  والیمت  ولسموالی های  از 

تمرصف خمود درآورنمد. دیده بمان حقموق 

طالبمان  کمه  اسمت  داده  گمزارش  بمرش 

قندهمار،  ولسموالی های  بمر  تسملط  بما 

صدهما تمن از سماکنان این ولسموالی ها 

را بمه اتهام هممکاری با دولت بازداشمت 

کرده انمد. بمه گفتمه ی ایمن نهماد، گمروه 

شمده گان  بازداشمت  از  برخمی  طالبمان 

را، از جملمه بسمتگان مقاممات دولتمی، 

کشمته اند.  را  ارتمش  و  پلیمس  اعضمای 

سمپین  بنمدرگاه  کاممل  تمرصف  بما 

بولدک)قندهمار( را کمه افغانسمتان را بما 

کشمور پاکسمتان وصمل می کند، توسمط 

روایت همای  و  گزارش هما  این گمروه، 

وحشمت ناکی حاکمی از عملکمرد خمالف 

اخالقمی  دسماتیر  و  انسمانی  موازیمن 

آنمان بما باشمنده گان محمل به دسمرتس 

رسمانه های جمعمی قمرار گرفتمه اسمت. 

وزارت داخلمه ی کشمور ادعا کرده اسمت 

در  تسملط شمان  بما  طالبمان  گمروه  کمه 

شمهرک سمپین بولدک، در حمدود ۴۰۰ 

غیمر نظاممی را از خانه های شمان بیرون 

آنهما کمه  از  کمرده و بیمش از ۱۰۰ تمن 

بیشمرت شمان متعلمق بمه قموم »اچکمزی« 

کمه  می شمود  گفتمه  کشمته اند.  بموده، 

ایمن قتل هما به اتهمام ارتباط یما نزدیکی 

بما جمرال عبدالمرازق فرمانمده پیشمین 

قمرار گرفته انمد. قندهمار همدف 

واقعیمت اممر ایمن اسمت کمه؛ طالبمان با 

و  سموخته«  »زمیمن  راهمرب  از  اسمتفاده 

مدیریمت ارعماب، در پمی از بیمن بمردن 

متاممی منابمع و امکانمات و داشمته های 

مادی-معنموی در دسمرتس نیروی طرف 

نیروهمای  سمالخی  از  هسمتند.  مقابمل 

و  اجبماری  کموچ  تما  گرفتمه  انسمانی 

تأسیسمات  و  زیرسماخت ها  تخریمب 

عمام املنفعمه و فراهمم آوری زمینه همای 

هرچمه بیشمرتی خشمونت ها و همچنمان 

از  ایجماد تمرس،  بمرای  ترورهمای مبهمم 

اسمرتاتیژی  ایمن  اساسمی  مٔولفه همای 

اسمت. 

روزهما رضیمب خشمونت ها  واپسمین  در 

کمه  آنگونمه  اسمت.  شمده  برابمر  چنمد 

نشمان  اسمناد  و  ویدیوهما  هما،  گمزارش 

ممی دهمد، جنگ جویمان طالبمان به هر 

عمام  مکان همای  رفتنمد،  کمه  منطقمه ی 

املنفعمه را ویمران کردنمد، سماختامن ها 

و  پُمل  کردنمد،  تخریمب  را  شماهراه ها  و 

را  ممردم  و  دادنمد  انفجمار  را  پُلچک هما 

مجبمور به تمرک خانه های شمان کردند، 

رستمارس  در  را  آواره گان  از  سمیل  کمه 

هسمتیم. شماهد  کشمور 

بمر  اسمتوار  کمه  طالبمان  عملکمرد  ایمن 

سموخته  زمیمن  تئوریمزه  و  راهمربد  ایمن 

طرح ریمزی شمده اسمت، نشمان می دهد 

بمه  را  اعمامل  یمک چنیمن  کمه طالبمان 

شمکل بسمیار سمازمان یافتمه و هدفمنمد 

انجمام ممی دهنمد. 

اعمامل اخیمر طالبمان نشمان ممی دهمد 

کمه ایمن گمروه طالبان هیمچ گاه حتی به 

کراممت انسمانی حفمظ ارسا و مردممان 

ملکلمی و اصمول اخالقمی جنمگ پابنمد 

نبوده و تعهد شمان را در عمل به شمکل 

بنابرایمن  سماختند.  آشمکار  آن  منفمی 

کمه  منی شمود  گفمنت  سفید-سمفید  بما 

پماک  را  اتهام هما  و  لکه هما  سمیاهی ها، 

کمرد. طالبمان بایمد مصمداق گفتمار در 

زمینه همای  تما  پیداکنمد  عینیمت  عممل 

اعتمامد، رفاه و آسمایش اجتامعی ایجاد 

گمردد. بما سیاسمت و اسمرتاتیژی ای کمه 

گمروه طالبمان در برابر مردم افغانسمتان 

بمه  سیاسمی  و  نظاممی  عرصه همای  در 

پیمش گرفته انمد، خشمونت هما افزایمش 

یافتمه و گمزرش سمازمان ململ را درسمت 

ثابمت ممی کنمد. اگر یک چنیمن گزارش 

هما برای طالبمان اهمیمت دارد باید این 

گمروه در ماهیت منشمی و رفتاری شمان 

بمر بنیماد رشیعمت و قانمون عممل کنند. 

سمازمان  گمزارش  پینداشمنت  دروغ  بما 

روی  بمر  تواننمد  منمی  طالبمان  ململ 

واقعیمت هما پمرده اندازنمد. 

چمون تاجیکسمتانی هما، اوزبمک هما، قرغیزهما، ایغورهمای 

چیمن و کسمانی دیگمر سمخن گفتمه اند. 

منابمع دولتمی در بدخشمان بارها اعمالم کرده انمد که حدود 

شمش صمد جنگ جموی خارجی کمه عمدتا در چهمار چوب 

گمروه همای تنمدروی چمون انصار اللمه تاجیکسمتان، امارات 

اسمالمی قفقماز، حرکت اسمالمی ترکسمتان رشقمی، حرکت 

اسمالمی ازبکیسمتان، فعالیمت ممی کننمد و ایمن گمروه ها با 

شمبکه القاعده هممکاری نزدیمک دارند.

بارهما منابمع دولتمی بدخشمان گفتمه بودنمد کمه ایمن افمراد 

بمه لحماظ فنمی در بخمش نظاممی و آمموزش همای نظاممی 

طالبمان محلمی را همکاری ممی کنند و رهربی جنمگ را در 

بسمیاری از مناطمق ایمن افمراد 

تجهیمزات  داشمتند،  دوش  بمه 

سمنگین جنگی کمه از نیروهای 

دولتمی بدسمت طالبمان افتماده 

بمود، عمدتما توسمط ایمن افمراد 

ممی  اسمتعامل  و  بازسمازی 

شمد. همر چنمد طالبمان حضمور 

خارجمی در میمان افمراد شمان 

امما گمزارش  انمد  را رد کردنمده 

هما و اطالعاتمی کمه در رسمانه 

های مختلف نرش شمده، نشمان 

میدهد که تروریسمتان خارجی 

در بدخشمان حضور فعال دارند 

و در کنمار جنمگ بما نیروهمای 

ذخایمر  اسمتخراج  در  دولتمی 

معدنمی بدخشمان نیمز دسمت دارنمد.

در بهمار امسمال کمه ولسموالی مایممی درواز در بدخشمان 

سمقوط کمرد و رسبمازان دولتمی همزممان بما ایمن که دسمت 

همای شمان را به رسمم تسملیمی بلنمد ممی کردند، بمه رگبار 

بسمته ممی شمدند و 27 منسموب دولتمی شمامل پولیمس، 

رویمداد کشمته شمدند.  ایمن  ملمی در  امنیمت  و  رسحمدی 

حملمۀ مذکور با همدسمتی و هممکاری نزدیک جنگ جویان 

تاجیمک مربموط بمه جامعت انصمار الله صمورت گرفتمه بود.

همچنان در ماه میزان سمال گذشمته هنگامی که ولسموالی 

وردوج به دسمت نیروهای امنیتی در آمد پرچم سمیاه رنگی 

چرا کشورهای آسیای میانه از پیرشوی طالبان درشامل نگرانند؟

از حرف تا عمل؛ »گروه طالبان عامل درجه اول تلفات غیر نظامی در افغانستان« 

ظاهرا هم دولت و هم طالبان در پی غالب شدن بر 

دیگری از راه نظامی اند. 

این مساله نشان می دهد که بحث گفت وگو و های 

صلح ضمن اینکه راهی درازی را در پیش دارد، هنوز 

رس جایش باقی است و در میدان اصلی این نظامی 

نظر  به  کننده  تعیین  طرف  دو  برای  که  است  گری 

میرسد. اما واقعیت این است که نه دولت با جنگ می 

تواند طالبان را نابود کند و نه هم طالبان می توانند با 

جنگ بر دولت و مردم غالب شوند و حکومت کنند. 

نتیجه این جنگ ها ادامه بیشرت بربادی و تباهی کشور 

و ملتی است که هر روز قربانی اند. 

برای مردم افغانستان مهم این است که چگونه صلح در 

رسزمین شان شکل بگیرد. زیرا جنگی که بیست سال 

ادامه پیداکرد، پیش از این بیست سال آغاز شده بود 

و ممکن است که بیست سال دیگر هم همچنان ادامه 

یابد؛ بی انکه به نفع هیچ یک از طرف ها متام شود.  

زیرا تجربه بیست سال گذشته نشان داد که امریکا بر 

جنگ بر طالبان غالب نشد بر عکس طالبان نتوانستند 

بر دولت افغانستان غالب شوند. 

ممکن است که حاال میدان های گرم جنگ، طالبان را 

خوشحال سازد؛ اما واقعیت این است که جنگ و حتا 

غلب بودن در آن، برای طرفی که غالب است، به معنای 

برنده بودن نیست؛ بلکه به معنای درگیر شدن بیشرت و 

عمیق شدن در جنگ و خساره دیدن بیشرت و خساره 

رساندن بیشرت است و مردم بیچاره افغانستان در بدر 

و خاک برس می شوند و جوانان زیادی در این کشور 

قربانی می گردد. 

اما از آنجایی که جنگ افغانستان پیچیده و نامشخص 

است شعارهای طرف ها، ماهیت اصلی این جنگ را 

از  انعطاف  انتظار  پیامنه  به همین  تعیین منی کند، 

طرف ها هم دشوار و ناممکن به نظر می رسد. 

در عین حال، تجربه گفت وگوهای طالبان با امریکا، 

نشان می دهد که ایاالت متحدۀ امریکا درقبال جنگ 

و صلح افغانستان فقط بر بنیاد منافع خود عمل کرده 

و منافع افغانستان به عنوان حاشیه مساله قرار داده 

هنوز  امریکایی ها  نگرانی  حال  عین  در  است؛  شده 

پابرجاست که با خروج کامل امریکا از افغانستان این 

کشور دوباره کانون تروریزم بر گردد. زیرا حمالت طالبان 

و واگذای سوال برانگیز ولسوالی ها به آنان این نگرانی 

را زنده کرد که ممکن است که همه چیز به خوبی به 

پیش نرود. به همین دلیل امریکایی ها سیاست ورود به 

عرصه جنگ را در روند خروج روی دست گرفته اند. در 

کنار این مساله، گزاش ها و مشاهدات نشان می دهد 

که تلفات در دوطرف جنگ افزایش یافته است و مردم 

در هر طرف بی خامنان و بیچاره شده و توان پیدان 

کردن لقمه نانی را ندارند. 

بنابراین اگر جنگ راه حل می بود و نتیجه می داد در 

این بیست سال نتیجه بخش می بود. اکنون که چنین 

نیست، بیست سال دیگر هم جنگ کردن فقط ادامه 

نابود  را  بیست سال جنگ است وهیچ کسی کسی 

نخواهد کرد و فقط بر تباهی بیشرت کشورکمک خواهد 

منود. 

بنابراین چه خوب است که بجای دیدن خواب پیروزی 

در میدان جنگ، باید به فکر گفت وگو گذشت و مدارا 

بود و نباید به ادامه جنگ پرداخت. 

بهرتین راه برای ختم جنگ تن دادن به گفت و نشان 

دادن انعطاف برای بیرون شدن کشور از جنگ و سیاه 

روزی است. تازمانی که طرف ها از خود اندیشه نشان 

ندهند و منعطف نشوند و به گفت و گو تن ندهند به 

جایی منی رسند. 

هم  و  جهانی  جاجعه  هم  که  میرود  انتظار  بنابراین، 

برای  مسیری  بایستی  طالبان  و  افغانستان  دولت 

صلح بکشایند و برای رسیدن به صلح از خود گذری و 

انعطاف نشان دهند. 

ادامه از صفحه اول

در جنگ هیچ طرفی برنده 
نیست
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افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  از خروج  بعد  ماندگار- طالبان 

حمالت شان را در این کشور افزایش داده اند. آنان توانسته اند 

که بخش های وسیع کشور را به نحوی از تسلط دولت بکشند و 

دامن جنگ را به شهر های بادغیس، هرات و قندهار و هلمند 

امنیتی  نیروهای  میان  سختی  نربدهای  روزها  این  کشانده اند. 

برخی  در  برابر حمالت طالبان  در  مردمی  با خیزش های  همراه 

والیت ها جریان دارد و از هر دو طرف تلفات می گیرد. طالبان فکر 

می کنند که در نبود نیروهای خارجی می توانند در یک جنگ 

سخت کشور را به دست گیرند به همین دلیل سخت ترین حمالت 

شان را انجام داده اند. این گروه با افراد تازه نفسی که بدون درنگ 

از مرزهای جنوبی کشور وارد می شوند، در برابر دولت افغانستان 

می جنگند؛ این طرف هم نیروهای دولتی و خیزش های مردمی در 

یک نربد سخت در برابر حمالت مقاومت دارند.

مقایسه اوضاع ویتنام و افغانستان

و  امریکا و طالبان  توافقات صلح  از  بعد  این در حالی است که 

هیأت  و  طالبان  میان  رسیده  بن بست  به  آغاز گفت وگوهای  نیز 

حمهوری اسالمی افغانستان و خروج رسبازان امریکایی از کشور، 

چشم اندازی از شباهت در رسنوشت افغانستان با رسنوشت ویتنام 

در بعد از 1973 به فراهم شده  است و از نظر برخی ها افغانستان 

در مرحلۀ تکرار آن تجربه قرار دارد.

بربنیاد روایت تاریخ، امریکا بعد از توافق صلح پاریس از ویتنام 

خارج شد و مخالفان دولت، بعد از بی نتیجه ماندن مذاکرات با 

دولت، به زور آن دولت را ساقط کردند. توافق نامۀ صلح پاریس که 

با مذاکراتی میان مخالفان دولت ویتنام و ایاالت متحده امریکا با 

میانجیگری ایران صورت گرفته بود و به طوالنی ترین جنگ امریکا تا 

آن زمان در جهان پایان می داد، با مخالفت شدید دولت وقت ویتنام 

که تا آن زمان تحت حامیت همه جانبه امریکا بود، قرار گرفت و 

رسانجام منجر به قطع حامیت امریکا از دولت وقت و آغاز حامیت 

مخالفان آن شد و منجر به سقوط پایتخت گردید و تجربه آرامش 

و دوباره جنگ های  آمد  به وجود  به شکل موقت  از طوفان  قبل 

داخلی برای مدت ها در آن رس زمین شکل گرفت. اکنون به نظر 

میرسدکه با گذشت سال ها از آن اتفاق، تجربه مشابه در افغانستان 

چهره مناینده است اما تفاوت هایی نیز به همراه دارد. 

چنانکه پیامن نامه صلح پاریس که عنوان رسمی آن توافق پایان 

امضا  ژانویه 1973  بود در 27  ویتنام  بازیابی صلح در  و  جنگ 

شد تا صلح را در ویتنام برقرار کند و جنگ خونبار ویتنام را پایان 

دهد. این توافق بین جمهوری دموکراتیک ویتنام )ویتنام شاملی( 

جمهوری ویتنام )ویتنام جنوبی( و ایاالت متحده همچنین دولت 

موقت انقالبی که مناینده بومیان انقالبی ویتنام جنوبی بودند امضا 

شد و نربد مستقیم نظامی امریکا را پایان داد و به صوت موقت نربد 

بین ویتنام شاملی و جنوبی را متوقف کرد. با این که این توافق 

منجر شد که نیکسون قدرت نظامی آمریکا را در ویتنام جنوبی به 

تدریج کاهش دهد اما جنگ بین ویتنام جنوبی و شاملی ادامه 

دست  به  جنوبی  ویتنام  پایتخت  سایگون،  که  زمانی  تا  داشت 

کمونیست ها افتاد.

در افغانستان اما قطع نامه دوحه میان امریکا و طالبان امضا شد و 

میانجیگری خاصی از جانبی صورت نگرفت اما طالبان بعد از خروج 

رسبازان امریکایی حمالت شان را به هدف ساقط کردن دولت به 

راه انداخته اند. اما بر خالف تجربه ویتنام امریکایی ها دوباره به 

امنیتی  نیروهای  از  و در حامیت  برگشتند  از جنگ  بخش هایی 

حمالت هوایی را در برابر طالبان به انجام رسانده اند که با واکنش 

طالبان مواجه شده است.

از جانب دیگر جنگ هژده ساله ایاالت متحده امریکا در افغانستان 

از پژوهشگران با شباهت های به جنگ و دخالت امریکا در ویتنام، 

محرک  فاکتورهای  هرچند  است.  بوده  بحث  مورد  گاهی  از  هر 

مقاومت ویت کنگ ) حس عالی وطن دوستی، شجاعت و دفاع از 

رسزمین( در تداوم جنگ، در مقایسه با گروه های مخالف حکومت 

افغانستان کامال متفاوت بوده است؛ اما شباهت های دیگر از جمله 

حامیت کشور های همسایه از جنگ،  افزایش تحرکات طالبان و 

گروه های همدست آن ها، هدر رفنت منابع و امکانات فراهم شده 

توسط همکاران بین املللی حکومت افغانستان و افزایش تلفات 

نیروهای ملی و بین املللی م  از جمله حمالت سبز بر آبی م و از 

دست دادن کنرتول اراضی بیشرت به مخالفین، همگونی  های غیر 

قابل  انکار این دو جنگ کسل کننده برای ایاالت متحده است اما 

مهم ترین نقطۀ تفاوت وضعیت آن زمان ویتنام با افغانستان امروزی 

کمونیست های  بازگشت  از  جهان  و  امریکایی ها  که  است  این 

بازگشت  اما  منی کردند؛  احساس  را  خطری  قدرت  به  ویتنامی 

طالبان به قدرت کامل در افغانستان را یک خطر بسیار جدی قلم 

داد می کنند. 

آنگونه که توافق نامه ی صلح پاریس که پس از پنج سال مذاکره 

طرفین  میان  جنوری 1973  تاریخ 27  به  رس انجام  گفت وگو  و 

درگیر جنگ ویتنام ) جمهوری دموکراتیک ویتنام/ ویتنام شاملی، 

ویتنام /  ملی  آزادی  جبهه ی  جنوبی،  ویتنام  ویتنام /  جمهوری 

ویت کنگ و ایاالت متحده امریکا( امضا شد، به حضور نظامیان 

امریکایی در ویتنام پایان داد و متارکه ی یک روزه میان طرفین 

درگیر برقرار شد، در ماه ها و سال های پس از آن، هر چند نیروهای 

اما  کردند،  عمل  کامل  خروج  بر  مبنی  خود  تعهد  به  امریکایی 

نیروهای ویتنام شاملی و چریک های ویت کنگ تا تسخیر کامل 

ادامه دادند،  به حمالت خود  ویتنام جنوبی )سایگون(  پایتخت 

طالبان نیز سعی دارند که عین تجربه را در افغانستان تکرار سازند 

و چه بسا که برخی ولسوالی ها را بدون جنگ تصاحب کردند.

نگرانی از طالبان

افراطی  ستیزه جوی  گروه های  حامیت  از  دست  طالبان  که  این 

بر می دارند، مورد تشکیک بسیاری از کسانی است که طالبان و 

ماهیت وجودی آموزه ها و تعابیر آن ها از اسالم را می دانند. طالبان 

در 2001 به در خواست ایاالت متحده، مبنی بر تسلیم منودن 

اسامه بن الدن، رهرب القاعده، درست مطابق همین تعابیر و روایات 

»برادر  از  را قربانی محافظت  امارت خود  واقع  و در  باز زدند  رس 

مسلامن و مهامن« خود کردند. از سوی دیگر پاکستان و بسیاری 

از جهادی های خاورمیانه بود که در بازخیزی طالبان پس از سقوط 

در 2001 کمک کردند و پول و تجارب آن ها در ظهور مجدد طالبان 

نقش تعیین کننده داشته است. مدارس و جریان های افراطی آن 

طرف دیورند نیز به همین سبب در کنار طالبان ایستادند و در 

بازیابی توان آنان سهم گرفتند. اکنون هم به نظر میرسد که چنین 

است و حامیان دیروز طالبان این روزهای طالبان را سخت حامیت 

می کنند و طالبان نیز خواب فتح کامل را در رس دارند و رابطه شان 

را با گروه های دیگر نذیر القاعده قطع نکرده اند که برخی گزارش 

ها مشعر است که طالبان از آن گروه ها در میدان های جنگ های 

اخیر استفاده می کنند. 

از این رو طالبان خود را نه تنها به لحاظ فکری همسو با اهداف 

بلند جهاد جهانی می ببیند که در عمل وامدار دستگاه نظامی 

پاکستان و متامی جریان های افراطی منطقه و فرا منطقه اند که 

آن ها را کمک کرده اند تا حاال رو در ور با منایندگان بزرگ ترین 

قدرت نظامی جهانی بنشینند و چانه بزنند. پس اعتامد بر این که 

طالبان مستقالنه تصمیم می گیرند و از القاعده و سایر گروه های 

افراط گسرت منطقه و جهان می برند و محدود به آجندای های خود 

)روی کار آوردن حکومت اسالمی( در افغانستان می مانند، فهم 

نادرست از روابط آنان با پاکستان، جریان های ستیزه جوی اسالمی، 

آموزه ها و تعابیر آنان از اسالم است.

طالبان پس از توافق صلح انتظار کشیدند تا عساکر امریکایی از 

افغانستان بیرون شوند و سپس حمالت شان را افزایش داده ند. 

دولت افغانستان مدعی است که پاکستانی ها به عنوان حامیان 

طالبان در این جنگ آنان را بیشرت تقویت می کند. اکنون جنگ 

نام  مقدس  دفاع  دولتی  نیروی های  برای  و  طالبان، جهاد  برای 

خواهد گرفت و ظاهرا تالش ها برای است که تا پیروزی یکی بر 

دیگر، ادامه یابد اما پیداست که هیچ کسی در این جنگ پیروز 

نیروهای  نبود  اما جهاد خواندن جنگ طالبان در  نخواهد شد. 

خارجی اکنون دیگر رنگ بیشرت باخته است اما طالبان هنوز می 

توانند در نبود نیروهای خارجی آتش جنگ را شعله ور تر سازند؛ به 

گونه حضور و عدم حضور نیروهای امریکایی برای آنان تفاوتی ندارد 

تا قدرت را کامل قبضه کنند.

در چنین وضعیتی برخی ها برجسته می سازند که برای ایاالت 

با  تقریبا خارج شد  افغانستان  از  اکنون  ناتو  متحدین  و  متحده 

تجارب دخالت 19 ساله، نه دیگر عالقه ای به دخالت دارند و نه 

هم با توجه به پیامن صلحی که با طالبان بسته اند، امکان برگشت 

داده خواهد شد؛ اما در افغانستان دیدیم که ناتو و امریکا به میدان 

های جنگ بخواهند بر می گردند و کامال از جنگ با طالبان دست 

بردار نشده اند.

اکنون دولت افغانستان، در پی مقابله با افزایش فشارهای نظامی 

از امریکا، درخواست کمک مالی و تسلیحاتی کرد و امریکا تعدادی 

از چرخ بال ها را به دولت فرستاد و نیر پایگاه هوایی بگرام را به 

دولت تحویل داد و به برخی خواست های نظامی آن هم توجه کرده 

است. این همه نشان می دهد که امریکا هنوز هم به گونه کامل 

از جنگ دست بر نداشته است و اگر روزی طالبان بتوانند به قوت 

نظامی کشور را تسخیر کنند ممکن است که در صورت عدم توافق 

امریکا با آن، تجربه سال های 2001 بر طالبان تکرار شود؛ زیرا 

طالبان علی رغم اینکه در مذاکره با امریکا توانسته اند موفق باشند 

و دست آوردهایی را نصیب شوند، نتوانسته اند که در فصل پسا 

خروج امریکا از افغانستان، از خودشان چهره دیگری آنگونکه در 15 

سال اخیر برای آنان تبلیغ شد، نشان بدهند. 

پی  در  که  میگویند  بدخشان  در  محلی  منابع 

بیجا  شامر  فقر  و  خشکسالی  امنی،  نا  افزایش 

شدگان در این والیت در حال افزایش است و در 

اداره مهاجرین تا حاال سه هزار خانواده بی جا شده 

ثبیت کرده و برای اعظمی از این خانواده کمک 

رسانی هم شده است.

عبدالواحد طیبی، مسوول اداره مهاجرین بدخشان 

خانواده  هزار  سه  اخیر  روزهای  در  که  میگوید 

بخشی بزرگی از آن ها بیجا شدگان جنگ هستند، 

از ولسوالی های مختلف و والیات مجاور به مرکز 

بدخشان آمده اند که به همکاری موسسات غیر 

دولتی و نهادهای دولتی به اکرثیت این خانواده ها 

کمک های اولیه توزیع شده است.

آقای طیبی میگوید که از مجموع سه هزار خانواده 

ای که در روزهای اخیر به عنوان بیجا شده در مرکز 

بدخشان شناسایی شده اند، هشت صد خانواده 

آن ها شامل کسانی است که از والیات مجاور مانند 

تخار و قندز به این شهر پناه آورده اند.

مسوول اداره مهاجرین بدخشان میگوید که پس 

بدست  بدخشان  های  ولسوالی  اداره  سقوط  از 

طالبان، بسیاری از خانواده ها که شامل افراد ملکی 

و نظامی می شوند از بیم طالبان به مرکز بدخشان 

پناه آورده اند و این خانواده ها نیاز به کمک های 

عاجل غذایی و غیر غذایی دارند.

آقای طیبی می گوید که اداره به همکاری نهادهای 

غیر دولتی برای بخش بزرگی از این افراد پول نقد، 

کمک های اولیه غیر غذایی و غذایی فراهم کرده 

است.

هزار  پنج  بدخشان  در  که  میگوید  طبیی  آقای 

خانواده بیجا ناشی از جنگ وجود دارد که سه هزار 

آن در روزهای اخیر بیجا شده اند.

آقای طیبی می گوید که موسسات همکار با اداره 

مهاجرین بدخشان متعهد به ارایه خدمات اولیه و 

پاسخدهی مناسب به بیجا شدگان جنگ هستند و 

آن ها امکانات الزم را دارند.

آمر آداره مهاجرین بدخشان هشدار می دهد که 

در صورت تداوم این وضع و ادامه روند بیجا شدن 

مردم از مناطق شان، بیم آن وجود دارد که در کار 

پاسخدهی به بیجا شدگان جنگ به مشکل مواجه 

شوند.

در والیت فقر زده مانند بدخشان، دوام بد امنی 

می تواند میزان فقر را تشدید ببخشد و شامر بیجا 

شدگان را افزایش بدهد.

فرید، از کسانی که تازه بیجا شده است می گوید 

که در یکی از ولسوالی های  بدخشان فروشنده بود 

و بخشی بزرگی از مشرتیانش را نیروهای امنیتی 

دست  به  منطقه  سقوط  با  و  دادند  می  تشکیل 

طالبان دکان کوچک او دستخوش تحوالت اخیر 

شد و از چلش ماند و رسانجام او مجبور شد که 

دکانش را ببندد و به مرکز بدخشان پناه بیاورد.

مسوول اداره مهاجرین هم نگران است که احتامال 

شامر بی جا شده گان در بدخشان افزایش بیابد و 

اداره آن ها نتواند به همه بیجا شدگان پاسخدهی 

کند.
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تصمیم داشتم، یک روز قبل از عید قربان، 

ماه  هالل  اما  کنم،  سفر  ترکیه  کشور  به 

ما در  راه رسید و سفر  از  ذی الحجه زودتر 

روز عید اتفاق افتاد. 

در بیست سال گذشته سفرهایم بیش ترینه 

با  احیانا  و  بوده  دیپلوماتیک  پاسپورت  با 

پاسپورت خدمت، این اولین باری است که 

با پاسپورت عادی )سیاحتی( سفر می کنم.
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کردیم،  پرواز  کابل  از  ایرالین  ترکش 

و ساعت  بودیم  فضا  در  پنج ساعت  حدود 

۱۲:۱۵طیاره ما به میدان هوایی استانبول 

برای  معمول،  طبق  نشست.  زمین  به 

ایمیگریشن  کاونرت  به  خروجی  اجراءات 

محجبه  زن  یک  که  پولیس  مامور  رفتیم، 

از  گفتم  اید؟  آمده  کجا  از  پرسید:  بود، 

کابل؛ گفت باید تست کرونا بدهید. نتایج 

داده  انجام  کابل  در  که  را  کرونا  تست 

در  ما  گفتم  و  دادم  نشان  برایش  بودیم، 

در  باید  شام  گفت:  ایم،  شده  تست  کابل 

ترکیه تست بدهید.

برگشتم و از یک موظف میدان پرسیدم که 

تست کرونا در کجا گرفته می شود؟ گفت: 

آن جا.

بودند  نشسته  مطول  میز  پشت  نفر  دو 

بود.  پراکنده  شان  میز  روی  فورم های  و 

خودم را معرفی کردم و گفتم از افغانستان 

آمده ایم، موظف بی درنگ گفت: افغانستان 

مشکل دارد، شام باید هفت روز در قرنطین 

باشید، و در روز هفتم تست می شوید، اگر 

نتیجه منفی بود مرخص می گردید، در غیر 

آن باید ۱۴ روز را آن جا بگذرانید.

شهروندان  این که  از  شدم  مایوس  خیلی   

به میدان  به مجرد وصول  کشورهای دیگر 

هوائی، پی کار و روزگار خود می روند، اما 

ایم  آمده  افغانستان  از  این که  جرم  به  ما 

بگذرانیم.  قرنطینه  در  را  هفته  یک  باید 

تن  و  قانون  از  اطاعت  جز  نبود  چاره ای 

میزبان؛  دولت  احتیاطی  اجراآت  به  دادن 

روزه  هفت  قرنطینه  شدم  خرب  که  بعدا  اما 

و  افغانستان  از  خاص مسافرینی است که 

پاکستان می آیند و برای مسافرین افریقای 

رسیالنکا،  دیش،  بنگله  برازیل،  جنوبی، 

نیپال و هند ۱۴ روز قرنطینه در نظر گرفته 

شده، خدا را شکر کردم.

ساعت ۱۲:۱۵ ظهر به میدان رسیده بودیم 

و چهار ساعت وقت گرفت و بعد از پیمودن 

موتر  با  راه  ساعت  یک  از  بیش  مسافِت 

قرنطینه  محل  به  عرص   ۴:۳۰ ساعت  که 

رسیدیم. برای قرنطینه کردن مسافران یک 

مجتمع بزرگ رهایشی اختصاص یافته که 

مهامنان  به  رایگان  خدمات  ترکیه  دولت 

پنجاه  حدود  جمله  از  می دهد.  ارائه  آنجا 

نفر مسافر، اولین گروپی بودیم که برایامن 

شد  داده   C Block در  فامیلی  اتاق  یک 

که از امکانات و تسهیالت خوبی برخوردار 

است.

رسانجام اجازه یافتم برای پانزده دقیقه در 

اطراف مجتمع قدم بزنم و پیرامون مجتمع 

اصال  که  مجتمع  کنم.  نزدیک متاشا  از  را 

یک  داخل  در  است،  دانشجویان  لیلیه 

آنرا  و سه طرف  دارد  موقعیت  وسیع  وادی 

جنگل های  از  پوشیده  و  رسسبز  تپه های 

دره  وسط  در  و  مي دهد  تشکیل  انبوه 

باالی  طبقه   ۲۳ رهایشی  ساختامن های 

تپه های رسسبز بنا یافته که با مهندسی و 

ابتکاری ترک ها  و  زیبا  العاده  سلیقه فوق 

قد برافراشته اند و هر کدام با رنگی خاص 

به جامل محل  آمیزی شده است که  رنگ 

می افزاید و انسان از دیدن زیبائی طبیعت 

انسان  شناسی  زیبا  و  هرمنائی  و  این جا 

ترکی لذت می برد.

آن  در  به  در  مردم  و  خودم  وطن  فکر  به 

افتادم، به رسعت تاریخ صد سال اخیر این 

را مرور  و حنفی مذهب  دو کشور اسالمی 

الله  امان  اینجا  و  بود  آتاترک  آنجا  کردم؛ 

خواه  ترقی  و  بودند  سیکوالر  دو  هر  خان، 

و دنبال مدنیت غرب، اما یکی با تدبیر به 

و کشورش  و حکیامنه عمل کرد  خرج داد 

را نجات داد و امروز ترکیه در جمله بیست 

دیگر  آن  و  دارد  قرار  کشور صنعتی جهان 

تدبیر  بی  و  عجوالنه  مقلِّد،  و  بود  مستبد 

عمل کرد که هم سلطنت خود را برباد داد 

و هم کشور را بدست حوادث ناگوار بعدی 

سپرد. 

رمز  و  دید  را  اروپایی  کشورهای  آتاترک 

پیش رفت آن ها را دریافت و از آن در مسیر 

امروز  که  کرد  استفاده  ترکیه  پیرشفت 

از دول مهم و پیش رفته جهان  ترکیه یکی 

آید؛  می  حساب  به  منطقه  در  اثرگذار  و 

توسط  آتاترک سیکوالر  میراث  اینکه  طُرفه 

اعتالی  راستای  در  اسالمگرا  اردوغان 

اما  می شود،  برده  پیش  به  ترکیه  بیشرت 

خود  ماضی  نسل  نسل  هر  افغانستان  در 

مسلامنان  مسلامنش  کند،  می  نفرین  را 

و  منی شامرد  واقعی  مسلامن  را  قبلی 

سیکوالرش، سیکوالرهای گذشته را خام و 

ناکام می انگارد.

تخریب  فکر  در  طائفه  هر  و  نسل  هر   

ونابودی چیزهایی است که از گذشته گان 

تخریب  ذهنیت  مانده است.  میراث  به 

وجود  اعامق  در  چنان  ویران گری  و  کاری 

ما ریشه دوانده و در اذهان ما نهادینه شده 

از  قبل  بینیم،  می  را  ای  سازه  ابر  اگر  که 

در  بیندیشیم،  آن  ساخنت  پیرامون  اینکه 

و  می کنیم  فکر  آن  تخریب  چگونگی  مورد 

مقدار موادی که برای انهدام آن نیاز است! 

خود اگر یکی را می سازیم، در مقابل ده تا 

را ویران می کنیم.

ظهور  ترکیه  در  هم  مسلامن  اصالح گران 

کردند و هم در افغانستان، در ترکیه سعید 

نورسی، اربکان و اردوغان پرچم اصالح گری 

را برافراشتند و هر کدام مطابق به رشایط 

تربیت  جامعه،  اصالح  برای  خود  زمان  و 

اخالق  و  افکار  ساخنت  اسالمی  و  جوانان 

در  کردند،  تالش  و  کار  ترکی  مرد  و  زن 

افغانستان نیز پیران طُرُق تصوفی مختلف، 

و  ها  دانشگاه  استادان  دینی،  علامی 

دانشجویان مسلامن برای اصالح جامعه و 

مبارزه با کمونیزم و افکار انحرافی با شیوه 

ها و اشکال مختلف دست به مبارزه زدند و 

عمال جهاد کردند، اما به سبب بی تدبیری 

ایشان نه تنها که اسالم حقیقی در جامعه 

نگردید،  اعاده  اسالمی  نظام  و  نشد  پیاده 

بلکه آنچه از اسالم داشتیم نیز از دست ما 

رفت.

جهاد،  سال  چند  و  چهل  از  بعد  امروز 

در  اسالم گرایی  و  جهاد  میراث دار 

تروریستی  گروه های  و  طالبان  افغانستان 

که  می شوند  شناخته  آنها  الحامیه  تحت 

و  افغانستان  داشته های  تخریب  به  جز 

از  حتی  و  منی اندیشند  آن،  مردم  کشتار 

پیام عیدی رهرب شان - که اصوال باید امید 

برای  خوشی  و  خیر  دهنده  مژده  و  بخش 

مردم باشد - بوی خون و کشتار می آید.

محکوم  و  تاریخ  مظلوم  هستیم  ملتی  ما 

ماند،  خواهیم  چنان  چنینیم  تا  جغرافیا، 

دگرگون  متغیر  دو  این  از  یکی  اینکه  مگر 

اما  است،  محال  آنها  از  یکی  تغییر  شود، 

است،  ممکنات  از  هرچند  دیگر  دو  تغییر 

مگر خیلی دشوار می مناید. 

مجتبا کیهان

روان شناسی،  سوم  سال  دانش جوی 

دانشگاه کابل

 gmail.com @Kayhan.siddiqi46

ایمل آدرس: 

در طول تاریخ انسان ها شخصیت خود را 

از تصورات دیگران ساخته اند و اصل خود 

تحت  ها همیشه  فراموش منودندانسان  را 

تاثیر حرف ها و نظریه های دیگران نسبت 

آنچه  تا  به خود میروند و اجازه منی دهند 

ماهیت آنها است، به بیرون انتقال کند

 موالنا میگوید، زمانی که بخواهیم شخصی 

نظریه های خود  و  ها  تاثیر حرف  تحت  را 

به  مبدل  را  وی  شخصیت  و  دهیم  قرار 

آنچه کنیم که میخواهیم، تنها چند حرفی 

است؛  آورده  مثالی  بگویدوی  وی  مورد  در  

ساعت  وقفه  بدون  که  بود  استادی  روزی 

بچه  بالخره  میکرد،  تدریس  ها  بچه  به  ها 

ها خسته شدند و تصمیم گرفتند، روز بعد 

کاری کنند، که استاد درس ندهد، در این 

و  میکنیم  متثیل  گفت  زیرکی؛  بچه  میان 

میگویم استاد بیامر هستی، روز بعد استاد 

و  شد  بلند  ها  بچه  از  یکی  آمد،  صنف  به 

پریده است، استاد در  گفت؛ استاد رنگت 

پاسخ گفت؛ نه من خوبم، بچه ای دیگری 

گفت استاد، چشم هایت حلقه زده است، 

های  به شکل  ها  بچه  گونه متام  همین  و 

اینکه  تا  خواندند،  بیامر  را  استاد  متفاوت 

به  بعد  است،  بیامر  کرد،  احساس  استاد 

خانه  به  نداریم،  امروز درس  گفت  ها  بچه 

های خود بروید.

های  شیوه  بدترین  و  ترین  رایج  از  یکی 

کودک  برابر  در  ها  خانواده  بیشرت  در  که 

استفاده میشود، اصطالحات بد و زهر آلود 

است .

تو  چون؛  اصطالحاتی  روشنرت؛  گونه  به 

احمق هستی، از تو چیزی ساخته منیشود، 

ما  منیدهد،  انجام  آدمی  هیچ  را  کار  این 

بدبخت به دنیا آمدیم و بدخت می مانیم، 

ما  زندگی  منیتوانیم،  داده  انجام  کاری  ما 

چنین است تغییر منیکند، ما منیتوانیم از 

این چارچوب زندگی بگذریم، دنیا بر خالف 

شامری  بی  تعداد  اینها  مانند  و  است  ما 

زیر  دیگران  که  دارد،  وجود  اصطالحات 

تاثیر آنها میروند.

می  دنیا  به  خاص  و  نظیر  بی  انسان  هر 

باشد،  دیگران  مانند  فردی منیتواند  و  آید 

هامنطور که اثر انگشت یک فرد از دیگری 

متامیز است، همچنان شخصیت و کار آیی 

او برای دنیا خاص و بی مثال است.

انسان تا زمانی که شخصیت خود را از نظر 

بسازد،  دیگران  های  گفته  و  ها  حرف  ها، 

احساس  داده،  دست  از  را  خود  آرامش 

سودش  جهان  به  که  است  فردی  میکند، 

زندگی    به  دیگران  کمک  بدون  و  منیرسد 

ادامه داده منیتواند.

برای اینکه از تصویر سازی ذهنی جلوگیری 

در  را  ذیل  های  روش  است  بهرت  کنیم، 

زندگی بکار بربیم.

▪ زمانی که اشتباه و گناه شخصی را میبنیم، 

چون  ندهیم،  قرار  توهین  و  تحقیر  مورد 

شخصیت انسان نیست، بلکه عملکرد، وی 

است و هیچ فردی در دنیا وجود ندارد که 

از وی رس نزند.

چیزی  یا  و  کاری  در  شخصی  که  ▪ زمانی 

نتوانست موفق شود، الزم نیست که وی را 

مورد قضاوت، تحقیر و توهین قرار بدهیم، 

ساخته  خاصی  کار  برای  انسان  هر  چون 

خوب  کاری  هر  در  منیتواند  و  است  شده 

درخشش داشته باشد.

اجازه دهیم که شخصیت  اطفال خود  ▪ به 

اینکه  نه  کنند  انتخاب  آنها  خود  را  خود 

باالی آنها تحمیل کنیم که چگونه باشند و 

چه کار برای آینده خود بکنند.

▪ انسان بیشرت اوقات توقع از دیگران دارد 

تا بیشرت از توان خود کاری را انجام دهند، 

وی  تحقیر  و  توهین  به  نتوانند، رشوع  اگر 

حس  آنها  ذهن  در  کار  این  که  میکنند، 

از  باید  پس  میکند،  ایجاد  را  ناتوانی 

چنین کاری جلوگیری صورت بگیرد.

و  منودن  تحمیل  تا  مشورت  و  ▪ نصیحت 

در  است،  متفاوت  ذهنی  سازی  تصویر 

نصحیت و مشورت فرد از جوانب خوب و... 

طالبان  فرماندهان  از  که  تیموری  حسن  مولوی  از  نوشته یی  اخیراً 

در هرات خوانده می شود، در شبکه های اجتامعی دست به دست 

می گردد نشان می دهد که مال هیبت الله رهرب طالبان قبال فوت کرده 

است. 

تاکنون منبع دیگری صحت یا سقم این نوشته را تایید نکرده است و 

طالبان هم در مورد واکنشی نشان نداده اند.

از فرماندهان  نام مولوی تیموری، شخصی که  به  در نوشته ای که 

طالبان در هرات خوانده شده است، ادعا شده است که مال هیبت الله 

رهرب اصلی طالبان به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶فوت کرده فرد دیگری به 

جای او تعیین شده است. 

نام مولوی تیموری از دوماه به این طرف در شبکه های اجتامعی مطرح 

است و صفحه فیسبوکی نیز به نام او وجود دارد؛ اما هنوز منی توانیم به 

درستی هویت این فرد را تایید و یا رد کرد. 

آنگونه که از نوشته های اخیر مولوی تیموری پیداست، او مدعی است 

که قبال عضو طالبان بوده و در فتوحات اخیر به نفع طالبان در هرات 

فعال بوده است اما بعدا متوجه می شود که طالبان با رویکرد های 

قومی وخالف تعهدات شان عمل می کنند از طالبان کناره گرفته و به 

افشاگری در مورد این گروه روی می آورد. او در عین حال مدعی شده 

است که در برابر طالبان در والیت هرات می جنگد. 

اما هنوز منی توانیم به درستی تایید کنیم که مولوی حسن تیموری 

اهل والیت هرات عضو پیشین طالبان هست؟ و یا هنوز در هرات 

او که در شبکه های  به  از نوشته های اخیر منسوب  اما یکی  باشد؛ 

او هنوز در آن  اجتامعی دست به دست میشود نشان می دهد که 

والیت حضور دارد.

 اما این نوشته رساغ افشاگری هایی رفته که به رسنوشت و چگونگی 

وضعیت رهربی طالبان ارتباط دارد. بربنیاد این ادعا داستان رسنوشت 

مال هیبت الله را با رسنوشت مال محمد عمر رهرب پیشین طالبان مشابه 

می سازد.

تیموری در حالی مرگ مال هیبت الله را در سال 1399 مطرح می کند 

که اخیرا دو پیام عیدی از جانب این رهرب طالبان به نرش رسیده است. 

اگر این ادعا درست باشد، پس پیام های اخیر از آدرس مالهبت الله، 

جعلی است و در صورت زنده نبودن مال هیبت الله ممکن است که 

طالبان این بار دچار چند دستگی شدید شوند. 

مولوی تیموری نوشته است که مرگ مال هیبت الله، به دلیل ترس از 

ازهم پاشیدن امارت طالبان، تاکنون پنهان نگهداشته شده است.

مولوی تیموری چی نوشته است:

»هموطنان عزیز !

طبق وعده بنده بزرگرتین افشاگری را خواهم منود :

 امروز انشاالله دشمن نتوانستند جلو ما را بگیرند؛ درحالیکه صدها 

پیام تهدید آمیز برای بنده فرستادند و همچنین خانوادۀ مرا تهدید 

منودند. اما من کسی هستم که با امریکایی ها جنگیدم به غیر از الله 

از هیچ کسی ترس ندارم.

برادران عزیز! شیخ صاحب حرضت هبت الله، باالتراز یک سال است 

که بر اثر مریضی رسطان معده از دنیا رحلت منودند و شخصی به 

نام شیخ عبدالرحمن اورکزی از منطقۀ مهری اسالم آباد به جای شیخ 

صاحب، امارت را اداره می منائید. شخص عبدالرحمن پاکستانی بوده 

و یکی ازجرالن زبر دست آی اس آی می باشد و شخص مال رسول را 

هم همین شخص دستگیر و به پاکستان انتقال داده و فعال درمنطقه 

کوهات زندانی می باشد. 

دلیل این که مرگ شیخ صاحب را افشا ننمودند| این است که |از 

موالنا  امیراملومنین،  مرگ  از  بعد  ترسیدند.  امارت  بین  اختالفات 

صاحب محمدعمر مجاهد، امارت به سه دسته تقسیم شد. از جمله 

نیازی ها که تحت رهربی مولوی صاحب منان نیازی و مولوی صاحب 

عبدالرسول جدا شده اند و فعال بین مولوی صاحب برادر و شخص 

عباس استانکزی اختالف شدیدی بر رس رهربی امارت وجود دارد؛ 

هریک از مجاهدین که در یکسال گذشته با سند شیخ را دیده است، 

با سند بیاورد من حارضم در پیشگاه مردم توبه منوده پس به امارت 

برگردم؛ اما اگر نه یک پاکستانی از نام شیخ صاحب استفاده میکند 

باید متام رهربان محکمه، ازمجاهدین معذرت خواهی بکنند تا شخص 

مولوی صاحب شیراحمد  و  هرات  در  امارت  والی  روحانی صاحب، 

معاون والی هرات، یک سال است که نتوانسته شیخ صاحب را ببیند 

و در آخرین سفرشان به کویته از طرف مولوی نعیم شدیدا اخطارداده 

شده بود که یا شام مخرب دولت افغانستان هستی و یا دیگر از شیخ 

صاحب پرسان نکنید.

 من صدای مولوی شیر احمد را ثبت کرده دارم که می گوید شیخ 

صاحب)مولوی هبت الله رهرب طالبان( مرده است و مولوی صاحب 

شیراحمد می گوید یک روزهمرای مولوی عبدالکریم مسول استخبارات 

طالبان در والیت هرات به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ به کویته پاکستان رفته 

بودیم که وضعیت شورا به هم ریخته بود؛ هامن روز شیخ صاحب فوت 

منوده بود و به خاطریکه امارت نپاشد و به چند دسته تقسیم نشود، 

این راز توسط ای.اس. ای پنهان مانده است«.

اما روزنامه مانگار منی تواند صحت یا سقم ین نوشته را تایید کند.

مولوی حسن تیموری کیست و چه 
ادعایی دارد؟

آیا »مال هیبت الله« زنده نیست؟
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به دنبال شدت گرفنت جنگ  در شامری از والیات کشور، 

دیروز)دوشنبه، ۱۱ اسد( نشست اضطراری، به درخواست 

رئیس جمهور غنی، در ایام رخصتی رسمی شورای ملی، 

برگزار شد.

و  امنیتی  تحوالت  درباره ی  نشست  این  در  غنی،  آقای 

سیاسی ماه های اخیر و جلب حامیت مناینده گان شورای 

ملی از نیروهای امنیتی و دفاعی صحبت کرد و خواستار 

اتحاد و اتفاق کامل متام اقشار جامعه افغانستان شد. 

عبدالله  غنی،  جمهور  رئیس  حضور  با  که  نشست  این 

عبدالله رئیس شورای عالی مالحه ملی، رؤسای و اعضای 

مجلسین شورای ملی، قاضی القضات، معاونین ریاست 

جمهوری، مقام های بلند پایه ی حکومتی، رهربان سیاسی 

و جهادی، در تاالر مجلس مناینده گان دایر گردید.

محمدارشف غنی، رئیس جمهور کشور، در این نشست، 

از آن عده از اعضای ولسی جرگه که در میان مردم علیه 

طالبان می جنگند تشکری کرد و افزود که از خانواده های 

نیروهای امنیتی صمیامنه سپاس گذاری می کنم که سینه 

سپرده اند و برای آزادی افغانستان می جنگند.

 آقای غنی، گفت من امروز در پیشگاه تان به عنوان رئیس 

و  مناینده گان  شام  خود،  میان  که  دارم  قرار  جمهوری 

ریش سفیدان مملکت و فرزندان ما که در سنگر های داغ 

مرصوف دفاع از وطن هستند، خواهان اتحاد و اتفاق کامل 

تان است؛ اتفاق و اتحاد رشط بقا و رشط پیروزی ما است. 

امروز به دلیلی در خدمت شام استم که احساس میکنم 

زمان آن فرارسیده است تا یک گفتامن ملی را آغاز منایم.

او گفت: واضح می گویم که امروز مردم ما در معرض یک 

تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکر و 

خدعه است. علامء دین ماهیت فتنه و کلمه فتنه را متاماً 

درک می منایند.

آقای غنی ترصیح کرد که این تجاوز بر ما تحمیل شده 

بر  فتنه  این  ما تحمیل شده است.  بر  این جنگ  است. 

ما تحمیل شده است. حکم خداوند است که اگر کسی 

متجاوز است و دست از تجاوز بر منی دارد، جنگیدن در 

مقابل رش و فتنه آن گروه وجیبه یک جامعه مسلامن و هر 

فرد مسلامن است. 

او هم چنان گفت که برای من به عنوان رئیس جمهور یک 

ترین قسمت کارم خواندن  کشور در حال جنگ دردآور 

گزارش های تلفات ملکی و نظامی است. هر روزی که با 

خانواده های شهدا صحبت میکنم، از دمل خدا خرب است.

رئیس جمهور هم چنان افزود که مشکل از جایی ایجاد شد 

که درس های داخلی و بین املللی صلح مراعات نشدند. 

روند شتابزده ی  را یک  واقع بینانه  و  روند ملی  جای یک 

وارداتی گرفت. روندی که بر فرضیه های خام استوار بود و 

اساس اش را فشار بر جمهوریت و تخریب دموکراسی می 

ساخت. این روند نه تنها منجر به صلح نشد، بلکه کوشش 

تالش  و  و رشیر  متجاوز  گروه  یک  به  بخشی  مرشوعیت 

برای مرشوعیت زدایی از صف واحد جمهوریت شد. این 

روند شک ایجاد کرد. ابهام خلق کرد و محصولش همین 

وضعیتی است که شام می بینید. 

او گفت که در اینجا می خواهم تکرار کنم که اولویت ما در 

صف جمهوریت رسیدن به صلح عادالنه و پایدار است. اما 

متاسفانه در نیت طالبان و حامیان شان فتنه را می بینیم. 

برای کسانی که سفید منایی میکنند و میگویند که طالبان 

تغییر کرده اند، دیروز هم گفتم و امروز باز تکرار میکنم. 

بلی! طالبان تغییر کرده اند. در ظلم و خشونت شدید تر 

شده اند. نسبت به گذشته مزدور تر شده اند. هامنگونه که 

در دوران حاکمیت خود تاریخ و جغرافیه و وطن دوستی را 

از نصاب حذف کرده بودند، اکنون به حذف معتقد تر شده 

اند. باالی تاریخ و جغرافیه این وطن هجوم آورده اند.

او هم چنان گفت که متاسفانه نتیجه گیری ما در صف 

جمهوریت، این است که ضمیر طالبان هیچ اعتقادی به 

صلح و مذاکره ندارند، الی این که ما میدان جنگ را تغییر 

بدهیم تا این محاسبه گمراه کننده شان تغییر کند. 

آقای غنی، در ادامه افزود من انسان واقعبین هستم. در 

گذشته زنده گی منی کنم. مسوولیتم را احساس میکنم و 

میدانم که اکنون وقت اتحاد و همبستگی است و فرصت 

در  نیست. قضاوت  و سالمت  برای جدا ساخنت مالمت 

مورد گذشته نزدیک را به وجدان آگاه هر مرد و زن افغان 

و یکپارچگی  بر وحدت ملی  امروز من  می گذارم. مترکز 

ماست. امروز در معرض یک آزمون کالن ملی قرار دارم.

او خطاب به اعضای مجلس گفت که شام از من به عنوان 

رئیس جمهور تان می خواهید تا واقعبینانه صحبت کنم. 

صحبت واقعبینانه همین است که ما در سه ماه گذشته با 

یک حالت غیرمرتقبه روبرو شدیم.

ما مورد یک هجوم تبلیغاتی داخلی و خارجی استیم. پیش 

بینی های بی موردی هم صورت گرفت. شایعات زیادی را 

همه ما می شنویم. مثال آیا وضعیتی که پیش آمد در نتیجه 

معامله پنهانی بود؟ کدام معامله؟ هیچ معامله یی در کار 

نیست! فقط عدم آماده گی دو جانبه و ضعف های خورد و 

ریزه در رهربی سطوح متوسط رسهم شدند و حالت شک 

و ابهام را بوجود آوردند. 

آقای غنی، هم چنان خطاب به اعضای شورای ملی گفت 

که هر مناینده ملت، هر سناتور صاحب با هزارن نفر ارتباط 

امروز  تان  قوی  های  شبکه  از  تان  قوی  روابط  از  دارد، 

استفاده کنید که یک بسیج ملی انجام شود و یک جواب 

قاطع به دشمنان افغانستان داده شود.

او ترصیح کرد که در کل برای تان می خواهم بگویم که 

یک پالن واضح برای رسیدن به استقرار در ظرف شش ماه 

آینده تدوین شده است و تطبیق آن آغاز شده است. پیش 

بین متام خطرات و فرصت ها استیم و نیرو های دفاعی و 

امنیتی شام این قابلیت را دوباره پیدا کرده اند تا در شش 

از آن دوباره به  آینده به حالت استقرار برسند و بعد  ماه 

حالت مطلوب برگردیم.

آقای غنی، در ادامه افزود که ما با یورش بی سابقه تروریزم 

روبرو هستیم. این یورش سه بعد دارد. طالب طالب 24 

سال پیش نیست. طالب متشدد تر، خونخوار تر و جابر 

تر  بر ما هجوم آورده است. طالب نه تنها این که روابط 

خود را با تروریستان داخلی و بین املللی قطع نکرده بلکه 

این روابط قوی تر شده است، خشونت شان افزون تر شده 

است. بی اعتنایی شان به احکام و ارزش های دین مبین 

اسالم و قوانین بین املللی برشدوستانه و حمالت شان بر 

زنان و فعاالن مدنی و رسانه یی بیشرت شده است.

او هم چنان گفت که این بار ما با یک حرکت پراگنده و بی 

تجربه روبرو نیستیم. با یک دستگاه منظم سوق اداره روبرو 

استیم که در عقب آن ائتالف نامقدس تروریزم بین املللی 

و حلقات حامی شان قرار دارند. با یک یورشی روبرو استیم 

که عقبه آن را مفکوره دگم و تاریک اندیشی پر میکند. با 

یک یورشی روبرو استیم که در عقب آن باجگیران بنادر، 

کالنرتین قاچاق بران مواد مخدر به شمول هیرویین و انواع 

مواد مخدر، قاچاقچیان معادن کرومایت و طال  و قاچاقیان 

چوب  و رخام... قرار دارند. این جنگ را ما در مقابل ائتالف 

نامقدس گروه های ترورویستی، ایدیولوژیک، قاچاقربان، 

باجگیران و رهزنان می منایم.

رئیس جمهور غنی، در ادامه گفت که بوجود آمدن این 

عقبه مغلق طالبان را واداشته است تا به قضاوت شمشیر 

رو کنند و پیروزی خود را در میدان جنگ ببینند. ولی تکرار 

می کنم که این محاسبه غلط و نادرست، طالبان را ذلیل 

خواهد ساخت و دفاع مرشوع و برحق مردم افغانستان در 

مقابل این یورش عظیم باالخره پیروز خواهد شد. 

مزایا،  این  همه  با  ما،  جمهوریت  که  افزود  هم چنان  او 

است،  مردم  از  نظام  این  ولی  دارد،  را  کاستی های خود 

زعامت جمهوریت به انتخاب مردم است و جمهوریت نظام 

در حال تغییر و تکامل است. به یاد داشته باشید که در 

طرف مقابل با گروهی روبرو استیم که پیامش جز خشم 

و غضب، جز رنج و اندوه، جز بردن افغانستان به تاریکی 

و جز وابسته ساخنت افغانستان به شبکه های جرمی و 

تروریستی دنیا و خدای ناکرده مبدل ساخت افغانستان به 

میدان جنگ نیابتی چیزی دیگری نیست. 

او در اخیر گفت که تعهد من به شام و ملت افغانستان 

این است که در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو منی زنم. یا 

در میز مذاکره واقعی زانو به زانو می نشینیم. یا در میدان 

جنگ زانو های شان را می شکنیم. ما انتخاب خود را کرده 

اییم. طالب و حامیان شان انتخاب خود را کنند.

میررحامن رحامنی، رییس مجلس مناینده گان، در این 

نشست فوق العاده شورای ملی،  ضمن اعالن حامیت از 

نیروهای امنیتی گفت که همه اعضای مجلس مناینده گان 

برای حامیت و بسیج نیروهای مردمی تالش می کنند.

آقای رحامنی خطاب به گروه طالبان گفت که تدوام جنگ 

بازی باخت – باخت است و باید تن به صلح دهند؛ زیرا 

آسیب جنگ را مردم افغانستان متحمل می شوند.

رئیس مجلس مناینده گان افزود که شورای ملی در کنار 

قوه اجرایی ایستاده است و از روند صلح حامیت می کند.

آقای رحامنی هم چنان افزود که حامیت از خیزش های 

مردمی در چارچوب اردوی محلی، روحیه مقاومت نیروهای 

دفاعی و امنیتی را بیشرت تقویت منوده و در کنار نیروهای 

دفاعی و امنیتی دراین دفاع مقدس پیروز خواهیم شد.

در  جمهور  رئیس  دوم  معاون  دانش  رسور  هم،  سوی  از 

العاده  فوق  نشست  در  غنی  آقای  سخرانی  از  حامیت 

شورای ملی، در بیانیه ی گفته است موضع رهربی حکومت 

ملی  و رسنوشت ساز  مهم  موارد  در همه  و  از هر جهت 

همچون صلح، جنگ، چگونگی پیرشفت مذاکرات و گفتگو 

های معنا دار صلح، ماهیت دشمن و مسئولیت های ملی 

مردم افغانستان به رصاحت و روشنی متام بیان گردید.

این است  واقعیت  افزوده است که  ادامه  او هم چنان در 

که کشور عزیز ما افغانستان در رشایط حساس قرار دارد 

و حراست از متامی ارزش های ملی و انسانی این رسزمین 

وجیبۀ ایامنی و ملی فرد فرد ما است. اکنون که رهربی 

اولویت  با رصاحت و وضاحت کامل  افغانستان  حکومت 

های اساسی حکومت در برابر حمالت گروه طالبان را اعالم 

با بسیج  افغانستان  توقع می رود که مردم  داشته است، 

همگانی در برابر سپاه جهل، متحدانه در کنار نیروهای 

امارت  خواب  و  بایستند  کشور  دفاعی  و  امنیتی  رسفراز 

طالبانی گروه طالبان را بر آنان حرام کنند.

در پایان این نشست، هر دو مجلس شورای ملی، با حضور 

رئیس جمهور یک اعالمیه مشرتک را به تصویب رساندند. 

در این اعالمیه مشرتک از نیروهای امنیتی کشور حامیت 

شده است.

شورای ملی، از طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف 

دولت خواسته است که به خشونت ها پایان بدهند و از 

در  اقتصادی  ویرانگری  و  اسالم  بدنام سازی  یتیم سازی، 

کشور دست بکشند.

این نهاد گفته است که قربانی اصلی خشونت ها در کشور  

گروه  این  بنابر  است  کشور  فقیر  جامعه  و  عادی  مردم 

طالبان نباید بیش تر از این تاریخ متدن منطقه را ویران 

کند. شورای ملی از طالبان خواسته است تا به صلحی که 

خواست قرآن کریم نیز است بپیوندند.

شورای ملی دفاع از کشور را مقدس خوانده و به حامیت از 

نظام جمهوری، قانون اساسی، آزادی بیان، حضور گسرتده 

زنان در نظام و نهادهای انتخاباتی و نیز حقوق شهروندی 

به عنوان مزایای این نظام، تأکید کرده است.

در همین حال، این شورا خاطرنشان کرد که منی گذارد تا 

دست آوردهای دو دهه اخیر که در نتیجه سعی، تالش و 

قربانی مردم افغانستان است، نابود شود.

اعالمیه مشرتک شورای ملی ترصیح کرده است که هرگونه 

تالشی که موجب صلح و ثبات دایمی در کشور شود باید 

مورد حامیت قرار گیرد و این شورا سهم خود را در این زمینه 

به طور احسن ادا خواهد کرد.

و  مناینده گان  مجلس  مشرتک،  اعالمیه  از  بخشی  در 

مجلس سنا از سازمان ملل متحد، امریکا، کشورهای دخیل 

و  منطقه ای  جهانی،  سازمان های  افغانستان،  مساله  در 

نیز سازمان همکاری های اسالمی خواسته شده است تا 

مردم افغانستان را هامنند دو دهه گذشته حامیت مادی 

و سیاسی کرده و در راه رسیدن به صلح دایمی و پایدار 

همکاری همه جانبه کنند.

نشست فوق العاده رییس جمهور در شورای ملی در حالی 

برگزار شده است که میز مذاکره هیئت های مذاکره کننده 

دو طرف در دوحه رسد و میدان جنگ بین گروه طالبان و 

دولت افغانستان بیش از پیش گرم شده است.
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رییس جمهورغنی در شورای ملی:

 برای بقا مبارزه و به بسیج ملی تن بدهیم
امن سریت



چرا امنیت ملی چهار خربنگار را بازداشت کرد؟
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طالبان باید ماشین یتیم...

این نهاد گفته است که قربانی اصلی خشونت ها در کشور  مردم عادی 

و جامعه فقیر کشور است بنابر این گروه طالبان نباید بیش تر از این 

تاریخ متدن منطقه را ویران کند. شورای ملی از طالبان خواسته است 

تا به صلحی که خواست قرآن کریم نیز است بپیوندند.

نظام  از  به حامیت  و  خوانده  مقدس  را  از کشور  دفاع  ملی  شورای 

جمهوری، قانون اساسی، آزادی بیان، حضور گسرتده زنان در نظام و 

نهادهای انتخاباتی و نیز حقوق شهروندی به عنوان مزایای این نظام، 

تأکید کرده است.

در همین حال، این شورا خاطرنشان کرد که منی گذارد تا دست آوردهای 

دو دهه اخیر که در نتیجه سعی، تالش و قربانی مردم افغانستان است، 

نابود شود.

اعالمیه مشرتک شورای ملی ترصیح کرده است که هرگونه تالشی که 

موجب صلح و ثبات دایمی در کشور شود باید مورد حامیت قرار گیرد 

و این شورا سهم خود را در این زمینه به طور احسن ادا خواهد کرد.

در بخشی از اعالمیه مشرتک، مجلس مناینده گان و مجلس سنا از 

سازمان ملل متحد، امریکا، کشورهای دخیل در مساله افغانستان، 

سازمان های جهانی، منطقه ای و نیز سازمان همکاری های اسالمی 

گذشته  دهه  دو  هامنند  را  افغانستان  مردم  تا  است  شده  خواسته 

حامیت مادی و سیاسی کرده و در راه رسیدن به صلح دایمی و پایدار 

همکاری همه جانبه کنند.

نشست  آغاز  در  مناینده گان  مجلس  رییس  رحامنی،  میررحامن 

فوق العاده این مجلس تاکید کرد که ادامه جنگ در کشور نتیجه اش 

بازی »باخت – باخت« است.

کشور،  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

باره بازداشت  انتشار اعالمیه ای در  با 

قندهار،  والیت  در  خربنگار  چهار 

واکنش نشان داد.

هفته  قندهار،  ملی  امنیت  ریاست 

گذشته، چهار خربنگار را هنگامی که 

از ساحات زیر ترصف طالبان در والیت 

والیت  آن  در  بودند،  برگشته  قندهار 

بازداشت کرد که با واکنش نهادهای 

رسانه ای مواجه شده بود.

 روزنامه نگاران و رسانه ها از امنیت ملی 

خواسته بودند که در این مورد معلومات 

بدهد که چرا دست به چنین اقدامی 

که خالف قانون خوانده می شود زده 

است. 

اکنون این خربنگاران از کابل به قندهار 

انتقال داده شده اند و تحقیقات از آنان 

ادامه دارد.

امینت ملی روز یک شنبه در اعالمیه 

ای که به رسانه ها فرستاده است، تایید 

کرد که 

است.  بازداشت کرده  را  هار خربنگار 

این اداره در اعالمیه اش، اتهام آن ها 

را دیدار و مصاحبه اختصاصی با رسان 

خوانده  طالبان  برای  کار  و  طالبان 

است.

در اعالمیۀ این اداره آمده که بسم الله 

»دملت  رادیو  مسئول  وطن دوست، 

محب الله  و  سلطانی  قدرت الله  غژ«، 

عبیدی، کارمندان این رادیو و ثناالله 

صیام، »که خود را خربنگار شینهوای 

چین معرفی کرده« در چهارم اسد سال 

جاری بازداشت شدند.

اداره گفته این خربنگاران زمانی  این 

گروه  اشغال  »تحت  مناطق  از  که 

مناطق  سوی  به  طالبان«  تروریستی 

می شدند  وارد  دولت  حاکمیت  تحت 

بازداشت شدند.

امنیت ملی در اعالمیه اش نوشته که 

اسد  سوم  تاریخ  در  خربنگاران  این 

با  عبدالرازق  جرال  کنونی  منزل  در 

اعضای ارشد طالبان از جمله مال گل 

آغا، مولوی منظور، مسئول استخبارات 

گروه طالبان، جرال مبین، فیض الله 

دو تن از کارمندان سازمان استخبارات 

پاکستان، مال یعقوب عمری فرزند مال 

و  دیدار  نظامی  مسوول  عمر  محمد 

مصاحبه اختصاصی کرده اند.

خربنگاران  از  حامیت  نهادهای 

را  افراد  این  بازداشت  قبل  روز  چند 

غیرقانونی خوانده و خواهان رهایی هر 

چه رسیعرتشان شدند.

آزاد  رسانه های  حامی  نهاد  نی، 

افغانستان، روز سه شنبه پنجم اسد/

این  نیست  روشن  هنوز  گفت  مرداد 

چه  در  بازداشت  از  بعد  خربنگاران 

وضعیتی به رس می برند. به گفته این 

خربنگاران  این  خانواده های  نهاد 

بشدت نگران آنها هستند.

با کسانی که با طالبان همکاری کند 

مثل طالبان برخورد می شود

پال،  مینه  دواخان  این،  از  پیش 

در  جمهوری،  ریاست  سخنگوی 

واکنش به بازداشت این خربنگاران، در 

برنامه فراخرب تلویزیون طلوع گفته بود 

که باین خربنگاران مثل طالبان برخورد 

خواهد شد زیرا آنان برای طالبان کار 

کرده اند و گزارش خالف واقع را به نرش 

رسانده اند. 

که  کسانی  با  دولت  که  بود  گفته  او 

مثل  کند،  همکاری  تروریستان  با 

تروریستان برخورد می کند.

مدیر  پریانی  نظری  برنامه  آن  در 

کنار  در  که  ماندگار  روزنامه  مسوول 

آقای دواخان مینه پال حضور داشت، 

خواهان ارایه اسنادی از جانب دولت 

در برابر این خربنگاران شد که نشان 

انجام  نگاری  خرب  خالف  کار  بدهد 

داده اند.

اتهام این خربنگاران چیست؟

ببپیش از امنیت ملی این خربنگاران 

را متهم کرده که با دیدار و مصاحبه با 

رسان طالبان در تالش »قباحت زدایی و 

منزه جلوه دادن گروه تروریستی طالبان 

و چشم پوشی از اعامل ضد انسانی« 

»به  مختلف  والیت های  در  گروه  این 

خصوص وقایع املناک منطقه اسپین 

بولدک« قندهار بوده اند.

این  که  گفته  همچنین  اداره  این 

خربنگاران بدون هامهنگی با نهادهای 

ذیربط به مناطق تحت کنرتل طالبان 

رفته بودند.

از  اتهاماتی  همچنین  ملی  امنیت 

جمله »باج گیری از مسئوالن دولتی و 

این خربنگاران  از  به یکی  را  تاجران« 

وارد کرده  است.

چهار  این  پرونده  گفته  اداره  این 

خواهد  قضایی  مراجع  به  را  خربنگار 

سپرد تا مطابق قانون به آن رسیدگی 

شود.

حفظ  به  متعهد  گفته  اداره  این 

به  گذشته  سال  بیست  ارزش های 

خصوص آزادی بیان و فعالیت قانومنند 

به  داده  هشدار  ولی  است  رسانه ای 

»هیچ رسانه ای اجازه فعالیت متضاد با 

قوانین نافذه را نخواهد داد«.

این خربنگاران که در بازداشت به رس 

می برند اکنون برای تحقیقات بیشرت به 

کابل آورده شده اند. هنوز معلوم نیست 

اعرتافات شان  این خربنگاران در  که 

چه چیزی را بیان کرده اند. 

حامی  نهاد  یک  نی،  این،  از  پیش 

طی  افغانستان،  در  خربنگاران 

خرب  این  رهایی  خواستار  اعالمیه ای 

نگاران شده بود. 

و  که«بازداشت  بود  گفته  نهاد،  این 

گونه  به  خربنگاران  کشیدن  بند  به 

تا  شد  خواهد  سبب  غیرقانونی 

جنگی  مناطق  به  نتوانند  خربنگاران 

رفته و از وضعیت کسانی که در مناطق 

جنگی گیر مانده اند گزارش تهیه و آن 

را بازتاب دهند. این مسئله خود خالف 

اصول آزادی بیان و حقوق برش است.«

اندام  شور  منطقه  در  خربنگاران  این 

ملی  امنیت  جانب  از  قندهار  والیت 

با  که  بودند  بازداشت شده  در حالی 

افرادی از طالبان دیدار کرده بودند.

دولت مدعی است که این خربنگاران 

گزارشی را برای تربئه دادن طالبان از 

اعاملی که در منطقه استپین بولدک 

قندهار انجام داده بودند، ترتیب کرده 

اند و آن را به صورت الیف نرش کردند. 

در همین حال امنیت ملی در اعالمیه 

ملت  »د  رادیو  که  است  آورده  اش 

غژ«)صدای ملت( جواز نرشاتی نداشته 

و فعالیتش غیرقانونی بوده است.

شینهوای  خربگزاری  این،  از  پیش 

چین، در یک نامه رسمی گفته است 

که خربنگاری به نام ثناالله صیام در 

این خربگذاری کار منی کرده است؛ 

چیزی که در اعالمیه امنیت ملی به آن 

اشاره شده است. 

تصویر سازی ذهنی در انسان...
تصمیم  و  میدهد   آگاهی  موضوع  یک  بد 

منیگرد که وی چه بکند و چه نکند، ولی در 

بد  از جوانب  تنها  و ذهنیت سازی  تحمیل 

یک موضوع گفته میشود و خواهان عملی 

ساخنت آنچه میشودکه میخواهد.

اکرثیت تصویر های دیگران که میخواهند 

خواسته  و  ها  نیاز  کنند،  تحمیل  ما  باالی 

های مرده ی در درون آنها است که به نوعی 

عقده آن را در ما انتقال میدهند.

بنابر این باید بپذیریم که در جهان هامنند 

که  باشیم  آنچه  و منیتوانیم  ندارد  وجود  ما 

دیگران از ما میخواهند.

عامل کشنده روان

میگیرد  قرار  های  حالت  در  انسان  گاهی 

حس  آنها  از  و  منیباشد  وی  خواست  که 

ناخوشی میداشته باشد، گویا زندگی به وی 

بوده،   فشاری  چه  هر  و  است  منوده  پشت 

ها  حالت  چنین  است،  گذاشته  بدوشش 

غیر  های  غم  و  افرسدگی  از  شده  تشکیل 

قابل پیش  بینی است.

در  که  باشند  باور  این  به  ها  خیلی  ممکن 

به وجود آمدن این حالت ها سهمی را ایفا 

رسیده  وی  به  دیگران  سوی  از  و  منیکنند 

چیزی  که  بخواهد  انسان  اگر  اما  اند، 

به  دست  دنیا  متام  نگذارد،  اثر  وی  باالی 

ما  این  بدهند، کاری منیتوانند،  دست هم 

هستیم که به انواعی متفاوتی شامری چیز 

ها را به سوی خود جذب میکنیم، بی آنکه 

بخواهیم و بدانیم، که اگر نباشند در زندگی 

ما تغییری ایجاد منیکند و چیزی از ما کم 

منیشود.

در بیشرت موارد تنها چیزی که باعث میشود، 

انسان ضعیف شود و قلبش بشکند، داشنت 

توقع است، زمانی که انسان در هر امری از 

آن توقع رسیدن چیزی برایش داشته باشد، 

ولی نرسد، حالت های بدی در وی رو منا 

که  میسازد  دیگری  انسان  وی  از  و  میشود 

خود خواهان آن نیست.

باهم،  دو  توقع هر  نداشنت  و  توقع  داشنت 

میگیرد،  انسان  از  را  بودن  خود  با  رویایی 

و  دادن  انجام  توقع  کاری  در  ما  که  زمانی 

دیگران  از  را  چیزی  ندادن  انجام  توقع  یا 

میشود،  آن  خالف  ولی  باشیم،  میداشته 

اختالل های روانی به سوی ما می آیند و ما 

را از حالت سامل بودن بیرون میکند.

خود  از  ها،  کار  شامری  در  انسان  گاهی 

وی  توان  از  که  حدی  به  میداشته،  توقع 

باالتر است، این امر در به میان آمدن حالت 

های بد در وی همچنان سهمی ایفا میکند.

با مثالی روشنرت میکنیم؛ فردی قرار است، 

امتحانی در مکانی برای بدست آوردن شغلی 

بدهد، وی در این هنگام خارج از سه حالت 

نیست، ممکن توقع کمک از دیگران داشته 

یا نداشنت توقع خیانت در حقش و  باشد، 

یا هم توقع بیش از حد باالی توانایی های 

خود،  گویا که هیچ کمی ندارد، با بودن در 

از  بعد  فردی،   این سه حالت، وجود چنین 

شنیدن نتیجهی بد از امتحان، دچار حالت 

برایش  آنها  پذیرش  که  میشود،  بدی  های 

در  بتواند  وی  تا  منیگذارد  و  بوده  دشوار 

حالت سامل انسانی قرار بگیرد.

از  را  انسان  که  عاملی  بیشرتین  بنابرین 

و  است  توقع  میسازد،  خارج  سامل  حالت 

توقع  از  فارغ  را  بتواند خود  که  انسانی  هر 

بسازد، کمرت امکان دارد، دچار غم، اندوه و 

افرسدگی شود.

چرا کشورهای آسیای میانه...

که بروی آن در کنار کلمه طیبه حزب اسمالمی ترکسمتان رشقی 

نیز نوشته شمده بود.

در مجموع دالیل زیادی مبنی بر حضور گسمرتده سمتیزه جویان 

آسمیای میمان و چیمن در بدخشمان و والیات مجماور  که در تحت 

پوشمش طالبمان فعالیمت ممی کننمد، نگرانمی اصلی کشمورهای 

آسمیای میانمه اسمت، ایمن گمروه همای تنمدرو مذهبی به گمزارش 

خربگمزاری نشمانه، در صمدد تحقمق اهمداف چمون بیمرون کردن 

رسزمین همای اشمغالی و اسمتعامری، تطبیمق رشیعمت اسمالمی 

و گسمرتش خالفمت اسمالمی بمه دیگمر نقماط جهمان از شمامل 

افغانسمتان بخصموص بدخشمان بمه کشمورهای آسمیای مرکمزی، 

چیمن و روسمیه دهلیمز بماز کنند.

خربگمزاری نشمانه در یمک گمزارش تحقیقاتمی گفتمه اسمت کمه 

بمه عنموان یمک جریمان  تاجیکسمتان کمه  اللمه  انصمار  حرکمت 

تروریسمتی در تاجیکسمتان از آن نمام بمرده ممی شمود، در سمال 

2007 بمه رهمربی امرالدیمن طمربی در پاکسمتان ايجماد شمده 

اسمت.

بمر بنیماد ایمن گمزارش، انصاراللمه شماخه  ای از القاعمده اسمت، 

کمه از شمهروندان تاجیمک تشمکیل شمده اسمت و دادگاه عالمی 

تاجیکسمتان در سمال 2012 فعالیت »جامعت انصاراللمه« را در 

ایمن کشمور به عنوان یک تشمکل تروریسمتی و افمراط  گرا ممنوع 

اسمت. کرده 

ایمن گمروه پیام همای تبلیغاتمی خمود را  بمه رسمم الخط فارسمی و 

رسیلیک در شمبکه های اجتامعی نشمان می دهد، کمه این گروه 

در تمالش پهن کردن بسمرت جنگ در امتمداد مناطق مرزی اند تا 

بمه اهداف نهایی شمان هامنا رسنگونمی رژیم های تحت الحامیۀ 

روسمیه، تطبیق رشیعت و برپایی خالفت اسمالمی برسند.

بنیماد گمذار این حرکت در والیت نورسمتان در جنمگ با نیروهای 

افغانسمتان و خارجی ها کشمته شمد و مسمؤولیت جامعت انصار 

اللمه را دولمت ا ف اصمی الدیمن، مشمهور بمه مولموی ابراهیمم، 

دامماد امرالدیمن طربی بنیمان گذار این جامعت بمدوش دارد،در 

گمزارش نشمانه آممده اسمت کمه همم اکنمون ایمن رهربگمروه  در 

ولسموالی راغسمتان بدخشمان با بیمش از 70 تمن از نیروهای زیر 

فرممان اش زندگمی می کنمد.

بمه همیمن شمکل گمروه همای تروریسمتی دیگمری کمه در بماال از 

آن هما نمام بمرده شمده اسمت، و در کشمورهای مطبموع شمان بمه 

عنموان حرکمت همای تروریسمتی ثبت هسمتند، کمامکان در چرت 

زیمر حاکمیمت طالبمان فعالیت می کننمد و حضور این گمروه ها، 

همسمایه های شماملی افغانستان را شمدیدا نگران ساخته است 

و آن هما بمرای مقابلمه بما چنیمن یمک نیمروی رزم دیمده و مجمرب 

از لحماظ نظاممی دسمت بمه جا بمه جایی نیمروی رزممی و منایش 

قمدرت نظاممی شمان زده اند.

اگمر مناطمق ممرزی در والیمت همای شماملرشقی همچنمان زیمر 

حاکمیمت طالبمان باقمی مبانمد، فرصمت خوب بمرای گمروه های 

مخالمف کشمورهای همسمایه فراهمم ممی شمود و ایمن گمروه هما 

آهسمته آهسمته پمای کشمورهای مذکمور به یک جنگ فرسایشمی 

کشمید. خواهند 

در همر حالمت نما بمودی کاممل ایمن گمروه در مناطمق بمه شمدت 

کوهسمتانی صعب العبور بدخشمان کار سماده ای نیست و ریشه 

کمن سمازی آن هما هزینمه فمراوان و امکانات بیشمرت ممی طلبد.

پرسشمی کمه رسنوشمت ایمن گمروه هما بمه کجا ممی رسمد و ارتش 

همای کشمورهای همسمایه افغانسمتان چقمدر در صمورت مقابلمه 

مسمتقیم بما این گمروه ها توان مهار آن ها را دارند، سموالی اسمت 

کمه در تمداوم زممان پاسمخ آن را بایمد جسمتجو کرد.

طالبان از شهر هرات عقب...
ولسوالی های هرات را ترصف کرده بودند اما 

تلفات  که  می گویند  هرات  در  منابع  اکنون 

طالبان در جنگ در اطراف شهر هرات نسبت 

به نیروهای امنیتی بیشرت بوده است.

می گویند  هرات  والیت  در  محلی  مقام های 

افراد طالبان از نزدیکی شهر هرات به عقب 

رانده شده اند؛ اما بیم حمله مجدد آنان به این 

شهر می رود.

عبدالصبو قانع، والی هرات به رسانه ها گفته 

است که »اطمینان می دهیم که شهر هرات 

وارد شهر  و طالبان منی توانند  مصون است 

هرات شود.«

اکنون از جمله هفده ولسوالی هرات فقط دو 

ولسوالی در کنرتل دولت است.

می  هلمند  والیت  در  منابع  حال  همن  در 

گویند که طالبان دیروز به بخش های وسیع 

لشکرگاه هجوم آوردند و ساحات زیاد در این 

شهر را ترصف کردند. اما با مقاومت نیورهای 

دولتی در مرکز شهر مواجه شدند و نیز مورد 

هدف حمالت هوایی قرار گرفتند. 

اکنون همه ولسوالی های هلمند به ترصف 

طالبان درامده است.

در همین حال دیروز طالبان در اطرف شهر 

طالقان با نیروهای دولتی نربد کردند و نربدها 

در چندین والیت دیگر هم ادامه داشته است.

طرف،  این  به  روز  پنج  از  که  است  گفتننی 

جنگجویان طالبان وارد بخش هایی از حومه 

شهر هرات و لشکرگاه مرکز والیت هلمند و 

شهر قندهار شده اند و نربدهای سختی را با 

نیروهای دولتی و مردمی به راه انداخته اند.

نیروهای  ادامه حمالت طالبان و حمالت  با 

دولتی مردمانی زیادی در والیت های محتلف 

از خانه های شان بیجا شده اند. 
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 بعمد از یمک حملمه پهپادی به یک کشمتی ارساییلی در دریمای عامن، که 

منجمر بمه کشمته شمدن دو عملمه آن کمه شمهروندان رومانمی و بریتانیایی 

انمد شمد، تنش هما میمان ایمران و ایمن دو کشمور بماال گرفتمه اسمت و نیمز 

امریمکا، انگلیمس و رومانمی ایران را متهم به دسمت داشمنت در ایمن رویداد 

کمرده انمد. ارساییمل نیز ایمران را متهم بمه حمله کرده و تهدید کرده اسمت 

کمه انتقمام ممی گیمرد و نیمز رومانمی سمفیر کشمور ایمران را فراخوانمده و 

خواسمتار معلوممات فوری شمده اسمت. 

بما ایمن حمال متحمدان ارساییمل در منطقمه هم ایمران را متهم بمه حمله به 

ایمن کشمتی ارساییلی کمرده اند.

البتمه ایمن بمار اول نیسمت که در دریمای عامن یک کشمتی ارساییلی مورد 

حملمه قمرار می گیمرد. از مدتی به این طمرف حوزه آبمی خاورمیانه و دریای 

عمامن شماهد هدف قمرار داده شمددن کشمتی های تجارتی اسمت. این که 

چه دسمت هایی در پشمت حمله به کشمتی ها قمرار دارد و چمرا ایران متهم 

رده اول شمناخته می شمود، هنوز پاسمخی مسمتدلی در دست نیست.

از نزدیمک بمه سمه سمال به ایمن طرف، کشمتی هایمی مورد همدف حمالت 

راکتمی و انفجمار هما قمرار گرفتمه انمد. هنموز مسموولیت چنیمن حمالتمی 

را رسمام هیمچ کشمور و یما گروهمی بمه عهمده نگرفتمه اسمت؛ امما در مموارد 

مشمابه برخمی کشمورها ایمران را بمه ایمن حممالت متهمم کمرده انمد. البتمه 

مقاممات ایرانمی همر بمار بما رد ایمن اتهمام هما امریمکا و ارساییمل را بمه خلق 

دسیسمه و توطیمه در برابمر ایمران متهمم سماخته انمد.

حملمه بمه کشمی ارساییلمی در دریای عمامن در حالی صورت گرفته اسمت 

کمه پیمش از ایمن، شمامری از مراکمز هسمته ای در ایمران ممورد حملمه قمرار 

گرفتمه اسمت و در ممواردی برخمی از دانشممندان هسمته ای ایمران در ایمن 

کشمور و خمارج از ایمران تمرور شمده انمد. در واپسمین مورد حمالت سمازمان 

یافتمه بمه مراکمز مهم هسمته ای ایران با اعرتافات مسمتیم و غیر مسمتقیم 

مقاممات ارساییلمی مواجه شمده اسمت، اما حکومت ایران به طور مسمتقیم 

ارساییمل را در چنیمن حملمه هایمی دخیل ممی داند.

 بما ایمن حمال حمله به یک کشمتی ارساییلی کمه به گفته منتقمدان ایران 

کار ایمن کشمور باشمد، بمه عنوان پاسمخ ایران بمه ارساییل عنوان می شمود. 

امما ایمران اخیمرا بما رد ایمن اتهام هما کشمورهای درگیمر دراین اتهمام زنی را 

مسموول عواقب آن دانسمته است.

بمه تازه گمی یمک مقمام مسموول ایمران در ارتبماط بما تهدیمدات و اتهام های 

مطمرح شمده علیمه ایمران در ارتباط با سمانحه کشمتی ارسائیلمی در دریای 

عمامن بمه »نورنیموز« گفمت: اگرچمه جمهموری اسمالمی ایمران، تهدیمدات 

تبلیغاتمی  ژسمت های  بیشمرت  را  صهیونیسمتی  رژیمم  و  غربمی  مقاممات 

قلممداد می کنمد امما انجمام هرگونمه اقداممی علیمه منافمع و امنیمت ملمی 

ایمران بما پاسمخ شمدید و قاطمع روبمرو خواهد شمد و مسمئولیت تبعمات آن 

نیمز مسمتقیام متوجمه واشمنگنت و لنمدن اسمت.

 روز پنجشمنبه هفتم مردادماه که کشمتی »مررس اسمرتیت« متعلق به یک 

رشکمت ارسائیلمی در دریمای عمامن دچمار سمانحه شمد، برخمی رسمانه های 

منطقمه ای و غربی بالفاصله انگشمت اتهام به سموی ایمران گرفته و مدعی 

شمدند پهپادهمای ایرانی این کشمتی را هدف قمرار داده اند.

تاکنمون  کمه  اسمت  واقعمی ممی خوانمد مدعمی  غیمر  را  ادعما  ایمن  ایمران 

هیچگونمه ممدرک و سمندی برای تایید آن ارائه نشمده مموج اتهامات واهی 

از سموی مقاممات غربمی و صهیونیسمتی علیمه ایمران را بمه دنبمال داشمته 

است.

 فرماندهمی مرکمزی ایماالت متحده روز شمنبه ۹ ممرداد با انتشمار بیانیه ای 

اعمالم کمرد: نفت کش »مررس اسمرتیت« که توسمط نماو هواپیامبر یواس اس 

رونالمد ریمگان اسمکورت می شمود در اثر یمک حمله پهپادی آسمیب دیده و 

طی آن دو تبعه رومانیایی و انگلیسمی کشمته شمده اند.

ماجمرا از آنجما حساسمیت بیشمرتی پیمدا کرد کمه در کنار اظهمار نظرهای 

ذکمر شمده، »آنتونمی بلینکمن« وزیمر خارجمه آمریمکا نیمز در اظهارنظمری 

جنجالمی مدعمی شمد: ایمران کشمتی ارسائیلمی را همدف قمرار داده اسمت.

بلینکمن بما تاکیمد بر اینکمه؛ واشمنگنت اطمینمان دارد که ایمران، نفتکش 

مذکمور را در دریمای عمامن ممورد همدف قمرار داده اسمت، گفمت: واکنمش 

مناسمبی در ایمن خصموص بمه تهمران نشمان خواهیمم داد!

پمس از ایمن اظهمار نظمر؛ »دومینیمک راب« وزیرخارجمه انگلیمس نیمز وارد 

معرکمه شمد و بمه گفتمه رسمانه همای ایرانی بمدون ارائمه هیچ مدرکمی ادعا 

کمرد؛ ایمران عممدا و بمه صمورت هدف مند، کشمتی ارسائیلمی را در آب های 

عمامن هدف قمرار داده اسمت.

راب تاکیمد کمرد: بریتانیما بما رشکای بیمن املللمی خمود در حمال رایزنمی 

بمرای »پاسمخ هامهنمگ به ایمن حمله غیرقابمل پذیرش« اسمت! در همین 

حمال؛ شمبکه خمربی اسمکای نیوز گمزارش داد کمه کمیته اضطمراری دولت 

بریتانیما موسموم به جلسمه کربا در سمطح مقام همای دولت بریتانیما درباره 

حملمه علیمه کشمتی ممررس اسمرتیت و شمیوه پاسمخ گویی بمه آن برگمزار 

شمده و الجریمده نیمز مدعی شمد کمه ارسائیل بمرای حمله مسمتقیم علیه 

مواضمع ایمران از آمریمکا و انگلیمس چمراغ سمبز گرفته اسمت.

رسمانه همای ایرانمی مدعمی انمد کمه ابمراز نگرانمی شمدید مقاممات غربی از 

بمر همم خموردن امنیمت حمل ونقمل دریایمی در حالمی اسمت کمه آمریمکا 

تنهما خمود سموابق متعمددی در زمینمه راهزنمی دریایمی  نمه  انگلیمس  و 

دارنمد بلکمه هممواره چشمم خمود را بمر رشارت های ممداوم صهیونیسمت ها 

در ناامن سمازی خطموط کشمتی رانی و اقداممات تروریسمتی علیمه سمایر 

بسمته اند. کشمورها 

گروگان گیمری کشمتی ایرانمی در تنگه جبل الطارق از سموی انگلیسمی ها 

و مزاحمت همای متعمدد نیمروی دریایی امریکا بمرای نفت کش ها و ناوهای 

ایرانمی در نقماط مختلمف در کنار حممالت متعدد به شمناورهای ایرانی در 

دریمای رسخ و سمواحل سموریه و لبنان در دریای مدیرتانمه که متهم ردیف 

اول آن صهیونیسمت ها هسمتند تنها بخشمی از این اقدامات است.رسمانه 

همای ایرانمی بمه نقمل از یمک مقمام مسموول نوشمته انمد: اگرچمه جمهوری 

اسمالمی ایمران، تهدیمدات مقاممات غربمی و رژیمم صهیونیسمتی را بیشمرت 

ژسمت های تبلیغاتمی قلممداد می کنمد امما انجمام هرگونمه اقداممی علیمه 

منافمع و امنیمت ملمی ایمران بما پاسمخ شمدید و قاطمع روبمرو خواهمد شمد 

و مسمئولیت تبعمات آن نیمز مسمتقیام متوجه واشمینگنت و لندن اسمت. 

اکنمون بما توجمه بمه اتهاممات کشمورهای غربمی در برابمر ایمران و واکنمش 

ایمران در ابربمر ایمن اتهمام هما سموال ایمن اسمت کمه بمه راسمتی چه دسمت 

هایمی در پشمت حملمه بمه کشمتی هما قمرار دارد و چمه اهدافمی را دنبمال 

کنند. ممی 

کتماب »یادهمای زنمدان« توسمط انتشمارات شماهاممه در کشمور هالنمد بمه زیور طبع اراسمته 

شمد. یادهمای زنمدان مجمموع از چشمم دیدهمای زندانیمان ی اسمت کمه در سمالها تسملط 

حمزب دیموکراتیمک خلمق افغانسمتان عمدتما در زنمدان پلچرخمی بمرس می بردند و داسمتان 

همای هولنماک را دیمده و نوشمته انمد. 

ایمن مجموعمه افمزون بمر نوشمته هایمی از قلمم صاحمب اثمر جنماب عتیمق اللمه نایمب خیل، 

دربرگیرنمدٔه مقدممه یمی از نصیمر مهریمن و خاطراتمی از آقایمان فماروق فارانی، ظاهمر تایمن، 

احممد علمی، باقر نمارصی، دوکتور محمد عثامن هاشممی، ودود جوشمان، مسمعود اطرافی، 

محمدشماه فرهمود، ضیماء نجاتمی، عصممت عزیمزی، فریمدون نایمب خیمل، حمیمد جمالل، 

فرهماد لبیمب، طاهمر پرسمپویان، م پایممرد مهاجمر، هامیمون سماحل و سمیف شمیرزاد ممی 

باشمد کمه همر یک از دوران سمیاه و شمب همای مخوف کابمل حکایت همای دارنمد و آنرا روی 

کاغمذ اورده اند. 

خوانمدن خاطمرات زنمدان انسمانهای کمه در بنمد بودنمد کار آسمانی نیسمت چمون کسمی که 

نوشمته هما را بمه دقمت ممی خوانمد و یما داسمتان هما را از تمه دل گموش ممی کنمد روحما وارد 

سملول زنمدان شمده و خمود را جمز ماجمرا می پنمدارد.

زمانمی کمه در دفمرت مرکمز اطالعاتمی افغمان در پشماور پاکسمتان خربنمگار بمودم یمک بخش 

گزارشمات ما خاطرات و چشممدید کسمانی بود که از زندان های حکومت کابل رها شمده و 

بمه پاکسمتان مهاجمر ممی شمدند و عالوه بمر آن افرسان و رسبمازان که در زنمدان های مخوف 

وظیفمه داشمتند و فمرار ممی کردنمد قصمه همای وحشمتناک و گزارشمات تمکان دهنمده بیان 

ممی منودنمد کمه اصمال بعضما تموان شمنیدن آن منمی بمود. روزی چنمد تمن از ایمن زندانیمان 

قبلمی را نمزد پروفیمرس فلیکمس ارمکمورا مناینمده فموق العماده سمازمان ململ متحمد در امور 

حقموق بمرش افغانسمتان بمردم و زمانمی کمه خاطمرات شمان را بیمان کمرده و ترجمامن ترجممه 

می منود عرق از پشمانی پروفیرس برش دوسمت اتریشمی جاری شمد و به ترجامن اش گفت 

چنمد دقیقمه صمرب کمه حامل برهم خورد چون شمبیه شمکنجه همای هتلمری در اردوگاههای 

آشموییتس می باشمد.

بمه همیمن ترتیمب یک افرس کمه راننده تراکتمور نظاممی در پلیگون های پلچرخمی بود و به 

پاکسمتان فمرار کمرد زمانیکمه داسمتان همای زنده بگور کمردن ها را بمه خربنمگاران در یکی از 

اردوگاههمای مهاجریمن در حوممه پشماور حکایمت می کمرد، حالت تکان همای روحی برایش 

دسمت داد و یمک خربنمگار روزناممه کرسمچن سماینس مانیتمور بعمد از شمنیدن چشمم دیمد 

آن افمرس بیمامر شمد و کارش را نامتمام گذاشمته به کشمورش برگشمت و شمنیدیم کمه در یک 

مرکمز روان درمانمی زیمر تداوی قمرار گرفت.

چنمد سمال بعمد از آن روز گفتنمد کمه هامن افرس به تکلیف اعصاب گرفتار شمده و در شمهر 

و بمازار بما خمود قصمه می کرد، گریمه می منود و ممی خندید. 

بعدهما قاضمی نمواب در پشماور دفمرت تاسمیس کمرد و به مسمتند سمازی گزارشمات زندانهای 

حکوممت کابمل پرداخمت و دههما قضیه را مسمتند سمازی کرده به سمازمان حقموق برش بین 

املللمی فرسمتاد و تما آخریمن روز همای حکوممت داکمرت نجیمب اللمه، سمازمان ململ گمزارش 

سماالنه خویمش را از تخطمی همای حقموق برشی توسمط حکومت کابل منترش می سماخت 

ولمی بما یمک جمله کلیشمه یی از طمرف حکومت کابمل که حقیقمت ندارد، بدرقه می شمد. 

اگرچمه سمالها از گرفتماری هما، کشمتار هما و شمکنجه گاهمای حمزب دیموکراتیمک خلمق 

افغانسمتان ممی گمذرد و حموادث چنمان یکدیگمر را ممی بلعنمد که حادثمات کهنه زیر سمایه 

جریانمات جدیمد تمر کمم رنمگ ممی شموند امما نمرش چنیمن یادداشمت هما بمرای نسمل همای 

آینمده بمس ارزشممند اسمت. آنهما باید بدانند کمه بزرگان شمان در راه دین و وطمن چطور زیر 

سماتور دژخیمامن قمرار گرفتمه بودنمد و چمه رس همای بلنمد نبودنمد کمه در گمودال هما حقیر 

شمدند. خاک 

پس ماه های حالت مدافعه نیروهای دولتی در حومه های تالقان حالت تعرضی گرفتند و 

بر مواضع طالبان حمله کردند.

گزارش شده است که چندین روستا از کنرتول طالبان بیرون شده است.

نیروهای  پولیس تخار می گوید که درعملیات تصفیوی مشرتک  خلیل اسیر سخنگوی 

امنیتی و دفاعی وخیزش های مردمی که صبح امروز در ساحات حوزه اول و چهارم امنیتی 

تخار آغاز گردیده است تا اکنون بیشرت از بیست قریه از وجود طالبان پاکسازی گردیده 

ست.

اسیر می گوید که دراین عملیات ده ها تن از افراد طالبان  کشته وزخمی گردیده و شش 

تن آنها بدست قوت های مشرتک اسیر شده است.

اسیر می گوید که عملیات تصفیوی و پیرشوی نیروهای امنیتی ودفاعی به شدت ادامه 

دارد.

طالبان در این مورد چیزی نگفته اند.

یادهای زندان 
| دور دوم   |  شامره 5   |  سه شنبه 12 اسد 1400
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در منطقه چه می گذرد؟
چی کسی به کشتی ارساییلی حمله کرده است؟

مـقـالـه

حامد علمی

نیروهای دولتی در تالقان عملیات 
تصفیوی آغاز کردند 
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در حالی که جنگ با گسرتده گی متام در کشور دمار از روزگار 

امنیتی در  نیروهای  از  مردم دراورده است، حامیت های مردمی 

رسارس کشور ادامه دارد. در همین حال رییس جمهور غنی و نیز 

محمد اسامعیل خان از رهربان جهادی افغانستان دیروز به شکل 

جداگانه خواهان بسج ملی مردم در حامیت از نیروهای امنیتی و 

ورود به میدان جنگ در برابر طالبان شده اند. 

نیروهای امنیتی افغانستان در طی بیست سال گذشته شکل گرفته 

اند و به عنوان یک نیروی مرشوع دولتی در برابر نابسامانی ها عمل 

می کنند و مردم آن را درک کرده اند. از این رو، یکی از اقدام های 

پسندیده ای که از چندی به این سو در کشور به مشاهده می رسد، 

حامیت گسرتده از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور می باشد. در 

دو ماه اخیر دیده شده است که فعالین جامعه مدنی و شامری از 

منایندگان مردم در پارملان و هم چنین دست اندرکاران برخی از 

رسانه های جمعی، با پوشیدن یونیفورم نیروهای امنیتی و دفاعی 

این میان اهدای  نیروها اعالم حامیت کردند. در  این  از  کشور، 

شاخه های گل از سوی فعالین جامعه مدنی در هرات، غور و برخی 

والیت های دیگر و به ویژه از سوی افراد دارای معلولیت قابل توجه 

بود. حامیت از نیروهای امنیتی و دفاعی یکی از مسوولیت های 

اخالقی است که خوشبختانه جامعه اکنون متوجه آن شده است. 

منی توان انکار کرد که اگر امنیت نسبی در این رسزمین وجود 

کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  فداکاری های  برکت  از  دارد، 

می باشد. این نیروها با بذل جان خویش در برابر تحرکات امنیت 

شکنانه به مقابله پرداخته و امنیت را 

با  تا مردم  تامین می کنند  در جامعه 

ادامه  را  زندگی خویش  آسوده  خاطر 

داده و از زندگی خویش لذت بربند.

امنیتی  وضعیت  که  نیست  شکی 

آن گونه که باید و شاید نیست و مردم 

در  افغانستان  رسزمین  در  ساکن 

زندگی  آرمانی  امنیتی  وضعیت  یک 

همین  منی توان  اما  منی کنند. 

با  که  گرفت  نادیده  را  نسبی  امنیت 

دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  فداکاری 

با  است.  آمده  به دست  رسزمین  این 

جدید  سال  آغاز  از  این که  به  توجه 

مالی متامی مسوولیت های امنیتی به 

شمول مدیریت و اجرای عملیات های 

نیروهای  عهده  به  امنیت  تامین 

است،  گرفته  قرار  افغانستان  داخلی 

حامیت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و قدرشناسی از جانبازی ها 

نیروها نقش بسیار جدی می تواند در بهرت  این  و فداکاری های 

شدن وضعیت امنیتی و دلگرم شدن نیروهای امنیتی به تامین 

بهرت امنیت در کشور داشته باشد.

یکی از خالهای بسیار جدی که در گذشته احساس می گردید، 

بی توجهی به کارکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود. حتی 

در سازوکاری که در خصوص نگرش و نگاه به نیروهای امنیتی 

بود،  شده  ایجاد  دولت  سوی  از  نیروها  این  عملکرد  و  دفاعی  و 

بود.  شده  ایجاد  نیروها  این  عملیات های  در  محدودیت هایی 

که  بود  داده  دستور  افغانستان  سابق  رییس جمهور  کرزی  آقای 

مسلح  نیروهای  با  مقابله  در  سنگین  سالح های  کارگیری  به  از 

مخالف دولت خودداری شود. دلیل آقای کرزی این بود که در 

استفاده از سالح های سنگین خسارت و تلفات ممکن است متوجه 

غیرنظامیان شود. این موضوع سبب شده بود تا قدرت تهاجمی 

و تخریبی نیروهای امنیتی و دفاعی در تقابل با مخالفان مسلح 

شدن  خوانده  برادر  دیگر  سوی  از  گیرد.  قرار  تاثیر  تحت  دولت 

کسانی که در قالب گروه های مسلح مخالف دولت عملیات های 

انتحاری را سازمان دهی و رهربی می کردند از سوی رهربی دولت، 

سبب می گردید تا بر روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تاثیر 

منفی بگذارد.

اجتامعی  اثر  به عنوان  که  مثبتی  نکات  از  یکی  می رسد  به نظر 

تغییر دولت در افغانستان قابل احساس و درک می باشد، همین 

تغییر نگرشی است که نسبت به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 

در  محدودیت  که  می شود  گفته  یک سو  از  است.  آمده  میان  به 

عملیات این نیروها نسبت به استفاده از سالح های سنگین رفع 

شده است و از سوی دیگر دیده می شود از سوی مردم نیز کوشش 

می شود تا قدرشناسانه نسبت به این نیروها برخورد صورت گیرد. 

در پیشنهادی که اخیرا در خصوص حامیت از نیروهای امنیتی 

و دفاعی مطرح شده است، نکات خوبی مورد اشاره قرار گرفته 

است. احرتام گذاری به نیروهای امنیتی و قدرشناسی نسبت به 

این نیروها باید به عنوان یک بخش از فرهنگ و عنعنات حاکم بر 

جامعه در آید.

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور پس از انتقال کامل مسوولیت های 

امنیتی از نیروهای بین املللی به نیروهای داخلی افغانستان، به 

اثبات رسانده اند که می توانند امنیت این کشور را به خوبی تامین 

کنند. با این که تالش زیادی از سوی نیروهای مسلح مخالف دولت 

صورت گرفت تا هم زمان با به عهده گرفنت متامی مسوولیت های 

امنیتی از سوی نیروهای بین املللی به نیروهای داخلی، تحرکات 

انفجار،  انتحاری،  خویش را در قالب سازمان دهی عملیات های 

گروهی و کارگذاری ماین های کنار جاده افزایش بدهند، اما دیده 

با  توانستند  خوبی  به  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  شد 

این تحرکات مقابله کرده و اثرات منفی تشدید تحرکات از سوی 

می رسد حامیت  به نظر  دهند.  کاهش  را  دولت  مسلح  مخالفان 

مردمی و گسرتده تر شدن این حامیت ها از این نیروها می تواند 

در تثبیت برتری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از نظر روانی و 

عملیاتی بر مخالفان مسلح دولت موثر شده و به تبع آن مردم نیز 

از وضعیت بهرت امنیتی برخوردار شوند. از این رو می توان گفت که 

با توجه به این که نتیجه حامیت مردم از نیروهای امنیتی و دفاعی 

دوباره در قالب بهره مند شدن از امنیت به خود مردم بر می گردد، 

نیروهای  از  جامعه  در  که  می کند  ایجاب  نیز  عمومی  مصلحت 

امنیتی و دفاعی به صورت جدی حامیت شود.

رشایط دشوار و نیاز حامیت از نیروهای امنیتی 

منابمع امنیتمی در والیمت تخمار می گوینمد که گمروه طالبان 

بمه  امنیتمی و مقاوممت مردممی  نیروهمای  بما  بمرای مقابلمه 

صمورت اجبماری از جوانمان ایمن والیمت رسبازگیمری را آغماز 

اند. کمرده 

حتمی  طالبمان  کمه  گوینمد  ممی  تخمار  محلمی  مسمووالن 

کمودکان زیر سمن را به عنموان جنگجو اسمتخدام می کنند.

عبدالخلیمل اسمیر، سمخنگوی پولیمس تخمار ممی گویدکمه 

جنگ جویمان طالبمان پس از ناکامی در ترصف شمهر تالقان 

و تلفمات سمنگین ایمن گمروه در نربدهمای چند روز گذشمته، 

حماال بمه رسبازگیمری اجبماری از جوانمان و نوجوانمان روی 

آورده انمد..

اسمیر ممی گوید کمه طالبان بمرای جلوگیری از تلفمات افراد 

مجمرب شمان در نربدهما، از جوانمان تازه اسمتخدام شمده در 

خطوط جنمگ اسمتفاده میکنند.

سماکنان ولسموالی اشمکمش تخمار به رشط نام نمربدن از آن 

هما در گمزارش ممی گویند کمه طالبان جوانمان و نوجوانان را 

بمه صمورت اجبماری مسملح سماخته و بمه خطموط نربد سموق 

داده کمه شمامری از ایمن جوانان در نربد بما نیروهای دولتی 

کشته شمده اند.

در همسمایه گمی تخمار از بدخشمان گمزارش ممی رسمد کمه 

شمامر زیمادی از جوانمان از مناطمق تحت حاکمیمت طالبان 

فمرار ممی کننمد و راه مهاجمرت به کشمورهای همسمایه را در 

پیمش گرفتمه اند.

منابمع محلمی در بدخشمان ممی گوینمد که جوانمان به دلیل 

تمرس از ایمن کمه مبمادا طالبان آن ها را مسملح سماخته و به 

خطموط نمربد بربنمد، از مناطق شمان بیرون می شموند.

طالبمان امما تما حماال در ایمن ممورد واکنشمی نداشمته انمد، 

پیمش از ایمن سمخنگوی طالبمان ادعما هما مبنمی بمر وضمع 

محدودیمت بمر زنمان و ممردم ملکمی در ولسموالی همای تخار 

و بدخشمان را کمه از سموی فعماالن حقموق برش مطرح شمده 

بمود، بمی بنیماد خوانمده و گفتمه بودنمد کمه ایمن شمایعات از 

سموی حکوممت بمرای تخریمب طالبمان انجمام ممی شمود.

پولیمس والیمت فاریماب اعمالم کرده اسمت کمه گمروه طالبان 

یمک کمودک را کمه پمدرش پیمش از ایمن عضموی نیروهمای 

امنیتمی کشمور بمود، شمالق زده اسمت.

دوشمنبه،  روز  فاریماب،  پولیمس  سمخنگوی  یمورش،  کریمم 

یازدهم اسمد  به رسمانه ها گفت که این کودک در روسمتای 

»کموه صیماد« ولسموالی شمیرین تگاب ایمن والیمت از سموی 

طالبمان شمالق زده شمده اسمت.

سمخنگوی پولیمس افمزوده اسمت که ایمن کودک ۱۲ سماله، 

جمان آغما نمام دارد و پمدرش در صفموف نیروهمای امنیتمی 

کشمور وظیفمه اجمرا می کمرد.

ولسموالی  تمرصف  از  پمس  پولیمس،  سمخنگوی  گفتمه  بمه   

بمه  امنیتمی  ایمن منسموب  از سموی طالبمان  شمیرین تگاب 

شمهر میمنمه متمواری شمد، اما خانمواده اش که در ولسموالی 

باقمی مانمده بمود، ممورد اذیمت طالبمان قمرار گرفتمه اسمت.

بمه بهانمه  کریمم یمورش گفمت کمه طالبمان ایمن کمودک را 

رحامنمه«  »بمی  پمدرش  اسملحه  دریافمت 

کرده انمد. لت و کموب 

ممورد  ایمن  در  هنموز  تما  طالبمان  گمروه 

اسمت. نگفتمه   چیمزی 

نبمود سماختامن و جمای مناسمب  کمبمود کتمب درسمی و 

آموزشمی از دغدغه های همیشمگی دانش آموزان بدخشمان 

اسمت.   بوده 

در سمال همای گذشمته تمالش همای زیمادی بمرای رفمع این 

دو مشمکل انجمام شمده اسمت امما هنموز همم در بسمیاری 

از مناطمق بدخشمان شماگردان در زیمر خیممه و در فضمای 

بماز درس ممی خواننمد و کمبمود کتمب درسمی همم مشمکل 

دیگمری دانمش آمموزان اسمت. 

مسمووالن در ریاسمت معمارف بدخشمان هم تالش کمرده اند 

از طریمق همای مختلف توجه نهادهمای دولتی و غیر دولتی 

بمه اعمامر سماختامن ها بمرای مکاتب جلب کننمد و کارهای 

همم انجمام شمده اسمت، امما این تمالش هما پاسمخگوی نیاز 

متمام دانمش آمموزان در بدخشمان نبوده اسمت. در کنار این 

دو مشمکل کمبمود آمموزگاران مسملکی همم چالمش عممده 

دیگر اسمت، 

در بسمیاری از ولسموالی همای دور دسمت بدخشمان ماننمد 

کمران و منجمان و واخمان و جاهمای دیگر کمبود آمموزکاران 

مسملکی مشمکل عمده اسمت. 

کتمب  کمبمود  کمه  می گوینمد  بدخشمان  در  دانش آمموزان 

درسمی چالمش عممده اسمت و تدریمس بمدون دسرتسمی به 

کتمب آموزشمی موثریمت چندانمی نمدارد. دانمش آمموزان در 

بدخشمان از وزارت معمارف انتقماد ممی کننمد کمه بما وجمود 

سمپری شمدن چند ماه سمال تعلیمی هنوز نتوانسمته اسمت 

کمه کتمب درسمی نصماب جدید به ایمن والیت انتقمال بدهد 

و در اختیمار دانمش آمموزان بگمذارد. محممد حسمن آموزگار 

در یکمی از مکاتمب بدخشمان میگویمد کمه نبمود کتمب یمک 

وارد  تمدرس  بمرای  او  کمه  زمانمی  و  اسمت  عممده  چالمش 

صنمف ممی شمود، منمی دانمد چگونمه مسمایل درسمی را بمه 

شماگردانی کمه کتمب ندارنمد، تدریمس کنمد. 

او ممی گویمد :«ایمن دشمواری را باید مسمووالن درک کنند و 

بمرای رفمع آن اقمدام مناینمد. روح الله محقمق، رئیس معارف 

بدخشمان همم چنمدی قبمل گفتمه بمود کمه مشمکل کمبمود 

کتماب را بمه وزارت معمارف افغانسمتان مطمرح کمرده اسمت. 

آقمای محقمق گفتمه بمود کمه بمر بنیماد وعمدۀ وزارت معمارف 

جهمت رفمع این مشمکل انتظار دارنمد که در سمال جاری به 

مشمکل کمبمود یما نبمود کتماب در معمارف این والیمت پایان 

داده شمود. 

پمس از بوجمود آممدن تغییمرات در نصماب جدیمد آموزشمی 

بایمد کتمب درسمی سمال گذشمته بمه چماپ می رسمید و در 

اختیمار دانش آمموزان قمرار می گرفمت امما آن گونمه کمه دیده 

می شمود تما هنموز ایمن وزارت قمادر بمه چماپ کتب آموزشمی 

جدیمد نشمده اسمت. مسمئولین وزارت معمارف گفتمه اند که 

رونمد قمرارداد چماپ کتمب درسمی نهایی شمده و قرار اسمت 

کمه بمه زودی چماپ شمده و در اختیار شماگردان قمرار گیرد. 

مسمووالن محلمی بدخشمان حماال از رسمیدن پنجماه همزار 

جلمد کتمب درسمی نصماب جدیمد آموزشمی بمه ایمن والیمت 

خمرب داده انمد و گفتمه انمد کمه بما رسمیدن ایمن کتماب هما 

بخشمی از کمبمود کتمب درسمی در بخمش تعلیمامت دینمی 

دفمرت  مسموول  رحیممی،  معراج الدیمن  شمود.  ممی  مرفموع 

ایمن  می گویمد،  بدخشمان  معمارف  ریاسمت  رسمانه های 

کتاب هما کمه تعمداد آن هما بمه ۵۰۷۱۲ جلد کتماب از صنف 

ششمم تما دوازدهمم بخش آموزش های اسمالمی  می رسمد، از 

کابمل بمه فیض آبماد منتقمل شمده اند. او می افزایمد کمه قمرار 

اسمت ایمن کتاب هما براسماس نیازمندی همای دانش آمموزان 

در ولسموالی ها توزیمع شمود و بمه دست رس شمان قمرار گیرد 

و مشمکل کم بمود کتماب آموزش همای اسمالمی در مکتب هما 

بدخشمان  در  آمموزگاران  و  آمموزان  دانمش  می شمود.  حمل 

انتظمار دارنمد که کتب درسمی نصاب جدیمد در بخش های 

دیگمر همم بمه این والیت فرسمتاده شمود تما در جریان سمال 

تعلیممی جدیمد بتواننمد از آن اسمتفاده کننمد

کمه  دارنمد  انتظمار  بدخشمان  معمارف  ریاسمت  مسمووالن   .

وزارت معمارف افغانسمتان بمه مشمکل کمبمود کتاب درسمی 

در معمارف بدخشمان توجمه ممی کند و این مشمکل در آینده 

مرفموع خواهد شمد.

منابع محلی در تخار؛ طالبان در تخار از 
جوانان سربازگیری می کنند

در اوج کمبود کتب درسی در بدخشان؛ پنجاه هزار جلد کتب 
نصاب جدید به بدخشان رسید 
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