
حمله طالبان به شهر فیض آباد 
عقب زده شد

امریکا و انگلستان از شهروندان خود خواسته اند که 
هرچه عاجل افغانستان را ترک کنند

ابراهیم رئیسی به حیث رئیس جمهور ایران حلف وفاداری یاد کرد
افغانستان در کجای سیاست رییسی قرار خواهد داشت؟

پیشنهاد جنرال دوستم به رییس جمهور غنی:
 در افغانستان باید وضعیت نظامی اعالن شود

»وزارت عدلیه در پی ساختن قانون حالت اضطرار است«
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پوست وخون  با  غارت گری  و  چپاول  گویا 

مردمان ما عجین شده است. حداقل در دو 

دهه ی اخیر، از بلندترین مقام های دولتی 

تا پایین ترین مامور حکومت متهم به این 

اند که هر چه در توان داشتند از اخالق 

ناحسنه ی چپاول گری امکانات و تجهیزات 

تصاویری  اکنون  بردند؛  بهره  عام املنفعه 

برخی محالت  مردمان  که  میدهد  نشان 

خود دست به تخریب و یا چپاور تاسیاست 

عامه در نبود دولت زده اند.

 از آنجا که سؤ استفاده از امکانات دولتی 

علل های  بزرگ ترین  از  چپاول گری  و 

حداقل  مردم  و  حکومت  میان  شکاف 

می شد؛  محسوب  اخیر  دهه ی  دو  در 

در حالی که طالبان پیش رویی های در میدان های جنگ 

دارند، جوبایدن رییس جمهوری امریکا دستور داده است که 

باید مواضع طالبان به بی 52 هدف قرار  داده شود. 

باز گشت به سیاست بی 52 از جانب امریکا در حالی که 

توافق میان طالبان و امریکا وجود دارد، به معنای شکست 

روند صلح افغانستان است. زیرا طالبان بعد از خروج امریکا 

فقط به نظامی گری روی آورده اند و به گفت وگوها پشت کرده 

اند. دولت افغانستان نیز چنین سیاستی را روی دست گرفته 

است.

این دستور جوبایدن در حالی ابالغ شده است که طالبان 

شهر شربغان پایگاه مارشال دوستم را ›ترصف کردند و فقط 

جنگ در گوشه این شهر بین ارتش و طالبان جریان دارد.

شهر شربغان مرکز والیت جوزجان دیروز به دست طالبان 

افتاد و پایگاه مارشال عبدالرشید دوستم به طور کامل به 

دست طالبان افتاده است.

به گزارش بی بی سی به نقل از منابع محلی، هاشم رئیس، 

والی جوزجان، رئیس امنیت ملی و یارمحمد دوستم، فرزند 

دوستم در تپه  »یتیم تاق خواجه گوگردک« مستقر شده اند و 

فرمانده پلیس و فرمانده تیپ ارتش در شاهراه شامره یک 

در کمربند رشقی شهر رفته اند. طالبان هم گفته که شهر 

شربغان مرکز والیت جوزجان را ترصف کرده اند.

نیروهای  و  ویژه  نیروهای  که  است  گفته  داخله  وزارت  اما 

مقاومت مردمی طالبان را دوباره از شهر بیرون خواهند کرد.

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

بدبختی افغانستان

روزنامهصبح 
افغانسـتان

4

2

2

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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سـرمـقـالـه

خــبـرششششش

خــبـر

مردم نباید مراکز عام املنفعه 
را تخریب یا چپاول کنند

سقوط شهر شربغان و برگشت 
امریکا به سیاست بی 52

نشست 

های دوحه و 

اسرتاتیژی 

2فریب

 پس از حملۀ موترمبب به خانه جرنال بسم الله محمدی وزیر دفاع کشور و 

تروردوخان مینه پال رییس مرکز رسانه های حکومت، سفارت خانه های امریکا 

و بریتانیا در کابل، از شهروندان خود می خواهند که با پروازهای تجاری و 

نسبت وخیم بودن اوضاع امنیتی؛ به رسعت از افغانستان خارج شوند.  

سفارت امریکا می نویسد: »سفارت ایاالت متحده از متام شهروندان امریکایی 

می خواهد افغانستان را به رسعت به وسیله پروازهای تجاری موجود ترک 

کنند. 

ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد.

او در مراسم تحلیفش در مقر مجلس شورای اسالمی در تهران روز پنجشنبه 

)۱۴ اسد( گفت که برای خدمت گذاری به مردم ایران و حامیت از عدالت 

تالش خواهد کرد.

در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، مقام های برخی از کشورها از جمله محمد 

ارشف غنی رئیس جمهوری افغانستان اشرتاک کرده بود.

درس های 
جنگ هرات؛ 

نقش ها و 
4بازی ها



در حالـی کـه قـرار اسـت 

یکـی  دیگـر  روز  چنـد  تـا 

دیگـر  هـای  نشسـت  از 

طالبـان  میـان  دوحـه  در 

کننـده  مذاکـره  هیـات  و 

اسـالمی  جمهـوری 

گـزار  بـر  افغانسـتان 

شـود، هنـوز هیـچ امیـدی 

نتایـج  بـه  رسـیدن  بـرای 

ملمـوس از ایـن مذاکـرات 

پیـش رو دیـده منـی شـود. زیـرا از 

نخسـتین دور نشسـت بین االفغانی 

در قطـر حـدود ۱۱ مـاه می گـذرد. 

میـان  بین االفغانـی  گفت وگوهـای 

هیـأت گفت وگوکننـده ی طالبـان و 

دولت افغانسـتان پـس از آن که گروه 

طالبـان بـا ایـاالت متحـده ی آمریکا 

موافقت نامـه ی صلـح امضـا کردنـد، 

آغـاز و بیش تـر از ۱۱ مـاه می شـود 

کـه ادامـه دارد. در ایـن مـدت، بارها 

طرفیـن گفت وگوکننده)هیأت هـای 

گـروه طالبـان و دولـت افغانسـتان( 

با همدیگـر روی اجنداهای مختلف 

نظـر  تبـادل  و  بحـث  اختالفـی  و 

کردنـد. نشسـت های صلـح دوحـه 

متعـددی  نشـیب های  و  فـراز  بـا 

روبـه رو بـوده و مـوارد مهمـی چـون 

نوعیت سـاختار نظام، تعدیل قانون 

اساسـی، آتش بـس، دوره ی انتقالی 

یـا حکومـت مؤقت و مسـائل مربوط 

بـه زنـان و حفـظ دسـتاوردهای دو 

و  افغانسـتان  دولـت  اخیـر  دحـه ی 

ایـن  در  بـود  مـواردی  از جملـه   ...

بی نتیجـه  بحث هـای  نشسـت ها 

در  زمانـی  سـکته گی  گاهـی  و 

کـرد. ایجـاد  مذاکـرات 

با این حال، مذاکـرات دوحه تا امروز 

کـه کوچک تریـن حرکـت  تنهـا  نـه 

نگذاشـته  صلـح  به سـوی  گامـی  و 

زمـان  اعـالم  از  پـس  بلکـه  اسـت، 

خـروج نیروهـای خارجـی از کشـور 

از سـه مـاه بدینسـو شـدت جنـگ و 

را  کشـور  امنیتـی  اوضـاع  وخامـت 

بیشـرت کرده اسـت. با ایـن وجود که 

طرفین خـودرا معتقد به قطع جنگ 

و پیـش روی در محـور یـک راه حـل 

متأسـفانه،  می دانسـتند،  سیاسـی 

گـروه طالبان به تعهد میـز مذاکرات 

خـود در میادین جنگ پُشـت کرده و 

با حمالت تهاجمی شـان در بیشـرت 

شـش  شـمول  پسـینبه  مـاه  دو  از 

بنـدرگاه تجارتـی بـر بیـش از ۱۵۰ 

ولسـوالی را در رستارس کشـور تحت 

تـرصف خـود درآوردنـد و ده هـا هـزار 

خانـواده بیجـا و در حـدود سـه صد 

هزار انسـان در رستارس کشـور آوارده 

شدند..

اقـدام ،  درواپسـین  طالبـان  گـروه 

بـا تـرصف سـپین بولـدک قندهـار 

از غیـر نظامیـان  حـدود ۱۰۰ نفـر 

را کشـته و بـه صدهـا تـن دیگـر را 

بـا  این گـروه  گرفته انـد.  گـروگان 

مالسـتان  ولسـوالی  تـرصف دوبـاره 

والیـت غزنـی، بـه قتـل عـام بیـش 

از ۴۰ نفـر اهالـی منطقـه پرداختـه 

مختلـف  مناطـق  در  همچنـان  و 

کشـور، شـهروندان را مجبور به ترک 

خانه هایشـان)کوچ اجباری( کردند.

دفـرت  کـه  درحالی سـت  ایـن 

منایندگـی سیاسـی سـازمان ملـل 

در افغانسـتان)یوناما( نیـز هفتـه ی 

گذشـته بـا نرش گزارشـی تلفات غیر 

و  شـوکه  آور  را  کشـور  در  نظامیـان 

نسـبت به ۱۳ سـال اخیر بی سـابقه 

گـزارش  براسـاس  کـرد.  توصیـف 

-یوناما، تلفات غیر نظامیان در شش 

ماه نخسـت سـال جـاری ۴۷ درصد 

افزایـش  بـه سـال گذشـته  نسـبت 

یافتـه کـه بیش تریـن قربانیـان آن را 

زنـان و کـودکان تشـکیل می دهـد. 

-یوناما- همچنـان۶۴ درصد عامالن 

تلفـات غیـر نظامیـان را گروه هـای 

تروریسـتی می دانـد و می گویـد کـه 

۳۹ درصـد تلفـات غیـر نظامیـان را 

گـروه طالبـان انجـام داده انـد.

میزبـان  دوحـه  این حـال،  بـا 

هیأت هـای گفت وگوکننـده ی گـروه 

طالبـان و دولـت افغانسـتان اسـت 

نشسـت ها  آغـاز  بـر  تالش هـا  و 

جریـان دارد و در عیـن زمـان دنیـا 

شـاهد راهربد »زمین سـوخته« گروه 

طالبان به نسـبت مـردم و جغرافیای 

کـه  پرسشـی  هسـتند.  افغانسـتان 

مطـرح می شـود، آیـا گفت وگوهـای 

دوحـه صلح می آورد؟ دورمنای صلح 

افغانسـتان چگونـه متصـور اسـت؟

افغانسـتان  جنـگ   کـه  آنجـا  از 

و  نیسـت  داخلـی  پدیـده ی  یـک 

منافـع  تالقـی  و  رقابـت  نتیجـه ی 

صلـح  بیرونی سـت،  کشـورهای 

بیرونـی  نسـخه ی  نیـز  کشـور  در 

تفاهـم  نتیجـه ی  در  کـه  می طلبـد 

و  منطقـه  اسـتخبارات  و  کشـورها 

فرامنطقـه پیچیـده شـده باشـد. بـا 

این حـال، گـروه طالبـان بـه شـمول 

بـه  دیگـر  تروریسـتی  گـروه  ده هـا 

شـده گان  دسـت پرورده  عنـوان 

نیابتـی  منافـع  پیش برنـده گان  و 

بیرونـی، هیچ گونه تعهـدی اخالقی 

به نسـبت تعهدات و رسالت انسانی 

افغانسـتان  شـهروندان  برابـر  در 

عملکردهـای  و  قرائـن  از  ندارنـد. 

ایـن و سـایر گروه هـا طـی دو دهه ی 

توافـق  از  پـس  به خصـوص  اخیـر، 

صلـح، دوسـتی و همکاریبـا ایـاالت 

می شـود  آشـکار  آمریـکا  متحـده ی 

دنیـای  بـا  مشـکل  این گـروه  کـه 

مسـأله ی  و  کفـر  گفتـامن  و  غـرب 

این هـا  بلکـه  نداشـتند،  اشـغال 

بهانه هـای بیـش در جهـت تـرصف 

بـا  افغانسـتان  به نـام  جغرافیـای 

اشـاره ی کشـورهای چون پاکسـتان 

و منفعت دهـی بـه کشـورهای چون 

نیسـت. ایـران 

کـه  کـرد  درک  میشـه  به وضـوح 

اسـرتاتژی  حامـالن  طالبـان  گـروه 

و  نیسـتند  بیـش  منفعت محـوِر 

راهربد»زمیـن سـوخته« که بیشـرت با 

قصـاوت، تاریک اندیشـی و توحـش 

ذاتـی این گـروه نزدیکیـت دارد، در 

پـی عملـی سـازی اجنداهای شـان 

و  منطقـه  کشـورهای  همـکاری  بـا 

هسـتند. فرامنطقـه 

بـا  طالبـان  گـروه  عین زمـان،  در 

سـتیج قطر-دوحه در پی  زمینه های 

تعامـل بـا دنیا)کشـورهای اروپایـی، 

روسـیه، ایران و چین و ...(هستند و 

بـا اسـتفاده از این فرصت بـه عنوان 

قابـل  جایـگاه  فریـب،  اسـرتاتیژی 

آوردنـد. به دسـت  نیـز  مالحظـه ی 

بین االفغانـی  مذاکـرات  بهانـه ی 

جـز زمینـه ی فریب دهـی پروسـه ی 

صلـح بیـش نیسـت و در ایـن مـدت  

موفـق شـدند تـا اسـرتاتژی دولـت 

افغانسـتان را گمراه، بیش از ۶ هزار 

نهایـِت  آزاد و در  را  زندانیـان شـان 

طالبـان  گـروه  دوحـه،  مذاکـرات 

کم تـر از امـارت طالبانـی، رشیعـت 

منحـرص بـه فـرد و رویکـرد و عملکرد 

را منی خواهنـد. نـود  دهـه ی 

نهایتـاً؛ دفـرت سیاسـی طالبـان در 

قطـر و گفت وگوهـای بـه اصطـالح 

صلـح بین االفغانـی در دوحـه منافع 

ضمنـی و بیشـرت از گفتـامن صلـح 

واقعـی را بـرای طالبان در پـی دارد. 

مدنظـر  گزینـه ی  تنهـا  این گـروه  و 

شـان تهاجم و اشغال جغرافیا است 

و بـس!

نتیجه تـاً، به وضوح میشـه درک کرد 

کـه دوحـه صلـح منـی آورد و منطـق 

اصطـالح  یـک  سیاسـی  راه حـل 

وارداتـی و بهانه ی خـوب برای خروج 

نیروهـای خارجـی از کشـور بـود. به 

یقین که رسنوشـت صلح در میادین 

جنگ مشخص می شود،راهربدی را 

که دولت افغانسـتان در پیش گیری 

آن بـا ضعف هـای متعـددی مواجـه 

است.

نشست های دوحه و اسرتاتیژی فریب
متأسفانه اکنون برخی از شهروندان و روستاییان 

این رسزمین در واپسین رویداد ها تالش بر به یغام 

بری مراکز عام املنفعه از جمله تجهیزات مکاتب و 

سایر تأسیسات دولتی منودند، در نتیجه ی اخرین 

رویدادهای امنیتی در کشور، طبق اسناد تصویری 

و ویدیو کلیپ هایی که در دست رس است آن عده 

تأسیساتی که در نتیجه ی اشغال گروه طالبان در 

محلی به دسرتس عام مردم قرار گرفته، متأسفانه 

مورد ترحم امتیاز خواران خود نیز واقع نشدند و 

تجهیزات  از  بخشی  عجوالنه  و  افتخارانه  هریک 

اداری همچون میز و چوکی، دروازه و کلکین فرش و 

مبل و سایر امکانات را مورد چور و چپاول قرار دادند 

و حتا برخی ساحات را تخریب کردند.

بدون شک که اگر رژیم ها و حکومت ها تغییر منایند 

به  های جنگ دست  بین طرف  در  یا ساحات  و 

دست شوند، در هر حالت ممکن ساختامن های 

مکاتب و مدارس، تجهیزات اداری دفاتر دولتی در 

نقاط مختلف کشور و تأسیسات عام  املنفعه ی دیگر 

چون پُل و پُلچک ها و کانال های آبیاری از جای به 

جای دیگری قابل انتقال نیستند و در هر زمان و 

تحت نفوذ هر رژیم و ایدئولوژی قابل استفاده ی 

همین مردمان هستند.

بناً، الزم است که مردم حداقل به خود و آینده ی نسل 

و فرزندان خود درنگ و توجه بکنند. متوجه باشیم 

که با ویران کردن درب و دروازه مکاتب چندین سال 

تحصیل فرزندان تان را عقب می اندازید. با چور و 

عام  امکانات  و  دولتی  تأسیسات  تجهیزات  غارت 

املنفعه به میلیون ها افغانی به خود رضر و به ماه ها 

و سال ها کار و رسنوشت اجتامعی-سیاسی تان را 

به ابهام مواجه می سازید. 

تاریخ  و قضاوت  نسل  برابر یک   در  که  امیدواریم 

شک  بدون  منائیم.  برخورد  مسؤوالنه  و  عاقالنه 

که آینده ی هر یک انسان این رسزمین به همین 

جغرافیا متکی است و مسؤلیت ایامنی، وجدانی، 

شهروندی و انسانی ما ایجاب می کند تا با نهایت 

متام در خدمت و حفاظت تأسیسات عام املنفعه 

که در نهایت قابل استفاده خود ما هستند، کوشا 

باشیم.

تباهی  ماعمل  خود  شهروندان  نباید  این  بنابر 

خویش باشند؛ زیرا همین کافیست که طرف های 

جنگ خواسته یا ناخواسته بسیاری از تاسیسات را 

ویران کردند و یا اینکه طالبان خود به دالیلی دست 

به ویرانی مکان ها زده اند یا تاسیسات و مناطقی 

در مبباران ها ویران شده است؛ اما وقتی که مردم 

در این کار پیش قدم می شوند، دیگر چگونه بتوانیم 

کدام کشور یا گروه را سبب ویرانی افغانستان قلم 

داد کنیم. 

این سوال که چرا هنوز ما اهمیت داشنت امکانات 

زنده گی را درک منی کنیم و جرا این شهروندان 

خود داشته های خویش را به ویرانی می کشند و 

داشته های خویش و ملت را تباه می کنند، زجر آور 

و تکان دهنده است. این در حالی است که همین 

مردم باید حافظ تاسیاست عامل املنفعه ای باشند 

که طی این بییست سال به کمک جهان ساخته 

شده است. اما متاسفانه که نتیجه و انتظار بر عکس 

شده است. وای بر ما.

ادامه از صفحه اول

مردم نباید مراکز عام املنفعه 
را تخریب یا چپاول کنند
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نویسنده:
عبدالقادر فقیرزاده



پیشنهاد جرنال دوستم به رییس جمهور غنی: در افغانستان باید 

وضعیت نظامی اعالن شود

»وزارت عدلیه در پی ساخنت قانون حالت اضطرار است«

مارشال عبدالرشید دوستم در پیشنهادی به رییس جمهور کشور 

گفته است که دولت باید وضعیت نظامی در کشور اعالم کند.

در همین حال یک منبع دیگر در وزارت عدلیه می گوید که این 

وزارت از مدتی به این طرف کار روی تسوید قانون حالت  

اضطرار را روی دست گرفته است. 

منبع می گوید که قرار است این قانون بعد از نهایی شدن مسوده 

آن به کابینه و پس ایجاد اصالحات الزم به شورای ملی ارایه شود. 

وزارت عدلیه هنوز به گونه رسمی در این خصوص چیزی نگفته 

است.

اما اعالم وضعیت نظامی در کشور بخشی از طرح امنیتی مارشال 

دوستم است که از سوی رییس جمهور غنی رد نشده است.

احسان نیرو سخن گوی حزب جنبش ملی می گوید که مارشال 

از  یکی  در  بزرگ  که یک نشست  است  کرده  پیشنهاد  دوستم 

آن  در  و  برگزار شود  رهربان سیاسی  با حضور  قطعات کامندو 

وضعیت نظامی در کشور اعالم گردد.

به گفتۀ او در دو روز آینده ممکن است که این طرح به صورت 

رسمی اجرایی شود.

سخنگوی حزب جنبش گفت که رسیده گی به وضعیت عمومی 

محورهای  از  کشور  شامل رشق  و  شاملی  والیت های  کشور، 

گفت وگوی مارشال عبدالرشید دوستم با رییس جمهور غنی بوده 

است.

نیرو افزود که امنیت شهر کابل و کمربندی های آن، میدان هوایی 

بین املللی حامد کرزی، ایجاد قوه منظم در شامل کشور و نظارت 

از وضعیت شهر کابل توسط امنیت ملی از دیگر محورهای طرح 

امنیتی مارشال دوستم است.

مارشال دوستم با توجه به وضعیت امنیتی شهر شربغان به رییس 

جمهور پیشنهاد کرده است که ۵۰۰ نیروی قطعه خاص را به 

جوزجان اعزام کند که از سوی رییس جمهور غنی پذیرفته شده 

است.

و  امنیتی در جوزجان  اوضاع  از وخم شدن  بعد  جرنال دوستم 

فاریاب از ترکیه به کابل آمده است و با رییس جمهور غنی داکرت 

عبدالله و دیگر مقامات حکومتی و رهربان سیاسی دیدار کرده 

است. 

در  نظامی  حکومت  گیری  شکل  نهاد  پیش  که  است  گفتنی 

افغانستان و نیز روی دست گرفنت مسوده قانون حالت اضطرار 

در حالی مطرح شده است که اخیرا اوضاع امنیتی در کشور رو 

به وخامت گذاشته است و شامری از شهرهای کشور در جنگ 

شدید با طالبان به رس میربند و شهر زرنج در نیمروز و شربغان در 

جوزجان تقریبا به دست طالبان افتاده است.

ادامۀ جنگ در اطراف خانۀ مارشال دوستم 

در همین حال مقامات محلی در والیت جوزجان می گویند که با 

هجوم طالبان به مرکز والیت جوزجان، جنگ همچنان ادامه دارد 

و طالبان توانستند پرچم سفید خودو را در میدان مرکزی شربغان 

نصب محمدکریم جوزجانی، مناینده مردم جوزجان در مجلس 

منایندگان می گوید که هم  اکنون در اطراف ریاست امنیت ملی 

و تیپ ارتش مستقر در مرکز شهر و محل »۵۰۰ فامیلی« )اطراف 

خانۀ جرنال دوستم( جنگ ادامه دارد. به گفتۀ او طالبان با ترصف 

زندان شربغان، همۀ زندانیان را رها کرده اند. طالبان نیز با نرش 

تصاویر ویدیویی افرادی را نشان می دهند که درحال عبور از یک 

جاده هستند. آنان نیز مدعی هستند که قادر به ترصف زندان و 

رهایی آنان شده اند. به گفتۀ آقای جوزجانی، نیروهای کمکی تازه 

به شهر شربغان رسیده اند. ایشان افزودند که صبح امروز خربهای 

درباره کشته شدن والی جوزجان از سوی طالبان نیز شنیده شده 

است. همچنین گزارش های رسیده از والیت بلخ در همسایگی 

جوزجان نیز حاکی از این است، که صبح امروز جنگ شدید در 

»پل امام بُکری و کُود برق« که در نزدیکی قول اردوی ۲۰۹ شاهین 

سیدمصطفی  است.  شده  رشوع  قراردارد،  افغانستان  ارتش 

پیش  هاوان  فایر   ۱۱ که  می گوید  دهدادی  ولسوال  سادات، 

از چاشت روز شنبه در شامل و غرب قول اردوی ۲۰۹ شاهین 

اصابت کرده است که شامری از این خمپاره ها بر مناطق مسکونی 

فرود آمده  که تلفات جانی نداشته ولی خسارت مالی به بار آورده 

است. این در حالی است که روز گذشته طالبان با ترصف شهر 

زرنج، مرکز والیت نیمروز در مرز ایران توانستند که اولین مرکز یک 

والیت را به ترصف خود در آورند.

 جنگ در سایر والیت ها

در همین حال جنگ در سایر والیت ها ادامه دارد و مراکز برخی 

از والیت ها شدید ترین جنگ را تجربه کرده اند.

شهر هرات، تالقان، فیض آباد، لشکر گاه و شهر قندها و همین 

طور شهر غزنی شاهد حمالت شدید طالبان و مقاومت دولت بوده 

است. در این شهر ها خانه های مردم و دوکانها و مراکزعامه به 

شدت آسیب دیده اند و هزاران تن طی هفته گذشته بی خامنان 

شده اند.
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پیشنهاد جنرال دوستم به رییس جمهور غنی:
 در افغانستان باید وضعیت نظامی اعالن شود

»وزارت عدلیه در پی ساختن قانون حالت اضطرار است«

امریکا و انگلستان از شهروندان...
کاهش  و  امنیتی  نگرانی های  به  توجه  با  سفارت 

کمک  برای  محدودی  بسیار  توانایی  کارمندانش 

حتا  محدودیت  این  و  دارد  امریکایی  شهروندان  به 

شامل کابل می شود«. سفارت آمریکا توضیح می دهد 

به  آوریل ۲۰۲۱  آن کشور در ۲۷  وزارت خارجه  که 

امنیتی دستور داد که  دلیل خشونت و تهدیدهای 

کارمندان غیررضوری که کارهایشان از مکان خارج از 

افغانستان اجرایی است، از این کشور خارج شوند. بر 

اساس تهدیدشناسی امریکا، افغانستان در سطح ۴ 

قرار می گیرد که به دلیل جرم، تروریسم، شورش های 

مدنی،   آدم ربایی، منازعه مسلحانه و کووید ـ ۱۹ سفر 

به این کشور ممنوع است. 

پروازهای داخلی در افغانستان و رفت و آمدهای زمینی 

خارج از کابل نیز به شدت محدود گزارش شده است. 

بر اساس این طبقه بندی پروازها می توانند لغو شوند 

و جاده ها نیز مسدود گردند. هم زمان، سفارت بریتانیا 

زیادی  بسیار  »احتامل  که  می نویسد  دربیانیه ای 

وجود دارد که تروریست ها حمالتی را در افغانستان 

نهایی نشده است  انجام دهند. نوع معین حمالت 

و پیچیده گی آن بیشرت است. باید متوجه باشید به 

صورت کلی تهدیدهای فزاینده ای متوجه منافع غربی 

در کابل وجود دارد. از دستورهای مقام های محلی 

پیروی کنید. خطر باالی آدم ربایی در رسارس کشور 

وجود دارد«

. این هشدارها پس از حملۀ انتحاری پیچیده به خانه 

بسم الله خان محمدی،  رسپرست وزارت دفاع و ترور 

دواخان مینه پال، رییس مرکز اطالعات و رسانه های 

حکومت در روزهای گذشته صادر می شود. طالبان 

از  است.  گرفته  عهده  به  را  دو حمله  هر  مسوولیت 

سوی دیگر، با به بن بست خوردن گفت وگوهای صلح، 

را در والیت های  شورشیان طالبان حمالت وسیعی 

جنگ  و  است  انداخته  راه  کشور  جنوبی  و  شاملی 

شدید در شربغان، تخار، لشکرگاه و قندهار جریان 

خواهان  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  دارد. 

بین  معنادار صلح  ادامه مذاکرات  و  فوری  آتش بس 

طالبان و دولت افغانستان شده است.

درس های 
جنگ هرات...

نشین شده و یا در کابل و جاهای دیگر به آرامی زندگی می 

کنند و اگر هم دستی بر آتش دارند این دست در یک فاصله 

معین دور نگه داشته می شود. نسل دوم طالبان که عمدتا 

با نیروهای خارجی در جنگ بودند، امروز کمرت در صحنه 

نربد ها حضور دارند. این نسل یا کشته شده و یا خانه نشین 

و معلول است. نسلی که فعال می جنگد نسل سوم طالبان 

است، افرادی میان 15 تا 25 سال که بخشی از عمر شان 

را در مدارس پاکستان شستشویی مغزی شده و بعد به جنگ 

افغانستان فرستاده شده اند.این نسل که فقط جنگ کردن 

را آموخته با آن نسلی که در قطر و کویته و پشاور وجود دارند، 

به هیچ صورت خواهان صلح و امنیت در افغانستان نیستند. 

آن ها به قرایتی از دین دست یافته و آن را برحق می دانند 

که در آن جایی برای آزادی های انسانی، حقوق برش، حقوق 

بسیار  و  روشن  منونه  ندارد.  وجود  دموکراسی  و  شهروندی 

ابتدایی آن مال مجیب الرحمن انصاری در هرات است که 

عمال می گوید دموکراسی یعنی کفر و الحاد. براین اساس 

فکر کردن به صلح با طالبان فکری اشتباه و بالهت محض 

است. 

میان  همبسته گی  ایجاد  و  مردمی  نیروی  به  اتکا   -3

مردم 

هرات امروز به بسرتی از حامیت های مردمی تبدیل شده 

است. شهر هرات امروز زیبا تر و رنگین تر از هر زمان دیگری 

به چشم می خورد. جوان و پیر هراتی امروز تنها به فکر دفاع 

از شهر خود و ارزش هایی استند که به آن ها باور دارند. این 

همبسته گی در طول این سال ها وجود نداشته است. گروه 

های مختلف، جریان های سیاسی مختلف و حتا شهروندان 

از منافع  بودند و حتا  برابر هم قرار گرفته  عادی گاهی در 

فردی و گروهی خود دفاع می کردند. اما امروز در هرات این 

فضا کمرت به چشم می خورد و حتا اگر افرادی تالش می 

کنند که به آن دامن زنند، بسیار به زودی از سوی همفکران 

و هم تباران خود مورد نقد و انتقاد قرار می گیرد. این نوع 

همبسته گی را فقط می توان در لحظات دشوار تاریخی در 

به  تواند  می  مردم  همبسته گی  کرد.  احساس  مردم  میان 

رمز پیروزی تبدیل شود. این جا بحث بر رس ارشف غنی و 

حکومت سه نفره نیست. این حکومت تا بخواهید مردم را از 

خود رانده است. دیگر کسی به غنی و طبل توخالی تبدیل 

پنج حلقۀ کذایی  و  اقتصادی  به چهارراه  افغانستان  کردن 

منطقه یی باور ندارد. اما به خود و آینده خود باور دارد. به این 

باور دارد که نگذارد دیگر رای و نظر او فروخته شود. این درس 

های مهم جنگ هرات در کنار بسیاری از درس های دیگر 

می تواند باشد که به گونه اجاملی به آن ها پرداخته شد. 

ابراهیم رئیسی به حیث رئیس...

به گزارش رسانه های ایرانی، چندین مقام خارجی 

به شمول رئیس جمهوری عراق و رئیسان پارملان 

نایجر، سوریه، تاجیکستان، ازبیکستان و تانزانیا به 

مراسم تحلیف رئیسی دعوت شده بودند.

آقای رییسی در مراسم تحلیف خود گفت که تحریم ها 

بر ایران، باید برداشته شوند و به گفته رئیسی برای 

رسیدن به این هدف از هر طرح دپلوماتیک حامیت 

می کند.

از ماه اپریل به این طرف شش دَور گفت وگوها میان 

ایران و قدرت های جهان در ویانا پایتخت اتریش به 

هدف احیای توافق نامه هسته ای برگزار شده است.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان خرب داده است که 

ارشف غنی، رئیس جمهور این کشور برای رشکت در 

مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران عازم آن کشور شد 

و در دیدارهایش با رییس جمهور جدید جمهوری 

اسالمی ایران برمحور گسرتش روابط میان دو کشور 

با همتای ایرانی اش گفتگو کرد.

بربنیاد این اعالمیه، در این سفرمحمد رسور دانش 

معاون دوم ریاست جمهوری، محمد حنیف امتر، 

وزیر امور خارجه افغانستان و عبداملتین بیک رئیس 

دفرت رئیس جمهور وی را همراهی کردند.

رئیس جمهور افغانستان در حالی در مراسیم تحلیف 

رییس جمهوری اسالمی ایران سفر رشکت کرده بود 

که جنگ در افغانستان شدت گرفته  و طالبان به 

خشونت های خود تشدید بخشیده اند. 

دولت اففانستان با این انتظار به این رفته است که 

تا سیاست آن دولت را از رابطه با طالبان به رابطه 

دولت با دولت تغییر بدهد. در افغانستان انتظار این 

ایران در زمینه دست رسی  است که دولت جدید 

افغانستان به صلح همکاری کند. 

پیش از این طالبان در دوران آقای روحانی چندین 

سفر به تهران داشتند اما هنوز نتیجه آن سفر ها 

ملموس نیست. در مورادی این سفر طالبان به ایران 

در هامهنگی ایران با دولت افغانسان خوانده شده 

است و در مورادی هم مورد انتقاد دولت افغانستان 

قرار داشته است. مردم افغانستان انتظار دارند که 

افغانستان  به  خاصی  جایگاه  ایران  جدید  دولت 

امر دست رسی  در سیاست خارجی آن کشور در 

افغانستان به صلح قایل شود و نیز انتظار دارند که 

آقای رییسی بتواند سیاست آن کشور را در جهت 

حامیت و همکاری با مهاجران افغانستان بر بنیاد 

در  جنگی  و  بحرانی  رشایط  در  همجواری  حسن 

افغانستان متامیل سازد.

ابراهیم رئیسی  بااین حال هنوز روشن نیست که 

رئیس جمهور جدید ایران با در نظر داشت رشایط 

کنونی منطقه، چه سیاستی را در قبال افغانستان 

در پیش خواهد گرفت.

چرا ولسوالی کران و 
منجان...

معـدن  تریـن  بـزرگ  منجـان  و  کـران  ولسـوالی   -2

الجـورد افغانسـتان را در خـود دارد، هـر چنـد در حال حارض 

اسـتخراج معـدن الجـورد متوقف اسـت، امـا اگر طالبـان این 

معـدن را بـه کنـرتول بگیرنـد، اسـتخراج غیـر قانونـی از رس 

گرفتـه مـی شـود و طالبـان بـا اسـتخراج ایـن الجـورد بـه یک 

منبـع بـزرگ اقتصـادی دسـت مـی یابنـد و بـا فـروش الجورد 

مـی تواننـد جبهـات خـود را از لحـاظ مالـی بیشـرت تقویـت 

کننـد و اسـتخراج معـدن الجـورد را به صورت غیـر فنی ادامه 

خواهنـد داد. ایـن دو مسـاله بـرای طالبـان بسـیار اهمیـت 

دارد و آن هـا تـالش مـی کننـد که ایـن منطقه اسـرتاتژیک را 

تـرصف کننـد. حـاال دولت افغانسـتان باید از این ولسـوالی و 

نیروهـای مسـتقر در آن قویـا حامیـت کنـد تا ولسـوالی کران 

و منجـان بـه دسـت طالبـان سـقوط نکنـد. 

مسـاله دیگـری کـه کـران و منجـان بـرای طالبـان   -3

و  مردمـی  نیروهـای  احتـامال  کـه  اسـت  ایـن  دارد  اهمیـت 

در  طالبـان  بـر  ولسـوالی  ایـن  طریـق  از  امنیتـی  نیروهـای 

ولسـوالی یمـگان حملـه کننـد و بـا تـرصف یمـگان و جـرم 

طالبـان بخشـی از بدخشـان را دسـت بدهنـد. اگـر کـران و 

منجـان از دسـت برود، میزان آسـیب پذیری پنجشـیر بیشـرت 

مـی شـود و در عیـن حال اسـتخراج غیـر فنی معـدن الجورد 

از رس گرفتـه مـی شـود و ایـن کار مـی توانـد تبعـات بـدی بر 

معـدن الجـورد بگـذارد.
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جنگ هرات ابعاد تازه یی از قضیه افغانستان را برمال کرد. 

این جنگ که وارد دوازدهمین روزخود شده است، نشان داد، 

اگر اراده و حامیت مردمی وجود داشته باشد، هیچ نیرویی، 

با متام امکانات و تجهیزات داخلی و خارجی، توانایی مقابله 

با نیروهای امنیتی را پیدا نخواهد کرد. جنگ هرات هرچند 

به صورت غافل گیرانه آغاز شد، و حتا در روزهای اول بیم 

آن می رفت که این شهر به دست طالبان سقوط کند، اما 

رفته رفته وقتی پای حامیت های مردمی از مقاومت گران در 

صحنه پر رنگ تر شد، طالبان با وجود آماده گی های فراوان 

برای به زانو در آوردن این شهر، خود را ناتوان در برابر موج 

حامیت های مردمی احساس کرد و دوباره به هامن تاکتیک 

جنگ و گریز روی آورد. چند عامل اساسی را در جنگ هرات 

می توان برجسته کرد، که می تواند در نقاط دیگر کشور نیز 

با الگو برداری از آن جبهۀ طالبان را به شکست وادارکند.

نقش رهربی کننده محمد اسامعیل خان به عنوان   -1

رهرب مقاومت مردمی

تسخیر  فکر  به  که  لحظاتی  نخستین  هامن  از  طالبان 

غرب  حوزه  سیاسی  و  اقتصادی  شاهرگ  عنوان  به  هرات 

به  نسبت  بودند،  افتاده  کشور 

هرات  در  خان  اسامعیل  حضور 

به عنوان چهره جهادی، مقاومت 

به  بودند.  هراسان  مردمی  و  گر 

همین دلیل طالبان تالش کردند 

از طریق  و  نیرنگ  و  با خدعه  که 

به خود  نزدیک  امامان  برخی مال 

و  کرده  اغفال  را  خان  اسامعیل 

شهر هرات را بدون هیچ مقاومتی 

به ترصف خود درآورند. دو روز پیش 

عده  هرات،  های  درگیری  آغاز  از 

یی از مال های نزدیک به طالبان 

از  و  رفته  اسامعیل خان  خانه  به 

طالبان  برابر  در  که  خواستند  او 

سالح برندارد و بگذارد که آن ها وارد شهر شوند. این مال 

ها تنها به تشویق اسامعیل خان برای عدم مقابله با طالبان 

اکتفا نکرده و حتا تالش کرده بودند که موجب هراس این 

این  از  تا  آبدیده جنگ های چهل ساله کشور شوند،  مرد 

طریق بتوانند که نقش او را در پاسداری از هرات تضعیف 

کنند. این مال ها استدالل کرده بودند که در برابر طالبان 

به عنوان یک جریان دینی مقاومت کردن اشتباه است و 

باعث می شود که خون های زیادی در هرات ریخته شود. 

اسامعیل خان اما با شنیدن این سخنان پیام واضح خود 

برای پاسداری و دفاع از هرات و مردم آن را به طالبان رساند. 

او گفته بود که این جنگ، جنگ دولت با طالبان نیست و 

بلکه جنگ بیگانه گان برای بی عزت کردن و حاکمیت بر 

مردم افغانستان است و من در برابر چنین طرح و برنامه یی 

هیچ راهی به جز از دفاع منی بینم. هامن شد که پیرمرد 75 

ساله هم چون رستم داستان پا به میدان گذاشت و در برابر 

هجوم طالبان و ایادی شان مردم را به مقاومت تشویق کرد. 

در آغاز هرچند برخی از سیاسیون و جبهات دیگر کمرت از 

اسامعیل خان حامیت داشتند ولی به مرور زمان حامیت از 

اسامعیل خان به دفاع از هرات و حتا افغانستان ارتقا پیدا 

کلیدی  در دفع هجوم طالبان  اسامعیل خان  نقش  کرد. 

و اساسی بود و اگر چنین شخصیت متبارز و آزموده شده 

یی منی بود، بدون شک امروز هرات وضع و حال کنونی 

را نداشت و چه بسا که به وسیله عده یی از مبلغان طالبان 

حاال به شهری اشغال شده تبدیل شده بود. نکته اساسی 

از دست داده  از دولت  را  اعتامد خود  این است که مردم 

اند و خود را در برابر هجوم طالبان بی پناه می دیدند. در 

یک کالم امروزچهره تازه یی از اسامعیل خان را در هرات 

می بینیم. چهره که رگه های از دیروز را به عنوان امیر و 

مقاومت گر دارد ولی تفاوت های را نیز می توان شاهد بود. 

او امروز به نکته اتکا مردم برای نجات و تعیین آینده تبدیل 

شده است.
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جنگ هرات و حتا دیگر مناطق کشور نشان داد که هیچ 

امیدی به صلح طالبانی وجود ندارد. نسل فعلی طالبان که 

در سنگرها می جنگند، به مراتب قسی القلب تر، افراطی 

تر و غیرانعطاف پذیرتر از نسل های پیشین این گروه اند. 

طالبان سه نسل دارند: نسل نخست آن ها که در سال های 

70 بر بخش های از افغانستان به دالیل خاص دست پیدا 

کردند، امروز از صحنه جنگ بیرون استند. شامری از آن 

ها در رهربی این گروه قرار گرفته و در پی کسب مرشوعیت 

سیاسی برای همقطاران شان استند و شامری دیگر خانه 

درس های جنگ هرات؛ نقش ها و بازی ها

یـک  امـن میـدان جنـگ شـد رسانجـام طالبـان در  شـهر 

اقـدام بـی پیشـینه تـالش کردنـد که شـهر فیـض آبـاد مرکز 

بدخشـان را بـه اداره خـود در آوردنـد، ایـن گـروه حمـالت 

گسـرتده را برای ترصف این شـهر از اسـتقامت های مختلف 

آغـاز کردنـد. از رس شـب تـا صبـح بـه روی همدیگـر گلولـه 

تبادلـه کردنـد، امـا در پایـان شـب نیروهـای امنیتـی موفق 

شـدند کـه طالبـان را عقـب بزننـد و حمـالت گسـرتده ایـن 

گـروه را نـاکام سـازند. تبادل آتش و غـرش گلوله خواب را از 

چشـم سـاکنان شـهر فیض آبـاد مرکز بدخشـان ربـوده بود، 

اکرثیـت مـردم شـب نخوابیدنـد و شـبی بـا ترس و تشـویش 

را سـپری کردنـد. منابـع امنیتـی در بدخشـان میگوینـد که 

در ایـن درگیـری هـا 35 طالـب مسـلح کشـته، 20 تـن بـه 

شـمول مولـوی عتیـق اللـه فرمانـده نـام نهـاد طالبـان برای 

ولسـوالی ارغنجخـواه زخمی شـده اند. گزارش شـده اسـت 

کـه هفـت نیـروی امنیتـی نیـز جـان باختـه و 12 تـن دیگـر 

شـان زخمـی شـده انـد، بـه گفتـه منبـع سـه تـن از افـراد 

ملکـی در در شـهر فیـض آبـاد جـان باختـه انـد. 

خانـه نقیـب اللـه ثاقبیـار رییـس اطالعـات و فرهنـگ مـورد 

اصابـت مرمـی قرارگرفتـه و آتـش سـوزی هـم شـده اسـت، 

در ایـن رویـداد بـه کسـی آسـیب نرسـیده و آتـش سـوزی 

بـدون خسـاره زیـاد مهـار شـده اسـت. طالبـان تـا هنـوز در 

مـورد چیـزی نگفتـه انـد. کاربـران شـبکه هـای اجتامعی از 

پایمـردی نیروهـای و مدیریـت سـتایش کـرده انـد.

رسـانه های  بـا  جنـگ   ۲۰ طـول  در  کـه  افغان هایـی 

بـا  حـاال  و  کرده انـد  کار  افغانسـتان  در  بریتانیایـی 

بدتـر شـدن وضعیـت امنیتـی در ایـن کشـور جـان آنها 

جدیـد،  طـرح  اسـاس  بـر  می تواننـد  اسـت،  خطـر  در 

بکننـد. را  بریتانیـا  ویـزای  درخواسـت 

دومینیـک راب، وزیـر امور خارجـه بریتانیـا، روز جمعه گفته 

اسـت کـه شـجاعت روزنامه نـگاران افغـان را می سـتاید که 

در ایـن همـه سـال ها خسـتگی ناپذیـر بـرای آزادی بیـان و 

حقـوق بـرش کار کرده اند. او همچنین گفته اسـت که آزادی 

افغانسـتان  اخیـر  سـال  دسـتاورد ۲۰  بزرگرتیـن  رسـانه ها 

بـوده و بایـد از آن حفاظت شـود.

طرحـی کـه قبـال بـرای ترجامن هـای افغان کـه بـا نیروهای 

بریتانیایـی کار کـرده بودنـد و حـق درخواسـت پناهندگـی 

در بریتانیـا را داشـتند، گسـرتش یافتـه و حـاال شـامل حال 

رسـانه های  بـا  کـه  می شـود  هـم  افغـان  روزنامه نـگاران 

کرده انـد. کار  بریتانیایـی 

ایـن طـرح »مـوارد اسـتثنایی« را در نظـر می گیـرد کـه در 

آن زندگـی افـراد بـه دلیـل کار بـا رسـانه های بریتانیایـی در 

معـرض تهدیـد اسـت.

پـس  افغـان  روزنامه نـگاران  بـرای  ویـزای  طـرح  گسـرتش 

از آن اعـالم شـده کـه در یـک اقـدام کـم سـابقه شـامری 

از رسـانه های بریتانیایـی در نامـه ای مشـرتک بـه بوریـس 

جانسـون، نخسـت وزیـر خواسـتند کـه گزارشـگران افغـان 

را کـه در ۲۰ سـال گذشـته بـا رسـانه های بریتانیایـی کار 

ویـژه سـازد. ویـزای  برنامـه  کرده انـد، مشـمول 

وزیـر خارجـه بریتانیـا در پاسـخ مسـتقیم بـه این نامـه گفته 

اسـت »نامـه شـام خطر جـدی  را کـه متوجـه روزنامه نـگاران 

افغـان کـه بـا نهادهـای شـام کار کرده، برجسـته می سـازد. 

بـه ویـژه تهدیـد انتقام جویانـه طالبـان علیـه افـرادی کـه بـا 

نهادهـای بریتانیایـی همـکاری داشـته اند. »

رسـانه هایی مانند گاردین، تایمز، اکونومیسـت، اکسـپرس، 

اندیپندینـت و شـبکه های تلویزیونـی اسـکای، ای تـی وی، 

شـبکه چهـار و شـامری دیگر از رسـانه ها از امضـا کنندگان 

ایـن نامـه بودند.

درخواسـت  نیـز  آمریکایـی  رسـانه های  اخیـر  روزهـای  در 

مشـابهی از جـو بایـدن کردنـد. بعـد از آن، انتونـی بلینکن، 

وزیـر خارجـه آمریـکا از گسـرتش طـرح ویـزه بـرای افغانهای 

همـکاری  هـم  یـا  و  کرده انـد  آمریکایـی  نهادهـای  بـا  کـه 

داد. خـرب  داشـته اند، 

مانـده  باقـی  ولسـوالی  تنهـا  منجـان  و  کـران  ولسـوالی   

در  محلـی  حکومـت  اسـت.  دولـت  اداره  در  بدخشـان  در 

بدخشـان تنهـا ولسـوالی کـران و منجـان و مرکـز بدخشـان 

را در کنـرتول دارد. طالبـان پـس از سـقوط دیگـر مناطـق 

و  کـران  تـرصف  بـرای  را  ای  گسـرتده  حمـالت  بدخشـان 

منجـان انجـام دادنـد اما موفـق نشـدند، طالبـان روزجمعه 

بـار دیگـر برای ترصف ولسـوالی کران و منجـان حمله کرده 

انـد. منابـع محلـی در بدخشـان تایید کرده اند کـه طالبان 

حمـالت وسـیعی را سـازمان دهـی کـرده انـد تـا ولسـوالی 

کـران و منجـان را از کنـرتول دولـت بیـرون کنند.هـر چنـد 

نیروهـای امنیتـی و مقاومـت مردمـی در کـران و منجـان از 

آمـاده گـی کامـل بـرای دفـاع از این ولسـوالی سـخن گفته 

انـد، امـا نتایـج جنـگ بعـدا مشـخص خواهـد شـد. 

ولسـوالی کـران و منجـان بـرای طالبـان از اهمیـت خاصی 

برخـوردار اسـت، ایـن ولسـوالی در گذشـته هـم دوبـاره در 

اداره طالبـان در آمـده بود و دولت دوبـاره آن را ترصف کرد، 

ایـن ولسـوالی فعـال در بدخشـان تنهـا ولسـوالی اسـت کـه 

در کنـرتول دولـت اسـت، منطقـه دور افتـاده و کوهسـتانی 

در بدخشـان. مـردم ایـن ولسـوالی در چهار چـوب مقاومت 

از  برخـی  و  کننـد  مـی  دفـاع  شـان  ولسـوالی  از  مردمـی 

فرماندهـان سـابق جهـادی کـه تجربـه جنـگ با طالبـان را 

دارنـد در این ولسـوالی به حامیت از دولت سـالح برداشـته 

انـد، ایـن مسـاله امیـدوار کننـده اسـت امـا اگـر طالبـان 

فشـار جنـگ را بـه ایـن ولسـوالی بیشـرت بسـازند، نیروهای 

امنیتـی و مردمـی مسـتقر در کـران و منجـان بـه حامیـت 

جـدی نیـاز پیـدا خواهنـد کرد. 

کران و منجان به دو دلیل برای طالبان اهمیت دارد: 

جغرافیایـی  موقعیـت  لحـاظ  از  ولسـوالی  ایـن   -1

اسـت. کـران  توجـه طالبـان  مـورد  بودنـش  اسـرتاتژیک  و 

و منجـان بـه والیـات پنجشـیر و نورسـتان و ایالـت چـرتال 

ایـن  تـرصف  بـا  طالبـان  دارد.  مشـرتک  مـرز  پاکسـتان 

وصـل  افغانسـتان  رشق  جنـوب  بـا  را  خـود  اول  ولسـوالی 

میکننـد و راه را بـرای اکـامالت و انتقـاالت بیشـرت زمینـه 

فراهـم مـی شـود و طالبـان بـر یـک حـوزه کالن از سـاحات 

مترصفـه طالبـان در جنـوب رشق وصـل مـی شـوند و ایـن 

مسـاله مـی توانـد دسـت طالبـان در جنـگ بازتـر کنـد. از 

سـوی دیگـر طالبـان خـود را بـه یکـی از مرزهـای عمـده 

والیـت پنجشـیر نزدیـک مـی کنند، جایـی که پـای طالبان 

در گذشـته به آن مناطق نرسـیده اسـت. اگر طالبان موفق 

بـه تـرصف کـران و منجـان شـوند، میـزان آسـیب پذیـری 

والیـت پنجشـیر از طریـق ولسـوالی پریان بیشـرت می شـود 

و ایـن گـروه از ایـن طریـق خـود را وارد جغرافیـای پنجشـیر 

مـی کننـد و برای والیت امـن مانند پنجشـیر درد رس بزرگ 

ایجـاد خواهنـد کـرد. همچنـان راه رفـت و آمـد طالبـان از 

طریـق کوتـل توپخانه به شـاه سـلیم پاکسـتان کامال هموار 

مـی شـود.

چرا ولسوالی کران و منجان به طالبان اهمیت دارد؟حمله طالبان به شهر فیض آباد عقب زده شد
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