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پس از حمله ی سپتامبر، زمانی که خشم ویرانگر 
القاعده، حامیان  واشنگتن برای مجازات سخت 
این گروه و حامیاِن حامیان آن به خروش آمد، 
تهران و اسالم آباد، به ناچاری تن به همراهی با 
اعالم  یک  در  پسر  بوِش  دادند.  متحده  ایاالت 
جهانیان  به  خطاب  تند  و  حماسی  مخاصمه ی 
اعالم کرد در جنگ با دشمن جدیدش، بیش از 

دو صف وجود ندارد؛ »یا با مایید، یا علیه ما!«
که  پاکستان  ارتش  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  در  سیاست گذاری  و  قدرت  اصلی  حامل 
با  اتحاد  و  همکاری  جز  چاره ای  هست،  کشور 
واشنگتن نداشتند. دو همسایه ی غربی و جنوب 
و جنوب غربی افغانستان چنان می نمودند که جز 
خیر و سعادت برای نظم سیاسی دموکراتیک و 
تازه متولد در کابل نمی خواهند. فصل جدیدی از 
روابط سالم و مبتنی بر همکاری میان افغانستان 

و دو همسایه ی تأثیرگذارش آغاز شده بود.
از  پیش  آرامش  به  که  امیدوارکننده  فصل  این 
پس  سال   4 نپایید.  دیری  اما  می ماند  طوفان 
متالشی شده ی  تکه های  فروپاشی،  و  سقوط  از 

طالبان در جنوب دیورند بسیج شدند...
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دزدان پشتاره به پشت؛ 

حمایت اسالم آباد و تهران 
از خون ریزی در افغانستان
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شینواری: 
نیروهای بسیج مردمی 
علیه طالبان با ارتش محلی 
مدغم می شوند

بازِی دو سر باخت 
بایدن در افغانستان

قدرتی که نمی خواهیم 
داشته باشیم

عامل اصلی ناکامی 
دولت ها چیست؟

تبادل آتش میان ارتش 
امریکا و شبه نظامیان مورد 

حمایت ایران در سوریه

دولت لبنان با 
وجود اعتراضات قیمت 
سوخت را افزایش داد

اطالعات روز: یک روز پس از درخواست مجلس 
نمایندگان از حکومت در مورد شامل کردن نیروهای 
بسیج مردمی علیه طالبان در ارتش محلی،...
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جنگ در شمال؛
از پروژه ی انتقال ناامنی تا بستن قوس مقاومت

افتاده اند. در بیشتر این ولسوالی هایی که از کنترل دولت 
با  درگیری  و  جنگ  بدون  امنیتی  نیروهای  شده،  خارج 
با  گروه طالبان، یا تسلیم شدند و یا عقب نشینی کردند. 
آن که حکومت افغانستان گروه طالبان را از مراکز برخی 

ولسوالی ها پس رانده اند،...

بغالن،  مثل  کشور  شمال  والیات  اخیر  ماه های  در 
سرپل  و  سمنگان  تخار،  جوزجان،  فاریاب،  بلخ،  کندز، 
اخیر  هفته های  در  بوده اند.  طالبان  گروه  جنگ  میدان 
ولسوالی های زیادی در والیات شمال از کنترل نیروهای 
طالبان  گروه  دست  به  و  شده  خارج  افغانستان  امنیتی 

4

5

معلم روزهای بد افغانستان؛ 

از 3 دهه تدریـس تا تألـیف 
کتاب  درسی ویژه ی ناشنوایان

اشاره: اطالعات روز این گزارش را سال گذشته به مناسبت 
تقدیر کمیسیون حقوق بشر از فعالیت های حقوق بشری و 
آموزشی پروین عظیمی، تهیه کرده بود. نشر این گزارش 

به دالیلی با تأخیر مواجه شد...

یافتن سوزن در انبار کاه؛ 

داستان یک تقال 
برای ردگیری قاتل

ترافیکی در کابل  شناسایی متهمی که در حادثه ی 
فردی را زیر می گیرد، می کشد و خود فرار می کند، 
در مواردی بسان پالیدن سوزن در انبار کاه می ماند. 
نه مسئوالنی اند که خودخواسته و به موجب مکلفیت 
و  باشند  متهم  دنبال  مداوم  به صورت  قانونی شان 
متهم را به پنجه ی قانون بسپارند و نه هم سازوکار 
و تجهیزاتی ست که شناسایی متهم را سهل تر کند. 
و  می گیرند  زیر  را  عابران  متهمان  که  مواردی  در 
فرار می کنند، انگار در باد گم می شوند. در مواردی 
متهم  فرد  دنبال  کشته شده  افراد  نزدیکان  که  هم 
و  مسئوالن  همکاری نکردن  به دلیل  می گردند، 
نهادهای مسئول و بروکراسی پیچیده و خسته کننده 
از دنبال کردن قضیه  ادارات، به بن بست می رسند و 

دست می کشند.
داستان کشته شدن محمدنبی 62 ساله در...

اجمل عمر شینواری، سخن گوی مشترک نهادهای امنیتی و دفاعی می گوید که ایاالت 
متحده ی امریکا تعهد کرده است که 45 چرخبال مختلف النوع نظامی و هفت فروند هواپیمای 

جنگی A29 را به نیروهای افغان بسپارد. او در مورد نوعیت چرخبال ها وضاحت نداد.

امریکا 45 چرخبال نظامی و هفت هواپیمای 
جنگی A29 به نظامیان افغان کمک می کند
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دادن  با  با صبوری،  و  آرام آرام  اسالم آباد، 
ترانزیتی  تسهیالت  تجهیزات،  پناهگاه، 
میزبانی  برای  فراخ  و  وسیع  قلمروی  و 
این  مسلحانه ی  بازخیزش  به  طالبان،  از 
خونین  شورش  یک  از  حمایت  و  گروه 
یازید.  دست  افغانستان  در  فرسایشی  و 
و  واشنگتن  روابط  بحرانی شدن  به دنبال 
تهران و رسیدن تنش میان دو کشور به 
اوج، سواد سپاه پاسداران و اطالعات سپاه 

از غرب کشور نیز پدیدار شد.
باگذشت هرسال، تهور اسالم آباد و تهران 
در حمایت از طالبان بیشتر و آشکاری این 
حمایت ها برجسته تر می شد. دولت مردان 
و مقامات سیاسی-استخباراتی افغانستان 
انگشت  نشانه رفتن  برای  فرصتی  هر  از 
اتهام به اسالم آباد و تهران و ارائه ی اسناد 
و مدارک حمایت این کشورها از شورش 
افغانستان به جامعه ی جهانی  طالبان در 
استفاده می کردند. در مقابل، این کشورها 
شواهد  و  قراین  موجودیت  وصف  با 
از طالبان  چشم پوشی ناپذیر، حمایت شان 

را انکار می کردند.
دو سـال پـس از آغـاز مذاکـرات میـان 
کـه  اکنـون  طالبـان،  و  متحـده  ایـاالت 
نیروهـای  شـرط  و  بی قیـد  خـروج 
خارجـی از افغانسـتان در مرحلـه ی اجـرا 
قـرار گرفتـه اسـت، تهـران و اسـالم آباد، 
انـکار  و  کتمـان  زحمـت  دیگـر  حتـا 
و  خشـونت  و  طالبـان  از  حمایت شـان 
بـه  را  افغانسـتان  خون ریـزی جـاری در 
خـود نمی دهنـد. در ادامـه ی اعتراف های 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم، به تازگـی، وزیـر 
داخلـه ی پاکسـتان گفتـه اسـت اعضـای 
خانـواده ی رهبـران طالبـان در پاکسـتان 
ایـن  مجروحـان  و  می کننـد  زندگـی 
شـفاخانه های  بـه  درمـان  بـرای  گـروه 
ایـن کشـور در جنـوب دیورنـد منتقـل 
وابسـته  کیهـان،  روزنامـه ی  می شـوند. 
بـه جنـاح اصول گرایـان ایـران کـه پـس 
قـدرت  سـکان  مجـددا  سـال،  چنـد  از 
اجرایـی را در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
ایـن کشـور به دسـت گرفتـه، در مطلبـی 
تحـت عنـوان »در افغانسـتان چـه خبـر 
 ،1400 سـرطان   4 منتشـره ی  اسـت؟« 
مدعـی شـده کـه طالبـان تغییـر کـرده 
نمی کنـد.  خون ریـزی  داعـش  مثـل  و 
خبرگـزاری  مدیـران  از  یکـی  همچنـان 
تسـنیم، وابسـته به سپاه پاسـداران اخیرا 
در یـک برنامـه ی تلویزیونـی در تالشـی 
بـرای تطهیـر طالبـان مدعـی شـد کـه 
ایـن گـروه هیـچ خصومـت و دشـمنی با 
شـیعیان ندارنـد. ایـن مسـئول رسـانه ای 
وابسـته بـه سـپاه پاسـداران، سـعی کرد 
مردمـی  بسـیج های  وابسته دانسـتن  بـا 
علیـه طالبـان با ایـاالت متحـده، حمایت 
آشـکار تهـران از طالبـان را بـه نمایـش 

بگـذارد.

زیست  و  امنیت  آرامش،  دزدان 
مرزها  آن سوی  در  افغان ها  مسالمت آمیز 
جایی  به  اکنون  اسالم آباد(  و  )تهران 
پوشاندن  برای  تالشی  حتا  که  رسیده اند 
خون ریزی،  از  حمایت های شان  انکار  و 
افغانستان  در  جاری  کشتار  و  خشونت 

نمی کنند.
کرده  سعی  که  سال هاست  افغانستان 
مسالمت آمیز،  زیست  به  را  همسایگانش 
از  حمایت  از  امتناع  و  همجواری  حسن 
خاکش  داخل  در  خشونت  و  خون ریزی 
به   راه  نه تنها  دعوت  این  اما  کند.  دعوت 
جایی نبرده که هربار با بدطینتی بیشتر 
پس زده شده است. واقع امر این است که 
تروریزم، خشونت، جنگ و هرنوع بی ثباتی 
نمی تواند به درون مرزهای افغانستان در 
قفس و اسارت بماند. دود هیزم خشونت 
و  هیزم آوران  چشم  جنگ،  و  تروریزم  و 

تاجران جنگ را نیز کور خواهد کرد.

غیرنظامیان را هدف قرار دهد.
در همین حال، اشتراک کنندگان در نشست 
مبارزه  جهانی  ائتالف  خارجه ی  وزیران 
مقابله  برای  که  کرده اند  تأکید  داعش  با 
گروه  این  دوباره ی  فعال شدن  احتمال  با 
باید  آن،  به  مرتبط  شبکه های  بازسازی  و 

به گونه ی هماهنگ اقدام شود.
امـر  ایـن  آنـان،  خبرنامـه ی  از  نقـل  بـه 
بـرای  کافـی  منابـع  تخصیـص  شـامل 
و  ائتـالف  نیروهـای  تالش هـای  تـداوم 
شـرکای مشـروع علیـه داعـش و حمایـت 
به منظـور  توجـه  قابـل  تثبیت کننـده ی 
بـه  رسـیدگی  و  غیرنظامیـان  از  حفاظـت 
عواملـی که جوامـع را آسـیب پذیر می کند، 

. د می شـو

شورای  قطع نامه های  و  بین المللی  بشر 
از  شرایطی  هر  تحت  ملل  سازمان  امنیت 

جانب کشورها رعایت شود.
با  مبارزه  جهانی  ائتالف  خارجه ی  وزیران 
داعش متعهد شده اند که همکاری های شان 
در  داعش  مرکزی  هسته ی  اینکه  روی 
به  وابسته ی  شبکه های  و  سوریه  و  عراق 
آن در سراسر جهان قادر به ایجاد دوباره ی 
هیچ گونه قلمرو یا تهدید سرزمین ها، مردم و 

منافع کشورها نباشد، تمرکز کنند.
آنان گفته اند که داعش دیگر هیچ منطقه ای 
این  اما  ندارد،  کنترل  تحت  جهان  در  را 
گروه  این  که  است  پابرجا  همچنان  تهدید 
فعالیت خود را در مناطقی که ائتالف فعال 
و  امنیتی  نیروهای  و  گیرد  سر  از  نیست، 

دولت  تالش های  از  نشست،  این  در 
شاخه ی  با  مبارزه  راستای  در  افغانستان 

خراسان داعش قدردانی کرده است.
به نقل از اعالمیه، آنان همچنین بر ادامه ی 
داعش  گروه  سرکوب  برای  تالش های شان 
ائتالف  خارجه ی  وزیران  کرده اند.  تأکید 
این  که  گفته اند  داعش  با  مبارزه  جهانی 
تالش شان باید جامع، هماهنگ و چندجانبه 

باشد.
غیرنظامیان  از  محافظت  که  افزوده اند  آنان 
داعش  سرکوب  برای  عملیات ها  جریان  در 
به عنوان یک اولویت باید درنظر گرفته شود. 
کرده اند  تأکید  اشتراک کنندگان  همچنین 
که قوانین بین المللی در این مورد از جمله 
حقوق  و  بین المللی  بشردوستانه ی  قوانین 

اطالعات روز: وزارت امور خارجه ی کشور از 
اعالمیه ی مشترک وزیران خارجه ی ائتالف 
و  کرده  استقبال  داعش  با  مبارزه  جهانی 
گفته است که برای مبارزه با تهدید متحول 

تروریسم جهانی متعهد می باشد.
 ۸ )سه شنبه،  دیروز  خارجه  وزارت 
سرطان( با نشر اعالمیه ای از نتایج نشست 
با  مبارزه  جهانی  ائتالف  خارجه ی  وزیران 
و  مشترک  مبارزه ی  بر  و  استقبال  داعش 
همه جانبه ی منطقه ای و جهانی علیه تهدید 

تروریسم جهانی تأکید کرده است.
روز  کشورها  این  خارجه ی  وزیران  نشست 
گذشته در شهر روم، پایتخت ایتالیا برگزار 
نشر  با  امریکا  خارجه ی  امور  وزارت  شد. 
اشتراک کنندگان  اعالمیه ای گفته است که 

استقبال کابل از اعالمیه ی ائتالف جهاین مبارزه با داعش: 
یسم مبارزه می کنیم با تهدید متحول ترور

با  هیأتی  رأس  در  غنی  رییس جمهور 
صالح،  امراهلل  عبداهلل،  عبداهلل  ترکیب 
و  محب  حمداهلل  اتمر،  محمدحنیف 
شماری از اعضای هیأت مذاکره کننده ی 
صلح افغانستان چهارشنبه شب هفته ی 
گذشته )2 سرطان( در یک سفر رسمی 

دو روزه به امریکا رفت.
سفر  این  جریان  در  افغانستان  هیأت 
و  امریکا  رییس جمهوری  بایدن،  جو  با 
و  نظامی  ارشد  مقام های  از  برخی دیگر 
غیرنظامی و نیز رهبران احزاب دموکرات 
دیدار  امریکا  سنای  در  و جمهوری خواه 

کرد.

یکا 45 چرخبال نظامی و هفت هواپیمای جنیگ A29 به نظامیان افغان کمک می کند امر
امنیت ملی امریکا باز خواهد شد.

که  گفت  نیز  را  این  شینواری  آقای 
حمایت ایاالت متحده ی امریکا و سازمان 
دولت  از  )ناتو(  شمالی  اتالنتیک  پیمان 
به صورت  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
امنیتی  نیروهای  از  به ویژه  و  دوامدار 

همانند گذشته ادامه خواهد داشت.
و  دموکرات  حزب  دو  هر  او،  به گفته ی 
در  امریکا  کانگرس  در  جمهوری خواه 
هیأت  و  غنی  رییس جمهور  با  دیدار 
همراهش حمایت شان را از موقف دولت 
نیروهای  افغانستان و  جمهوری اسالمی 

امنیتی و دفاعی اعالم کرده اند.

پردستاورد هم برای حکومت و هم برای 
بوده  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 

است.
آقای غنی و هیأت  به گفته ی شینواری، 
ادامه ی  بر  مبنی  امریکا  تعهد  همراهش 
نیروهای  آموزشی  و  اکماالتی  حمایت 
امنیتی و دفاعی افغان را کسب کرده اند.

و  امنیتی  نهادهای  مشترک  سخن گوی 
گفت  صحبت هایش  جریان  در  دفاعی 
که دستاورد بزرگ دیگر هیأت جمهوری 
باب  که  بوده  این  افغانستان  اسالمی 
دفتر  میان  توافقات  و  جدید همکاری ها 
افغانستان و شورای  امنیت ملی  شورای 

شینواری،  عمر  اجمل  روز:  اطالعات 
امنیتی  نهادهای  مشترک  سخن گوی 
متحده ی  ایاالت  که  می گوید  دفاعی  و 
امریکا تعهد کرده است که 45 چرخبال 
فروند  هفت  و  نظامی  مختلف النوع 
نیروهای  به  را   A29 جنگی  هواپیمای 
نوعیت  مورد  در  او  بسپارد.  افغان 

چرخبال ها وضاحت نداد.
)سه شنبه،  دیروز  که  شینواری  آقای 
در  خبری  نشست  یک  در  سرطان(   ۸
گفت  همچنین  می کرد،  صحبت  کابل 
که سفر اخیر رییس جمهور اشرف غنی 
و هیأت همراهش به واشنگتن یک سفر 

امرهللا صالح: 
دسرتیس افراد غرینظامی و آغازاده ها به هواپیماهای ارتش محدود شده است

از  استفاده  نشده،  رفع  تهدید  این  که 
رستورانت هایی  استثنای  به  موترسایکل 
که غذا می رسانند و برای شان کارت ویژه 
مردم  از  او  است.  ممنوع  می شود،  داده 
خواسته است که به این »دستور« احترام 

بگذارند.
پولیس کابل روز گذشته اعالم کرد که 
و  اسناد  با  موترسایکل های  گشت وگذار 
بدون اسناد در شهر و ولسوالی های کابل 
تا اطالع بعدی، ممنوع است. دلیل این 
محدودیت، از سوی پولیس کابل »دالیل 

امنیتی« عنوان شده است.

گرفته است.
پشتون کوت  ولسوالی  مورد،  آخرین  در 
نظامیان  کنترل  در  گذشته  روز  فاریاب 

دولتی درآمد.
از سوی هم، معاون اول ریاست جمهوری 
که  است  نوشته  خود  یادداشت  این  در 
در »دو - سه ساحه ی مشخص در شهر 
کابل« که کوچه ها و پس کوچه های تنگ 
دارد،  وجود  موتر  برای  ورود  غیرقابل  و 
طالبان با استفاده از موترسایکل دست به 

ترور افراد دولتی زده اند.
زمانی  تا  است  کرده  تأکید  صالح  آقای 

ارزیابی عمیق وضعیت، گرفته شده است.
اولویت  »بزرگترین  است:  نوشته  صالح 
امروز ما شکست دادن طالب و حمایت 

همه جانبه از نیروهای ماست.«
حمالت  اخیرا  که  است  درحالی  این 
طالبان در بخش های مختلف کشور برای 

تصرف ولسوالی ها افزایش یافته است. 
طالبان ادعا دارند که بیش از 70 ولسوالی 
را طی دو ماه اخیر تصرف کرده اند. دولت 
سقوط تمامی این ولسوالی ها را به گونه ی 
که  است  گفته  اما  نکرده،  تأیید  رسمی 
پس  طالبان  از  را  ولسوالی  ده  از  بیش 

معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
که  می گوید  ریاست جمهوری  اول 
و  طالبان  گروه  دادن  شکست  به خاطر 
هوایی  قوای  صدی  در  صد  قراردادن 
دفاعی،  و  امنیتی  نیروهای  خدمت  در 
غیرنظامی، غیرضروری  افراد  دست رسی 
نیروهای  هواپیماهای  به  »آغازاده ها«  و 

هوایی محدود شده است.
آقای صالح دیروز )سه شنبه، ۸ سرطان( 
رسمی  صفحه ی  در  یادداشتی  در 
این  که  است  نوشته  خود  فیسبوک 
تصمیم »بسیار معقول و مسلکی« پس از 

امنیت ملی  بر مواضع و قرارگاه های طالبان 
راه اندازی شده است.

عملیات،  این  نتیجه ی  در  که  گفت  او 
شش هزار و ۳9 جنگ جوی طالبان کشته و 
این گروه  سه هزار و 4۸5 جنگ جوی دیگر 
 ۳۳ کشته شدگان  میان  در  شده اند.  زخمی 
شهروند پاکستان و در میان زخمیان هم نُه 

شهروند پاکستان شاملند.
همچنین به گفته ی آقای شینواری، در این 
متالشی  طالبان  زندان  باب  شش  عملیات، 

شده که در نتیجه 162 نفر رها شده اند.
و  امنیتی  نهادهای  مشترک  سخن گوی 
نیروهای  ادغام  از  درحالی  کشور  دفاعی 
جزوتام های  با  طالبان  علیه  مردمی  بسیج 
روز گذشته،  که  محلی خبر می دهد  ارتش 
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
نمایندگان از حکومت خواست تا از این افراد 
وزارت  چوکات  در  محلی  ارتش  نام  تحت 

دفاع ملی حمایت همه جانبه کند.
او افزود که نیروهای بسیج مردمی برای دفاع 
نظام  ارزش های  حفظ  و  ارضی  تمامیت  از 
جمهوری و به حمایت از نیروهای دفاعی و 
امنیتی سالح برداشته اند و فعالیت آنان باید 

قانونی شود.

نیروهای  تمامی  که  گفت  صحبت هایش  از 
در  هم اکنون  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 
او  دارند.  قرار  محاربوی  احضارات  حالت 
تأکید کرد که از این میان، نیروهای ویژه ی 
ارتش و پولیس و کماندوهای ارتش در حالت 

احضارات محاربوی درجه»1« قرار دارند.
در همین حال، سخن گوی مشترک نهادهای 
امنیتی و دفاعی اطمینان داد که این نیروها 
علیه  عملیات  راه اندازی  آماده ی  هم اکنون 

»دشمنان وطن« اند.
و  دفاعی  نیروهای  صفوف  »در  گفت:  او 
و  باتجربه  صدیق،  فرزندان  کشور  امنیتی 
باظرفیت و با توانایی های الزم مسلکی وجود 
دارند. بنا بر این، به هر فرد نیروهای دفاعی 
و امنیتی کشور اعتماد کامل داشته باشید و 
این نیروها توانایی دفاع از وجب وجب خاک 

کشور را دارند.«
در  نیروها  این  که  کرد  تأکید  همچنین  او 
تمامی  رعایت  به  متعهد  جنگ  میدان های 

اصول و قواعد جنگ اند.
از سویی هم، اجمل عمر شینواری با اشاره 
ماه  یک  جریان  در  نیروها  این  عملیات  به 
گذشته گفت که یک هزار و 906 عملیات در 
این مدت از سوی نیروهای پولیس، ارتش و 

تاکتیکی در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی 
تاکتیکی  فرماندهان  فرمانده  تحت  کشور 
ارتش در اجرای عملیات سهیم خواهند شد.

این، اجمل عمر شینواری گفت  با  همزمان 
چهارهزار  منتظره ی  قطعه ی  تشکیل  که 
و  متقاعد  جنراالن  اداره ی  و  سوق  با  نفری 
امور داخله  وزارت  به زودی در  نیز  تجربه  با 
را  نیروها  این  مأموریت  او  می شود.  ایجاد 
تروریستی  اقدامات  به  فوری  پاسخ گویی 
بخشی  در  آقای شینواری  در کشور خواند. 

درخواست  از  پس  روز  یک  روز:  اطالعات 
مورد  در  حکومت  از  نمایندگان  مجلس 
علیه  مردمی  بسیج  نیروهای  شامل کردن 
عمر  اجمل  محلی،  ارتش  در  طالبان 
نهادهای  مشترک  سخن گوی  شینواری، 
با  افراد  این  که  می گوید  دفاعی  و  امنیتی 

جزوتام های ارتش محلی مدغم می شوند.
آقای شینواری دیروز )سه شنبه، ۸ سرطان( 
در یک نشست خبری در کابل ضمن قدردانی 
از بسیج و حمایت مردمی از نیروهای امنیتی 
و دفاعی گفت که در آینده ی نزدیک فعالیت 
در  طالبان  علیه  مردمی  بسیج  نیروهای 

چارچوب منظم نظامی تنظیم می شود.
از  قبل  افغانستان  دولت  که  کرد  تأکید  او 
قبل نیز برای فعالیت این نیروها، تشکیالت 

منظمی را درنظر داشت.
نهادهای  مشترک  سخن گوی  حال،  این  با 
نیروهای  اگر  که  افزود  دفاعی  و  امنیتی 
در  می خواهند  طالبان  علیه  مردمی  بسیج 
میدان جنگ دوشادوش نیروهای امنیتی و 
دفاعی بجنگند، دولت زمینه را برای آموزش 

مسلکی آنان فراهم می کند.
پس  مردمی  بسیج  نیروهای  او،  گفته ی  به 
سطح  در  مسلکی،  آموزش های  کسب  از 

شینواری: 
نریوهای بسیج مردمی علیه طالبان با ارتش محلی مدغم می شوند



چهار شنبه | 9 سرطان 1400 | سال دهم | شماره 2186 www.etilaatroz.comگزارش

پس از بروکراسی معمول در 
اداره ها، نوکریوال کمره های 

امنیتی در پاسخ می نویسد که 
در ساحه ی موردنظر کمره های 
امنیتی پولیس نصب نیست 

و در اکثر ساحاتی که این نوع 
کمره ها نصب است، مربوط 

به امنیت ملی است.

کرده ایم؟ به خاطر این که رویکرد قبیله ای آخرش همین 
است. تصور کنید که حکومت های قومی افغانستان دست 
اکثریت  قصه ی  و  بردارند  اتنیکی-قبیله ای  هژمونی  از 
یعنی  بگذارند؛  سر  پشت  را  شهروندان  عددی  اقلیت  و 
مدرن  شهروندی  مناسبات  ما  کشوری  درون  مناسبات 
همه ی  برابری  و  اجتماعی  عدالت  براساس   - شوند 
شهروندان. در آن صورت هیچ فرد پشتون یا غیرپشتونی 
واهمه  دچار  دیگران  و  اقلیت عددی خود  و  اکثریت  از 
از  سرزمین های  بخواهیم  ما  اگر  وقت  آن  شد.  نخواهد 
دست رفته ی افغانستان را بازپس بگیریم، چنان داعیه ای 
باشد(  داشته  کامیابی  چانس  چقدر  که  این  از  )فارغ 
حداقل از حمایت ملی برخوردار خواهد شد. یعنی شرط 

نخستین کامیابی آن در دسترس قرار خواهد گرفت. 

این  دیگرش  بیان  شوند. 
است: حکومت افغانستان به 
افغانستان  غیرپشتون  اقوام 
با  می خواهیم  »ما  می گوید 
ادغام صوبه سرحد پاکستان 
به افغانستان شما را سرکوب 
به  ادغام  این  برای  و  کنیم 
حمایت شما نیاز داریم. لطفا 
داعیه حمایت  این  در  را  ما 

کنید!« 
این وضعیت یک پارادوکس 
متناظر خود را در میان اقوام 
نیز  افغانستان  غیرپشتون 
خلق کرده. اقوام غیرپشتون 
وضعیت،  همین  اثر  در  نیز، 
دو آرزوی ناسازگار همزمان 
زبان  به  اگر  )که  دارند 

این  آرزو  دو  آن  است(.  دید  قابل  واقعیتش  نیاورند  هم 
است: کاش پاکستان چنان ضعیف شود که دیگر نتواند 
از طالبان حمایت کند. کاش پاکستان چنان قوی بماند 
که حکومت های افغانستان هرگز نتوانند خط دیورند را 
غیرپشتون  اقوام  است:  این  دیگرش  بیان  بدهند.  تغییر 
افغانستان می گویند »ای حکومت مرکزی افغانستان، ما 
ترا در برابر طالبان قوی می خواهیم و در برابر مسأله ی 
خط دیورند ضعیف )ترجمه: الهی در برابر پاکستانی که 
اگر  بمانی(.  ضعیف  همیشه  می کند،  تقویت  را  طالبان 
می خواهی که در مسأله ی دیورند به موفقیت نرسی، ما از 

ناکامی ات حمایت می کنیم!« 
مالحظه می کنید که چه چیزهایی با هم گره  می خورند. 
گیر  ناسازگاری  از  پر  و  آشفته  وضعیت  این  در  چرا 

سخیداد هاتف

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه ی پاکستان، در گفت وگو 
با تلویزیون طلوع نیوز گفت که چیزی به نام »مسأله ی 
خط دیورند« نمی شناسد و هیچ نیازی نمی بیند که در 
این مورد حرف بزند. انتظار هم همین بود. برای پاکستان 
معقول این است که خط دیورند را دیگر »مسأله« نداند و 

آن را جزو امور حل شده و تمام شده محسوب کند. 
افغانستان  در  ناسیونالیست  حاکم  یک  شما  اگر  حال، 
باشید و خط دیورند برای تان از مهم ترین »مسأله«ها در 
سیاست خارجی دولت تان باشد، چه واکنشی به سخنان 

قریشی نشان می دهید؟ این واکنش غیرمنتظره نیست:
ما شما را وادار خواهیم کرد که در باره ی مسأله ی خط 
تمام شده  و  حل شده  مسأله   این  بزنید.  حرف  دیورند 

نیست. 
پاکستان  سیاستمداران  هرچند  که  است  این  واقعیت 
نزنند، عمال به شدت درگیر  در مورد خط دیورند حرف 
مرز  در  قومی  و حرکت های  ایالت صوبه سرحد  مسائل 
با  مقابله  راه های  از  یکی  هستند.  افغانستان  با  خود 
تضعیف  پاکستان  در  سرحد  صوبه  ایالت  جنجال های 
افغانستان از حرکت های  هر نیرویی است که در داخل 
و  کند  حمایت  پاکستان  پختونخوای  مناطق  در  قومی 
حمایت بتواند. صورت جمع وجور چنین نیرویی معموال 
حکومتی در کابل است که بر حل مسأله ی دیورند به  نفع 
افغانستان پافشاری کند. از نظر پاکستان چنان حکومتی 
نباید در کابل برپا شود. اگر الزم شود که کل افغانستان 
از روی کارآمدن یک حکومت مقتدر  تا  در آتش بسوزد 
ناسیونالیستی در افغانستان جلوگیری شود، پاکستان در 

خاکسترکردن افغانستان درنگ نخواهد کرد. 
از  آزرده خاطر  ناسیونالیست  افغان  یک  که  سوالی 
سیاست های پاکستان باید به آن پاسخ بدهد این است: 

قدریت که منی خواهیم داشته ابشیم
در برابر کشور قدرتمندی که نمی خواهد در باره ی خط 
می داند،  تمام شده  مسأله ای  را  آن  و  بزند  دیورند حرف 

چه باید کرد؟ 
منطقی ترین پاسخ به این سوال این است: 

برابر  در  هم  صددرصدی  اتحاد  با  اگر  حتا  افغان ها  ما 
کشور  این  به  زورمان  است  ممکن  بایستیم،  پاکستان 
نرسد و نتوانیم خط دیورند را تغییر بدهیم. اما به هرحال، 
شرط  کار  این  در  افغانستان  شهروندان  همه ی  اتحاد 
متحدانه  به صورت  ما  همه ی  اگر  یعنی  است.  نخستین 
پشت این داعیه بایستیم، تازه می توانیم حداقل چانس 

خود را در این زمینه بیازماییم. 
چرا اتحاد همه ی شهروندان در این مورد شرط بنیادی 
چانس  این که  برای  داعیه ها  این  این که  برای  است؟ 
کس  هیچ  دارند.  قدرت  به  نیاز  کنند  پیدا  موفقیت 
نمی تواند با دست خالی و بدون پشتوانه ی ملی در این 
زمینه کامیاب شود. کامیابی که هیچ، بدون قدرت ملی 

حتا طرح کردن چنین داعیه هایی مضحک است. 
مرکزی  پارادوکس  و  اصلی  گره  که  جاست  همین  در 
این  به  می شود.  آشکار  افغانستان  جانب  سیاست های 

شرح:
مناطق  ادغام  با  می خواهند  افغانستان  حکومت های 
افغانستان  به  پاکستان  شمال غربی  ایالت  پشتون نشین 
یک بار و برای همیشه مشکل حاکمیت قومی خود در 
افغانستان را حل کنند. از دید این حکومت ها اقوام دیگر 
افغانستان را زمانی می توان سر جای شان نشاند که قوم 
پشتون در افغانستان به اکثریت تردیدناپذیر تبدیل شود 
و بتواند هر حرکت برابری طلبانه ی اقوام دیگر را به سادگی 
سرکوب کند. پارادوکسش در این جاست که حکومت های 
قومی افغانستان برای این که به این خواست خود برسند، 
نیاز به حمایت همان اقوامی دارند که قرار است سرکوب 

یافنت سوزن در انبار کاه؛ 

داستان یک تقال برای ردگیری قاتل
گفتم که دوباره گم نشود، به من زشت گفتند. 
به من گفتند که امنیت ملی میلیون ها نفوس 
را زیر کنترل دارد، چطور یک مکتوب  کشور 
تو گم می شود. در نهایت گفتند که به مرجع 

مربوطه می فرستیم که تاهنوز نفرستاده.«
این  جزئیاتی  تاکنون  کابل  ترافیک  پولیس 
شناسایی  را  راننده  و  موتر  و  نیافته  را  حادثه 
نکرده است. خان محمد شینواری، مدیر عمومی 
پولیس ترافیک کابل در صحبت با اطالعات روز 
می گوید که این حادثه بررسی شده است، اما 
پولیس ترافیک چیزی نیافته و کمره ها لحظه ی 
ترافیکی  »بررسی  است:  نکرده  ثبت  را  حادثه 
فرار  حادثه  از  پس  واسطه  که  می دهد  نشان 
کرده است. بعدا به صورت کتبی این قضیه در 
فرماندهی پولیس و امنیت ملی به خاطر بررسی 
کامره ها  حافظه  در  شد.  مراحل  طی  کمره ها 
است.  نداشته  لحظه ی حادثه چیزی وجود  از 
پولیس ترافیک اجراآت قانونی خود را کرده و 
کدام  تا  است  تعقیب  تحت  موضع  این  بازهم 

سرنخ پیدا شود.«
برای  کابل  ترافیک  عمومی  مدیریت  پاسخ 
عبدالعلی، خواهرزاده محمدنبی پرسش برانگیز 
ندارد  امکان  »هیچ  می گوید:  عبدالعلی  است. 
که ثبت نکرده باشد. یا پاک کرده اند. این طور 
معلوم می شود که موتر کدام مقام بوده و ویدیو 

را از حافظه ی کمره پاک کرده است.«
در شهر شلوغ کابل که سرک ها وسعت ندارد، 
چراغ های ترافیکی فعال نیست، قوانین رعایت 
رانندگی  جواز  راننده ها  بسیاری  نمی شود، 
ندارند، امکانات جست وجو و شناسایی خاطیان 
حادثات ترافیکی موجود نیست، اتفاقاتی از این 
دست بسیار رخ می دهد. اگر در لحظه ی حادثه 
که  شوند  دست گیر  و  شناسایی  خاطی  افراد 
خوب، اگر نه امید چندانی به شناسایی متهمان 

موجود نیست.
بلند  افغانستان  در  ترافیکی  حادثات  میزان 
است و آمار تلفات این حادثات پس از تلفات 
دارد.  قرار  دوم  درجه  در  امنیتی  رویدادهای 
ترافیک  ریاست عمومی  و  عامه  وزارت صحت 
می کنند،  ارائه  آمارهایی  مورد  این  در  که 
می گویند ساالنه تا دو-سه هزار تن در سراسر 

کشور در حادثات ترافیکی جان می دهند.

می کنند.  مراجعه  ترافیک  عمومی  ریاست  به 
استعالمی  کابل  ترافیک  عمومی  مدیریت 
از  و  می فرستد  کابل  پولیس  فرماندهی  به  را 
می خواهد  امنیتی  کمره های  مدیریت  بخش 
که ویدیویی لحظه ی حادثه را در اختیار آن ها 
قرار دهد. پس از بروکراسی معمول در اداره ها، 
نوکریوال کمره های امنیتی در پاسخ می نویسد 
امنیتی  کمره های  موردنظر  ساحه ی  در  که 
پولیس نصب نیست و در اکثر ساحاتی که این 
نوع کمره ها نصب است، مربوط به امنیت ملی 

است.
را  استعالمی  از آن، خانواده ی محمدنبی  پس 
عمومی  ریاست  به  ترافیک  عمومی  ریاست  از 
ویدیویی  این که  امید  به  ملی می برند  امنیت 
ثبت شده از لحظه ی حادثه را به دست بیاورند، 
که  معلوم می شود  بیا  و  برو  روزها  از  اما پس 
ملی گم شده  امنیت  ریاست  در  استعالم  این 
که  این  به دلیل  گفته اند  نهاد  این  مسئوالن  و 

استعالم نمبر و تاریخ نداشته، گم شده است. 
خانواده ی محمدنبی بار دیگر استعالمی را به 
ریاست امنیت ملی کابل می برند، اما این اداره 
استعالم را نمی گیرد و به آن ها می گوید ویدیو را 
در صورتی در اختیار پولیس ترافیک می گذارد 
که ریاست عمومی امنیت ملی در این خصوص 
حکم صادر کند. در خالل این رفت و آمدها، 
دانش،  سرور  مشاوران  از  یکی  به  عبدالعلی 
می کند.  مراجعه  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
این مشاور با تماسی به معاون شهری ریاست 
امنیت ملی کابل، عبدالعلی را نزد او می فرستد، 
و  می دهد  جواب  را  عبدالعلی  نیز  معاون  ولی 
می گوید که امنیت ملی ویدیوها را در اختیار 
عبدالعلی  نمی دهد.  قرار  ترافیک  پولیس 

زاید جان می دهد. اقارب محمدنبی از آن روز 
تاکنون در اداره های مختلف به دنبال شناسایی 
تالش شان  اما  می گردند،  آن  راننده ی  و  موتر 
حتا  مسئول  نهادهای  و  نرسیده  هیچ جای  به 
ویدیویی ثبت شده توسط کمره های امنیتی را 
به او نشان نداده اند تا نمبرپلیت موتر مشخص 

شود.
عمدتا  که  محمدنبی  خوهرزاده  ی  عبدالعلی، 
را  قضیه  مامایش  خانواده ی  از  به نمایندگی 
کرده،  مراجعه  مختلف  اداره های  به  و  دنبال 
از شناسایی متهم و همکاری نهادهای  اکنون 
مسئول در این زمینه، ناامید شده و می خواهد 
با شریک کردن داستان کشته شدن محمدنبی 
با رسانه ها، سرنخی از فرد متهم به دست آورد 
توجه  قضیه  این  به  مسئول  نهادهای  شاید  یا 

کنند.
تاکنون  حادثه  از  پس  روز  دو  از  عبدالعلی 
امنیت ملی،  به ریاست عمومی  بار  حدود 12 
به  بارها  کابل،  ملی  امنیت  ریاست  به  بار  دو 
ریاست عمومی ترافیک، یک بار به فرماندهی 
دوم  معاونیت  به  بار  چهار  و  کابل  پولیس 
مشخصات  تا  کرده  مراجعه  ریاست جمهوری 
موتر و راننده را بیابد، اما هیچ یکی از مراجعه ها 
نتیجه ی جز سرگردانی و در مواردی پرخاش و 

درگیری لفظی با مسئوالن نداشته است.
محمدنبی  خانواده ی  حادثه ،  از  پس  روز  دو 

عصمت اهلل سروش

شناسایی متهمی که در حادثه ی ترافیکی در 
کابل فردی را زیر می گیرد، می کشد و خود فرار 
می کند، در مواردی بسان پالیدن سوزن در انبار 
کاه می ماند. نه مسئوالنی اند که خودخواسته و 
به موجب مکلفیت قانونی شان به صورت مداوم 
دنبال متهم باشند و متهم را به پنجه ی قانون 
بسپارند و نه هم سازوکار و تجهیزاتی ست که 
شناسایی متهم را سهل تر کند. در مواردی که 
متهمان عابران را زیر می گیرند و فرار می کنند، 
که  مواردی هم  در  باد گم می شوند.  در  انگار 
متهم  فرد  دنبال  کشته شده  افراد  نزدیکان 
مسئوالن  همکاری نکردن  به دلیل  می گردند، 
و  پیچیده  بروکراسی  و  مسئول  نهادهای  و 
خسته کننده ادارات، به بن بست می رسند و از 

دنبال کردن قضیه دست می کشند.
در  ساله   62 محمدنبی  کشته شدن  داستان 
حادثه ی ترافیکی در نزدیکی حوزه ی پانزدهم 
اتفاقات  دست  این  از  کابل  شهر  پولیس 
می دهد.  شرح  به خوبی  را  وضعیت  و  است 
برای  امسال  ثور  دوم  زود  صبح  محمدنبی 
خانه  از  روزمزد،  به صورت  ساختمانی  در  کار 
سرک  در  که  بود  درحرکت  قصبه  طرف  به 
حوزه پانزدهم پولیس کابل راننده  ای او را زیر 
محمدنبی  می کند.  فرار  خودش  اما  می گیرد، 
که به شدت زخمی شده بود، در شفاخانه شیخ 

می گوید: »زمانی که نزد معاون شهری امنیت 
ملی رفتم، گفتم که ریاست ترافیک گفته که 
را  حادثه  ها  چندین  از  ویدیوهای  ملی  امنیت 
در اختیار این اداره قرار داده، اما معاون گفت 
که پولیس همش دزد است. گفتم که اگر دزد 
هم باشد، ]گرفتن این ویدیو[ یک کمک است، 
نمی کنیم.  را  کار  این  وقت  هیچ  ما  که  گفت 
گفتم که من را یکی از مشاوران سرور دانش 
فرستاده، معاون گفت که برایش گفته ام که این 
محل  اگر  و  است  استخباراتی  مسأله  کمره ها 
آن ها  زیر  تروریستان  و  شود  شناسایی  آن ها 

بمب بگذارند، فردا کی جواب خواهد داد.« 
را  از مشاوران سرور دانش که عبدالعلی  یکی 
کابل  ملی  امنیت  ریاست  شهری  معاون  نزد 
فرستاده بود، در صحبت با اطالعات روز قضیه 
این که  روی  از  او  می گوید  و  می کند  تأیید  را 
اما  کرده،  را  کار  این  شود،  مردم حل  مشکل 
پس از آن دیگر در جریان نیست و نیز برای 
وی معلوم نیست که ریاست عمومی امنیت به 
ریاست جمهوری  دوم  معاونت  رسمی  مکتوب 

پاسخ فرستاده است یا خیر.
محمدنبی  خانواده ی  که  آن  از  پس 
به خواست شان نمی رسند، دختر وی به معاونت 
دوم ریاست جمهوری شکایت می کند و از این 
مکتوبی  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  به  اداره 
می برد که ویدیویی لحظه ی حادثه را در اختیار 
آن ها قرار دهد. ریاست عمومی امنیت ملی به 
عبدالعلی می گوید که چند روز بعد بیاید، بعد 
تاریخ  را  دیگر  روز  دوباره چند  موعد،  از ختم 
می د هد و این تاریخ دادن ها حدود یک ماه ادامه 
به  را  ویدیو  که  می گوید  نهایت  در  و  می یابد 
مراجع مربوطه )معاونت دوم ریاست جمهوری و 
ریاست عمومی ترافیک( می فرستد. به گفته ی 
هیچ  و  نفرستاده  را  ویدیو  تاکنون  عبدالعلی، 
امیدی هم نیست که به این قضیه توجه شود.

عبدالعلی که حدود 12 بار به ریاست عمومی 
امنیت ملی مراجعه کرده چنین شرح می دهد: 
»بعضی روزها از دروازه عمومی اجازه نمی دادند. 
روز  چند  که  می  گفتند  می دادند،  اجازه  اگر 
بعد بیا. برخی روزها خود را تا بخش پذیرش 
که  زمانی   ملی  امنیت  ریاست  در  می رساندم. 
دوم،  استعالم  بردن  با  شد،  گم  اول  استعالم 



مثل  کشور  شمال  والیات  اخیر  ماه های  در 
تخار،  جوزجان،  فاریاب،  بلخ،  کندز،  بغالن، 
سمنگان و سرپل میدان جنگ گروه طالبان 
ولسوالی های  اخیر  هفته های  در  بوده اند. 
نیروهای  کنترل  از  والیات شمال  در  زیادی 
امنیتی افغانستان خارج شده و به دست گروه 
طالبان افتاده اند. در بیشتر این ولسوالی هایی 
نیروهای  شده،  خارج  دولت  کنترل  از  که 
گروه  با  درگیری  و  جنگ  بدون  امنیتی 
عقب نشینی  یا  و  شدند  تسلیم  یا  طالبان، 
گروه  افغانستان  حکومت  آن که  با  کردند. 
پس  ولسوالی ها  برخی  مراکز  از  را  طالبان 
در  همچنان  ولسوالی ها  اکثر  اما  رانده اند، 

کنترل طالبان قرار دارند.
تنها  شمال،  جنگ  در  اصلی  نگرانی  حاال 
سقوط پی هم مراکز ولسوالی ها نیست، بلکه 
تهدید و خطر سقوط مراکز برخی از والیات 
نیز بر نگرانی ها افزوده است. مثال در روزهای 
برعالوه ی  که  کردند  ادعا  طالبان  گذشته 
کندز  والیت  مرکز  بندر،  شیرخان  کنترل 
ادعای  این  البته  که  کرده اند،  تصرف  نیز  را 
طالبان از سوی حکومت افغانستان رد شده 
اطراف  در  جنگ  کشیده شدن  اما  است. 
شهر  مثل  کشور  شمال  در  بزرگ  شهرهای 
مزار شریف، تالقان، سرپل، میمنه و پلخمری 
بر  تنها  طالبان  گروه  که  است  این  بیانگر 
و  نکرده  بسنده  ولسوالی ها  مراکز  سقوط 
نیز  را  شمال  والیات  مراکز  فتح  فکر  اکنون 

در سر دارند. 

شمال در کنترل کیست؟
مجلس  در  تخار  نماینده ی  دانش،  حبیبه 
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  نمایندگان 
تخار،  ولسوالی  شانزده  مجموع  از  می گوید 
برعالوه شهر تالقان مرکز این والیت، »چهار 
و  کلفگان  فرخار،  ورسج،  مثل  ولسوالی 
مصاحبه  این  از  بعد  ساعت  ]چند  روستاق 
نیروهای  کنترل  از  نیز  روستاق  ولسوالی 
امنیتی افغانستان خارج شد و به دست طالبان 
افتاد[ در کنترل نیروهای دولتی است.« خانم 
دانش می گوید در دیگر ولسوالی های تخار به 
نیروهای امنیتی یا امکانات نرسید که مجبور 
به عقب نشینی شدند و یا هم از مرکز دستور 

دریافت کرده بودند که عقب نشینی کنند.
در  بدخشان  نماینده ی  نیازی،  عبدالولی 
اطالعات  با  گفت وگو  در  نمایندگان  مجلس 

کتاب ملکاسیان پرسش 
نگران کننده ای را مطرح 
می کند: آیا در نهایت ضرر 
مداخله ایاالت متحده در 
افغانستان بیشتر از منفعت 
آن بوده است؟ او می نویسد: 
»ایاالت متحده برای دفاع 
از امریکا در برابر حمله 
تروریستی دیگر، افغان ها را در 
معرض آسیب طوالنی مدت 
قرار داد. روستاها تخریب 
شدند، خانواده ها ناپدید... 
این مداخله برای زنان، آموزش 
و تحصیالت و آزادی مثمر واقع 
شد. اما این نفع باید در برابر 
ده ها هزار مرد، زن و کودکی 
که در این مدت کشته شدند، 
سنجیده شود.«

کرد  استدالل  سپتامبر،   11 تا  امریکاییی  نیروهای  خروج  اعالم  هنگام  بایدن 
که ایاالت متحده »باید بر دلیل رفتن ما به آنجا تمرکز کند.« او گفت که ما 
به افغانستان رفتیم تا مطمئن شویم »که افغانستان به  عنوان پایگاهی 
برای حمله مجدد بر خاک ما مورد استفاده قرار نگیرد. ما مطمئن شدیم. ما 
به این هدف دست یافتیم.« اما این استدالل دقیق نیست. درست است 
که پس از یازدهم سپتامبر 2001 حمله ای از خاک افغانستان صورت نگرفته 
است اما القاعده همچنان پابرجاست.

بررسی کارکرد ایدئولوژیک قوم گرایی در افغانستان
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یا  شایعه  شمال«؛  به  ناامنی  »انتقال 
واقعیت؟

جنوبـی  والیـات  از  ناامنـی  انتقـال  بحـث 
به سـوی شـمال در زمـان ریاسـت جمهوری 
حامـد کـرزی از سـوی برخـی از نمایندگان 
پارلمـان و رسـانه ها مطـرح شـد. چنان کـه 
بازگـو  را  چشـم دیدش  دانـش  حبیبـه 
می کنـد: »در زمـان ریاسـت جمهوری آقـای 
کـرزی مـن به عنـوان نماینده ی مـردم تخار 
در پارلمـان با احسـاس امنیت بـا موتر لینی 
طـرف کابـل می آمـدم. در منطقـه ی بغـالن 
کهنـه میان بغـالن و علی آباد که باشـندگان 
محـل اکثریـت قوم پشـتون هسـتند، با زنی 
برخـوردم که برایـم از انتقال طالبان توسـط 
هلی کوپتـر خبر داد. او می گفت که هر شـب 
دو طیـاره هلی کوپتـر می آیـد و طالبان را در 
این جـا پاییـن می کنـد. وقتـی از شـوهر آن 
زن پرسـیدم کـه این جـا طالبـان می آینـد؟ 
گفـت نـه، این جـا مجاهدیـن می آینـد. ما به 

نوبـت بـه آن هـا غـذا می دهیم.«
حبیبه دانش به یاد می آورد که وقتی به کابل 
می رسد، این موضوع را با برخی از نمایندگان 
در  شب  هر  که  می گذارد  میان  در  پارلمان 
قسمت های اوایل کندز و اواخر بغالن طالبان 
با هلی کوپتر انتقال داده می شوند. اما »آقای 
که  گفتند  من  به  همکاران  دیگر  و  قانونی 

کردند.«  عقب نشینی  شدید  مقاومت  بدون 
بلخاب در  تنها مرکز والیت و ولسوالی  فعال 
کنترل نیروهای امنیتی است و خطر سقوط 

مرکز والیت سرپل نیز جدی است.
جوزجان،  والیت های  در  امنیتی  وضعیت 
نگران کننده  نیز  سمنگان  و  کندز  فاریاب، 
از  جوزجان  والیت  در  چنان که  است. 
ولسوالی  )قرقین،   7 ولسوالی،   10 مجموع 
فیض آباد  خانقاه،  منگجیک،  آقچه،  خم آب، 
 1۳ مجموع  از  فاریاب  در  مردیان(؛  و 
کوهستان،  )قیصار،  ولسوالی   7 ولسوالی، 
دولت آباد،  خواجه سبزپوش،  شیرین تگاب، 
اندخوی و خان چارباغ(؛ در کندز از مجموع 6 
ولسوالی، 5 ولسوالی )چهاردره، دشت ارچی، 
به شمول  علی آباد،  صاحب،  امام  زال،  قلعه 
 6 مجموع  از  سمنگان  در  بندر(؛  شیرخان 
دره  و  باال  صوف  )دره  ولسوالی   2 ولسوالی، 
مجموع  از  بغالن  والیت  در  و  پایین(  صوف 
خوست  )خنجان،  ولسوالی   9 ولسوالی،   14
تاله و برفک، دهنه غوری،  و فرنگ، دوشی، 
نور(  گذرگاه  و  بورلکه  نهرین،  جدید،  بغالن 
آن که  با  کردند.  سقوط  اخیر  هفته های  در 
نیروهای  حمایت  با  ولسوالی ها  از  برخی 
اما  شده،  گرفته  پس  دوباره  مردمی  خیزش 
والیات  در  ولسوالی ها  اکثریت  مجموع  در 

شمال همچنان در کنترل طالبان اند.

این حرف ها واقعیت ندارد. به من گفتند که 
نزن.«  این مورد حرف  نداری دیگر در  سند 
از این که موضوع  وکیل دانش می گوید پس 
والیت  به  هلی کوپتر  توسط  طالبان  انتقال 
بغالن را رسانه ای کرد، با رونالد نیومن، سفیر 
وقت امریکا در افغانستان نیز این موضوع را 
اعالم  امریکایی ها  اما  بود،  گذاشته  میان  در 
»من  حالی که  در  بودند.  کرده  بی خبری 
و  شمال  والیات  نمایندگان  از  تعدادی  و 
کرزی  رفتیم  کرزی  حامد  پیش  شمال شرق 
زمان  آن  در  که  اتمر،  حنیف  جلسه  آن  در 
که  گفت  اتمر  خواست.  را  بود،  داخله  وزیر 
تاکنون  کرده ایم،  تحقیق  را  موضوع  این  ما 
بار هلی کوپتر در ساحات بغالن و کندز   16

نشست کرده  است.« 
خانـم دانش برعـالوه ی پروژه انتقـال ناامنی 
بـه شـمال از سـوی حلقـات خـاص، موضوع 
قاچـاق معـادن را نیز عامل گسـترش ناامنی 
»برعـالوه ی پالن هـای  در شـمال می دانـد: 
مشـخص، در ایـن  سـال های اخیـر جنگ بر 
سـر کنتـرل منابع معدنی مثـل معدن طالی 
نورآبـه در ولسـوالی چـاه آب، معـدن الجورد 
بدخشـان و مناطقـی کـه عایـد داشـت، بود. 
مـردم محـل به خاطـر منافـع شخصی شـان 
و اسـتفاده غیرقانونـی از معـادن، بـا گـروه 
طالبـان همدسـت شـدند. امـا هسـته اصلی 

کوهستانی  والیت  در  جنگ  شدت  از  روز 
 27 مجموع  »از  این که  می گوید،  بدخشان 
ولسوالی   2 بدخشان،  والیت  در  ولسوالی 
شغنان و واخان دارای امنیت نسبی است، ۳ 
ولسوالی جرم، یمگان و ارغنج خواه در کنترل 
ولسوالی،  از سه  که  دارند  قرار  گروه طالبان 
و  کرده  سقوط  به تازگی  ارغنج خواه  و  خلم 
یمگان از دیرزمان به این سو به دست طالبان 
بوده است، و همین طور در دیگر ولسوالی های 
والیت بدخشان جنگ به شدت جریان دارد.«

حاجی عبدالوکیل، عضو شورای والیتی بلخ در 
گفت وگو با اطالعات روز می گوید از مجموع 
وضعیت  فعال  بلخ،  والیت  در  ولسوالی   14
امنیتی در 4 ولسوالی دهداری، خلم، کلدار، 
مارمل و شهرک بندر حیرتان خوب است. اما 
10 ولسوالی دیگر این والیت یا به طور کامل 
در  یا  و  دارند  قرار  طالبان  گروه  کنترل  در 
آن جا جنگ جریان دارد. آقای عبدالوکیل در 
والیت  در  ولسوالی ها  سقوط  چگونگی  مورد 
بلخ می گوید ولسوالی های ِکشنده  و شولگره 
»زمانی که  دارند.  قرار  استقامت  یک  در 
ولسوالی  طالبان  می کند،  سقوط  کشنده 
شولگره با هماهنگی طالبان دره صوف باالی 
مرکز ولسوالی شولگره حمله می کنند و این 
همزمان  می دهند.  سقوط  نیز  را  ولسوالی 
طالبان به طور دسته جمعی به طرف ولسوالی 
بلخ می روند که در نتیحه نیروهای امنیتی از 
این ولسوالی خارج می شوند. یک روز قبل از 
آن نیروهای امنیتی از ولسوالی های چاربولک 
و زاری عقب نشینی کرده بودند. در ولسوالی  
مقاومت  بدون  امنیتی  نیروهای  نیز  چمتال 

عقب نشینی کردند.« 
ملکه علی زاده، عضو شورای والیتی سرپل در 
وضعیت  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
امنیتی در والیت سرپل بسیار خراب است، 
تاحدی که دروازه ورودی به مرکز این والیت 
از سمت جوزجان در کنترل طالبان است و 
تنها شاهراه این والیت با جوزجان را مسدود 
اخیر چهار ولسوالی  کرده اند. »در هفته های 
گوسفندی  و  صیاد  قلعه،  سوزمه  سانچارک، 
ولسوالی  افتادند.  طالبان  گروه  دست  به 
این سو  به  از شش سال  که  کوهستانات هم 
در کنترل طالبان قرار دارد. در ولسوالی های 
صیاد و سوزمه قلعه نیروهای امنیتی تا توان 
داشتند مقاومت کردند و با طالبان جنگیدند، 
نهایت تسلیم شدند. در ولسوالی های  اما در 
امنیتی  نیروهای  سانچارک  و  گوسفندی 

باوجود این وضعیت، امریکا همچنان مصمم به 
برپایه ی نظرسنجی های متعدد،  خروج است. 
با  حدودی  تا  دست کم  امریکایی ها  اکثریت 
خروج موافق هستند.  نسلی از قانون گذاران در 
واشنگتن که بر جنگ هایی که در پی حمالت 
خاورمیانه  و  افغانستان  در  سپتامبر،  یازدهم 
آغاز شد، نظارت داشتند، اکنون می دانند که 
مردم ایاالت متحده به مداخالت بیشتر نظیر 
مداخله امریکا در افغانستان )جایی که ایاالت 
متحده رژیم طالبان را که به القاعده پناه داده 
بود، سرنگون کرد اما خودش، به ویژه به دلیل 
مشکالت برخاسته از حکومت ضعیف و غرق 

پیشروی  کرده است.
واحدهای  ظهور  از  من  همکاران  گزارش  در 
از  پشتیبانی  برای  افغانستان  در  شبه نظامی 
نیروهای ضعیف ارتش این کشور آمده است 
که »در هفته گذشته جنگ جویان ]طالبان[ 
بیش از 20 ولسوالی را تصرف کرده و به بیش 
از ۸0 ولسوالی حمله کرده اند. در والیت قندوز 
می شود،  تلقی  کشور  مهم  شمالی  درگاه  که 
به  کمک  برای  والیت  مرکز  به  ملیشه ها 
نیروهای دولتی تحت محاصره هجوم آورده اند. 
اما نبردها همچنان ادامه دارد و ولسوالی های 

اطراف در دست طالبان است.«

دونالد ترمپ وعده داده بود.
نقش  در  سفر  این  در  خود  نوبه ی  به  غنی 
اصرار  و  شد  ظاهر  بردبار  و  پایدار  دولت مرد 
بایدن  تصمیم  به  حکومتش  و  او  که  داشت 
نمی کنند  احساس  می گذارند،  »احترام« 
مدیریت«  را  ]خروج[  »عواقب  و  رها شده اند 
استعاره ای  بیان  با  غنی  اما  کرد.  خواهند 
ناخوشایند گفت که افغانستان »سال 1۸61« 
خودش را تجربه می کند که اشاره ای به آغاز 
روز  غنی  است.  متحده  ایاالت  داخلی  جنگ 
جمعه به خبرنگاران گفت: »جمهوری جوان 
قرار  حمله  مورد  آن زمان  در  متحده  ایاالت 
گرفت... و وحدت و عزم راسخ ]باعث شد[ که 
در  ما  نگیرد...  پا  انحصارطلبانه  آجندای  یک 
چنین لحظه ای قرار داریم.« او قبل از مالقات 
با بایدن در کاخ سفید، گفته بود: »ما مصمم 
هستیم که اتحاد، انسجام و احساس فداکاری 
ملی داشته باشیم و از هیچ چیز دریغ نخواهیم 

کرد.«
چنین اظهاراتی از هم اکنون به نگرانی ها افزوده 
است. ایاالت متحده دو دهه را صرف جنگ و 
مبارزه با شورش گری در افغانستان کرده است. 
بیش از 2 هزار پرسنل نظامی خود را در این دو 
دهه از دست داده است و تریلیون ها دالر را در 
کارزار نظامی و نیز پروژه های ملت سازی هزینه 
اما حاال، درست زمانی که آماده  کرده است. 
رییس جمهور  می شود،  کارزار  این  از  خروج 
افغانستان معتقد است که منازعه وجودی در 

کشور در شرف آغاز است.
قطعا غنی در سفر خود به واشنگتن تالش کرد 
محکم ظاهر شود و گفت که کشورش »برای 
دفاع از جمهوری بسیج می شود.« بایدن نیز 
از حکومت  بر حمایت  را مبنی  وعده ی خود 
حمایت  البته  ـ  کابل  در  ضعیف  مرکزی 
به  توسل  به جای  نقد  پول  و  لفظی  به شکل 
قدرت سخت امریکا ـ تکرار کرد. بایدن گفت: 

گذشته  آخرهفته ی  بایدن  رییس جمهور 
میزبان همتای افغان خود در کاخ سفید بود. 
این دیدار پس از آن انجام شد که بایدن در 
امریکایی  نیروهای  که  کرد  اعالم  اپریل  ماه 
سال  سپتامبر   11 تا  جنگ  دهه  دو  از  پس 
جاری به خانه بر می گردند. اما تأکید بایدن بر 
ادامه ی حمایت ایاالت متحده از افغانستان و 
خوش رویی دیپلماتیک حاکم در نشست های 
هراس  و  ترس  نتوانست  واشنگتن،  در  غنی 
بسیاری از مقامات برجسته ی واشنگتن را از 

آن چه در پیش رو است، پنهان کند.
درست قبل از رسیدن غنی و عبداهلل عبداهلل 
)شریک حکومت وی در کابل( خبری درباره 
ارزیابی استخباراتی ایاالت متحده منتشر شد. 
ارزیابی ای که می گوید حکومت افغانستان طی 
امریکا سقوط  ارتش  از خروج  ماه پس  شش 
می کند. همکارانم گزارش دادند که این ارزیابی 
»درحالی که ارتش امریکا سربازان و تجهیزات 
خود را به خانه می فرستد، تصویری تکان دهنده 
و تیره ]از آینده ی افغانستان[ ترسیم می کند. 
مناطق  گسترش  درحال  پیوسته  طالبان 
تحت کنترل خود در سراسر کشور هستند و 
واحدهای نظامی افغانستان یا اسلحه خود را 
زمین گذارده تسلیم می شوند، یا در نبردهای 

خونین شکست می خورند.«
این  به  استناد  با  جمهوری خواه  نمایندگان 
نگرانی ها از بایدن خواسته اند که خروج نیروها 
)سناتور  مک کانل  میچ  اندازد.  تأخیر  به  را 
جمهوری خواه از ایالت کنتاکی(، رهبر اقلیت 
است  گرفته  تصمیم  حکومت  که  گفت  سنا 
جنگ در برابر طالبان را رها کند »و تهدیدهای 
دعوت  خود  به سمت  را  بیشتری  تروریستی 
نیست که  نمایندگان مهم  برای  البته  کند.« 
بایدن دقیقا همان چیزی را انجام می دهد که 

»این خشونت بی معنا... باید متوقف شود، اما 
بسیار دشوار خواهد بود... اما ما می خواهیم با 
شما باشیم و تمام تالش خود را به کار خواهیم 
بست تا شما ابزار مورد نیاز ]برای پایان دادن به 

خشونت[ را در اختیار داشته باشید.«
بااین حال، طالبان از هم اکنون هوای پیروزی 
این گروه حدود  دارند. گفته می شود  در سر 
یک-سوم خاک افغانستان را کنترل می کنند 
می جنگند.  بیشتر  قلمرو  کنترل  سر  بر  و 
این  خاک  از  وسیعی  گستره ی  در  گروه  این 
کشور، از مرزهای ناهموار شمالی افغانستان با 
تاجیکستان گرفته تا ساحات نزدیک به کابل، 

ابزیِ دو رس ابخت ابیدن در افغانستان

عباس عارفی

جنگ در مشال؛
از پروژه ی انتقال ناامنی 
تا بستن قوس مقاومت

ایشان ثارور، واشنگتن پست
مترجم جلیل پژواک



تنها کاری که فعال دولت 
می کند برای معلوالن فیزیکی 
یک مقدار پول می دهد اما 
معلوالن مادرزادی را به حال 
خودشان رها کرده است. 
کمک به معلوالن را باید از 
حالت خیرات کشید و به مدل 
اجتماعی تغییر داد.

بررسی کارکرد ایدئولوژیک قوم گرایی در افغانستان

سال دهم | شماره 2186 گزارش
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ده مکتب می رسد که در 7 والیت کابل، هرات، بلخ، ننگرهار،غزنی، 
از خانواده هایی که فرزندان  زابل و خوست موقعیت دارد. برخی 
معلول دارند برای این که آن ها از آموزش محروم نمانند از دیگر 

والیت های کشور به کابل کوچیده اند.
هنوز شمار دقیق معلوالن در افغانستان به سبب عدم سروی ملی 
معلوم نیست. آخرین آمار ارائه شده از شمار معلوالن در افغانستان 
به 15 سال قبل برمی گردد. مؤسسه ی هندیکپ انترنشنال در سال 
2005 با انجام یک سروی در افغانستان، رقم معلوالن افغانستان را 

2.7 درصد کل جمعیت کشور اعالم کرد.
 97 سال  در  افغانستان  در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی 
این  در  نفر  میلیون  یک  از  بیش  که  بود  کرده  اعالم  خورشیدی 
کشور دارای یک نوع معلولیت است. این سازمان اعالم کرده بود 
که هرسال حدود ده هزار معلول را که نیاز به توان بخشی یا عضو 
مصنوعی دارند، ثبت می کند. براساس آمار این سازمان، ده درصد 
این افراد در اثر جنگ معلول شده و 90 درصد دیگر آن ها معلول 
به  شده اند.  معلول  تصادف  و  بیماری  از  ناشی  یا  و  مادرزادی اند 
گفته ی خانم عظیمی در کنار آسیب پذیری های پرشماری چون 
در  را  معلولیت  نرخ  که  بیماری ها  و  ناآگاهی  بی سوادی،  جنگ، 
عوامل  از  یکی  هم  خانوادگی  ازدواج های  برده،  باال  افغانستان 
درشت معلولیت است: »در افغانستان و بعضی کشورهای اسالمی 
است.  برده  باال  را  معلولیت  نرخ  بسیار  فامیلی  ازدواج های  دیگر 
سطح  در  وقتی  هست.  ناشنوا  طفل  چهار  خانواده  یک  در  مثال 
بین المللی محاسبه می کنند، از هر ده کودک یک کودک ناشنوا 
است ولی در افغانستان خیلی زیاد است اما گزارش دهی نیست. 
ازدواج های فامیلی در افغانستان فوق العاده معلولیت ها را بارآورده 
است؛ از معلولیت های شنوایی، بینایی، ذهنی و فیزیکی گرفته تا 

انواع و اقسام دیگر آن.« 
در کنار دیگر مشکالت آموزشی که معلوالن با آن مواجه اند، یکی 
از مشکالت اساسی آن ها به گفته ی خانم عظیمی، نبود آموزگاران 
پرورش  و  آموزش  حوزه ی  در  که  افرادی  اکثر  است.  حرفه ای 
معلوالن، به ویژه معلوالن بینایی و شنوایی کار می کنند، تخصص 
و زمینه ی تحصیلی مرتبط با این حوزه را ندارند. به گفته ی این 
مدرس، زبان اشاره بیشتر دانش آموزان نابینا و ناشنوا پس از فراغت 
از مکتب به خاطر نبود سهولت و امکانات آموزشی نمی توانند وارد 
دانشگاه شوند. از میان تمام دانشگاه های دولتی و خصوصی تنها 
دانشگاه تعلیم و تربیه ربانی در کابل یک دانشکده ی اختصاصی 

برای نابینایان، ناشنوایان و عقب ماندگان ذهنی دارد. 
معلوالن  برای  دولت  وقتی که  تا  که  است  معتقد  عظیمی  خانم 
اختصاص  ساالنه اش  عمومی  بودجه ی  در  را  مشخصی  بودجه ی 
آن ها  آموزشی  امکانات  و  به ویژه شرایط  معلوالن  ندهد، وضعیت 
در  معلوالن  برای  معارف  وزارت  و  دولت  »وقتی  نمی یابد:  بهبود 
بودجه ی عمومی، سهم درنظر گرفت و افراد حرفه ای و اکادمیک 
تنها  می شود.  آغاز  کار  تازه  وقت  آن  کرد،  کار  و  کرد  جذب  را 
مقدار  یک  فیزیکی  معلوالن  برای  می کند  دولت  فعال  که  کاری 
پول می دهد اما معلوالن مادرزادی را به حال خودشان رها کرده 
است. کمک به معلوالن را باید از حالت خیرات کشید و به مدل 

اجتماعی تغییر داد.«
این مدرس زبان اشاره متولد شهر کهنه ی کابل است و 56 سال 
سن دارد که 29 سال آن را صرف آموزش و نوشتن مواد درسی 
روش های  رشته های  در  او  است.  کرده  شنوایی  معلوالن  برای 
تا  اندونیزیا  و  روسیه  دانشگاه های  در  فراگیر  آموزش  و  تدریس 

مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است. 
افغانستان در هجدهمین سالگرد تأسیس  کمیسیون حقوق بشر 
بشری  حقوق  مددکاران  از  یکی  را  عظیمی  پروین  نهاد،  این 
شناخته و با ارسال نامه ای از فعالیت های رضاکارانه ی او قدردانی 

کرده است. 

عابر شایگان

اشاره: اطالعات روز این گزارش را سال گذشته به مناسبت تقدیر 
آموزشی  و  بشری  حقوق  فعالیت های  از  بشر  حقوق  کمیسیون 
پروین عظیمی، تهیه کرده بود. نشر این گزارش به دالیلی با تأخیر 
مواجه شد. اکنون این گزارش در حالی منتشر می شود که پروین 
افغانستان  در  اشاره  زبان  پیشینه ی  با  و  پرکار  آموزگار  عظیمی، 

چند روز قبل در کابل در گذشت.  
نوع  هم  که  معلم هایی  آن دست  از  است.  معلم  عظیمی،  پروین 
تدریسش با بقیه معلمان فرق می کند و هم  دانش آموزانش. وقتی 
سرصنف رو به دانش آموزانش می ایستد با دستانش حرف می زند 
و با چشمانش می شنود. او 29 سال برای بهبود شرایط آموزش 
معلوالن، به ویژه ناشنوایان، فعالیت می کند. در کنار کارهای دیگر، 
شنبه های هر هفته به مکتب ملی ناشنوایان افغانستان می رود و 

به طور رضاکار برای دانش آموزان ناشنوا تدریس می کند. 
پروین عظیمی وقتی 27 سال داشته است تدریس زبان اشاره ی 
به  او  می کند.  آغاز  کابل  در  آموزشی  مرکز  یک  در  را  امریکایی 
را  ناشنوایانی   1۳70 سال  در  کار  بین المللی  سازمان  درخواست 
که در مرکز آموزشی غالم محمد میمنه گی برای آموزش نقاشی 
می آمدند، زبان اشاره امریکایی آموزش می داده است. پس از سال 
1۳71 که داکتر نجیب اهلل، آخرین رییس جمهور حزب دموکراتیک 
کابل  وارد  مجاهدین  و  می کند  کناره گیری  قدرت  از  افغانستان، 
می شوند و در ادامه جنگ های داخلی در می گیرد، خانم عظیمی 
به پاکستان مهاجرت می کند. او با درخواست سازمان بین المللی 
کار در پشاور پاکستان برای یک سال به عنوان مدرس زبان اشاره 
کار می کند. پس از آن در سال 1997 پس از گذراندن یک دوره ی 
آموزشی گفتاردرمانی چهارماهه در اردن به پاکستان برمی گردد 
با گروهی  اداره ی توسعه ی ملل متحد )UNDP( و  و به کمک 
افغانستان، کمیسیونی را برای نوشتن زبان اشاره ی  از ناشنوایان 
این کمیسیون  از تشکیل  ایجاد می کنند. پس  افغانستان  ویژه ی 
ناشنوایان  برای  کلمه  هزار   2 حاوی  اشاره  زبان  کتاب  نخستین 

افغانستان، در سال 2001 در پاکستان چاپ می شود.
این کمیسیون در سال 200۳ کار روی مجموعه ی بعدی را آغاز 
می کند و در سال 2006 دومین کتاب زبان اشاره را چاپ می کند: 
»در این کمیسیون 22 نفر عضو بودند و اکثرشان هم ناشنوا. روند 
کار طوری بود که من معنا و مفهوم یک لغت را توضیح می دادم و 
آن ها اشاره ی آن را می ساختند. در سال 2012 بخش سوم کتاب 
را شروع کردیم و کار آن تقریبا تمام شده و به خاطر کرونا چاپ آن 
متوقف شده است. در یکی دو ماه آینده طراحی و چاپ آن انجام 
لغات  این کتاب، 6 هزار و 500 کلمه شامل  با تکیمل  می شود. 
اشاره ی  زبان  در  مکتب  درسی  کتاب های  تربیه،  تعلیم  روزمره، 

افغانی خواهیم داشت. همه ی این ها را رضاکارانه انجام داده ام.«
سال  در  پاکستان  در  مهاجرت  سال   11 از  پس  عظیمی  پروین 
دوران  در  او  البته  برمی گردد.  افغانستان  به  میالدی   2002
و   آموزشی  کارگا ه های  برگزاری  برای  هم  طالبان  حاکمیت 
روان درمانی برای بی جاشدگان داخلی به افغانستان سفر می کرده 
ناشنوایان  ملی  مکتب  بنیان گذاران  از  یکی  عظیمی  خانم  است. 
افغانستان است و از سال 200۳ به بعد به عنوان مدرس رضاکار در 
این مکتب تدریس می کند. جایی که حدود 560 دانش آموز دختر 

و پسر از گوشه وکنار کابل در آن درس می خوانند. 
به ویژه  معلوالن،  برای  محدودی  خدمات  افغانستان  دولت 
ویژه ی  مکتب  دو  فقط  کابل  شهر  در  می کند.  ارایه  ناشنوایان، 
ناشنوایان فعالیت دارد. یکی مکتب ملی ناشنوایان افغانستان که 
»مکتب  دیگری  و  دارد  فعالیت  خارجی  نهادهای  مالی  کمک  با 

مسلکی ناشنوایان« با حمایت دولت افغانستان. 
طبق آمار اداره ی تعلیمات تخنیکی و مسلکی، تعداد مکاتب دولتی 
ویژه ی ناشنوایان، نابینایان و دیگر معلوالن در سراسر افغانستان به 

گـروه طالبـان را مردمان خارج از محل شـکل 
می دهنـد.«

یک  را  شمال  در  ناامنی  نیازی  عبدالولی 
در  حکومت  می گوید  و  می داند  پروژه  نوع 
سال های قبل طالبان را توسط طیاره به شمال 
ریاست  زمان  در  کرزی  »حامد  دادند.  انتقال 
جمهوری اش طالبان را توسط طیاره به منطقه  
دندغوری در والیت بغالن انتقال داد. در زمان 
ریاست جمهوری کرزی، طیاره ها در چهاردره ی 
والیت کندز طالبان را پایین کردند. در زمان 
ملی  امنیت  رییس  عمومی  استانکزی  معصوم 

بود، مگر این ها نمی دانستند؟« 
آقـای نیازی معتقد اسـت که اکنـون حکومت 
رییس جمهـور غنـی چـون قدرتـش در خطـر 
اسـت کـه مخالـف طالبان شـده  اسـت وگرنه 
کـه  نـداد  اجـازه  بـود،  امکانـات  زمانی کـه 
مـردم بـه کمـک نیروهـای امریکایـی طالبان 
دارد  عالقـه  حکومـت  کـه  »حـاال  بزننـد،  را 
نـدارد.  را  امکاناتـش  و  زور  بزنـد،  را  طالبـان 
حکومـت افغانسـتان طالبـان را هـزار مرتبـه 
بـر سیاسـیون و مجاهدیـن ترجیـح می دهـد. 
هـر  را  طالبـان  کـه  می کردنـد  فکـر  این هـا 
وقتـی بخواهنـد می تواننـد از بیـن ببرنـد، اما 
تـا زمانی کـه مجاهدیـن را توسـط امریکایی ها 
سـرکوب نکنند، قدرت را گرفتـه نمی توانند.«

عبدالوکیـل، عضـوی شـورای والیتـی بلخ نیز 
می گویـد کـه انتقـال ناامنی به والیات شـمال 
یـک پـروژه بود و به طـور مدیریت شـده جنگ 
بـه طـرف شـمال انتقـال یافـت تـا بتواننـد از 
ایـن طریـق ناامنـی را بـه کشـورهای آسـیای 
سـال های  در  چنان کـه  کننـد.  صـادر  میانـه 
اخیـر طالبـان بیشـترین جنگ جویانـی را کـه 
جـذب کردنـد، »از اقـوام ترکمـن، اوزبیـک و 
همزبانـی   به دلیـل  چـون  هسـتند.  تاجیـک 
بـا مـردم آسـیای میانـه خواسـتند از این هـا 

کنند.« اسـتفاده 
آقای عبدالوکیل می گوید در دو سال گذشته 
اکثریت فرماندهان و جنگ جویان گروه طالبان 
در شمال از مردم محل بودند که با توزیع پول 
فعال  گروه شده اند. »چنان که  این  زیاد جذب 
فرماندهان برجسته طالبان در شورتپه، درزآب 
و خم آب از مردم محل هستند. مثال ابوعبیده، 
شمال  در  طالبان  مشهور  فرماندهان  از  یکی 
خانواده های  برعالوه،  هست.  ترکمن  قوم  از 
از پاکستان، نمنگان، چچین و آسیای  زیادی 
میانه در کوهستانات سرپل، فاریاب و بدخشان 
زیر نام طالب، اما اکثریت شان مربوط به گروه 

بااین حال  شده اند.«  جابه جا  هستند،  داعش 
اکنون والیات شمال تبدیل به کانون ناامنی و 
میدان جنگ طالبان شده  و این واقعیت است 

که جریان دارد.

چرا طالبان روی شمال تمرکز کرده اند؟
نظامی  امور  آگاه  امیرخیل،  عتیق اهلل  جنرال 
در گفت وگو با اطالعات روز بر این باور است 
یک بار  طالبان  گروه  نظامی  نظر  نقطه  از  که 
زمانی که  کردند.  تجربه  شمال  در  را  شکست 
گروه طالبان اکثر خاک افغانستان را در کنترل 
خود گرفتند، در شمال با مقاومت مردم مواجه 
در  که  کردند  فکر  طالبان  »این بار  شدند. 
والیات جنوب خود را مصروف نکنند، بنابراین 
شمال  والیات  روی  خود  اصلی  قدرت  تمام 
این  نظامی  تاکتیک  نظر  از  ساختند.  متمرکز 
والیات  اگر  طالبان  است.  درست  طالبان  کار 
شمال را کامال در اختیار داشته باشند و مردم 
کابل  طرف  اگر  آن وقت  کنند،  سرکوب  را 
بیایند، زودتر می توانند به هدف خود برسند.« 
دیگر  مسأله ی  که  است  معتقد  امیرخیل 
آسیای  کشورهای  با  شمال  والیات  مرزهای 
فکر  طالبان  است.  چین  و  روسیه  میانه، 
خود  کنترل  در  را  شمال  اگر  که  می کنند 
به روی  را  کشور  شمال  مرزهای  و  درآورند 
خودشان  علیه  مقاومت  نیروهای  به  کمک ها 
ببندند، امکان مقاومت دوم را از بین می برند. 
قوس  این  راه های  که  دارند  »طالبان کوشش 
که  هر کشوری  و  ببندند. هرکس  را  مقاومت 
به لحاظ  سنجیده  طالبان  برای  را  پالن  این 

نظامی یک استراتژیست خوب بوده.«
صحبت های  به  اشاره  با  نیازی  عبدالولی 
شکل دهی  به  رابطه  در  قانونی  محمدیونس 
می گوید  طالبان  گروه  برابر  در  دوم  مقاومت 
شمال  در  طالبان  مخالف  سیاسی  رهبران 
این ها  به  روس  ها  گویا  که  بودند  فکر  این  به 
اسلحه می دهند و با اسلحه ی روس ها مقاومت 
و  طالبان  گروه  »بنابراین  می گیرند.  سر  از  را 
را  مقاومت  راه  اگر  که  کردند  فکر  پاکستان 
حکومت  خوبتر  آینده  در  ببندند،  شمال  در 
مقاومت  بحث  وقتی  معموال  چون  می توانند. 
اقوام  به  مربوط  بحث  این  می شود،  مطرح 
در  کمتر  ما  پشتون  قوم  و  است  غیرپشتون 
همین  به  می شوند.  شریک  مقاومت  بحث 
خاطر طالبان کوشش می کنند والیات شمال 
کنترل  در  را  هستند  غیرپشتون ها  عموما  که 

خود بگیرند.«

در فساد افغانستان، در باتالق جنگی پرهزینه 
علیه شورش غیرقابل شکست طالبان گیر افتاد( 

عالقه ی زیادی ندارند.
مدعی اند  کاخ سفید  فعلی  استراتژی  منتقدان 
آن  نتیجه ی  در  و  ـ  افغانستان  ترک  که 
قدرت مندشدن طالبانـ  در شرایط فعلی اشتباه 
است و احتماال تاوان آن را بایدن و حکومت های 
آینده خواهند پرداخت. اوایل ماه جاری مدیحه 
افضل از »انستیتوت بروکینگز« در مقاله ای برای 
واشنگتن پست نوشت: »از بسیاری جهات، ضرر 
بر  و  کوتاه مدت تر  کم تر،  افغانستان  در  ماندن 
دوش ایاالت متحده خواهد بود. اما ضرر خروج، 
خواهد  طوالنی مدت تر  و  افغان ها  خود  متوجه 
حال  در  تاوان ها  این  اگر  حتا  بااین حال،  بود. 
حاضر خیلی محتمل به نظر نرسد، تاریخ نشان 
خوانده  متحده  ایاالت  آن  مقصر  که  می دهد 

خواهد شد.«
اما تصمیم بایدن مبنی بر خروج از افغانستان 
استراتژیک  بی صبری  نوعی  نشان دهنده ی 
متحده  ایاالت  مأموریت  به  نسبت  گسترده 
ارتش  بازنشسته  دگرمن  دیویس،  دانیل  است. 
اعزام  افغانستان  به  بار  دو  که  متحده  ایاالت 
شده، می نویسد: »ما خون هزاران تن از بهترین 
پول  دالر  میلیارد  صدها  را،  زنان مان  و  مردان 
زمان مان  سال   20 حدود  و  را  شهروندان مان 
را پیشکش مردم و حکومت افغانستان کردیم 
با  و  بخشند،  سامان  و  نظم  را  خود  خانه ی  تا 
شورشیان از راه مذاکره به توافق رسیدیم. آن ها 

فرصت را هدر داده اند.«
افغان ها شاید استدالل کنند که بهایی که آن ها 
پرداخته اند،  سال   20 این  در  خویش  خون  با 
به مراتب سنگین تر از هزینه های واشنگتن است 
و اقدامات نظامی خشن امریکا در موارد متعدد 
آن چه  اما  است.  افزوده  غیرنظامیان  تلفات  به 
فقط  متحده  ایاالت  که  است  این  است  واضح 
در  خشونت  و  درگیری  چرخه های  طرِف  یک 

از  قبل  مدت ها  که  است  کشور جنگ زده  این 
11 سپتامبر به چرخ افتاده بود و پس از خروج 
امریکا و پایان مأموریت  اصلی  ارتش امریکا در 
بایدن  اداره ی  یافت.  خواهد  ادامه  کشور  این 
برای برقراری صلح از راه مذاکره بین حکومت 
غنی و طالبان تالش خواهد کرد، اما تالش های 
دیپلماتیک درحال حاضر به بن بست خورده و 
در  خود  پیروزی های  افزایش  به دنبال  طالبان 
میدان جنگ اند. مجموعه متنوعی از قدرت های 
و  هند  پاکستان،  چین،  جمله  از  ـ  منطقه ای 
روسیه ـ هرکدام ممکن است به طرق مختلف 
میان  نوعی سازش  برقراری  به  تا  کنند  تالش 
افغانستان  حکومت  و  تندرو  به شدت  طالبان 

کمک کنند. 
نکنند،  را  کار  این  منطقه ای  قدرت های  اگر 

هرج ومرج باال خواهد گرفت.
حتا طرفداران خروج امریکا از افغانستان تأکید 
خود  تعهدات  به  متحده  ایاالت  که  می کنند 
»انستیتوت  رییس  باچویچ،  اندرو  بماند.  پابند 
بایدن  اداره ی  که  است  معتقد  کوینسی« 
افغان  هزار  ده ها  اسکان دهی  وعده ی  به  باید 
در  امریکایی  نیروهای  با  همکاری شان  که 
افغانستان باعث شده در معرض انتقام جویی های 
شبه نظامیان قرار گیرند، عمل کند. او می گوید 
کابل  تصرف  به  موفق  طالبان  که  صورتی  در 
شوند، ایاالت متحده و سازمان ملل متحد باید 

برای موج تازه  مهاجرت افغان ها آماده باشند.
مأموریتی  تداوم  »با  است:  نوشته  باچویچ 
نمی آمد.  به دست  چیزی  شکست خورده، 
جنگ  طوالنی ترین  به  پایان دادن  بااین حال، 
قبال  در  واشنگتن  مسئولیت  نافی  نیز  امریکا 

رویدادهای آینده نخواهد بود.«

واشنگتن  روزنامه  ستون نویس  ثارور،  ایشان 
پست است. او پیش از این سردبیر و خبرنگار 

ارشد مجله تایم بود.
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را  جاده ها  آتش،  برپایی  با  سوخت  افزایش  به  معترضان 
بسته بودند.

اعتصابات  برگزاری  شاهد  است  مدتی  کشور  این 
سوخت  شدید  کمبود  آن  عمده  علت  که  سراسریست؛ 

بوده.
بیشتر پمپ بنزین ها در لبنان بخاطر نبود بنزین و گازوئیل 
تعطیل شده اند و دولت به دلیل خالی شدن خزانه امکان 

پرداخت یارانه را ندارد.
اتفاقات اخیر در حالیست که حسن نصراهلل، دبیرکل حزب 
اهلل لبنان چهار روز پیش)جمعه( در یک سخنرانی گفته 
بود که لبنان می تواند از ایران سوخت وارد کند و »حزب 

اهلل از آن حمایت می کند.«
او گفته بود مقدمات لجستیکی برای این کار فراهم شده 

است.
نهادهای وابسته به سازمان ملل البته پیشتر هشدار داده 
به بحران های  یارانه سوخت ممکن است  بودند که قطع 

اجتماعی منجر شود.
به گزارش بانک جهانی لبنان هم اکنون یکی از عمیق ترین 

بحرانهای اقتصادی تاریخ مدرن را تجربه می کند.
شدیدترین  وارد  میالدی   2019 سال  تابستان  از  لبنان 
بحران اقتصادی بعد از جنگ داخلی این کشور شد وپول 
ملی این کشور بیش از ۸0 درصد ارزش خود را در برابر 

دالر از دست داد.

کمبود  مشکل  حل  هدف  با  لبنان  دولت  روز:  اطالعات 
سوخت در این کشور قیمت سوخت را افزایش داده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، هفته پیش بود که دولت 
بلکه  گرفت  سوخت  یارانه  حذف  به  تصمیم  کشور  این 
بتواند طی سه ماه به ذخیره کافی دست یابد؛ اقدامی که 
از پیش  فشار اقتصادی را بر شهروندان این کشور بیش 

افزایش می دهد.
لیتر  بیست  قیمت  لبنان،  انرژی  وزارت  اعالم  اساس  بر 
 61 به  جدید  تعرفه های  اساس  بر  کشور،  این  در  بنزین 
هزار و 100 پوند لبنان )40 دالر و 5۸ سنت( رسیده که 

معادل ۳5 درصد افزایش قیمت است.
قیمت سوخت دیزل هم ۳۸ درصد افزایش یافته است.

برای  اعتبار  ارائه  کرد  اعالم  دیروز  لبنان  مرکزی  بانک 
واردات سوخت را آغاز خواهد کرد؛ نرخ برابری ارائه شده 
دالر به واردکنندگان ۳900 پوند لبنان است؛ پیشتر و در 
زمانی که یارانه ها برقرار بود این نرخ 1500 پوند لبنان بود 

که حاال برای وارد کنندگان هم هزینه ها باال رفته است.
در بازار آزاد این کشور هر دالر آمریکا امروز 16700 پوند 

لبنان معامله می شود.
با کمبود سوخت، طی هفته های اخیر رانندگان ساعت های 
در صفهای طوالنی پمپ بنزین ها منتظر مانده بودند که 

البته خشونت هایی هم به همراه داشته است.
بر اساس بعضی گزارش ها، طی روزهای اخیر در مواردی 

دولت لبنان با وجود اعرتاضات قیمت سوخت را افزایش داد
هستند.

عنوان  را  مهاجم  نظامی  شبه  گروه  نام  ماروتو  سرهنگ 
نکرده است.

حمالت روز دوشنبه در دیرالزور پس از آن صورت گرفت 
که جنگنده های امریکایی یکشنبه به دستور جو بایدن 
به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق 

و سوریه حمله کردند.
به گزارش پنتاگن، حمالت روز یکشنیه علیه سه پایگاه 
و انبار تسلیحاتی متعلق به گروه های کتائب حزب اهلل و 

کتائب سید الشهدا در صورت گرفته است.
کشته  حمالت  این  در  الشهدا  سید  کتائب  عضو  چهار 

شدند.
صورت  بایدن  جو  دستور  به  که  شب  یکشنبه  حمالت 
به  زمان  از  متحده  ایاالت  ارتش  عملیات  دومین  گرفت، 

روی کار آمدن دولت جدید در امریکاست.
را تالفی جویانه و دفاعی  امریکا آن  این حمله که  علت 
کنسولگری  نزدیکی ساختمان  به  پهپادی  نامیده، حمله 

امریکا در اربیل عنوان شده است.
کارشناسان نسبت به خطر باال گرفتن مناقشه میان ایران 

و امریکا در خاک عراق و سوریه هشدار داده اند.
با این حال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا و جن 
ساکی، سخن گوی کاخ سفید دوشنبه از حمله به مواضع 

شبه نظامیان دفاع کردند.

مواضع  به  راکت  شلیک  متحده  ایاالت  روز:  اطالعات 
نظامیان این کشور در خاک سوریه را تایید کرده است.

سوریه  در  خبری  منابع  فارسی،  سی  بی  بی  از  نقل  به 
نفتی  میدان  نزدیکی  به  راکت  چند  که  داده اند  گزارش 

عمر در دیرالزور شلیک شده است.
با  متحد  کرد  نظامیان  شبه  کنترل  در  نفتی  حوزه  این 

امریکاست.
به گفته یک سخن گوی نظامی امریکا، ایاالت متحده در 
پاسخ به آتش باری صورت گرفته، مواضع مهاجمان را در 

اقدامی دفاعی هدف قرار داده است.
به گفته سرهنگ وین ماروتو حمالت صورت گرفته علیه 
نظامیان امریکایی در روز دوشنبه تلفاتی به همراه نداشته 
احتمالی  برآورد آسیب های  فرماندهان در حال  و  است 

یه یکا و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سور تبادل آتش میان ارتش امر

MAIL/IFAD/CALP/12022021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CALP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری تخم بذری و کود کیمیاوی برای والیت های کابل، 
لوگر، پروان، هرات، بلخ، بغالن و ننگرهار را  مطابق به مشخصات ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره 
تدارکات ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش را 
مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 03/05/1400 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم 

CLAP، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 03/05/1400 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )50,000.00(  پنجاه هزار افغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/PD/NCB/G55/1400/Rebid :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مجدد )تدارک 855 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت وزارت زراعت، 
آبیاری ومالداری به اساس قرارداد چار چوبی( تحت شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G55/1400/Rebid( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه 
الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 03/05/1400 ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )190,000( یکصدونود هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق 

ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، میتوانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و مجانی 
ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری ومالداری بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

عنوان پروژه:
Hiring of consultant to conduct soil survey in two districts of Kunduz province

Re-MAIL/PD/QCBS/CS/154/1400 : شماره داوطلبی
 )Soil Survey in two districts of Kunduz Province(  وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان  و شرکت های مشاور واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارکات خدمات مشورتی
مورد ضرورت این اداره طبق الیحه وظایف پروژه متذکره اشتراک نموده و اظهار عالقه مندی )EOI( خویشرا از تاریخ نشر اعالن الی 6 اسد 1400 به شکل چاپی و یا هم به ایمیل آدرس های ذیل  و همچنان از طریق سیستم 
داوطلبی الکترونیکی )https://tenders.ageops.net( ارسال نمایند و داوطلبان میتوانند که درخواست اظهار عالقه مندی )REOI( پروژه متذکره را به لسان انگلیسی از ویبسایت این وزارت www.mail.gov.af ، سایت 

اکبر www.acbar.org  و از ویبسایت اداره تدارکات ملی www.tenders.ageops.net دریافت نمایند.

»اعالن داوطلبی«

آمریت تدارکات خدمات مشورتی



www.etilaatroz.comتحلیل

عامل اصیل انکایم دولت ها چیست؟

تضعیف می شود. در عین حال نیروی انسانی 
در  که  نفوسی  و  می شود  متمرکز  مرکز  در 
به ندرت  می کنند  زندگی  شهر  از  خارج 
می کنند.  دریافت  را  عمومی  خدمات  و  کاال 
با  ممکن  دولت  ناکامی  عوامل  همچنین 
اشخاص سیاسی سودجو، که از نیپوتیسم در 
سیستم اقتصادی و مدیریت سیستم سیاسی 
مردمی  تقاضای  نظرگرفتن  در  به جای  خود 
استفاده می کنند، تشدید شود. به طور مثال، 
قدرت افزایی  برای  استیون  رییس جمهور 
گرفت  به دست  را  دولت  ثروت  کنترل  خود 
و نیروی نظامی خصوصی را برای ترسانیدن 
)مخصوصا  خود  برای  ثروت  افزودن  و  مردم 
به واسطه ی منابع ملی الماس( استفاده کرد. 

عامل اساسی ناکامی 
بنابـر بعضـی دالیـل، سـاختار و فعالیت های 
ضعیـف و فرسـوده ی اقتصادی در مقایسـه با 
مسـأله ی امنیـت یـک عامل فرعی در پشـت 
ناکامـی دولـت به حسـاب مـی رود. در قـدم 
نخسـت، ناهماهنگی میـان اجتماع مخصوصا 
تضادهای قومی و ایدئولوژیکی در مقایسـه با 
دیگـر فکتورهـای زمینه سـاز ناکامـی دولت، 
ازهم پاشـیدن  در  را  جدی تـر  فکتـور  یـک 
نظـام و زیـر سـوال بردن مشـروعیت دولـت 
می سـازد. در دهه هـای 1960 و 1970، در 
حقیقـت قطبی شـدن ایدئولـوژی میان طبقه 
اجتماعـی در امریـکای التین خشـونت را در 
سـطح ایـن کشـورها به وجـود آورد و مغذی 
کشـور  یـک  شـهروندان  معمـوال،  بـود.  آن 
ناکارآمدی هـای اقتصـادی را می تواننـد برای 
مـدت طوالنی تـری تحمـل کنند. امـا تحمل 
مـردم در مقابـل شکسـت دولـت مرکـزی و 
آنارشـی داخلـی، بـه حداقـل آن می رسـد. 
براسـاس  نفـرت  کـه  هنگامـی  مخصوصـا 
و  می شـود  تشـدید  گروهـی  تفاوت هـای 
دولـت متضمـن برقـراری امنیـت نمی توانـد 
و  حتمـی  امـری  دولـت  ناکامـی  باشـد، 

اسـت. قریب الوقـوع 
که  ساحاتی  در  اگر  مرکزی  دولت  دوما،  
خود بر آن کنترل دارد امنیت را حفظ کند 
بماند.  باقی  دولت  یک  همچنان  می تواند 
خود  داخی  جنگ های  در  کشورها  بعضی 
حفظ  را  خود  مرکزی  صالحیت  متناسبا 
مالی  استخراج  ظرفیت  حدودی  تا  و  کردند 
حمایت های  از  یا  و  داخلی  مجرای  از  چه 
فعالیت های  این که  با  داشتند.  را  خارجی 
اقتصادی ضعیف می شود اما با تأمین امنیت 
می ماند.  باقی  پایدار  همچنان  دولت  نسبی 
در دوران جهاد افغانستان، مجاهدین تنها بر 
پایتخت و والیات اطراف آن تسلط داشتند، 
بود،  دولت  کنترل  تحت  مناطق  این  امنیت 
تأمین  خارج  از  رژیم  این  مالی  منابع  و 
به عنوان  رژیم  این  بااین حال  ولی  می شد. 
افغانستان شناخته می شد که  دولت مشروع 
حضور نمایندگان این دولت در کنفرانس های 

سازمان ملل مبین این مشروعیت بود. 
دولـت وجـود  ناکامـی  در  بسـیاری  عوامـل 
بسـیج کردن  محیـط خارجـی،  ماننـد  دارد؛ 
گروپ هـای پیشـرو، ادغـام متقابـل سیاسـی 
عوامـل  ایـن  از  یـک  هیـچ  امـا  ضعیـف. 
نمی تواننـد فکتورهـای ضـروری و فرعـی را 
در ناکامـی دولـت بسـازند. ایـن عوامل یکجا 
می تواننـد ثبـات دولـت را تا حـدی در خطر 
بیندازنـد امـا هیـچ یـک بـه تنهایـی تهدیـد 
جـدی بـرای ناکام مانـدن یک دولت نیسـت. 
به طـور خالصـه، عامـل امنیـت منشـأ گرفته 
از آنارشـی داخلـی و ضعـف حاکمیـت قانون 
یـک فکتور ضـروری را بـرای بی ثبات سـازی 
دولـت و ناکامـی آن می سـازد. در حالی کـه 
اقتصـاد ضعیـف یـک فکتور فرعی بـزرگ در 

ناکامـی دولـت می توانـد باشـد. 

نیست و درمی یابند که در برابر دیگر گروه ها 
بی دفاع باقی مانده اند، خود دست به کار شده 
و قصد به بیشترسازی امنیت خود می کنند. 
اساسا تفاوت های نژادی، ایدئولوژیکی، دینی 
انگیزه ی  غیرمتجانس  جوامع  در  زبانی  و 
دیگری  برعلیه  متحدشدن  برای  را  گروه ها 
را  گذشته  صلح آمیز  روابط  از  انحراف  و 
افغانستان در دوران جنگ های  می سازد. در 
دینی  و  قومی  نژادی،  شکاف های  داخلی، 
امنیتی  ایجاد معمای  برای  را  بستر مناسبی 
می ساخت. همچنان گروه های قومی آنارشی 
داخلی حاضر در آن زمان را به عنوان فرصتی 
برای بیشترسازی قدرت خود علیه دیگر اقوام 
مشکالت  نیز،  پساطالبان  دوران  در  دیدند. 
دولت داری  ضعف های  کنار  در  امنیتی 
افغانی  اجتماع  در  را  قومی  بین  شکاف های 
تبعیض  و بحث های مخرب  عمیق تر ساخت 
و تعصب را به میان آورد. در وضعیت کنونی 
امنیت  تأمین  در  ضعف  موجودیت  بنابر  نیز 
دفاع  برای  قومی  گروه های  دولت،  سوی  از 
و  دیگر  قومی  گروه های  مقابل  در  خود  از 
این  شده اند.  مسلح  تروریستی  گروه های 
در  را  دولت  الزم  حمایت  زمانی که  گروه ها 
به  دست  نمی یابند  خویش  امنیت  تأمین 
بر ضد دولت هم عمل  گاها  و  زده  خشونت 
تضعیف  باعث  متقابال  امر  این  که  می کنند 

دولت می شود.
معمـای امنیتـی هنگامی به وقـوع می پیوندد 
کـه دولـت در حـال فروپاشـیدن اسـت، در 
ریشـه  آن  محـرک  فکتورهـای  حالی کـه 
ایـن  دارد.  فروپاشـیدگی  ماقبـل  دوران  در 
بـه  مرتبـط  متغیر هـای  معمـوال  فکتورهـا 
مدیریـت  بحـث  و  دولتـی  سـازمان های 
عامـه اسـت. لبنان، سـومالیا، و یوگوسـالوی 
هسـتند.  دسـت  ایـن  از  مثال هایـی  سـابق 
در سـومالی، در سـال 1969 جنرال محمـد 
را  قـدرت  اردو  فرمانـده ی  بـاری  سـیاد 
به دسـت گرفـت. او قانـون اساسـی را تعلیـق 
کـرد، احزاب سیاسـی را ممنوع سـاخت، و از 
منابـع ملی بـرای مقاصد سـودجویانه خود و 

دولـت ورشکسـته دولتی اسـت که سـاختار 
گسـیخته  هـم  از  آن  اقتصـادی  و  سیاسـی 
سـاختار  گسـیختگی  حالی کـه  در  باشـد. 
اجتماعـی امـری متفـاوت اسـت و همیشـه 
بـا ورشکسـتگی یـک دولـت مشـروع همراه 
دولـت  یـک  امنیتـی  نهادهـای  نیسـت. 
نـدارد  را  امنیـت  تأمیـن  تـوان  ورشکسـته 
دسـت  از  را  خـود  مرز هـای  بـر  کنتـرل  و 
هـم  از  مدیریتـی  سیسـتم های  می دهـد. 
می پاشـد و فقـر بـه اوجـش می رسـد. ایـن 
نـوع دولـت در آنارشـی داخلی به سـر می برد 
و مسـتعد بـه جنگ هـای داخلـی می باشـد. 
بعضـا بـه تعقیـب ورشکسـتگی یـک دولـت، 

تغییـر رژیـم و یـا نظـام رخ می دهـد. 
بااین حال، متغیرها به تنهایی منجر به ناکامی 
نمی شود؛ بلکه مجموعه ای از متغیرها دولت 
دولت ها  می دهد.  سوق  ناکامی  طرف  به  را 
و  حاکمان  مابین  اجتماعی  توافق  براساس 
خدمات  ارائه ی  در  را  سلسله مراتبی  مردم 
در  کاستی  و  می گیرند  نظر  در  اجتماعی 
ارائه ی هر یک از این خدمات منجر به ناکامی 

دولت می شود. 

مسأله ی امنیت
فکتور  امنیت  مسأله ی  نخست،  قدم  در 
ها  دولت  سقوط  و  تضعیف  برای  ضروری 
به شمارمی آید. »خدمات امنیتی بسیار وزین 
است و سویه ی بلندی از خشونت های داخلی 
است.«  ناکامی  به  تمایل  و  ناکامی  با  توأم 
خارجی  تهدیدات  از  دولت  یک  که  زمانی 
جلوگیری نتواند، قسمتی از قلمرو خود را از 
از خشونت های  و در جلوگیری  بدهد  دست 
جرمی داخلی عاجز بماند، دولت مشروعیت 
به طور جدی در  و  از دست می دهد  را  خود 
معرض خطر ناکامی و سقوط قرار می گیرد. 
اجتماعی  خدمات  و  می رود  بین  از  زیربناها 
شرایط،  این گونه  در  می گردد.  ارائه  به ندرت 
آنارشی داخلی ظهور می کند و سپس منجر 
مردم  زمانی که  می شود.  امنیتی  معمای  به 
پی می برند دولت قادر به محافظت از ایشان 

مهدیه عرفانی

از نیمـه ی دوم قرن بیسـتم بدین سـو، بعد از 
حصـول اسـتقالل در بسـیاری از کشـورهای 
آفریقایـی و آسـیایی شـمار دولت هـا از 62 
دولـت بـه 192 دولـت افزایـش پیـدا کـرد. 
بـا وجـود  و  تعـداد؛  افزایـش در  بـا  همـراه 
ایـن  در  قبل موجـود  از  شـکنندگی های 
کشـورها، مشـکالت اقتصادی و سیاسی باقی 
مانـده بعـد از جنـگ سـرد، احتمـال این کـه 
مواجـه  شکسـت  بـه  نوپـا  دولت هـای  ایـن 
بشـوند وجـود دارد. در حقیقـت، جرقه هـای 
ناکامـی ریشـه در منطـق دولت سـازی دارد. 
هـر نقصـی در فکتورهـای دولت سـازی؛ چه 
در سـاختار قـوای دفاعـی، مدیریـت دولت و 
ارگان هـای قضایـی باعـث ناکامـی دولت هـا، 
بـه  می شـود.  ضعیـف  دولت هـای  باالخـص 
زبـان سـاده، دولت هـای ضعیـف زمانـی بـه 
بـه  قـادر  کـه  می شـوند  مواجـه  شکسـت 
ارائه کـردن خدمـات اجتماعی به شـهروندان 
شناسـایی  در  تحقیـق  نباشـند.  خویـش 
پالسیی سـازان  بـه  دولـت  ناکامـی  اسـباب 
امـکان سـاختن طرح هایـی برای پیشـگیری 
از آن را می دهـد. همچنـان پالیسی سـازان با 
شـناخت این عوامل قادر به احیا و بازسـازی 
دولت هـای شکسـت خـورده خواهنـد شـد. 
شـناختن ایـن عوامـل به مثابـه ی زنگ خطر 
از  ناکامـی دولـت عمـل می کنـد.  و عالیـم 
پیرامـون  دست داشـته  در  مقالـه ی  ایـن رو، 
عوامـل ناکامـی دولـت و اولویت بنـدی ایـن 

عوامـل بحـث می کنـد.

دولت مقتدر، ضعیف و ورشکسته
ابتدا  دولت ها،  ناکامی  عوامل  یافتن  برای 
دولت  و  ضعیف،  مقتدر،  دولت  تعریف  به 
دولت ها  نوع  این  تفکیک  و  ورشکسته 
دولت  یک  عملکرد  مجموع  در  می پردازیم. 
که  است،  خودش  مردمی  منافع  بر  متمرکز 
رابط  یک  و  می شود،  خارجی  دخالت  مانع 
شده ی  تحمیل  چالش های  میان  حاّلل 
سیاسی  اقتصادی،  واقعیت های  و  بین المللی 
حقیقت  در  می باشد.  ملی  اجتماعی  و 
ضعیف  دولت  یک  در  احتمالی  شکست های 
یک  حالی که،  در  می چرخد.  ابعاد  این  روی 
دولت قوی شهروندان خود را از خشونت های 
جرمی و سیاسی در امان نگه می دارد، قوه ی 
می کند،  بنا  را  قوی  و  مستقل  قضائیه ی 
ضامن آزادی سیاسی و اجتماعی افراد است، 
اقتصادی  فرصت های  رشد  برای  را  فضا  و 
مواصالتی  راه های  همچنان  می سازد.  فراهم 
تأمین  درست  به طور  ارتباطی  شبکه های  و 
کیفیت صحی  با  خدمات  شهروندان  و  شده 
نهایت  در  و  می کنند  دریافت  تحصیلی  و 
طلب  صلح  و  دوست  صلح  قوی  دولت های 

هستند. 
از  یـک  هـر  در  ناکامـی  یـا  و  بی نظمـی 
دولـت  یـک  مبیـن  یادشـده  خصوصیـات 
ضعیـف اسـت. دولت هایـی هـم وجـود دارند 
کـه در اصـل قوی هسـتند ولی بنابـر دالیلی 
اجتماعـی  مابیـن  تنش هـای  به خصـوص 
دریـک  می شـوند.  ضعیـف  موقـت  به طـور 
دولـت ضعیـف، تولید ناخالـص داخلی پایین 
اسـت، حاکمیـت قانـون ملمـوس نیسـت، و 
فسـاد تشـدید شـده اسـت. قابـل ذکر اسـت 
که کشـورهای ماننـد کوریای شـمالی مثالی 
ایـن  اسـت.  قـوی  به ظاهـر  کشـورهای  از 
کشـورها کنتـرل جـدی بـر امنیـت کشـور 
دارنـد امـا بـه نـدرت خدمـات اجتماعـی را 
می کننـد.  فراهـم  شهروندان شـان  بـرای 
کسـفیر )2004( در فصلنامـه ی خـود به نـام 
»آنارشـی داخلـی، معمـای امنیـت و شـکار 
نـاکام  دولت هـای  کـه  می نویسـد  خشـن« 
بـه شـهروندان خویـش آسـیب می  رسـانند. 

اطرافیانـش اسـتفاده کـرد. سـال ها بعـد، در 
سـال 1991 سـومالی درگیـر جنـگ داخلی 
دموکراتیـک  و  دولتـی  نهادهـای  کـه  شـد 
تخریب شـده بودند، سیسـتم قضایی فاسـد، 
فسـاد فراگیـر شـده بـود و حقـوق بشـر از 
کمتریـن اهمیتی برخـوردار بـود. دولت های 
ضعیـف رو بـه ناکامـی صالحیـت خـود را از 
دسـت می دهنـد و حاکمیـت قانـون در ایـن 
دولت هـا غایـب خواهـد بـود. در عین حـال 
و  سیسـتم  در  فسـاد  نیـز،  افغانسـتان  در 
و  عامـه  مدیریـت  دولتـی  سـاختارهای 
را تحـت شـعاع  قانون گـذاری  سیسـتم های 
قـرار داده. مـردم خدمـات با کیفیـت عامه را 
دریافـت نمی کننـد و حاکمیت قانـون نادیده 
نارضایتـی در مـدت  ایـن  گرفتـه می شـود. 
زمانـی بنابر عـدم اعتماد بین مـردم و دولت 
پتانسـیل ایجاد آنارشـی داخلـی و در نهایت 

می کنـد.  پیـدا  را  امنیـت  مختل شـدن 

اقتصاد ضعیف
ناکامی  برای  دومی  کننده ی  مستعد  عامل 
کشور  یک  اقتصادی  ساختار  به  دولت  یک 
کلمنت  و   )2004( واله  د  وان  برمی گردد. 
متغیرهای  خویش  استدالل  در   )2005(
به نظر  می کنند.  معرفی  را  دولت  ناکامی 
اقتصادی،  فعالیت های  پایین  سطح  ایشان 
نفوس  کم  تراکم  و  شهرسازی،  پایین  سطح 
پیش زمینه ای  فکتورهای  به عنوان  می توانند 
شوند.  محسوب  دولت  ناکامی  برای 
 utility model of(( همین گونه، براساس
صادرات  از  باالیی  تناسب   civil conflict
اجتماعی  متغیرهای  دیگر  و  کاال  اولیه ی 
می کند.  تشویق  جنگ  برای  را  احزاب 
برای  ضروری  عنصر  یک  مالیات  جمع آوری 
رشد اقتصادی است. این عنصر یک شاخص 
ظرفیت دولت داری نیز به شمار می آید که در 
Sub- کشورهای  مانند  ضعیف  دولت های 
دولت های  به عنوان  آفریقایی   Saharan
مالی  توانایی  می رود.  تحلیل  به  رو  ضعیف 
فساد  و  پالیسی ها  سیاسی شدن  به دلیل 

به  را  دولت  متغیرها  از  مجموعه ای  بلکه  نمی شود؛  ناکامی  به  منجر  تنهاییی  به  متغیرها 
مردم  و  حاکمان  مابین  اجتماعی  توافق  براساس  دولت ها  می دهد.  سوق  ناکامی  طرف 
سلسله مراتبی را در ارائه ی خدمات اجتماعی در نظر می گیرند و کاستی در ارائه ی هر یک 

از این خدمات منجر به ناکامی دولت می شود. 
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کمک  طالبان  به  او  محمدنبی  گفته ی  به 
جاهایی را که مشکوک بوده جست وجو کرده 
و به همکاری آن ها در یافتن و رهایی پسرش 
امیدوار شده است: »طالبان که نو مناطق بلخ 
و بعضی جاها را تصرف کرده بودند، پیش شان 
رفتیم. دو سه روز جاهای مشکوک مثل چند 
اما  کردیم  جست وجو  را  آقچه  ولسوالی  جای 

چیزی پیدا نتوانستیم.«
محمدنبـی از اطمینـان 50 درصـدی اش بـه 
تالش هـای طالبـان و ناامیدی از دولت سـخن 
می زنـد و می گویـد اگـر پسـرش رهـا نشـود 
»بـزرگاِن«  انتظـار  بـه  اقدامـش  آخریـن  در 
مصـروف  حاضـر  حـال  در  کـه  می نشـیند 
نبردنـد: »طالبـان بعـد از تصـرف سـاحاتی در 
ولسـوالی های بلـخ و چهاربولـک، ایـن مناطق 
مـا  بـه  و  را خانه به خانـه جسـت وجو کردنـد 
اطمینـان دادنـد کـه نیسـت. بـه طالبـان 50 
درصـد امیـد داریم. وقتـی دولت یـک کودک 
را پیـدا کـرده نمی توانـد وطـن را چه رقم نگاه 

می کنـد؟«
به گفته ی محمدنبی امیدواری های که دولت 
سرنخ  یک  پیداشدن  به  منجر  حتا  بود  داده 
هم نشد. اما طالبان 11 نفر را به اتهام ربودن 
عبدالرئوف دست گیر کرده وچهار تن از آن ها 
که در آدم ربایی دست داشتند توسط طالبان 
اقرار  را  چیز  »تمام  شدند:  انداخته  زندان  به 
کردند. چهار نفر که دست داشتند نگاه کرده 
و باقی شان به ضمانت رها شدند. این هایی که 
پیش طالبان بندی اند به اسامی پَلِه، سیدکریم، 

شاه ولی و مالک بای است.«
ملی  جنبش  حزب  سخن گوی  نیرو،  احسان 
دوستم،  عبدالرشید  رهبری  به  اسالمی 
می گوید عبدالرشید دوستم هیچ گاهی از یک 
»آدم ربا« و »ظالم« حمایت نکرده و نمی کند: 
»چیزی را نشنیدم که پدر او کودک این طور 
ما  مربوط  مستقیم  که  باشد  داشته  ادعا  یک 
حکومت  باالی  چندبار  صاحب  مارشال  شود. 
صدا کرده که در رهایی کودک تالش کند و 
داده  انجام  را  خود  تالش  نهایت  حتا خودش 

است.«
او حتا سالم بای  که  اضافه می کند  نیرو  آقای 

کفایت را به درستی نمی شناسد.
پولیس  فرماندهی  سخن گوی  عادل  عادل شاه 
بلخ می گوید اجازه صحبت در مورد ربوده شدن 
عبدالرئوف را ندارد و موضوع به مرکز سپرده 

شده و آن ها روی آن کار می کنند.
طارق آرین سخن گوی وزارت داخله می گوید 
عبدالرئوف  ربوده شدن  قضیه ی  در  که 
از چگونگی  اما  بازداشت شده اند.  تن  چندین 
بانکی  حساب  بازکردن  به  دولت  اجازه ندادن 
اظهار بی اطالعی کرد: »امیدوارم هرچه زودتر 
به هدف نزدیک شویم و عبدالرئوف نجات داده 

شود. هنوز به هسته اصلی نزدیک نشدیم.«
در این زمینه، احمدضیا سراج رییس عمومی 
امنیت ملی در 2 حوت 1۳99 از 29 عملیات 
سخن  عبدالرئوف  ربوده شدن  به  ارتباط  در 
گفت که بدون نتیجه بوده است. متعاقبا آقای 
بازداشت  از  در 2۳ حوت سال گذشته  سراج 
55 نفر در ارتباط به پرونده ی عبدالرئوف خبر 

داده بود.

میان  در  را  امید  از  کم سویی  نور  طریق،  آن 
عبدالرئوف  خانواده ی  سر  بر  که  مشکالتی 
خردسال هموار شده بود به وجود آورد. اما این 
تالش شروع نشده به پایان رسید؛ محمدنبی 
یک  او  چون  و  شده  ناامید  دولت  از  می گوید 
آدم ربایان  که  دالری  هزار   200 و  میلیون 
می خواهند را ندارد و در مشوره با دوستان و 
بانکی  حساب  بازکردن  به  تصمیم  نزدیکانش 
بانکی  بازکردن حساب  مانع  دولت  اما  گرفت. 
شد: »به ما گفتند که دولت بدنام میشه و به 
را  بانکی  حساب  بازکردن  اجازه  عنوان  هیچ 

داده نمی توانیم.«
همزمان با ربوده شدن عبدالرئوف و درخواست 
دو میلیون و 200 هزار دالری آدم ربایان )بعدها 
به یک میلیون و 200 هزار دالر کاهش یافت(، 
کاربران شبکه های اجتماعی کارزاری با هشتگ 
#عبدالرئوف_را_ و  #عبدالرئوف_کجاست؟ 
مردم  از  و  کردند  راه اندازی  به_خانه_بیاورید 
دالر در  پرداخت یک  با  بود که  خواسته شده 

رهایی عبدالرئوف سهم بگیرند.
عالوه ی  بر  آدم ربایان  محمدنبی  گفته ی  به 
ربودن عبدالرئوف مشکالت جدیدی هم برایش 
به  راکت  با  پیش  روز   10 و  کرده اند  خلق 

خانه اش حمله کردند.
عبدالرئوف  پدر  محمدنبی،  تالش های  و  تقال 
است.  نرسیده  نتیجه ا ی  به  هنوز  تا  خردسال 
از  روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  او 
که  این  و  گفت  دولت سخن  واهی  وعده های 
طرف  از  و  است  ناتوان  طرف  یک  از  دولت 
دیگر نسبت به سرنوشت پسرش بی توجه و به 
همین خاطر مجبور شده برای رهایی پسرش 

به طالبان مراجعه کند.

راننده را بسته و پسرم را بردند.«
را  خواهرش  گوزل  عبدالرئوف،  ربوده شدن 
قدم  مکتب  به  هرگز  دیگر  و  کرد  خانه نشین 

نگذاشت.
سه روز بعد از ربوده شدن عبدالرئوف، آدم ربایان 
محمدنبی  به  »وایبر«  پیام رسان  طریق  از 
تماس می گیرند و خواهان دو میلیون دالر پول 
نقد می شوند. از ربودن عبدالرئوف تا حاال بیش 
ارتباطی  تنها پل  از هفت ونیم ماه می گذرد و 
است.  »وایبر«  پسرش  و  محمدنبی  میان 
تماس  بخواهند  دل شان  زمانی  هر  آدم ربایان 
و  می کنند  برقرار  خانواده اش  با  را  عبدالرئوف 
گاهی  ندارد.  را  گرفتن  تماس  محمدنبی حق 
فاصله میان دو تماس به یک هفته می رسد و 

گاهی به یک روز.

تالش هایی که بی نتیجه بوده
پدرش  عبدالرئوف،  ربوده شدن  اول  روز 
فرماندهی  به  او  رهایی  امید  به  محمدنبی 
بلخ  والیت  ملی  امنیت  ریاست  و  پولیس 
ردیابی  که  می گوید  محمدنبی  کرد.  مراجعه 
دارای  ساعت  خاطر  به  پسرش  آزادی  و 
را  کار  بود  عبدالرئوف  در دست  که   »GPS«
اما دولت بی توجهی کردند: »با  آسان می کرد 
قوماندان امنیه، رییس امنیت ملی و والی دیدار 
مرکز  در  عبدالرئوف  قضیه  می گویند  کردیم. 

است و مرکز می فهمد و شما.«
25 روز از ربودن عبدالرئوف گذشت و ناامیدی 
خانواده از دولت، آن ها را ناچار کرد تا جلوی 
دروازه والیت بلخ خیمه تحصن بزنند و به دنبال 
آن تصمیم گرفته شد در 2۸ جدی به همراهی 
ساکنان والیت بلخ بزرگ راه ها و بنادر تجارتی 
والیت  هشت  در  همزمان  و  کرده  مسدود  را 
درخواست  با  اما  بدهند  تشکیل  گردهمایی 
ریاست جمهوری  اول  معاون  صالح،  امراهلل 

تظاهرات شان را به تعویق انداختند.
اول  معاون  صالح  امراهلل  می گوید  محمدنبی 
گفت  آن ها  به  در 2۸ جدی  ریاست جمهوری 
بزرگ راه ها  بستِن  و  تظاهرات  از  دست  که 
در  دولت  وعده سپرد که  در عوض  و  بردارند 
مدت 15 روز عبدالرئوف را رها کرده و عوامل 

این آدم ربایی را به دادگاه می کشاند.
تمام  رییس جمهور  معاون  امراهلل صالح  مهلت 
شد اما عبدالرئوف همچنان در چنگ آدم ربایان 
بلخ  ساکنین  همراهی  با  محمدنبی  و  زندانی 
مجبور شد دست به تظاهرات بزند. تظاهراتی 
که محمدنبی اشتراک کننده های آن را ۳0 تا 
40 هزار نفر می گوید که بنادر تجارتی آقینه، 
حیرتان و شیرخان بندر را مسدود کردند. اما 
با گران شدن مواد مورد نیاز در کابل و دیدارش 

با رییس جمهور دست از تظاهرات برداشتند.
مسئوالن  و  رییس جمهور  با  محمدنبی  دیدار 
از  گره  نتوانست  امنیتی  نهادهای  اول  رده 
مشکلش بگشاید. او می گوید به هرکس و هر 
نهادی که مراجعه کرده چیزی جز امیدواری 

واهی نصیبش نشده است.
و  تظاهرات  برگزاری  دولت،  به  مراجعه 
تجارتی  بنادر  و  بزرگ راه ها  مسدودکردن 
نکرد.  باز  عبدالرئوف  کار  از  گره  هیچ کدام 
از  مردم  کمک  و  بانکی  حساب  بازکردن 

هادی خوشنویس

وقتی  صبح  اوایل  پیش،  ماه  هشت  تقریبا 
می داد  نشان  را  صبح   6:۳0 ساعت  عقربه ی 
ربوده  مزارشریف  شهر  در  ساله   9 عبدالرئوف 
شد. با گذشت حدود ۸ ماه تالش، خانواده ی 
عبدالرئوف می گویند تالش آن ها برای رهایی 
نهادهای  و  نبرده  جایی  به  راه  فرزندشان 
به  را  او  نتوانسته  ساز وبرگش  تمام  با  امنیتی 
نتوانسته  حتا  و  برگردانند  خانواده اش  آغوش 

کوچک ترین سرنخی پیدا کنند.
محمدنبی، پدر عبدالرئوف 9 ساله، با استیصال 
از تالش های ناموفقش سخن می زند و می گوید 
ناامیدی  و  یأس  جز  چیزی  زده  دری  هر  به 
محمدنبی  گفته ی  به  است.  نشده  نصیبش 
بزرگ ترین موانع سد راه رهایی پسرش توسط 

دولت ایجاد شده است.
رهایی  بود  ممکن  که  امید  کورسوی  آخرین 
دولت  توسط  باشد  آن  گرو  در  عبدالرئوف 
و  دوستان  با  مشوره  در  محمدنبی  شد؛  سد 
نزدیکانش تصمیم گرفت برای جمع آوری پول 
و کمک از مردم و رهایی عبدالرئوف از چنگ 
مقامات  اما  کند.  باز  بانکی  حساب  آدم ربایان 
محلی والیت بلخ به بهانه ی این که »نام دولت 
بد می شود« اجازه ی این کار را به محمدنبی 

ندادند.
عبدالرئوف،  ربوده شدن  روزهای  نخستین  در 
محمدنبی  به  رهایی اش  برای  آدم ربایان 
فهماندند اگر آزادی پسرش را می خواهد باید 
دو میلیون و 200 هزار دالر پول درخواستی شان 
عبدالرئوف  رهایی  از  وگرنه  کند  پرداخت  را 
آدم ربایان  درخواستی  آخرین  نیست.  خبری 
یک میلیون و 200 هزار دالر بوده و محمدنبی 
می گوید که چنین سرمایه ای ندارد و به همین 
دلیل تصمیم گرفت حساب بانکی باز کند اما 

دولت مانع او شد.

عبدالرئوف چگونه ربوده شد؟
بود.  سرد  هوا   1۳99 عقرب   11 صبح  اوایل 
عبدالرئوف 9 ساله و خواهرش گوزل 1۳ ساله 
آماده ی رفتن به مکتب می شدند. رأس ساعت 
6:۳0 صبح موتر نوع کاستر حامل دانش آموزان 
مکتب »نور« جلوی خانه ی محمدنبی ایستاد 

تا عبدالرئوف و گوزل را به مکتب ببرد.
در پیچ وخم جاده ی منتهی به چهارراهی نیازی، 
واقع در حوزه چهارم امنیتی پولیس شهر مزار 
دانش آموزان  حامل  موتر  که  زمانی  شریف، 
جمعی  و  عبدالرئوف  تا  بزند  دور  می خواست 
از دانش آموزان قدونیم قد را به مکتب »نور« 
نظامی  پوشش  با  تفنگ دار  فرد  چهار  برساند 
انتظار  که  نقره ای  رنگ   95 مدل  کروالی  و 
کاستر  راننده ی  به  می کشیدند  را  موتر  این 
داد.  ایست  فرمان  کودک  دانش آموزان  حامل 
اولین سوال مردان مسلح  محمدنبی می گوید 
این بود: »بچه های حاجی نبی کی هایند؟« و 
وقتی جواب تأیید را از عبدالرئوف و خواهرش 
گرفت با گفتن این جمله که »موتر حامل شان 
بمب گذاری شده« عبدالرئوف را ربودند: »موتر 
ساعت  را  عبدالرئوف  نور  مکتب  َحَمله ی 
گفت  و  زد  زنگ  راننده  بعد  برد،  شش ونیم 
که عبدالرئوف اختطاف شده. آدم ربایان دست 

و  دولت  از  امید  قطع  گزینه؛  آخرین 
مراجعه به طالبان

محمدنبی می گوید بی توجهی و ناتوانی دولت 
باعث شده او امیدش را از آن ها بگیرد و مجبور 
شده دست به دامن طالبان شود تا شاید آن ها 
پسرش را برگردانند. به گفته ی او عامل ربودن 
کفایت«  »سالم بای  جز  کسی  عبدالرئوف 
از  را یکی  نیست. محمدنبی سالم بای کفایت 
می داند:  دوستم  عبدالرشید  تجاری  شرکای 
بود.  کفایت  و  ما  بین  تجارتی  معامله  »یک 
اختطاف عبدالرئوف کار کفایت است. کفایت با 
دوستم شراکت دارد و دوستم واسطه ی این ها 

است.«
ملی  امنیت  وقتی  محمدنبی،  گفته ی  به 
کرد،  دست گیر  کابل  در  را  کفایت  سالم بای 
عبدالرشید دوستم با استفاده از نفوذ خود او را 

رها کرده و با خود به ترکیه برد.
اضافه می کند که سالم بای کفایت  محمدنبی 
به خاطر شراکت با عبدالرشید دوستم در دولت 
را  خود  حتا  و  است  برخودار  زیادی  نفوذ  از 
امنیت  مشاور  و  رییس جمهور  گلوی  زیر  تا 
این ها  برویم  جای  »هر  است:  رسانده  ملی 
هستند، حتا پیش مشاور امنیت ملی رفتیم و 
شکایت نامه خود را ماندیم. امی مافیا نفرش از 
داخل دفتر رییس شورای امنیت پیش چشم 
کلگی شکایت نامه را کشید. این ها تا زیر گلوی 
امنیت  ریاست  رسانده،  را  خود  رییس جمهور 

ملی و وزارت داخله خو بیخی هیچ است.«
توان  که  است  واضح  که  می گوید  محمدنبی 
دولت به این گروه نمی رسد و به همین خاطر 
به طالبان مراجعه کرده تا آن ها پسرش را به 

او برگردانند.

مهلت امرهللا صالح معاون 
رییس جمهور تمام شد 
اما عبدالرئوف همچنان 

در چنگ آدم ربایان زندانی 
و محمدنبی با همراهی 

ساکنین بلخ مجبور شد 
دست به تظاهرات بزند. 
تظاهراتی که محمدنبی 
اشتراک کننده های آن را 

30 تا 40 هزار نفر می گوید 
که بنادر تجارتی آقینه، 

حیرتان و شیرخان بندر را 
مسدود کردند.

رهایی عبدالرئوف؛ 

دولت اجازه  ابزشدن 
حساب ابنیک را نداد

عبدالرئوف هشت ماه می شود در بند آدم ربایان است – عکس: ارسالی به روزنامه اطالعات روز

نزدیک به هشت ماه از ربوده شدن 
عبدالرئوف خردسال می گذرد اما مقامات 
دولتی باوجود وعده های بسیار هنوز 
موفق به رهایی او نشده اند


