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سیکهامیروند،مامیمانیمومیشرمیم
سیک ها و هندوها بعد از سال ها دسته و پنجه نرم کردن با خون و خشونت، افغانستان را به گونه دست جمعی ترک می کنند. این لحظه ها 

هم برای سیک ها و هندوها حساس و غم انگیز است که وطن شان را ترک می کنند و هم برای افغانستان غم انگیز است که گلی از باغ های 
سوخته و متنوعش را از دست می دهد. 
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شماری از دست فروشان میوه تازه ولسوالی استالف والیت کابل از کم رنگ 
شدن فروشات زراعتی این ولسوالی نگرانی دارند. آنان می گویند با آن که در 

گذشته ها، میوه های این ولسوالی در محوطه  تخت  استالف نسبت به هر جای 
دیگر به قیمت مناسب و فروش زیاد عرضه می شد، اما از چند ماه به این سو 

کار و بار شان با رکود مواجه شده است. به گفته دست فروشان ولسوالی استالف، 
بیش از ۵۰ درصد در کار و بار آن ها کاهش به میان آمده است...

تختاستالف؛

دستفروشانازکمرنگشدنبازار
محصوالتزراعتینگرانیدارند
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لویه جرگه طالبان؛ 
چگونه و برای چه؟
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ادغامشمالغربیافغانستاندر
امپراتوریانگلیس:

تجربهکنترلغیرمستقیماز
طریقایجادمرزهایامپراتوری

انگلیس)۱۸۸۷-۱۸۸۴(

حاتم بخشی طالبان؛ 

آمرامنیتفرماندهیامنیه
طالباندرغزنی،حکم
برکناریاشرانپذیرفت

غزنی  در شهر  محلی  منابع  ۸صبح، غزنی: 
امنیت  آمر  موحد،  عبداهلل  که  می گویند 
فرماندهی امنیه طالبان در این والیت، حکم 

برکناری اش را نپذیرفته است.
یک منبع روز سه شنبه، ۷ سرطان، به روزنامه 
برکناری  حکم  از صدور  که  می گوید  ۸صبح 
او  اما  است،  شده  سپری  هفته  یک  موحد 
همچنان به وظیفه اش ادامه داده و این حکم 

را نپذیرفته است.
به گفته منبع، نصرت اهلل خادم، رییس پیشین 
تنظیم ترانسپورت زمینی والیت کابل،  به حیث 
آمر امنیت فرماندهی امنیه طالبان در غزنی از 

سوی این گروه گماشته شده است.
امنیت جدید طالبان  آمر  منبع می افزاید که 
به سر  این  سو در شهر غزنی  به  روز  پنج  از 
را  می برد،  اما هنوز موفق نشده است کارش 

آغاز کند.
درگیری های  اواخر  این  در  که  است  گفتنی 
والیت ها  از  شماری  در  طالبان  میان گروهی 

افزایش یافته است.
از دستور رهبری طالبان در حالی  این تمرد 
صورت می گیرد که این گروه از چهار روز به 
این سو به دلیل تمرد مولوی مهدی، فرمانده 
هزاره تبار این گروه در ولسوالی بلخاب سرپل از 
برگشت به کابل، به این ولسوالی حمله نظامی 
پراکنده  تاکنون درگیری های  کرده است که 

جریان دارد.

۸صبح، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان که از سوی طالبان لغو شده است، 
بشردوستانه  حقوق  نقض  اعالمیه ای،  نشر  با 
بین المللی از سوی گروه طالبان در ولسوالی 

بلخاب والیت سرپل را نکوهش کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر روز سه شنبه، ۷ 
سرطان، با صدور اعالمیه ای، طالبان را متهم 

والیت  در  محلی  منابع  پنجشیر:  ۸صبح، 
میان  گفت وگو ها  که  می گویند  پنجشیر 
طالبان و بزرگان قومی پنجشیر وارد دومین 

روزش شده است.
صحبت  در  سرطان،   ۷ سه شنبه،  روز  منابع 
با روزنامه ۸صبح، هدف از این گفت وگو ها را 
جلوگیری از تحرکات نیروهای جبهه مقاومت  

ملی در پنجشیر عنوان می کنند.
به گفته منابع، این گفت وگوها از دیروز به این  
داخله  وزارت های  نماینده گان  حضور  با  سو 
قومی  بزرگان  از  شماری  و  طالبان  دفاع  و 

پنجشیر در دفتر والی این گروه ادامه دارد.
بربنیاد گفته های منابع، با این توافق، طالبان 

به کشتار غیر نظامیان در والیت های پنجشیر، 
کرده  والیت سرپل  بلخاب  ولسوالی  و  بغالن 

است.
که  شده  گفته  کمیسیون  این  اعالمیه  در 
یافته های آنان نشان می دهد شمار زیادی از 
غیرنظامیان در حمالت طالبان قربانی شده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که 

گروه  گزارش ها،  و  شواهد  مدارک،  براساس 
بلخاب  ولسوالی  در  را  غیرنظامیان  طالبان 
تیرباران کرده  و خانه های تعدادی را به آتش 

کشیده اند.
بربنیاد این اعالمیه، طالبان تسلیم شده گان را 
به قتل رسانده و اماکن غیرنظامی را بمباران و 

مردم را مجبور به کوچ اجباری کرده اند.
این کمیسیون در اعالمیه خود از قطع خطوط 
مواصالتی  راه های  بودن  مسدود  و  تلفن 

ولسوالی بلخاب نیز خبر داده است.
این کمیسیون از نهادهای کمک رسان خواسته 
است که با راه اندازی برنامه های امدادرسانی، 
دست  فاجعه بار،  و  سخت  شرایط  این  در 
شهروندان غیرنظامی و آسیب دیده بلخاب را 

بگیرند.

مساجد،  داخل  از  را  خود  نیروهای  احتماال 
قریه ها،  در  غیرنظامیان  خانه های  و  مکاتب 

بیرون کنند.
منابع تصریح می کنند که این کار در صورتی 
افتاد که مردم تعهد دهند که  اتفاق خواهد 
نیروهای جبهه مقاومت را در روستاهای شان 

راه ندهند.
اگر  که  گفته  اند  طالبان  منابع،  گفته  به 
نیروهای جبهه مقاومت از هر قریه ای عملیاتی 
را انجام دهد، تمام اعضای آن قریه مسوول 

خواهند بود.
این  در  که  کسانی  بیشتر  منابع،  گفته  به 
جلسه اشتراک دارند، به زور احضار شده اند. 
هنوز طالبان و جبهه مقاومت به گونه رسمی 

در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

کمیسیونحقوقبشرافغانستان:

ادامهنشستطالبانبابزرگانپنجشیربرایجلوگیریاز
تحرکاتجبههمقاومت

طالبانافرادیرادرولسوالیبلخابتیربارانکردهاند

برنامه پاکستان برای واردات 
زغال سنگ افغانستان فاش شد

هدفوماموریتدشوار
شورایعلمایطالبان

هما رطزی
درشعرنوافغانستان



 

در این روزها سخن از برگزاری نشستی فرمایشی از مالهای 
با صحه  و  آیند  گرد  کابل  در  است  قرار  که  است  طالبان 
گذاشتن بر تصمیم های رهبری این گروه، گویا به اعمال آن 
لویه جرگه  نوعی شبیه سازی  کار  این  ببخشند.  مشروعیت 
است.  مالیی  مصاله«  و  »مرچ  با  کرزی  حامد  پیشنهادی 
پرسش اساسی در این مبحث چرایی غیاب مفهوم قرارداد 
اجتماعی است که در دنیای امروز پایه مشروعیت نظام ها 
قرارداد  مفهوم  آمدن  میان  به  از  پیش  می شود.  دانسته 
اجتماعی، پاپ و دستگاه کلیسا در اروپای سده های میانه، 
خود را نماینده خدا در روی زمین می دانستند و پادشاهان 
برای  آن،  رهبران  به  باج دهی  یا  کلیسا  با  تبانی  طریق  از 
حاکمیت خود مشروعیت می خریدند. بحران ها و فجایعی 
آورد،  پی  در  عمومی  منافع  در باره  کشیشان  نادانی  که 
پایه گذاری  راه معقول  تا  واداشت  را  دانشمندان و فالسفه 
قابل قبول را جست وجو کنند. محصول  نظامی مشروع و 
این تالش های نظری، پیدایش تیوری فربه و گران سنگی 
به نام قرارداد اجتماعی بود که پس از رنسانس، به دست 
توماس هابز، جان الک، ژان ژاک روسو و دیگران شاخ و برگ 
گسترده ای پیدا کرد و معیاری جهان شمول برای مشروعیت 

نظام ها شد.
بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی، فرد به مثابه واحد اساسی 
بقیه  با  یکسان  حقوق  و  مطلق  مساوات  از  اجتماع،  در 
برخوردار است و فلسفه پیدایش دولت نظم و نسق بخشیدن 
به روابط افراد و جلوگیری از تعدی و دست درازی پاره ای از 
آنان به حریم پاره ای دیگر است. در واقع، افراد بخشی از 
حق خود را به دولت واگذار می کنند تا به نماینده گی از آنان 
در پی تأمین منافع عمومی برآید. به عبارت دیگر، دولت 
وکیل مردم است که صالحیت خود را از موّکل می گیرد، 
موکل  سوی  از  که  دارد  حاکمیت  اِعمال  حق  زمانی  تا  و 
قلمرو  از  قلمرو عمومی  نظریه  این  در  باشد.  نشده  برکنار 
وابسته  عمومی  قلمرو  اداره  و  می شود  تفکیک  خصوصی 
نظام  است.  قانون  آن  برایند  که  است  همه گانی  توافق  به 
برآمده از قرارداد اجتماعی هم مردمی است، هم قانونی و 
هم عادالنه، زیرا در انحصار یک فرد یا گروه خاص نیست، 
بلکه در خدمت منافع عمومی است، و از این رو از هیچ باد 
و بارانی گزند نمی یابد. شماری از دانشمندان معاصر نظریه 
قرارداد  به ویژه  اسالم،  صدر  تجربه  با  را  اجتماعی  قرارداد 
مدینه که میان پیامبر اسالم و شهروندان آن جا امضا شد، 
یافته اند.  سازگار  مقاصد شریعت  با  را  آن  و  کرده  مقایسه 
شماری از آنان به این نتیجه رسیده اند که کلمه خلیفه، در 
ترمینالوژی سیاسی مسلمانان، به معنای جانشینی از سوی 
مردم  وکیل  یعنی حکومت  خدا؛  از سوی  نه  است،  مردم 

است، نه دارای صالحیتی مستقل از آنان. 
پاپ های  آنان  که  می دهد  نشان  اما  طالبان  نظام  ساختار 
با  و  می دانند  خود  الگوی  را  وسطا  قرون  در  کاتولیک 
بازتولید  به  حکومت داری،  فرایند  در  مردم  گرفتن  نادیده 
نسخه  خاص خود از نظام کلیسایی کمر بسته اند. نشست 
مالهای این گروه، تقلیدی از تجمع اسقف ها و کاردینال های 
از  ناآگاهی شان  هم  که  است  میانه  در سده های  کاتولیک 
جایگاه  به  بی باوری شان  هم  و  مدرن  سیاسی  فلسفه های 
مردم را نشان می دهد. کسانی که در خدمت این ساختار 
کلیسایی قرار می گیرند، در حذف مردم و لگدمال ساختن 
حق آنان در تعیین سرنوشت شان سهم می گیرند. این عمل 
به مثابه کودتای کلیسا بر ضد مردم و تغییر نقش آنان از 
موّکل به رعایای سرکوب شده و فرمان بر است که جامعه را 

در زمینه حکومت داری به قرون وسطا باز می گرداند.

نشستمالهایطالبان؛
چرابهقرارداد

اجتماعیباورندارند؟
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۸صبح، فاریاب: طالبان اجازه سفر به حج را به 
فرمانده توفان، یکی از فرماندهان اوزبیک تبار این 

گروه در فاریاب، ندادند.
منابع محلی روز سه شنبه، ۷ سرطان، به روزنامه 
۸صبح می گویند که اداره استخبارات و وزارت 
دفاع طالبان از یک ماه بدین سو تمامی تحرکات 
فرماندهان اوزبیک تبار فاریاب را نظارت می کنند.

قاری  ربانی،  عالم  مخدوم  که  می افزایند  منابع 
خاطر  به  توفان  قوماندان  و  ایوبی  صالح الدین 

در  آلمان  خارجه  امور  وزیر  کابل:  ۸صبح، 
دیدار با شماری از شهروندان افغانستان مقیم 
آن کشور، می گوید که طالبان آزادی افغان ها، 

به ویژه آزادی زنان و دختران را ربوده اند.
 ۷ سه شنبه،  روز  آلمان  خارجه  امور  وزارت 
وزیر  نشست  از  خبرنامه ای  نشر  با  سرطان، 
شهروندان  از  شماری  با  کشور  این  خارجه 
آلمان  به  کابل  از سقوط  پس  که  افغانستان 

انتقال داده شده اند، خبر داده است.
این  در  آلماُن  خارجه  وزیر  بائربوک،  آنالنا 

۸صبح، زابل: منابع محلی در زابل می گویند 
والیت  این  در  جنگ افزار  خریدوفروش  که 

افزایش یافته است.
روز  زابل  والیت  در  محلی  معتبر  منبع  یک 
فرماندهان  که  می گوید  سه شنبه، ۷ سرطان، 
طالبان جنگ افزارهای نهادهای امنیتی پیشین 
این  در  سالح  خریدوفروش  بازارهای  در  را 

والیت به فروش می رسانند.
زابل  در  که  سالح هایی  اکثر  می شود  گفته 
طالبان  فرماندهان  سوی  از  پنهانی  به گونه 
پاکستان  به  قاچاق  راه  از  می شود،  فروخته 

انتقال می یابد.

که  است  کرده  اعالم  امریکا  کابل:  ۸صبح، 
در  اخیر  زلزله زده گان  برای  دالر  میلیون   ۵۵

افغانستان کمک می کند .
روز  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
گفته  توییتی  نشر  با  سرطان،   ۷ سه شنبه، 
برای  دالر  میلیون   ۵۵ کشورش  که  است 
آسیب دیده گان زلزله  اخیر در افغانستان کمک 

خواهد کرد.
او افزوده است: »حمایت ما از مردم افغانستان 
این زمان  و شرکا در   USAID با در همکاری 

دشوار حیاتی است.«
در  گذشته چین  که شب  است  حالی  در  این 
ادامه کمک هایش به زلزله زده گان در پکتیکا و  
خوست، دومین محموله کمکی به ارزش هشت 

میلیون دالر را به افغانستان فرستاد.
صلیب  بین المللی  فدراسیون  که  است  گفتنی 
که  بود  گفته  سرطان،   ۶ گذشته،  روز  سرخ 
هزار    ۲۰۰ دست کم  تازه،  برآورد های  براساس 
نفر از زلزله  اخیر در جنوب شرق افغانستان متأثر 

شده اند که ۴۰ درصد آن ها کودک هستند.

۸صبح، فاریاب: منابع در شهر میمنه، مرکز 
از  پس  مرد  یک  که  می گویند  فاریاب،  والیت 

مشاجره لفظی همسرش را کشته است.
روزنامه  به  سرطان،   ۷ سه شنبه،  روز  منابع 
۸صبح می گویند که این حادثه عصر امروز در 

گذر تکلی خانه شهر میمنه اتفاق افتاده است.
به گفته منابع، این خانم ۳۰ سال داشته و پس 
شده  خفه  شوهرش  توسط  لفظی  مشاجره  از 

است.
خانواده گی  خشونت های  که  است  گفتنی 
زنان  از  کشور  مختلف  مناطق  در  هرازگاهی 

قربانی می گیرد.

ترس از بازداشت و کمین گروه طالبان در حبس 
خانه گی به سر می برند.

اختالفات درونی میان فرماندهان غیرپشتون و 
پشتون تبار طالبان طی دو ماه گذشته در شمال 
کشور افزایش یافته است. طالبان هفته گذشته 
با هزاران جنگ جو عملیاتی برای سرکوب مولوی 
مهدی مجاهد، تنها فرمانده هزاره تبار این گروه 
را از زمین و هوا در ولسوالی بلخاب والبت سرپل 

راه اندازه کردند.

مردم  آزادی  طالبان  که  است  گفته  نشست 
را  دختران  و  زنان  آزادی  به ویژه  افغانستان، 

ربوده اند.
مردم  کنار  در  کشورش  که  است  افزوده  او 
ایستاده است و در شرایط سخت  افغانستان 

از آنان حمایت می کند.
گفتنی است که پس از قدرت گیری طالبان در 
افغانستان، آزادی مردم به ویژه زنان و  دختران 
آنان  که  طوری  است؛  شده  محدود  به شدت 

حتا از رفتن به مکتب محروم شده اند.

وزیرخارجهآلمان:
طالبانآزادیمردمافغانستانبهویژهزنانو

دخترانراربودهاند

فرماندهانطالباناوزبیکتبارازترسبازداشتوکمین
طالبانپشتونتباردرحبسخانهگیبهسرمیبرند

طالباندرزابل
جنگافزارهاینهادهای
امنیتیپیشینرامیفروشند

امریکا۵۵میلیوندالربرای
زلزلهزدهگاناخیرکشور

اعالمکمککرد

مردیدرفاریاب
همسرشراکشت

خبرنگارانافغاندرتبعید:
ازچشمنهادهایحامیخبرنگارانوکشورهای

مدافعحقوقبشرافتادهایم

۸صبح، کابل: شماری از خبرنگاران افغان در 
نهادهای  بی توجهی  از  پاکستان، در نشستی 
حامی خبرنگاران و کشورهای مدافع حقوق 

بشر به شدت انتقاد کرده اند.
در  سرطان،   ۶ دوشنبه،  روز  خبرنگاران  این 
پاکستان،  پایتخت  اسالم آباد،  در  نشستی 
گفته اند که در شرایط روحی و  روانی نامناسب 
حامی  نهادهای  سوی  از  و  می برند  سر  به 
بشر  حقوق  مدافع  کشورهای  و  خبرنگاران 

فراموش شده اند.
اعتراضی،  بیانیه  ای  در  آنان  حال،  همین  در 
رسانه  و  بیان  آزادی  »فصل  کرده اند:  تأکید 
دموکراتیک و آزاد در افغانستان بسته شده و 

رسانه ها در دام افراطیت افتاده اند.«
که  می گویند  تبعید  در  خبرنگاران  اعضای 
تهدیدها،  دلیل  به  را  کشور  شده اند  مجبور 

ترک کنند.
مشترک  بیانه ای  در  تعبید  در  خبرنگاران 
خاطرنشان کرده اند: »ما جمعی از خبرنگاران 
از ماه ها بدین  سو در کشور همسایه پاکستان 
عدیده ای  مشکالت  با  رقت بار  وضعیت  در 
دست وپنجه نرم می کنیم؛ اما متأسفانه هیچ 

کشور و سازمان بین المللی به صدای ما پاسخ 
نداده است.«

نهادهای  از  دیگر  بار  آنان  حال،  همین  در 
حقوق  مدافع  کشورهای  و  خبرنگاران  حامی 
خبرنگاران و حقوق بشر و زنان خواسته اند که 

به صدای شان پاسخ بدهند.
نهادهای  از  همچنان  تبعید  در  خبرنگاران 
جهانی خواسته اند که برای رهایی خبرنگاراِن 
در بند طالبان دست به کار شوند و با اغماض 
و  بیان  آزادی  ضد  عملکرد  از  چشم پوشی،  و 

رسانه هراسی طالبان نگذرند.
بربنیاد اعالمیه خبرنگاران در تبعید، نهادهای 
جامعه  با  دوگانه  برخورد  رسانه ها  حامی 

خبرنگاری افغانستان کرده اند.
با این حال، آنان از کمیساریای عالی سازمان 
پاکستان  در  پناهنده گان  امور  در  ملل 
اقشار  مهاجرتی  پرونده  به   که  خواسته اند 

آسیب پذیر و خبرنگاران اولویت بدهند.
با فروپاشی نظام جمهوری، بیش از ۲۵۰ هزار 
بشر  فعاالن حقوق  به شمول خبرنگاران،  نفر 
آواره  همسایه  کشورهای  به  مدنی  جامعه  و 

شده اند.
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زغال سنگ  صادرات  جزییات  شدن  همه گانی 
افغانستان به پاکستان، با موجی از واکنش ها در کشور 
روبه رو شده است. حکومت شهباز شریف روز دوشنبه 
اعالم کرد که با واردات ارزان زغال سنگ از افغانستان 
 ۲.۲ کشور  این  فسیلی،  انرژی  در  آن  از  استفاده  و 
میلیارد دالر صرفه جویی می کند. شریف دستور داد 
که روند واردات زغال سنگ از افغانستان تسریع یابد و 
پول آن نیز با کلدار پاکستانی پرداخت شود. طالبان 
پس از بروز واکنش ها و پی بردن به عواقب کارشان، 
امضای هر نوع قرارداد زغال سنگ با پاکستان را انکار 
دستور  زیردستان شان  به  گروه  این  سران  کردند. 
را در گمرک ها  دادند که قیمت هر تن زغال سنگ 
هم زمان با وضع ۳۰ درصدی محصول گمرکی آن، 
از ۹۰ دالر به ۲۰۰ دالر افزایش دهند. این در حالی 
است که ارزش یک تُن زغال سنگ آسیا در بازارهای 
جهانی به بیش از ۴۰۰ دالر می رسد. به این ترتیب، 
زغال سنگ افغانستان با کمتر از یک چهارم قیمت از 
سوی طالبان و توسط شرکت هایی نزدیک به رهبران 
این گروه، به پاکستان فروخته می شد. آگاهان مسایل 
طالبان  و  پاکستان  نفع  به  را  تجارت  این  اقتصادی 
می دانند. آنان می گویند که چنین اقدام سبب تاراج 
بازارهای  به  کلدار  ورود  با  و  می شود  منابع طبیعی 
کشور، تجارت افغانستان نیز تنها به بازارهای پاکستان 
محدود خواهد شد. گفتنی است که براساس آمارها، 

استالف  ولسوالی  تازه  میوه  دست فروشان  از  شماری 
زراعتی  فروشات  شدن  کم رنگ  از  کابل  والیت 
آن که  با  می گویند  آنان  دارند.  نگرانی  ولسوالی  این 
محوطه  در  ولسوالی  این  میوه های  گذشته ها،  در 
قیمت  به  دیگر  جای  هر  به  نسبت   تخت  استالف 
ماه  از چند  اما  می شد،  عرضه  زیاد  فروش  و  مناسب 
به  است.  شده  مواجه  رکود  با  کار و بار شان  این سو  به 
 ۵۰ از  بیش  استالف،  ولسوالی  دست فروشان  گفته 
است.  آمده  میان  به  کاهش  آن ها  کار و بار  در  درصد 
هرچند  که  می کنند  اضافه  میوه تازه  دست فروشان 
حضور بازدید کننده گان از تخت  استالف افزایش  یافته 
است، اما آنان توان خرید محصوالت زراعتی را ندارند. 
آنان، دلیل کاهش فروشات محصوالت زراعتی  در این 
اقتصادی  بد  مشکالت  را  تفریحی  و  تاریخی  مکان 
از  شماری  سویی  هم،  از  می کنند.  عنوان  شهروندان 
مکان های  حفظ  بر  استالف،  تخت   بازدیدکننده گان 

تاریخی و تفریحی تاکید دارند.
ولسوالی استالف در شمال غرب کابل با طبیعت زیبایی 
مقصدهای  از  یکی  تاکنون  گذشته ها  از  دارد،  که 
ولسوالی  این  است.  بوده   کشور  شهروندان  تفریحی 
است.  مشهور  بسیار  سفالگری  صنعت  داشتن  در 
گیالس،  آلوبالو،  جمله  از  تازه  میوه های  همچنان 
فراورده های  از  دیگر،  میوه های  برخی  و  انجیر  سیب، 
زراعتی این ولسوالی است. باشنده گان استالف، بیشتر 
فراورده های شان  در تخت  استالف، یکی از مکان های 
تاریخی این ولسوالی، به نمایش می گذارند و به فروش 
از  تاکنون  از گذشته ها  فرآورده ها که  این  می رسانند. 
شهرت  خاصی برخوردار است، اما بازار آن ها از چند ماه 

به این سو با رکود روبه رو شده  است.

ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تن زغال سنگ کشور با قیمت 
اندک به پاکستان می رود.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، روز دوشنبه، ۶ 
سرطان، در جریان یک نشست، با اتکا بر آمارهایی که 
مقام های حکومتش با وی شریک کرده بودند، میزان 
صرفه جویی در الیحه واردات زغال سنگ از افغانستان 
را ۲.۲ میلیارد دالر اعالم کرد. او برای تولید برق ارزان 
با استفاده از سوخت های فسیلی، به وزارت تجارت 
آن کشور دستور داد تا زغال سنگ مرغوب را با کلدار 
پاکستانی )روپیه( از افغانستان وارد کند. رسانه های 
ارزان  اقدام را تالش برای تولید برق  این  پاکستانی 
در آن کشور خوانده اند. به گفته دفتر نخست وزیری 
پاکستان، این اقدام نه تنها برق ارزان تولید می کند، 
خارجی  گران بهای  ارز  در  صرفه جویی  به  بلکه 
پاکستان کمک می کند. این کشور هم چنان کمیته ای 
به  پاکستان،  وزیر دفاع  ریاست خواجه آصف،  به  را 
منظور تسریع روند واردات زغال سنگ ایجاد می کند 
افغانستان تسهیل یابد. قرار  از  انتقال زغال سنگ  تا 
راه  وزارت  شریف،  شهباز  دستور  براساس  است 
اطمینان  برای  را  الزم  اقدامات  همه  پاکستان  آهن 
نیروگاه های  به  وارداتی  از تحویل سریع زغال سنگ 

تولید برق انجام دهد.
این اقدام نخست وزیر پاکستان موجی از واکنش ها را 
در افغانستان به دنبال داشت. بیشتر شهروندان پس از 
پی بردن به ارزش زغال سنگ در بازارهای جهانی، بر 
فروش آن از سوی طالبان به پاکستان، انتقاد کردند. 

از  یکی  و  کابل  والیت  استالف  باشنده   ویس الدین، 
دست  فروشان این ولسوالی است. او از سال ها به این سو 
در محوطه تخت  استالف میوه  تازه به فروش می رساند. 
کم رنگ  از  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  ویس الدین 
شدن خرید و فروش محصوالت زراعتی این ولسوالی 
نگرانی کرده و می گوید که در حال حاضر کار  و بارش 
۵۰ درصد با رکود مواجه شده  است. وی می افزاید که 
در سال های گذشته تنها روزهای جمعه شش تا هفت  
هزار افغانی عاید داشته، اما در حال حاضر این رقم به 
یک  هزار تا یک هزار و ۵۰۰ افغانی کاهش یافته  است. 
می گوید: »کار و بار ما خراب است. امسال محصوالت مان 
کسی  هم  آن  با  می رسانیم،  فروش  قیمت  به  نیم  را 
خریداری نمی کند. در سال های پیش تنها روز جمعه 
شش تا هفت  هزار فایده برای ما می ماند، اما فعاًل از یک  
تا یک  هزار و ۵۰۰ بیشتر نمی ماند. فروشات فقط در 

همین روزهای جمعه است و بس.«
عبدالمتین، یکی دیگر از دست فروشان در تخت  استالف 
است. او در این مکان تاریخی و تفریحی ماست  و میوه  
می فروشد. متین دلیل رکود کار و بار شان را وضعیت بد 
اقتصادی مردم عنوان می کند. وی می گوید که هرچند 
افزایش  اخیراً  استالف  تخت   بازدیدکننده گان  حضور 
یافته، اما این افراد پول  کافی برای خرید محصوالت 
باشنده گان ولسوالی استالف ندارند. او می گوید: »حضور 

کاربران شبکه های اجتماعی طالبان را »دست نشانده 
به  که  کردند  تصریح  و  خواندند  پاکستان«  دولت 
همین دلیل، آن کشور به گونه آزاد منابع طبیعی را 
افغانستان تهیه می کند. براساس  از  ارزان  به قیمت 
معلومات، ارزش هر تُن زغال سنگ کشورهای آسیایی 
در بازارهای جهانی به بیش از ۴۰۰ دالر می رسد. این 
در حالی است که پاکستان زغال  سنگ افغانستان را 
دالر( خریداری   ۹۰( قیمت  از یک چهارم  کمتر  به 
می کند. براساس آمارها، ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تن 

زغال سنگ افغانستان به پاکستان می رود.
در همین حال، طالبان در واکنش عجوالنه به تصمیم 
هیچ گونه  آنان  که  گفته اند  پاکستان،  نخست وزیر 
قراردادی با شرکت پاکستان یا دولت پاکستان ندارند. 
به گفته اعضای طالبان، این گروه قرارداد زغال سنگ 
را تنها با شرکت های داخلی امضا کرده است. افزون 
بر این، وزارت مالیه طالبان روز سه شنبه، ۷ سرطان، 
فیصله  بر اساس  که  است  نوشته  خبرنامه ای  نشر  با 
رهبری این وزارت، قیمت صادرات هر تُن زغال سنگ 
در گمرکات کشور، از ۹۰ دالر به ۲۰۰ دالر امریکایی 
بنا  که  است  افزوده  وزارت  این  است.  یافته  افزایش 
جهانی،  بازارهای  در  زغال سنگ  قیمت  افزایش  بر 
طرزالعمل  و  افغانستان  گمرکات  قانون  بر اساس 
قیمت گذاری، آنان بر افزایش قیمت زغال سنگ توافق 
کرده اند و این تصمیم پس از همان روز قابل تطبیق 
بر  نیز  گمرکی  محصول  درصد  هم چنان ۳۰  است. 
حال،  این  با  است.  شده  وضع  زغال سنگ  صادرات 
این رقم حتا کمتر از نصف قیمت اصلی زغال سنگ 

کشورهای آسیایی در بازارهای جهانی است .
ناگوار  عواقب  از  اقتصادی  آگاهان  این،  با  هم زمان 
برنامه های دولت پاکستان هشدار می دهند. میراحمد 
شکیب، آگاه اقتصادی و بانک داری، روز سه شنبه، ۷ 
پاکستان پس  روزنامه ۸صبح گفت که  به  سرطان، 
از جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی در جهان، 
با مشکل روبه رو شده است  و قیمت نفت نیز در آن 
کشور افزایش یافته است. او افزود که پاکستان ۸۵ 
کشور،  بیرون  از  را  نیازش  مورد  زغال سنگ  درصد 
حال  در  که  می کرد  وارد  جنوبی  آفریقای  به ویژه 

مردم از والیت های دیگر کشور در تخت استالف بیشتر 
شده  است؛ اما کسی مثل گذشته ها پول زیاد ندارد که 
محصوالت ما را به قیمت مناسب بخرد. فقط به بسیار 
خریداری  میوه جات  مصرف شان  اندازه  به  و  مشکل 
سیر  بیست  اگر  پیش  سال های  در  بس.  و  می کنند 
می فروختیم، حاال پنج  سیر می فروشیم. فعاًل چیزی را 
که می بینی )آلوبالو، گیالس، شفتالو و ماست ( تمامش 

از محصوالت منطقه ما است.«
تخت  بازدیده کننده گان  از  شماری  سویی  هم،  از 
استالف می گویند که به دلیل آب و هوای مناسب و 
آمده اند.  این جا  به  تفریحی،  مکان  این  زیبای  منظره 
آنان می گویند که هرچند در وضعیت اقتصادی خوبی 
برای لحظه  ای فراموش  اما دست کم  به سر نمی برند، 
کردن وضعیت  جاری کشور، به مکان های تفریحی سفر 

می کنند.
با  که  ننگرهار  والیت  باشنده گان  از  یکی  مقصودیار، 
از  است،  کرده   سفر  استالف  ولسوالی   به  خانواده اش 
تفریحی  و  تاریخی  مکان  های  حفظ  خواستار  طالبان 
و  تاریخی  »مکان های  می کند:  تصریح  وی  است. 
تفریحی نشان دهنده هویت  ما است و طالبان باید در 

حفظ و نگهداری آن تالش جدی کنند.«
عبدالوهاب، یکی از دیگر از بازدیدکننده گان می گوید: 
»من خودم از کابل هستم، همراه دوستان تخاری ام به 

می آورد.  دست  به  افغانستان  از  را  آن  نصف  حاضر 
به گفته وی، این روند واردات پس از تسلط دوباره 
طالبان، با پیروی از مدل بارتر )جنس به جنس( انجام 
می شود و با کلدار پاکستانی صورت می گیرد. این آگاه 
مسایل اقتصادی تصریح کرد که روند کنونی تجارت 
سراسر به نفع پاکستان و طالبان است، اما سرانجام به 
تاراج منابع ملی می انجامد. او گفت که گروه طالبان 
را  نیازش  مورد  بودجه  زغال سنگ،  پیهم  فروش  با 
نیاز خود را  نیز زغال سنگ مورد  تأمین و پاکستان 
به حدود نصف قیمتی که پیش از این می پرداخت، 

وارد می کند.
تأکید  شکیب،  آقای  باور  به  موارد،  این  کنار  در 
کلدار  از  استفاده  با  زغال سنگ  واردات  بر  پاکستان 
او،  به گفته  این کشور دارد.  برای  نیز منافع زیادی 
پاکستان از چندین سال به این  سو با کاهش ذخایر 
بسیار  کشور  آن  ذخایر  اکنون  و  است  مواجه  ارزی 
توجه  با  که  افزود  آقای شکیب  است.  یافته  کاهش 
و  زغال سنگ  نمی تواند  پاکستان  مورد،  همین  به 
سایر مواد مورد ضرورتش را به ارز جهانی و به گونه 
بازارهای  از  را  آن  دارد  و تالش  کند  نقد خریداری 
افغانستان تهیه کند. به این ترتیب پاکستان از فشار 
برای  یورو،  و  دالر  به ویژه  جهانی،  عمده  ارز  تأمین 

تسویه معامالت تجارتی خود می کاهد.
میراحمد شکیب گفت که پاکستان در کنار به دست 
یک  نبود  در  را  افغانستان  منابع  منافع،  این  آوردن 
نظام ملی و مسوول، تاراج می کند. هم چنان به باور 
برای  افغانستان،  به  کلدار  پرداخت  با  این کشور  او، 
زمینه سازی  پاکستان  از  افغانستان  واردات  افزایش 
با  نیز  افغانستان  باور آقای شکیب،  به  می کند؛ زیرا 
با به دست  ارز مواجه شده  و طالبان  کمبود شدید 
آوردن کلدار پاکستانی از رهگذر صادرات زغال سنگ، 
آن را برای تسویه معامالت بازرگانی خود با پاکستان، 
استفاده می کند. ای در حالی است که به گفته آقای 
از  واردات  در  تنها  پول  این  از  افغانستان  شکیب، 
پاکستان استفاده می تواند؛ زیرا دیگر کشورها با کلدار 

دادوستد نمی کنند.
گفتنی است که پیش از این، گزارش های زیادی از 
قاچاق و فروش ارزان زغال سنگ به پاکستان نشر شد. 
با این حال، طالبان همواره این گزارش ها را نادیده 
گرفتند. پیش از این، منابع به روزنامه ۸صبح گفته 
بودند که قراردادهای استخراج زغال سنگ در رژیم 
طالبان شفاف نیست. به گفته آنان، طالبان قرارداد 
زغال سنگ شمال کشور را به شرکت های مربوط به 
افراد خودشان داده اند و آن را بسیار ارزان به پاکستان 

می فروشند.

استالف آمده ام. وضعیت اقتصادی ما خراب است، اما 
به  و غصه،  از درد  لحظه  ای  فراموش کردن  به خاطر 
این مکان آمده ایم. نمی شود که به خاطر وضعیت بد 
اقتصادی باالی روح و روان ما فشار وارد کنیم. برای هر 

فرد جامعه ما نیاز است که تفریح برود.«
حفظ  بر  حالی  در  تخت  استالف  بازدید کننده گان 
که  می کنند  تاکید  تفریحی  و  تاریخی  مکان های 
ولسوالی استالف در سال های نخست حاکمیت طالبان 
ویرانی های  و  شد  کشیده  آتش  به  گروه  این  توسط 
هوای  خاطر  به  بیشتر  استالف  شد .  متقبل  را  زیادی 
دیگر  و  کابل  مردم  میله جای  تابستان،  در  خوب 
این منطقه  امکانات رفاهی در  نبود  اما  شهر ها است؛ 
یک مشکل جدی برای صنعت گردشگری این منطقه 

محسوب می شود.
با این حال، هوتل تخت استالف که در پایان دهه شصت 
مهمان خانه  ای برای جهانگردان و شاهان پیشین بود، 
پس از سه دهه ویرانی در سال ۱۳۹۹ به ارزش ۷۷.۷ 
میلیون افغانی از سوی حکومت پیشین بازسازی شد. 
برای ساخت این هوتل، ابتدا با نقشه  ای از انگلستان از 
دوره شاه امان اهلل اقدام شد، اما در دوره ظاهر شاه بر 
میان  دامنه کوهی ساخته شد که در  همواری ای در 
مردم تخت استالف نام داشت. به همین علت، بر این 

هوتل نیز نام تخت استالف گذاشته شد.

برنامه پاکستان برای واردات 
زغال سنگ افغانستان فاش شد

تختاستالف؛

دستفروشانازکمرنگشدنبازار
محصوالتزراعتینگرانیدارند

حاتمبخشیطالبان؛

8صبح، کابل

8صبح، پروان
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افغانستان سرزمین جرگه ها است که فرهنگ غنی گرد هم آمدن بزرگان و موسفیدان برای 
یافتن راه حل مشکالت کوچک و بزرگ را دارد. در این میان میرویس خان نیکه به عنوان کسی 
یاد می شود که اولین لویه جرگه را برای رهایی از سیطره صفویان دعوت کرد. چهل سال بعد از 
آن، لویه جرگه ای دیگر در قندهار دایر شد که در آن احمد شاه بابا تاج حاکمیت را بر سر نهاد و 

کشوری به نام افغانستان را بنیان گذاشت.

جامعه کاهش داده می شود؛ این بیشتر زمانی رخ می دهد 
که اعضای دو یا چند جامعه، گروه نژادی یا گروه اجتماعی 
کوچک با هم دیگر همسان شوند.  بنابراین، همسان سازی 
را می توان به سان غرض یا آیده آلی منسجم ساز برشمرد که 
جوامع چند قومیتی به سوی آن حرکت می کنند. سیاست 
هدف  می گیرد.  شکل  آن  براساس  ایدیولوژی ها  و  دولت 
عبارت  نویل،  و  بارت  گفته  به  همانند سازی  سیاست های 
روانی  و  اجتماعی  فرهنگی،  زیست شناختی،  ترکیب  از 
گروه های متمایز و منفرد به منظور ایجاد یک جامعه بدون 

تفاوت قومی و هویتی  است. 
این  و در صدد  نمی پذیرد  را  رنگ ها  و  تفاوت ها  الگو  این 
آستین باال می زند که یک جامعه یک دست، بدون تمایزات 
فرهنگی و قومی ایجاد شود. جامعه ای که در آن تکثر و 
تنوع وجود ندارد و یا اگر داشته نیز این تکثر و تنوع از میان 
برداشته شده است. خروج کامل یهودی ها از هرات و کابل، 
ترک دسته جمعی سیک ها و هندوها و ضدیت با فرهنگ 
و مذهب و زبان اقوام دیگر، نشانه هایی از یک دست سازی 
و ستیز سیاسی ـ فرهنگی ا ست که تاوان و برآیند آن بسیار 
سنگین خواهد بود. حضور طالبان در مسند قدرت با تفکر 
را  تنوع  این گروه  و  بی پیشنه است  تنوع زدا  و  دیگرستیز 
بر نتافته و باریکی های جامعه موزاییکی و پلورال افغانستان 
نفس  و  زیست  برای  فضا  همین  برای  نمی کند.  درک  را 

کشیدن هر روز تنگ تر می شود. 

تبعیض و جامعه بیمار
و  تجاوز  و  تبعیض  برابر  در  سال ها  هندوها  و  سیک ها 
شاید  تا  دادند  نشان  پایمردی  و  استقامت  دیگر بوده گی  
مدارا حاکم شود و آن ها به عنوان شهروندان این سرزمین 
به زنده گی معمولی خود ادامه بدهند؛ اما واقعیت آین است 
که بیماری تبعیض و دگم اندیشی فضا را چنان تار کرده 
است که زیستن در چنین جامعه ای از لجن و دین خویی 
هندوها  و  سیک ها  خروج  است.  ناممکن  خشونت،  و 
نشان می دهد که چقدر این جامعه در تبعیض و تعصب 
و  بیماری  با  آلوده  جغرافیا  این  هوای  چقدر  است،  غرق 
راکد است که  و  دیگر ستیزی  است، چقدر مغزها متعفن 
تنگ  چنان  را  عرصه  و  بر نمی تابند  را  تنوع  کوچک ترین 
می کنند که دیگری مجبور به ترک خانه و وطن  خود شود. 
نیچه باور داشت که در یک جامعه بیمار، سالم ها نیز بیمار 
و  تبعیض  و  دیگر ستیزی  بیماری  با  افغانستان  می شوند. 

به تعداد زیادی از کسانی اجازه عضویت داده می شد که 
شدیدترین سواالت در مورد حاکمیت را مطرح می کردند. 
حتا رییس جمهور را از سخنرانی در جلسات عمومی منع 
می کردند. آیا ممکن است در نظام دیکتاتور طالبان صدای 
مخالف در جرگه وجود داشته باشد؟ آیا می شود گروهی که 
ده ها جوان را به جرم نوشته های فیس بوکی و یا هم تنظیم 
تظاهرات علیه پاکستان کشته و یا بندی کرده است، در 
یک نشست بزرگ ملی صدایی را بشنود که مشروعیتش را 
زیر سوال برده و یا حد اقل بپرسد که امیر  ایشان در کجا 

است و چرا با مردم رو به رو نمی شود؟

اعضای جرگه کی ها خواهند بود؟
نظامی  ـ  سیاسی  گروه  یک  این که  پهلوی  در  طالبان 
نیز  را  اجتماعی  از یک طبقه مشخص  نماینده گی  است، 
می کنند که مالها باشند. آنان قباًل و فعاًل مال را دارای همه 
معیارها دانسته و مستحق و صالحیت دار تصمیم گیری در 
هر موضوع می  پندارند. تجربه جنگی و این که هر کسی 
انسان های بیشتری را کشته باشد، معیار دیگری است که 
در  است.  داده  قرار  تقرری ها  و  تعیینات  گروه مالک  این 
رابطه به گردهمایی ای که قرار است طالبان دعوت کنند، 
آیا ممکن است آنان چیزی بیش از این معیار ها را به نمایش 
اشتراک،  حق  دیگر  افغان های  به  آن  بر اساس  و  بگذارند 

صحبت و فیصله  در جرگه را بدهند؟
جرگه  کنند،  دعوت  طالبان  است  قرار  که  مجلسی  اصاًل 
نه، بلکه نشست مالها خواهد بود که آنان قباًل نیز چنین 
نشست هایی را تجربه کرده اند. نشست مشابه به اشتراک 
یک هزار و ۵۰۰ مال در سال ۱۳۷۵ مال محمد عمر مجاهد، 
بنیان گذار این گروه طالبان را امیر المومنین لقب داد. بعداً 
اسامه  امریکا در مورد  و  بین طالبان  زمانی که اختالفات 
کانتیننتال کابل  باال گرفت، چنین مجلسی در  بن الدن 

جهل گرفتار است و در طی  سال ها خشونت و جنگ به 
به  انگار همه  که  است  و سرایت کرده  نمو  و  نشو  قدری 
و  خانه  تا  شروع  مساجد  بلندگوی  از  شده اند.  مصاب  آن 
تعصب  و  نفرت  در شیوع  عمومی همه  فضای  و  دانشگاه 
نقش داشته و دارند. سیک ها و هندوها به عنوان یک اقلیت 
شریف و مفید همواره در معرض این خشونت و تبعیض 
آن ها  دسته جمعی  خروج  به  سرانجام  که  داشته اند  قرار 
منجر شد و صحنه غم انگیزی از تاریخ را به نمایش گذاشت. 
این نشانگر جامعه نفرت زده و تبعیض آلودی است که جز 

دریدن، بریدن و خون در آن چیزی وجود ندارد. 

ما شرمنده تاریخ هستیم
لکه  ننگ و شرمنده گی خروج دسته جمعی سیک ها به همه 
مالهایی  به  بر می گردد.  آشفته  سرزمین  این  باشنده های 
تولید  تبعیض  و  نفرت  آن ها  علیه  سال ها  که  بر می گردد 
کردند و دست پرورده گان شان در هوای رسیدن به شراب 
به  را ریختند.  و هندوها  بهشت، خون سیک ها  و شهوِت 
سیاست بازانی بر می گردد که هیچ کار درخور و نتیجه بخشی 
و  سیک ها  امنیت  تامین  و  زنده گی  شرایط  بهبود  برای 
هندوها انجام ندادند. به جهادگرانی بر می گردد که خانه ها 
و دارایی های سیک ها را به زور غصب کرده و تخم نفرت 
و  روشن فکران  به  همچنان  کاشتند.  را  بیشتر  انزجار  و 
نخبه گان جامعه بر می گردد که نتوانستند همدلی و تماس 
و تعلق بیشتر به انسان شرافت پیشه هندو و سیک داشته 
اقلیت  امروز  فاجعه خروج دسته جمعی یک  تا ما  باشند 

خوب را به تماشا نمی نشستیم. 
عرق شرم این رویداد غم انگیز همواره بر پیشانی مسلمانان 
رویدادهایی  چنین  ماند.  خواهد  حاکم  گروه  و  افغانستان 
در جهان  مدرن نادر است که شرایط به قدری برای یک 
وطن،  ترک  به  مجبور  آن ها  تا  شود  تنگ  دینی  اقلیت 
این، خروج سیک ها  بر  مزید  و خاک شان شوند.  زنده گی 
مسلمان هراسی در سطح جهان را افزایش خواهد داد. هندو 
و سیک ها  می روند، اما ما در برابر تاریخ، وجدان، انسانیت 
و جهان مدرن شرمنده و سرافگنده خواهیم بود که چگونه 
هوا را برای اقلیتی چون هندوها و سیک ها آلوده کردیم تا 
فاجعه کم و بیش  این  نتوانند نفس بکشند. همه در  آن ها 
دست داریم. این فاجعه به تمام معنا از ما ناشی می شود 
و برایش شرمنده ایم. آیا در جامعه آفت زده ما شرم وجود 

دارد؟

برگزار شد. در هر دو جلسه تنها مالها، طالبان و کسانی 
اشتراک  داشتند،  گروه  این  به  درصدی  صد  وفاداری  که 

کرده بودند.

نا امیدی روز افزون و راه  حل ها
فکر  بعضی   آن چه  خالف  فوق ،  نکات  درنظرداشت  با 
می کنند، طالبان آماده نیستند دست به اقدامی بزنند که 
باعث رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی در کشور شود. هر اقدام 
و صحبت آنان در میان خود و بر اساس اصول قباًل تعیین 
شده انجام می شود که هیچ چیزی برای مردم، طرف های 
دلیل  همین  نمی تواند.  داده  افغانستان  آینده  و  سیاسی 
است که نا امیدی در میان مردم روز به روز افزایش می یابد. 
در داخل کشور کسانی که در ناآگاهی، نا فهمی، عقده با 
مقام های جمهوریت و یاهم وعده های میان تهی طالبان دل 
بسته بودند و در بیرون از کشور ممالک و اداره هایی که فکر 
می کردند طالبان تغییر کرده اند، همه نا امید شده و در صدد 

یافتن بدیل هستند.
این کوشش ها شاید امروز کم رنگ شده باشد و یا هم از 
نظر طالبان از این که در نشئه قدرت و حاکمیت هستند، 
کوچک جلوه کند، اما فردای آن خطرناک بوده می تواند. 
بحث اصلی این است که طالبان از راه غیر مشروع، نا درست 
و ویرانگر قدرت را تصاحب شدند و وقوع هر نوع ویرانی 
آینده  فکر  به  این گروه  اگر  را حتمی ساختند.  آینده  در 
بهتر برای مردم و خود باشد، به عوض برگزاری این گونه 
نشست ها و جرگه ها، بعضی از پروسه های مهم دیگر را آغاز 

کنند.
انتخابات و تنوع سیاسی، بحث های اساسی  در این میان 
کار  این  انجام  به  کمر  راستین  به طور  اگر  طالبان  است. 
انتخابات یک پالن دو ساله  راه اندازی  برای  ببندند و  مهم 
را اعالم کنند، باور مند هستیم که شاهد تغییرات اساسی 
بود.  ایشان خواهیم  قبال  در  بین المللی  و  ملی  در سطح 
ضمناً چنان چه بارها گفته آمدیم، برای بار اول کار نیک 
و سازنده ای را انجام خواهند داد که می تواند کفاره همه 
گذشته شان  گناه های  و  خراب کاری ها  وحشت ها،  ظلم ها، 
شود. در غیر آن، چنان چه از راه جنگ قدرت را در دست 
گرفتند، کسان و گروه های دیگری نیز چنین راه را انتخاب 
کرده، کشور همچنان به سفر ویرانگر در گرداب انقالب ها و 

خون ریزی ها ادامه خواهد داد.

سیک ها و هندوها بعد از سال ها دسته و پنجه نرم کردن با 
ترک  به گونه دست جمعی  را  افغانستان  و خشونت،  خون 
می کنند. این لحظه ها هم برای سیک ها و هندوها حساس 
هم  و  می کنند  ترک  را  وطن شان  که  است  غم انگیز  و 
برای افغانستان غم انگیز است که گلی از باغ های سوخته 
از  سیک ها  و  هندوها  می دهد.  دست  از  را  متنوعش  و 
قدیمی ترین ساکنان این سرزمین منازعه خیز و دچار آفت 
هستند که اکنون به دست گرگ ها افتاده است؛ گرگ هایی 
که شمشیرهای آخته دارند و با تفکر تکثرستیر هر جنبنده 

غیر خودی را سزاوار نابودی و تحقیر و مرگ می پندارند. 
تا پیش از شروع جنگ و جهاد وضعیت اجتماعی سیک ها 
و هندوها که به گونه پراگنده در شهرهای قندهار، کابل، 
خوب  نبستاً  می کردند،  زنده گی  غزنی  و  کندز  جالل آباد، 
بود. آن ها عموماً به تجارت، سوادگری و داروفروشی مشغول 
بودند و رفاه اجتماعی و اقتصادی خوب تر نسبت به دیگران 
داشتند. آمارها نشان می دهد که تا پیش از سال ۱۹۹۲ 
افغانستان  در  هندو  و  شهروند سیک  هزار  از ۲۲۰  بیش 
ساکن بودند، اما به پیمانه ای که تبعیض و ناروایی در اکنون 
وجود دارد و خشونت مذهبی گلوی انسان سیک را می درد 
و خانه های هندو را ویران می کند، در گذشته وجود نداشته 
است. به تعبیر دیگر قباًل مدارا و تماس، بر ستیز و تقابل 
می چربیده و تضاد و تبعیض به اوجش نرسیده بوده است.  
حاال بعد از صدها سال زیست و مبارزه و تالش سیک ها 
تروریسم   اهریمن  به نسبت وجود  افغانستان  و هندوهای 

ماه،  با گذشت حدود ۱۰  افغانستان  حاکمیت طالبان در 
هنوز هم فاقد هر نوع مشروعیت داخلی و خارجی است. 
در جهانی که اکثریت مردم دارای حق انتخاب نظام و نوع 
زنده گی شان هستند، طالبان قدرت را به زور توپ و تفنگ 
تصاحب شده اند و هیچ نوع معیار زنده گی نوین برای آن ها 

قابل پذیرش نیست. 
با آن که حاکمیت کنونی این گروه نظر به دوره اول اقتدار 
آنان تا حدی متفاوت و از ترس امریکا و جهان مالیم تر به 
نظر می رسد، اما باز هم هیچ کشوری آنان را به رسمیت 
نشناخته است و افغان ها نیز از آن گریزان هستند. نظر به 
آمار بلند مهاجران افغان و این که اکثریت مطلق مردم در 
صدد بیرون شدن از کشور هستند، چنین وانمود می شود 
که هیچ کسی آماده نیست تحت امارت طالبانی زنده گی 
در  پیش رفت کشور  و  رفاه  برای  امیدی  این که  یا  و  کند 

صورت دوام حاکمیت این گروه داشته باشد.
این حالت روز طالبان را سیاه ساخته و حتا اعضای بسیار 
تندرو آنان را مجبور کرده که در مجالس و گردهمایی های 
کالن از امریکا و دیگر کشورها با عاجزی تمام بخواهند تا 
نظام شان را به رسمیت بشناسند؛ کشورهایی که به اصطالح 
حال  هین  در  است.  گروه  این  افتخار  یگانه  شکست شان 
طالبان به منظور وانمایی این که می توانند فراگیر باشند، 
کمیسیونی را برای بارگشت چهره های سیاسی افغان ایجاد 
کرده اند؛ اما با وجود کار چندین ماهه، کمیسیون نتوانسته 
بیچاره گی  شود.  کشور  به  موثر  افراد  برگشت  به  موفق 
مانند  مردمانی  بازگشت  برای  که  است  حدی  به  طالبان 

نظام الدین قیصاری نیز جشن و خوشی می کنند.
با در نظرداشت این مشکالت و هزاران سوالی که در مورد 
حاکمیت طالبان وجود دارد، چنین وانمود می شود که آنان 
برای یک نشست بزرگ آماده می شوند؛ نشستی که بعضی 

از حلقات و رسانه ها از آن به نام لویه جرگه یاد کرده اند.

لویه جرگه افغانی
افغانستان سرزمین جرگه ها است که فرهنگ غنی گرد هم 
آمدن بزرگان و موسفیدان برای یافتن راه حل مشکالت 
کوچک و بزرگ را دارد. در این میان میرویس خان نیکه 
برای  را  لویه جرگه  اولین  که  می شود  یاد  کسی  به عنوان 
رهایی از سیطره صفویان دعوت کرد. چهل سال بعد از آن، 
لویه جرگه ای دیگر در قندهار دایر شد که در آن احمد شاه 

دینی و خشونت عریان اسالم  سیاسی که دوام مستی خود 
را بر خون انسان نهاده و ضحاک گونه مسلمان و هندو را سر 
می زند، این اقلیت شریف که در شرافت و پاکی اکثریت نیز 
هستند، مجبور می شوند افغانستان را ترک جمعی کنند. در 
این لحظه های حساس و غم انگیز تاریخ که گلی از باغ های 
کم  پرآشوب  و  زخمی  سرزمین  این  پرتنوع  و  سوخته 
می شود، پرسش اساسی این ست که این خروج چه معنایی 
آیا لکه ننگ آن همواره بر  دارد؟ پیامد های آن چیست؟ 

جبین های ما نخواهد ماند؟ 

یک دست سازی هویتی
هویت های  دارد.  پرتنوع  و  موزاییکی  ساختار  افغانستان 
مختلف در آن زنده گی می کنند و موقعیت جیوپولیتک و 
افزوده  تضاد هویتی  و  این چندگانه گی  بر  کوهستانی اش 
است. اما سیاست های حاکم همیشه در پی یک دست سازی 
هویتی آستین بر زده اند. به گونه مشخص از اوایل قرن بیستم 
و یک دست سازی  از دیگران  بعد سیاست هویت زدایی  به 
است. خروج  بوده  حاکم  دولت های  عمده  اهداف  از  یکی 
برای  کار  سال ها  برآیند  هندوها،  و  دسته جمعی سیک ها 
تنوع زدایی است. این یک امر معمول نیست، یک فاجعه 
تاریخی  و پیشنه  با شرافت  تمام معنا است که قومی  به 
و هویت صدها ساله ای چون سیک ها و هندوها، مجبور به 

ترک وطن شان شوند. 
از جریان همانندسازی  نمونه ای  بنابراین، خروج سیک ها 
هویتی در افغانستان است و این روند را شتاب می بخشد. 
همانندسازی  فرایندی  است که در آن خط تمایزات یک 

بابا تاج حاکمیت را بر سر نهاد و کشوری به نام افغانستان 
را بنیان گذاشت. از آن روز به بعد افغان ها بارها با هم جمع 

شده و لویه جرگه ها را دایر کرده اند.
جرگه ها در کنار سایر موارد، بیشتر برای دو هدف عمده 
خواسته می شوند: معرفی نظام و قانون اساسی جدید و یا 

هم تحلیل مشکالت و اصالحات در نظام ها.

طالبان و جرگه
شده،  ذکر  فوقاً  نکته  دو  جمله  از  طالبان،  نظام  مورد  در 
نکته اول آن حل شده به نظر می رسد؛ چون حاکمیت شان 
برقرار است و امیر ـ اگر وجود داشته باشد یا نداشته باشد 
ولی آن ها ادعای دارند که وجود دارد ـ و قانون آنان نیز به 
تعبیر و تفسیر خود ایشان اسالم بوده و به کدام قانون دیگر 

ضرورتی احساس نمی شود.
بوده،  نظام  اصالحات  و  مشکالت  مورد  در  که  دوم  نکته 
که  نمی تواند  بوده  جرگه  اساسی  بحث های  از  دلیلی  به 
نظریه های  و  افکار  استنتاج  و  امتزاج  طریق  از  اصالحات 
صدای  حال آن که  می اآید،  وجود  به  مخالف  و  متفاوت 
برابر طالبان آن هم در یک گردهمایی بزرگ  مخالف در 
ممکن نیست. طالبان برای روند کار و تصامیم سیاسی شان 
اعضای  تنها  آن  بر اساس  که  دارند  مشخصی  معیارهای 
نا مشروع شان  و  حاکمیت خشک  که  کسانی  و  گروه  این 
قرار  پذیرش  مورد  می دانند،  صحابه  خالف  بال تشبیه  را 

می گیرند.
موثریت جرگه ها زمانی یقینی می شود که افراد و گروه هایی 
در آن اشتراک کنند که روند کاری و پالیسی های نظام را 
به چالش بکشند. در آن صورت می شود بدیل ها به میان آید 

و حالت به سمت و سوی بهتری سوق داده شود.
در مورد چند جرگه ای که ما می دانیم و از نزدیک نظاره گر 
بوده و یا در آن ها کار کرده ایم، گفته می توانیم که در آن 

سیکهامیروند،مامیمانیمومیشرمیم

چگونه و برای چه؟
لویهجرگهطالبان؛
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مرزبندی در میمنه، تصور و شکل 
حاکمیت و اقتداری که توسط 

حکومت افغان باالی سرزمینی که 
در حال تبدیل شدن به بخشی 

از دولت افغان بود را با هم 
پیوند داد. کمیسیون بنادر، بیش 

از هر نوع اعانه و امکاناتی که 
توسط حکومت هند بریتانوی به 

امیر های افغانستان جهت تثبیت 
حاکمیت شان پرداخته می شد، 

امیر را قاطعانه به تعمیل اقتدار 
مستقیم و نزدیک در این مناطق 

وادار می کرد.
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حاکمیت  افغانستان؛  دولت سازی  مهندسی 
مرز های  ترسیم  در  رعیتی  ـ  ارباب  و  انحصاری 

امپریالیستی  
مرزبندی در میمنه، تصور و شکل حاکمیت و اقتداری 
که توسط حکومت افغان باالی سرزمینی که در حال 
هم  با  را  بود  افغان  دولت  از  بخشی  به  شدن  تبدیل 
و  اعانه  نوع  هر  از  بیش  بنادر،  کمیسیون  داد.  پیوند 
امکاناتی که توسط حکومت هند بریتانوی به امیر های 
افغانستان جهت تثبیت حاکمیت شان پرداخته می شد، 
امیر را قاطعانه به تعمیل اقتدار مستقیم و نزدیک در 
قبلی  محدود سازی  خالف  می کرد.  وادار  مناطق  این 
بنادر تحت رهبری انگلیس، مانند ترسیم بنادر افغان 
و  معرفی  میمنه  در   ،۷۲  -  ۱۸۷۰ سال  در  فارس  ـ 
»بومی سازی« )با هنجار های غربی دولت داری( به شکل 
آشکار در تضاد با معیار نژادشناسی قرار داشت. در عین 
بر مبنای  روسیه  و  افغانستان  بین  ارضی  ادعای  حال، 
توزیع اراضی گروه های قومی و نژادی که در امتداد مرز 

زنده گی می کردند، داوری می شد. 
مورد  در  تصمیم  اولویت  انگلیس،  حکومت  برای 
چگونه گی بر خورد با ترسیم مرز های شمالی افغانستان 
بود.  امیر  موثر  کنترل  تعمیل  از  اطمینان  واقع  در 
بریتانوی  )ایرل  هند  خارجه  وزیر   ۱۸۸۳ آگست  در 
کمبرلی( در یادداشتی به حکومت در کلکته خواستار 
نظرش در مورد اقدامات واضح جهت اطمینان از قراء 
و قبایلی شد که امیر باالی آن ها به شکل موثر تعمیل 
اداره  طرز  نگران   انگلیس  مقام های  می تواند.  کنترل 
برای  تضمینی  نمی شد  که  بودند  هرات  شمال  در 
وفاداری شان به کابل در امر تعمیل قدرت امیرـ  چیزی 
که امیر باید باالی آن حاکمیت خود را تحمیل می کرد 
و  محلی  قبایل  بین  روابط  نا معلوم  وضعیت  گرفت.  ـ 
قرار  بریتانوی(  )هند  توجه  محراق  در  کابل  حکومت 
داخل  در  ترکمن  قبایل  شمولیت  خصوصاً  داشت. 
پیوند شان،  مورد  در  بعدی  نیاز  و  افغانستان  مرزهای 
به قول راولسون »منبع ضعیف شکست نا پذیر، خشم 
مساله  بنادر،  این  ترسیم  در  بود.  امیر  برای  و خطر« 
حاکمیت امیر در مرکز بحث و مباحث بین انگلیس و 
روس ها قرار داشت. کنترل نا محدود توسط افغانستان، 
بنادر  کمیسیون  توسط  نبود،  تشخیص  قابل  آناً  که 

به شکل جدی تعقیب شد. 
قبل بر این در ترسیم مرز شمال شرق فارس در سال 
۱۸۸۳، مساله حاکمیت در منطقه بین هری رود و دریای 
مرغاب توسط آر. اف. تامسون، اتشه انگلیس در تهران، 
مطرح شد. به نظر او، جهت رفع ادعای بعدی ارضی در 
باید: زمانی که روس ها در  ساحه توسط روسیه، امیر 
بعضی فواصل از مرز های وی قرار دارند، بعضی اقدامات 
جهت ایجاد حاکمیت خویش باالی تمام ساحات بین 
که  مناطقی  دهد؛  انجام  مرغاب  و  هری رود  دریاهای 
قبل از این تحت تسلط افغان ها قرار داشته و یا این که 
قریه جات  دارند.  ادعا  آن  باالی  صرف  حاال  افغان ها 
قسمت راست دریای هری رود که شامل سرزمین افغان 
نبوده و یا عماًل تحت تسلط افغان ها قرار نداشته، بدون 

شک به تدریج توسط روس ها اشغال خواهد شد.
چون حاکمیت باالی این اراضی به شکل واضح تعریف 
نشده بود، تامسون بر ادامه شکل دهی حاکمیت مشهود 
افغان ها باالی این مناطق تاکید داشت. از نظر تاریخی، 
کنترل کابل باالی این مناطق ضعیف و متناوب بود. 
در سال های ۱۸۸۰، در مناطق شمال غربی افغانستان 
از  دور  اکثراً  و  ضعیف  کابل  حکومت  قدرت  تعمیل 
دسترس بود؛ چیزی که زمینه را برای دعاوی متفاوت و 

ناکام  آن  تشخیص  در  حال  تا  )مورخان(  اسناد  که 
بوده اند. در عوض، این اشغال در حکم تصمیم مستقل 
امیر و جنرال هایش تلقی می شد یا این که مستقیماً به 
است. در حالی که،  نداشته  ارتباط  حضور کمیسیون 
نیرو های  حرکت  در  قاطع  نقش  انگلیس  مقام های 
را  نیرو هایش  امیر  سپتامبر ۱۸۸۴  در  داشتند.  افغان 
از باال مرغاب به موریچاق و بعداً دریای مرغاب جهت 
دسامبر  در  فرستاد.  منطقه  از  دفاع  برای  آماده گی 
۱۸۸۴ پیتر المبسن، کسی که رهبری ایجاد کمیسیون 
بنادر در اکتوبر ۱۸۸۴ را برعهده داشت، به امیر نوشت 
و در مورد »اقدام بزرگی که توسط شما در مورد احیا و 
یک جا کردن دره های کشک و مرغاب و تحقق و یک جا 
کردن سرخس ترکمن که تحت حکومت شما دوام دار 
باشد« تبریک گفت. لمزدن مشخص ساخت که چون 
حاکمیت  تحت  زمان  این  در  پنج ده،  در  سرخس 
ارشد روس جهت  توسط مقام های  احتماالً  کابل، که 
یک جایی با هم قطارانش در یلتن یا حتا اگر خواسته 
خارجی  نیروی  یک  توسط  کابل  حکومت  با  باشد 
یک جا شود )...(، او به امیر پیشنهاد می کند که باالی 
مردم ترکمن پنج ده خصوصاً در حال حاضر که دیگر 
قبایل ترکمن های همسایه از هر نوع محدودیت توسط 

حکومت روسیه آزاد گشته اند، فقط حکمرانی کند. 
عالقه مند  قویاً  انگلیس ها  پنج ده،  حادثه  از  پیش 
ترسیم مرز افغان ـ روس در شمال آن موقعیت بود. 
بخواهند  حکومت  اعلی حضرت  »اگر  لمزدن  دید  از 
با تحدید حدود مرزها  افغانستان را  که یک پارچه گی 
نباید  روسیه  که  است  ضروری  کاماًل  کنند،  حفظ 
از مرز طبیعی دشت بین ذوالفقار در غرب و آمو در 
شمال شرق پا فراتر بنهد. از آن جایی که کنترل روسیه 
وی  تا  نبوده  قوی  کافی  حد  به  ترکمن  قبایل  باالی 
اجازه  باید  امیر  به  سازد،  شرایتش  تعمیل  به  قادر  را 
داده شود تا اقدامات مقتضی که حافظ حقوقش باشد، 

حتا متناقض سیاسی مساعد ساخت. هرچند، از طریق 
گروه های  و  محلی  نخبه گان  برای  امکان  مرز  تعیین 
نژادی جهت ایجاد اتحاد بین ادارات محلی نمی توانست 
ایده حاکمیت  تطبیق  بیاورد. حال،  دوام  مانند سابق 

مطلقه، روابط چند الیه اربابی را متوقف می کرد. 
در تعیین مرز ها، وجود محسوس زمین های زراعتی و 
مسکن گزینی دایمی همراه با نشانه های دیگر زنده گی 
مهم  معیاری  کوچی گری،  زنده گی  به  نسبت  ثابت 
برای قضاوت در مورد زمین بود. در بیش از یک بار، 
مقام های انگلیس از مقام های افغان خواستار ارایه اسناد 
و ثبوت در مورد به عنوان مثال علفچرها شدند. قاضی 
سعدالدین، اتشه افغان در کمیسیون، گزارش کرد که 
»به وی گفته شده از پیام های مخفی )شفر( مدارکی 
که نشان دهد ظرف سه تا چهار سال گذشته ایشان تا 
تهیه  برده اند، گزارش  به »چول«  را  چه حد گله شان 
کند.« متعاقباً، اسناد در مورد چراگاه اندخوی و کیله 
انگلیس  کمیشنران  به  بود،  شده  خواسته  که  والی 
فرستاده شد. ماموران افغان اسنادی را از باشنده گان 
قوانین  بر مبنای  زمین  به  ابراز حق شان  جهت  ساحه 
قدیمی و مالکیت فعلی، جمع آوری کردند و به امیر و 

نماینده گان انگلیس فرستادند.
برای  انگلیس  جانب  از  افغان  ماموران  حال،  عین  در 
توافقات  در  که  مناطقی  جغرافیایی  موقعیت  تعیین 
انگلیس ـ روس ۱۸۷۳ شامل بود )اولین تالش جهت 
توافق روی تعیین بنادر در این منطقه( بدون حتا درک 
هماهنگی های دقیق، استفاده شدند. مطابق به گزارش 

قاضی:
به ما گفته شد )...( مناطق، زیارتگاه، یا قصبه و تپه ای 
که به نام خواجه صالح در قسمت پایینی »خامی آب« 
در قسمت چپ کرانه دریای )آمو( و یا در کرانه راست 
و یا اگر امکان نداشت، این امر باید ثابت شود که تمام 
خامی آب در قریه خواجه ساالر یک جا گردیده و این که 

تمام قریه خواجه ساالر نامیده می شود را کشف کنیم.
ماموران افغان از جانب انگلیس به عنوان میانجی جهت 
دست یابی به مردم محل و جمع آوری معلومات در مورد 
مبنای  که  نژادی،  گروه های  محدوده  و  دقیق  موقف 
شدند.  استخدام  بود،  سرزمین  باالی  افغان ها  ادعای 
)امین اهلل  هرات  والی  مثال،  به طور  سعدالدین  قاضی 
در  تا  کرد  توصیه  انگلیس  اوامر  به  نسبت  را  خان( 
مورد این که چه تعداد ترکمن های پنج ده در کیله والی 
جای گزین شده اند، معلومات جمع آوری کند؛ معلوماتی 
انگلیس  کمیشنر  ریدزوی،  جوزف  به  باید  بعداً  که 
فرستاده می شد. در این پروسه، حکام افغان در تطبیق 
معیار اراضی و تفریق اجتماعی مرزبندی آموزش داده 

می شدند. 
زمانی که نیرو های روس به سمت مرو در حرکت بوده 
و نهایتاً شهر را در ماه فبروری ۱۸۸۴ تصرف کردند، 
حکومت کابل با توصیه انگلیس جهت اشغال بادغیس و 
پنج ده به آن سمت عازم شد. نقش کمیشنران انگلیس 
در اشغال پنج ده توسط نیرو های افغان موضوعی است 

انجام دهد.« بناًء جهت جلوگیری از »واگذاری عملی 
نفوذ روسیه و  به مناطق تحت  افغانستان  شمال غرب 
هند  حکومت  آن«،  باالی  کشور  این  آینده  مالکیت 
بریتانوی از به خدمت گرفتن امیر به عنوان دولت ساز 
جریان  در  کند.  حمایت  باید  )اجنت(  دست نشانده 
مقیم  انگلیس  مقام های  انگلیس،  ـ  افغان  دوم  جنگ 
نفوذ  گسترش  جهت  را  تالش شان  و  سعی  کابل 
مزد بگیر  حکام  طریق  از  ترکستان  و  هرات  به سمت 
انگلیس  حمایت  مورد  حلقات  وسیله  به  که  محلی 
پشتی بانی می شدند،  آغاز کرده بودند. حاال، به عین 
شکل، عبدالرحمان خان جهت حفظ مناطق جدید که 
به کمیشنران انگلیس اجازه می داد تا حاکمیت افغان 
را در امتداد مرز های مورد منازعه تبارز داده و مدعی 
این مناطق برای حکومت کابل شوند، تشویق و ترغیب 

می گردید. 
توسط  مرغاب  دریای  امتداد  در  جدید  اراضی  اشغال 
حکومت کابل، مباحثی در مورد شکل حاکمیتی که 
امیر آن را باالی مردم اعمال می کرد، بر انگیخت. از نظر 
حکومت هند بریتانوی، مهم ترین مانع در راه تعمیل 
حکم نا محدود امیر در مناطق مورد منازعه با روسیه، 
دسامبر  در  بود.  اداره  الیه های  و  قدرت  مراکز  وجود 
گرنول(  )ایرل  خارجه  امور  وزیر  به  لمزدن   ،۱۸۸۴

نوشت:
این واقعیت درک کرد که  با  را می توان  اداره  مشکل 
یلتاش خان، بزرگ جمشیدی، در بهار ۱۸۸۴ توسط 
والی هرات به عنوان والی پنج ده تعیین گردید، اما این 
انتخاب مورد تایید امیر قرار نگرفت. او برادر کوچک تر 
وی امین اهلل خان را جای گزین وی ساخت. متعاقباً این 
امر نه تنها تعامل والی موجود با برادر بزرگ ترش، که 
حتا با والی هرات را با چالش مواجه ساخت. در حالی 
که موقتاً صالحیت خاص به جنرال غوث الدین جهت 
پیش برد یک سلسله امور مربوط به قریه جات تفویض 
شد، مجزای تمام این صالحیت ها و در میان تمام این 
صالحیت های در هم و پیچیده، قاضی سعدالدین اصرار 

بر قبولی حرف و تقرر وی در اداره آینده داشت. 
ادغام این مناطق مباحثی در مورد تقسیم وظایف اداری 
در منطقه و مشکالت ساختار پیچیده و مبهم اداری، 
حکومت داری در منطقه را متاثر ساخته بود. این امر 
حتا میزان تغییراتی که حکومت کابل در حکومت داری 

محلی می توانست ایجاد کند را زیر سوال برد.
در این زمان، حکومت کابل شکل جدیدی از اداره را 
معرفی کرد که حکومت داری محلی سابق را منقطع 
پنج ده،  حکومت  برای  تدارک  جریان  در  می ساخت. 
با  بود،  شده  انجام  هرات  والی  توسط  که  تعییناتی 
جدید  اشخاص  معرفی  بر  اصرار  که  امیر  تعیینات 
سعدالدین   قاضی  و  خان  غوث الدین  جنرال  مشخصاً 
به طور  سعدالدین،  قاضی  کرد.  پیدا  تصادم  داشت، 
خاص، نقش قاضی انگلیس در زمان اشغال قندهار بین 
۱۸۷۹ و ۱۸۸۱ را بازی کرده و بعداً توسط حکومت 
کابل به عنوان نماینده در کمیسیون بنا در استخدام شد. 
به عنوان  عبدالرحمان خان  توسط  در ۱۸۸۷  متعاقباً، 
خان  غوث الدین  جنرال  گردید.  تعیین  هرات  والی 
قبایل  اسکان  مأمور  کلیدی  شخص  به عنوان  متعاقباً 
پشتون )مشخصاً غلزایی ها و درانی ها( در حواشی مرز 
میمنه در امتداد پروسه تعیین مرزها، شد. بعد از ختم 
باال مرغاب، جایی  والی  به عنوان  مرزها، جنرال  تعیین 
تحت  دیگر  )ولسوالی(  بخش داری  یک  به عنوان  که 
اداره کابل شد، تعیین گردید. در آن جا، بعضی ساحات 
اداره برای وی از جانب والی هرات و یولتاش خان، که 
انگلیس به عنوان بزرگ جمشیدی  از جانب مقام های 
شناخته می شد، در نظر گرفته شد. نیاز برای تشخیص 
تغییر  منازعه  مورد  مناطق  باالی  غیر منقسم  ادعای 
مأموران  کرد.  تسریع  را  اداره  و  سیاست  ساختار  در 
انگلیس حاکمیت منطقه ای را جهت ایجاد اصالح اداره 
مستقیم  کنترل  تحت  که  آمده  دست  به  مناطق  در 

حکومت کابل قرار داشت، هدایت می کردند.

تجربهکنترلغیرمستقیمازطریقایجادمرزهای
امپراتوریانگلیس)۱۸۸۷-۱۸۸۴(

ادغامشمالغربیافغانستاندرامپراتوریانگلیس:

برای حکومت انگلیس، اولویت تصمیم در مورد چگونه گی بر خورد با ترسیم مرز های شمالی افغانستان در واقع اطمینان از تعمیل کنترل موثر امیر بود. 
در آگست 1883 وزیر خارجه هند بریتانوی  )ایرل کمبرلی( در یادداشتی به حکومت در کلکته خواستار نظرش در مورد اقدامات واضح جهت اطمینان 

از قراء و قبایلی شد که امیر باالی آن ها به شکل موثر تعمیل کنترل می تواند.
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پرتو نادری

بخش سوم

و  تنانه گی  بیان  با  طرزی  هما  عاشقانه های  از  پاره  ای 
چیزی  امروزه  امر  این  هرچند  می آمیزد.  تن کامه گی 
تازه  ای در شعر نیست، اما پنجاه سال پیش از این در 
جامعه  ای مانند افغانستان، گونه  ای پیش مرگی بود. البته 
یک شاعربانو زمانی که با عواطف خود برخورد صمیمانه 
و دور از دروغ داشته باشد، ناگزیر از بیان چنین امری 
است؛ اما این سنت های سنگ  شده جامعه است که او را 

به خودسانسوری وادار می کند.
آغازگر چنین شعری در پارسی دری، مهستی گنجوی، 
شاعری سده پنجم هجری است. چنین است که گاهی 
سخنان  او  به  پیوند  در  تعصب  سر  از  تذکره نگاران 

نادرستی نیز گفته اند.
در شعر معاصر این فروغ فرخزاد بود که پرچم چنین 
بر  هم  را  زیان هایی  سنگین  بار  اما  بر افراشت،  را  شعر 
هم  و  رو به رو شد  جامعه  نکوهش  با  هم  کشید.  دوش 
زیر  دارد  نوشته  ای  جاللی  بهروز  خانواده.  نکوهش  با 
نام »فروغ در قلمرو شعر و زنده گی«. او در این نوشته 
روزنامه  در  فرخزاد  پوران  گفت وگوی  یک  از  حواله  به 
»وقتی  است:  آورده  چنین   ،۱۳۵۳ بهمن   ۲۴ کیهان، 
شعر »گنه کردم، گناه پر ز لذت« در مجله ای چاپ شد، 
جنجال عظیمی در خانواده بلند شد. فروغ چمدانش را 
برداشت و از خانه پدر رفت. یک اتاق پشت دبیرستان 
فیروزکوهی اجاره کرد تا زند ه گی کند. در آن موقع او 

حتا یک بالش نداشت.«
)دیوان اشعار، فرخزاد، فروغ، ص۱۶(

پیش گام  ناشده  کوبیده  را ه های  در  که  آنانی  همیشه 
می شوند، یا هم در راه تازه  ای گام می گذارند و می خواهند 
ریسمان عادت ها و سنت های اجتماعی را از هم بدرند، با 

چنین سرزنش هایی رو به رو می شوند.
سروده های  و  اروتیک  شعرهای  با  طرزی  هما  این که 
آمیخته با تنانه گی و تن کامه گی هایش با چه واکنش های 
خانواده و جامعه رو به رو شد، به درستی چیزی نمی دانیم. 

خود باید در زمینه چیزی بگوید.
ارزشی  می تواند  شاعر  یک  کوچک  خاطره  یک  گاهی 
مهمی در تاریخ ادبیات یک کشور داشته باشد. این نکته 
را هم در نظر داشته باشیم که بزرگی فروغ فرخزاد در 
شعر، تنها به چنین سروده های او بر نمی گردد، بلکه او 
امروزه با »تولدی دیگر« و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل 
دری  پارسی  معاصر  شعر  بلند  قله  به  که  است  سرد« 

رسیده است.
کنیم که دختر  توجه  این چند سروده هما طرزی  به 
جوان و به گفته مردم دم بخت چگونه یک هم آغوشی 
جز به جز  خود  رویاهای  در  این گونه  را  عاشقانه 

تصویر پردازی می کند:
موریانه های تردید آهسته آهسته

اندامم را قل قلک می دهند
هوس های رنگین

برای کودک پستان هایم
الالیی فرسوده شهوت را

تکرار می کنند

لب هایم
بوسه گاه بی بهاری است

از پیرترین قرن ها
و دستانم

با فشار پنجه ها خرد شده
بازوانم

کبودی دندان ها،
و پستان هایم

مکیدن های لذت بخش و عشق آفرین را
صادقانه در خیال لمس می کند

و ران هایم
نوازش های جاودانه را 

در البه الی پارچه های رنگین
پنهان می کند.

و کمرم:
که بستر همیشه گی عشق تو بوده

با فشارهای موزون 
توان نفس کشیدن را از من ربوده.

و قالب تن
با خیال های وسوسه گر

نوای عشق را زمزمه می کند

میزان ۱۳۵۲ کابل
)همان، ص۳۱۰-۳۰۹(

یا در این شعر دیگر که هرچند سخن از یک عشق از 
دست رفته دارد، با وجود این، عشق چنان نیرویی برای 
زیستن همیشه در هستی شاعر و در زیر پوست شاعر 
جاری  است که آن را در نفس های خود احساس می کند:

آشتی می دهد

حوت ۱۳۵۳ کابل
)همان، ص ۳۳۳(

یا در این سروده دیگر از عشقی می گوید با لطافت ابریشم 
و ظرافت یک جام بلورین با حس و هوای رمانتیک:

عشق مان به لطافت ابریشم ها
و به ظرافت یک کاسه بلورین

زیبا صدا داشت
پر عشق و نورانی

صدای پای جدایی تند و تندتر شد
ابریشم را باد برد

کاسه بلورین ترک برداشت
و امروز

صدای دیروز را ندارد

حوت ۱۳۵۳ کابل
)همان، ص ۳۳۴(

»کاسه  می گوید:  که  عامیانه  مثل  همان  شعر  این  در 
چینی که صدا می کند/ خود صفت خویش ادا می کند« 
بازتاب دارد؛ که محور محتوایی شعر را می سازد. شکست 
دل، انسان را خاموش و بی صدا می سازد. باز هم در بیت 
دیگر که چنان مثلی در حافظه مردم جا دارد: »از کاسه 
ما  که  مپرس  ما  احوال  درست/  صدا  نخیزد  شکسته 

دل شکسته ایم«.
نیمایی  شعر  سوی  به  گام هایی  چنین  با  طرزی  هما 
نشان  شعرها  این  سرایش  تاریخ  است.  آمده  سپید  و 
می دهد که او از دهه چهل سده چهاردهم خورشیدی به 

سرایش در فرم نیمایی و سپید آغاز کرده است.
زبان شعرهای او با در نظرداشت چگونه گی شعر نیمایی 
و سپید آن روزگار افغانستان، تکراری و کالسیک ندارد؛ 
چیزی که به نظر من او کلی گویی نمی کند، بلکه حس 
و عاطفه خود را در پیوند به اجزای زنده گی و طبیعت 

بیان می کند.
در آن روزگار شاعرانی بودند که سال های زیادی، هرچند 
در وزن آزاد نیمایی می سرودند، اما نگاه و زبان شان در 

شعر همچنان کهنه، سنتی و تکراری بود.
لطیف ناظمی در یکی از نوشته های خود در پیوند به 
چگونه گی شعرهای آن روزگار هما طرزی، چنین داوری 

کرده است:
تو می نوشتی، سنت شکنی  آن گونه که  روزها،  آن  »در 
کردن.  شنا  آب  جریان  و خالف  بود  کردن  خطر  بود. 
بیشترینه شاعرزنان ما، در آن سال ها نقاب سیاهی روی 
حس و عاطفه شان کشیده بودند تا جامعه واپس مانده، از 
نفرت و نفرین شان، دست بردارد. دروغ می گفتند؛ حرف 
دل شان را بر زبان نمی آوردند تا تازیانه شماتت و نفرت، 

شانه های خاطر شان را نیلگون نسازد.
هرچه  و  نمی نوشتند  می کردند،  حس  که  را  آن چه 
میراث دار  نه  نبود.  خواست شان  و  حس  می نوشتند، 
فروغ  و  مهستی  از  مرده ریگی  نه  و  بودند  بلخی  رابعه 
این  از  بی خون پاره  ای  سروده های  بود.  شعر شان  در 
تکرار  و  بود  پارینه  از شاعر مردان  شاعرزنان، نشخواری 

صداهای تکرار شده در رواق فرسوده تاریخ.
تو از گلوی دیگران فریاد نمی زدی. صدای تو از خودت 
بود؛ صدایی که در آن خودسرایی شاعری را گواه بودیم. 

تو همواره خود را می سرودی، بی هرگونه پنهان کاری.«
این همه  بود  توانسته  جوان  شاعر  یک  چگونه  این که 
برسد،  شعر  در  نو  نسبتاً  زبان  و  نو  شعر  به  شتاب  با 
به کوشش ها و هشیاری های  ملَکه شاعری،  از  گذشته 
شاعرانه و امکانات و زمینه هایی نیز بر می گردد که او در 
اختیار داشته است. در آن روزگار بسیاری نویسنده گان 
آموزشی  منبع  و  کتاب  کمبود  با  افغانستان  و شاعران 
در  طرزی،  صدیق  فرزند  طرزی،  هما  بودند.  رو به رو 
نوشتن  و  کتاب خوانی  که  بود  آمده  دنیا  به  خانواده ای 
بخشی از زنده گی آنان بود. پدر خود مردی بود دانشمند 
و پژوهشگر. بدون تردید چشمان هما طرزی از همان 
دوران کودکی با کتاب و کتاب خانه خانواده گی آشنا شد.

شاعران ما کمتر از آموزش ها و جست وجوهای ادبی خود 
در دوران نوجوانی سخن می گویند. اگر هم می گویند، 
بیشتر کلی گویی است. به پندار من برای شناخت یک 
و  کتاب ها  شخصیت ها،  از  که  است  مهم  بسیار  شاعر 
چیزهایی  او  شاعرانه  زنده گی  بر  تاثیرگذار  رویدادهای 
بدانیم. چه عوامل و انگیزه هایی بود که هما طرزی را به 
سوی شعر نیمایی و سپید کشاند؟ آن هم در روزگاری 
که هنوز این راه در افغانستان راهی کوبیده شده  و هموار 
نبود و شماری آن را شعر به شمار نمی آوردند. با هر گونه 
تصویرسازی تازه و نوآیین در شعر مخالفت داشتند. حتا 
نشریه هایی از نشر چنین شعرهایی خودداری می کردند.

این هنوز یک بُعد مساله است، بُعد دیگر سرودن شعر با 
حس و عاطفه زنانه و تن کامه گی است که در شعرهای 
هما جایگاه بسیار قابل توجهی دارد. هیچ تردیدی نیست 
که هما طرزی از همان دوران نوجوانی به آثار پیشگامان 
شعر نو پارسی در ایران دسترسی داشته و از همه مهم تر 

با فروغ فرخزاد آشنا بوده است.
نیما با رستاخیزی که در شعر پارسی دری پدید آورد، 
خود به یک شیوه و یک مکتب شعری بدل شد. کار نیما 
او چگونه گی  بلکه  نبود،  افاعیل عروضی  تنها شکستن 
نگاه شاعر نسبت به زنده گی و هستی را دگرگون ساخت؛ 
این که شعر برخاسته از تجربه های فردی شاعر است، نه 
تکرار تجربه های دیگران. اگر هر کس به جهان نگاهی 
انسانی  هر  اندازه  به  جهان  این  باشد،  داشته  متفاوت 
به  خودشان  وقتی  انسان ها  آن که  برای  است.  متفات 
هستی نگاه می کنند، گذشته از انبوه تجربه های دیگران، 

خود نیز به دریافت و شناخت تازه  ای می رسند.
نیما راه تازه  ای را گشود؛ اما شیوه راه رفتن هر کس به 
خودش وابسته است. رفتن در هر راه تازه، وسواس های 
خود را دارد. آن که در دام وسواس دست و پا می زند، هرگز 
با استواری نمی تواند گام بر دارد. از رودخانه ها هر کس 
به اندازه ظرفیت خود آب بر  می دارد. آن که آب کمتری 
به  وابسته  نیست؛  رودخانه  گناه  دیگر  این  بر می دارد، 

ظرفیت او است.
به گفته موالنا:

آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنه گی باید چشید

پارسی  پنجاه  و  چهل  دهه های  شاعران  بزرگ ترین 
دری در ایران، همان هایی اند که با آگاهی در راهی گام 
گذاشتند که نیما در برابر آنان گشوده بود. فروغ فرخزاد 
پارسی  حوزه  در  تاثیرگذار  شاعران  از  یکی  خود  که 
»از  می گوید:  چنین  نیما  با  خود  پیوند  از  است،  دری 
او یاد گرفتم که چطور نگاه کنم، یعنی او وسعت یک 
نگاه را برای من ترسیم کرد. من می خواهم به این حد 
آن چه که می روید،  فقط  است،  ریشه یک چیز  برسم. 
متفات است؛ چون آدم ها متفاوت هستند. من به علت 
خصوصیات روحی و اخالقی خودم ـ و مثاًل خصوصیت 
زن بودم ـ طبعاً مسایل را به شکل دیگری می بینم. من 
می خواهم نگاه او را داشته باشم؛ اما من در پنجره خودم 
نشسته باشم... نیما چشم مرا باز کرد و گفت: ببین. اما 

دیدن را خودم یاد گرفتم.«
)دیوان اشعار، ص ۲۶(

تاکید فروغ هم بر نگاه فردی شاعر بر هستی است. این 
پیش  را  آن  نیما  که  است  راهی  همان  پنجره گشوده 
گام  راه  در  تو  که  حال  است.  گذاشته  شاعران  پای 
من  باشی.  داشته  را  خود  رفتار  شیوه  باید  می گذاری، 
در مروری که بر چند کتاب هما طرزی داشتم، با شمار 
اندکی از غزل های او برخوردم که حال و هوای تقلید و 
کهنه سرایی را داشت. هنوز گویی شاعر به کنار آن پنجره 
گشوده نرسیده و نگاه خود را نیافته است. این پنجره  ای 
که هما طرزی کنار آن نشسته است، بدون تردید فروغ 
در برابر او گشوده است؛ اما امر مهم این است که هما از 
این پنجره با حس و نگاه خود به هستی دیده و نسبت 

به آن چه دیده، احساس مسوولیت کرده است.
فضای شعرهای او در سروده های نیمایی و سپید، همه 
بومی و محیط اجتماعی در شعرهای او، همان محیط 

اجتماعی خودی است.

چمن زار سینه ات 
که با رطوبت لب های جست وجوگر من آبیاری شده

و شانه های تنومندت
که در زیر پرده ابریشمین گیسوان من

از توانایی هایت سخن می گویند
من ترا در خود نقاشی کرده ام

در سال های کهنه
و در سال های نو

تو در دستان من جاودانی
با نبودنت، در این قرن پر درد

با اجبار نفس می کشم
بوسه های تو

در پیشانی تقدیر من
رحمتی است جاودانی

که مرا یاری در زیستن است.

تو در من
هم چو ریشه درخت تنومندی

به عظمت خورشید
روییده ای!

تو در زیر پوست وجودم
در حجم تاریک شب،
یا در بلور شفاف روز،

چون زنده گی می لغزی.
و از آتش درونم نفس می کشی!

عقرب  کابل /۱۳۵۲
)همان، ص ۳۲۰-۳۱۹(

اما همه عاشقانه های هما طرزی با ایروتیسم و تنانه گی 
نمی آمیزد، بلکه تغزل هایی اند با حس و زبانی دیگر:

پنجره را باز کن
من بهارم

که با زمزمه تازه  ای
بر پشت پنجره رویاهایت ایستاده ام
پنجره را باز کن و به آغوشم بگیر

می خواهم در نخستین روز بهار
نخستین بوسه سال را 

به تو هدیه کنم.

حمل ۱۳۵۲ / کابل
)همان، ص ۳۱۲(

تنم چه شاداب
در عشق تو سبز شده

طراوت در من جاری ست
عطر میخک بر گیسوانم

سایه نمی بینم
همه جا خورشید

طالیی
    طالیی

         طالیی
شعرهایت

برای بدن برهنه ام
لحافی ست از عشق

که مرا با حریر بوسه هات

هما رطزی
در شعر نو افغانستان



مناطق کشور است که به یقین دامنه آن گسترده شده و 
بدین  طریق اقتدار و حاکمیت این گروه در آینده نزدیک 
با چالش روبه رو می شود و در تحقق آن چه مابه االمتیاز این 
گروه در تأمین امنیت و ثبات خوانده می شود، عماًل ناکام 
ثابت خواهد شد. به همین دلیل، در این نشست شورای 
علمای گروه طالبان، همانند نشست سال ۱۳۷۵ علمای 
این گروه در قندهار، بر سر موضوعاتی چون »وجوب شرعی 
تداوم امارت اسالمی«، »وجوب شرعی بیعت و اطاعت همه 
مردم افغانستان از امیر و امارت« و »ضرورت سرکوب هر 

گونه مخالفت با امارت« فتوا صادر کند. 
باز شدن مکاتب دخترانه و حق آموزش و تحصیل زنان و 
همچنان حق کار و مشارکت زنان در سطوح مختلف ادارات 
دولتی و تشکیل حکومت همه شمول که در بدنه و ساختار 
رهبری و مدیریتی آن چهره هایی از طیف ها و گروه های 
مختلف سیاسی و قومی دیده شوند، مخالف اصول اساسی 
و ثابت این گروه است. از جانب دیگر، جامعه جهانی نیز 
و  تعامل جدی  وارد  گروه  این  با  مسایل،  این  حل  بدون 
سازنده نمی شود. در چنین وضعیتی، سران این گروه دنبال 
برگزاری شورای علما افتادند تا در صورت انعطاف مشروط 
تصمیم  و  فتوا  زمینه ها،  این  در  محدود  و  طالبان  رژیم 
شورای علما ، بتواند نیروهای تندرو این گروه را مجاب کند. 
هنگام ظهور اولیه طالبان در دهه ۷۰ خورشیدی، برخی 
ناسیونالیست قومی که از چرخش قدرت قومی به نفع دیگر 
اقوام خشمگین بودند و به طالبان به عنوان ناجیان سلطه و 
قدرت قومی نگاه کرده و به نفع آن ها در مجامع بین المللی 
البی و تبلیغ می کردند، این گروه را تشویق می کردند که در 
همکاری با محمدظاهر، شاه سابق افغانستان، لویه جرگه ای 
قومی  چارچوب  یک  در  قدرت  منازعه  تا  کنند  برگزار  را 
و قبیله ای حل شود. در قریب ۱۱ ماه گذشته نیز برخی  
ناسیونالیست های قومی بدون توجه و آموختن از تجارب 
تلخ گذشته، طالبان را تشویق می کردند تا بار دیگر بحران 
جامعه  پیش شرط های  همچنان  و  اقتدار  ملی  مشروعیت 
چارچوب  در  را  شدن  شناخته  رسمیت  به  برای  جهانی 

لویه جرگه حل کنند.  
با آن که مبنای فکری جنبش طالبان، ترکیبی از عصبیت 
قبیله ای و افراطیت مذهبی،  با طعم وابسته گی استخباراتی 
است، رهبران این گروه کوشش می کنند که در ظاهر، دو 
وجهه »قبیله گرایی» و »وابسته گی استخباراتی« خویش را 
انکار و پنهان کنند. به همین دلیل، کوشش می کنند برای 
کسب مشروعیت ملی خویش، به  جای توسل به  سازوکار 
قومی و قبیله ای لویه جرگه، به مکانیسم مذهبی رو آورند و 

بدین گونه به شورای علما متوسل شده اند.

صالحیت و مأموریت این نشست علما 
در سنت فکری طالبان، شورای علما چیزی شبیه همان 
شورای اهل حل و عقد است، با این تفاوت که طالبان برای 
شورای علمای خویش، تنها دو نقش تأسیسی و مشورتی 
قایل اند، در حالی  که در فقه سیاسی اسالمی، شورای اهل 
حل و عقد، از صالحیت مشروط عزل و برکناری امیر و زعیم 
نقش  طالبان،  فکری  نظام  در  است.  برخوردار  نیز  جامعه 
تأسیسی و ایجادی شورای علما ، هنگامی است که امیر این 
گروه می میرد و یا کشته می شود. این شورا یکی از مراجعی 
است که می تواند امیر جدید را انتخاب و با او بیعت کرده 
و دیگران را به بیعت فرا بخواند. پس از بیعت اولیه شورای 
علما و بزرگان با امیری که زمام امور را یا از طریق زور و 
غلبه بر دشمن، یا از طریق بیعت علما و نخبه گان، یا وراثت 
و یا انتصاب امیر قبلی به دست آورده است، رابطه عموم 

مردم و جامعه با وی، بر اصل »سمع و اطاعت« )شنیدن 
و فرمان بری( استوار است و تنها همین علما و نخبه های 
جامعه مرجع مشورت دهی امیر و زعیم هستند. البته امیر 
یا  فردی  مشورت  های  پذیرفتن  برای  مکلفیتی  هیچ گونه 

جمعی علما و نخبه ها ندارد. 
به همین دلیل، ممکن در نشست شورای علمای طالبان 
محدودیت و موانع بر سر راه تعلیم و تحصیل زنان به صورت 
محدود و مشروط و حق کار زنان در محدوده های معین و 
ادارات مشخص و همچنان مشارکت افراد و نیروهای خارج 
از چارچوب گروه طالبان در رهبری و مدیریت میانی ادارات 
کنار  در  خارجی  کشورهای  قناعت  کسب  جهت  دولتی 
فتواها و مشورت هایی به رهبری گروه طالبان صادر شود، 
اما انتظار داشتن برخی  از این نشست که در آن پیرامون 
ساختار نظام و حل بحران و منازعه قدرت از مجرای رأی 
و  مردم ساالرانه  مرسوم  شیوه  به  و  مردم  جمعی  اراده  و 
هموار شدن مسیر مشارکت مردم در امور سیاسی و ملی 
اساسی  حقوق  تأمین  و  سیاسی  پلورالیسم  چارچوب  در 
شهروندی مردم افغانستان بحث شود، نشانه عدم شناخت 

آن ها از ماهیت اصلی طالبان است. 

چالش های این نشست 
البته دو چالش و بحران کالنی دامن گیر طالبان است که 
این دو چالش، چه  برای  این شورای علما ،  نیست  معلوم 
راه حلی ارایه خواهد کرد. به یقین یافتن راه حل برای این 

چالش ها، آسان نیست. 
رژیم  و  طالبان  گروه  کنونی  مشکل  و  چالش  نخستین 
واقعیت  زیرا  است؛  فقدان رهبری  و  بحران زعامت  آن ها، 
و  نیست  زنده  آخوند زاده  هبت اهلل  مال  که  است  این  امر 
از  نه صدایی  گذشته،  ماه  در ۱۱  چرا  است،  زنده  او  اگر 
او شنیده شده و نه کسی او را دیده است. حتا فردی که 
ظاهراً برای یک دوره مؤقت و در چارچوب شورای قندهار، 
نقش مولوی هبت اهلل را بازی می کند، حاضر به صحبت در 
مورد مسایل روز افغانستان نیست تا واقعیت امر در مورد 
سرنوشت رهبری این گروه افشا نشود؛ زیرا هر لحظه ای که 
صدایش را بلند کند، به آسانی صدای وی با صدای هبت اهلل 
تفکیک می شود. حتا هنگامی  که طالبان اوزبیک تبار پس از 
بازداشت مخدوم عالم، برای ابراز شکایت به قندهار رفتند، 
نتوانستند با این فردی که نقش مولوی هبت اهلل را بازی 
می کند، دیدار کنند تا نشود این دیدار، مشت بسته این 
گروه در مورد سرنوشت زعامت و رهبری طالبان را باز کند. 
فقدان رهبری طی ۱۱ ماه گذشته، رقابت بر سر زعامت و 
امارت را در چارچوب شکاف ها و منازعات تاریخی قومی 
و قبیله ای پشتونی )درانی و غلجی( بیشتر ساخته است. 
می توان به منازعه و درگیری مال برادر و سران شبکه حقانی  
در روزهای نخست تسلط این گروه بر کابل بر سر رهبری 
امور اجرایی دولت )ریاست الوزرا( اشاره کرد که موقتا حل 

شد. 
بگیرد و  این مورد تصمیم   اگر شورای علمای طالبان در 
ضمن اعالم مرگ مال هبت اهلل، امیر جدید این گروه را اعالم 
و با او بیعت کرده و همه را به بیعت و اطاعت فرابخواند، آیا 
این شورا توانایی مدیریت رقابت مدعیان زعامت و امارت 
و منازعه بعدی آن ها را دارد؟ به یقین پاسخ منفی است. 
در این صورت، خود این شورا نیز دچار دو یا چند دسته گی 
با  بگذارد،  مسکوت  همچنان  را  مشکل  این  اگر  می شود. 
گذشت هر روز، گره دیگری بر این معضل افزوده می شود؛ 
را  هبت اهلل  نقش  نمادین  به صورت  اکنون  که  فردی  زیرا 
پایه های  تحکیم  با  آهسته آهسته  می تواند  می کند،  بازی 

قدرت و نفوذ خویش، مثل مال برادر، سراج الدین حقانی و 
مولوی یعقوب پسر مال عمر، به مدعی جدید رهبری واقعی 
این گروه بدل می شود و ممکن مدعیان دیگری امارت و 

زعامت نیز پیدا شوند. 
تجربه ۲۸ سال عمر این گروه نشان داده است که هرگاه 
رهبر این گروه مرده و یا کشته شده است، این گروه در 
انشعاب شده است.  و  گزینش رهبر جدید دچار اختالف 
و  رسول  مال  رهبری  به  دسته ای  عمر،  مال  مرگ  از  پس 
مال منان نیازی انشعاب کرده و حتا حاضر شد با حمایت 
مالی برخی سازمان های استخباراتی منطقه و دولت وقت 
افغانستان، علیه طالبان در مناطق جنوبی و غربی کشور 
ادعا  زمان  آن  در  طالبان  سران  برخی  همچنان  بجنگد. 
کردند که مال عمر سال ها توسط مال اختر محمد منصور 
زندانی بوده و اختر منصور به نام وی گروه طالبان را رهبری 
می کرده است. طرح شدن این ادعاها سبب شد که شماری 
ابراهیم  مثل صدر  طالبان،  فرماندهان  اولیه  از چهره های 
این گروه خارج  از رده تصمیم گیری  و قیوم ذاکر، تقریباً 
شوند و تا کنون در حاشیه قرار دارند. همچنان گفته هایی 
وجود دارد که مسیر تردد مال اختر محمد منصور نیز در 
چارچوب همین رقابت بر سر زعامت، افشا شد که به مرگ 

وی انجامید. 
البته مهار آن اختالفات برای یک گروه ستیزه جو که در 
مخفی گاه هایش پراگنده و در حال جنگ با یک دشمن بود، 
مقداری آسان بود؛ اما در شرایطی که این گروه بر کشور 
مسلط است، هر گونه آغاز عملی اختالف و انشعاب بر سر 
زعامت و رهبری، منجر به آغاز جنگی خونین درون گروهی 

خواهد شد. 
به دلیل این که در سنت فکری طالبان روش مسالمت آمیز 
وجود  زعامت  و  قدرت  معضل  حل  برای  دموکراتیک  و 
ندارد. در رقابت بر سر زعامت، قطعاً به زور متوسل شده و 
منجر به جنگ می شود. ممکن یکی از مدعیان زعامت و 
رهبری که قدرت و توانایی بیشتری داشته باشد، بر دیگر 
و یا دیگران موقتاً غلبه کند، اما قطعاً به معنای پایان ماجرا 

نخواهد بود. 
به  رو  بحران  طالبان،  علمای  شورای  فرا راه  دوم  مشکل 
افزایش منازعه قومی در داخل این گروه است. معلوم نیست 
این  این نشست علما ، در چه قالب و چارچوبی برای  که 

آتش زیر خاکستر راه حل پیدا و تجویز می کند. 
در افغانستان، اکثر جنبش ها، در اوج شگوفایی و هنگامی 
که به قدرت رسیده اند،  قربانی منازعه و نگاه قومی به امر 
سیاسی و مقوله قدرت و زعامت شده اند. حزب دموکراتیک 
و  اختالف  دچار  مبارزه اش،  راه  وسط  در  افغانستان  خلق 
انشعاب در خطوط قومی شده و افتادن رژیم مورد حمایت 
سیاست های  دام  در  خلق  دموکراتیک  حزب  شوروی 
برتری طلبانه قومی، پایان و مرگ آن  رژیم را تسریع کرد. 

نگاه و مطالبات قومی، تنظیم ها و احزاب راستگرای جهادی 
را پس از پیروزی جهاد با هم درگیر کرد و به یقین در کنار 
عوامل و مداخالت بیرونی، بخش اصلی و عامل برجسته 
داخلی جنگ، در منازعه قومی قدرت ریشه داشت. دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان که با حمایت غرب ایجاد شده 
بود، نیز بر سر مسایل قومی دچار شگاف و منازعه درونی 
شده و تضعیف و سپس حتا در همین خطوط قومی سقوط 

داده شد. 
اکنون نیز نشانه هایی وجود دارد که گروه طالبان هم در 
و  ـ غلجی(  درانی  قبیله ای  )منازعه  چارچوب درون قومی 
هم در چارچوب برون قومی )منازعه پشتونیـ  غیر پشتونی( 
زیر خاکستر  آتش  مثل  است که  دچار شگاف هایی شده 
با  ممکن  لحظه  هر  و  می شود  نگهداشته  پنهان  تنها 
می توان  مورد  این  در  ظاهر شود.  بادی  اندک ترین  وزش 
اوزبیک تبار گروه طالبان در شمال  به جنجال فرماندهان 
و همچنان مساله بلخاب و رویارویی امیر مهدی مجاهد، 
تنها فرمانده هزاره تبار و شیعه مذهب گروه طالبان، اشاره 
کرد. او به صورت واضح دلیل جدا شدنش را به سیاست ها 
گروه  ـ مذهبی  قومی  افراطی  و  تبعیض آمیز  رفتارهای  و 
طالبان ربط داده و به همین دلیل یک منازعه جدید کلید 

خورده است. 
دیده شود که شورای علمای طالبان، برای این معضل و 
آتش زیر خاکستر چه راه حلی تجویز خواهد کرد. با توجه به 
واقعیت های تاریخی و عینی افغانستان، دشوار است که این 
شورا بتواند در این زمینه رهگشا باشد. البته یک موضوع 
خیلی واضح است که بحران قومیت در افغانستان، دیگر با 

توصیه های اخالقی و فتوا، قابل حل نیست.
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بیش از ۱۰ ماه پس از سقوط جمهوری اسالمی افغانستان 
کشور،  بر  طالبان  ستیزه جوی  و  افراطی  گروه  تسلط  و 
این  بزرگ علمای  تا نشست  طالبان تصمیم گرفته است 
گروه را برگزار کنند. این تصمیم در شرایطی گرفته می شود 
که با گذشت نزدیک به ۱۱ ماه از تسلط این گروه بر کابل، 

رژیم آن ها به رسمیت شناخته نشده است. 
طی این مدت، دوستان منطقه ای و همچنان چهره ها و 
حلقات نزدیک و هم فکر داخلی گروه طالبان تالش کردند 
تا در کنار البی گری برای تعامل سازنده جامعه جهانی با 
از مواضع  برخی  انعطاف در  به  نیز  را  این گروه  طالبان، 
بحران  راه حلی جهت حل  تا  تندروانه شان تشویق کنند 
بین المللی  مشروعیت  مقدمه  به عنوان  ملی  مشروعیت 
نتیجه  تالش ها  این  ظاهراً  اما  کنند،  پیدا  طالبان  رژیم 

نداده است.  

پیشینه توسل طالبان به شورای علما
از لحاظ پیشینه تاریخی، طالبان همیشه مسایل کالن و 
پیچیده خویش را خواسته اند از طریق برگزاری شورای علما 
حل کنند و برای آن صبغه شرعی بتراشند. مثاًل »تحریک 
طالبان« در اوایل سرطان سال ۱۳۷۳ خورشیدی، در یک 
جمع کوچک روحانیون و دانش آموخته گان مدارس دینی 
دسته های  دارای  شوروی  اشغال  علیه  جهاد  زمان  از  که 
توسط  بودند،  قندهار  مختلف  ولسوالی های  در  مسلح 
ظهور  هنگام  گروه  این  هرچند  پایه گذاری  شد.  مالعمر 
در قندهار اعالم کرده بود که دنبال کسب قدرت سیاسی 
نیست، بلکه علیه شر و فساد و تأمین امنیت و نظم عمومی 
غربی  و  مناطق جنوبی  بر  اکثر  وقتی  اما  مبارزه می کند، 
تاریخ  به  رسید،  کابل  دروازه های  به  و  شد  مسلط  کشور 
علمای  از  بزرگ  نشستی  خورشیدی،   ۱۳۷۵ حمل   ۱۶
طرف دار خویش را در قندهار برگزار کرد. همان گونه که 
انتظار می رفت، این نشست علما، عالوه بر ضرورت تداوم 
اسالمی  شریعت  برپایی  فساد،  و  شر  علیه  »جهاد  آن چه 
وجوب  بر  کردند،  عنوان  امنیت«  استقرار  و  نظم  اعاده  و 
تأسیس نظامی جدید تحت عنوان »امارت اسالمی« فتوا 
امیر  با مال عمر،  فتوا،  این  از  صادر کردند. همچنان پس 
تحریک طالبان، به عنوان »امیر المومنین« و زعیم »امارت 
اسالمی« مورد نظر خویش بیعت کرده و بیعت و اطاعت 
کامل و بدون قید و شرط از این نظام و امیر آن را به همه 

مردم افغانستان واجب شرعی خواندند. 
همچنان در اواخر سنبله سال ۱۳۸۰ و پس از حادثه ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۰۱، پس از فشار ایاالت متحده امریکا مبنی 
بر تسلیم دهی بدون قید و شرط اسامه بن الدن، رهبر گروه 
حادثه،  این  اول  ردیف  متهم  به عنوان  القاعده  تروریستی 
علما  برگزاری شورای  به  تنگنا  این  از  عبور  برای  طالبان 

متوسل شدند.
رسمیت  به  تالش ها جهت  این که  به  توجه  با  نیز  اکنون 
شناخته شدن رژیم طالبان ظاهراً نتیجه ای نداده و جامعه 
ایستاده  خویش  پیش شرط های  سر  بر  هم چنان  جهانی 
راه حلی  به گونه ای  تا  افتاده اند  فکر  این  به  است، طالبان 

برای بخشی از پیش شرط های جامعه جهانی پیدا کنند.

هدف و مأموریت نشست بزرگ علمای گروه طالبان 
طالبان هرگز دنبال راه حل امروزین و مورد قبول جهانی 
بلکه  نیستند،  خویش  رژیم  ملی  مشروعیت  بحران  برای 
می خواهند از طریق کسب »بیعت و اطاعت اجباری و یا 
مشروعیت  و شخصیت های سیاسی،  رضایت« چهره ها  با 
نمادین ملی خویش را نمایش بدهند. برای همین هدف، 
طالبان »کمیسیون ارتباط با شخصیت های افغان« را ایجاد 
را  پیشین  مقام های دولت  و  تا ظاهراً شخصیت ها  کردند 
بدهند که  اطمینان  به آن ها  و  بازگشت تشویق کنند  به 
در صورت بازگشت و بیعت با »امیر المومنین غایب« این 
گروه، جان و دارایی های شان مصون و محفوظ است. با آغاز 
کار  این  با  طالبان  که  بود  واضح  کمیسیون،  این  فعالیت 
می خواهند به دنیا نشان بدهند که اکثر مردم افغانستان با 
امیر این گروه بیعت و به نظام »امارت اسالمی« متعهد بوده 
و این نظام مشروعیت ملی خویش را به دست آورده است. 
به یقین افرادی که در چارچوب فعالیت این کمیسیون به 
نیز دعوت شده و  کابل برگشته اند، به جرگه بزرگ علما 
در آن جا مأموریت اصلی و نهایی شان را که بیعت با امیر 
غایب طالبان و  اطاعت از »امارت اسالمی« است، تکمیل 

می کنند. 
برخی  در  طالبان  علیه  مقاومت  شکل گیری  دیگر،  بحث 
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دانشمندانجاپانیدادههاییراارایهکردندکهوجودبشقابپرندههاراتاییدمیکند

متخصصان آزمایشگاه بین المللی بشقاب پرنده در فوکوشیمای جاپان، بیش از ۴۵۰ مدرک را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه 
رسیدند که چهار مورد آن ها به احتمال بسیار زیاد ممکن است بشقاب پرنده باشند.

براساس گزارش رسانه های جاپانی، محققان نمی توانند به طور قطعی بگویند که بشقاب پرنده  چیست، اما با قضاوت بر اساس ویژه گی های 
پرواز آن ها، این وسایل نقلیه به احتمال زیاد از اعماق فضا می آیند.

این در حالی است که عالقه به تحقیق در مورد بشقاب پرنده ها در سراسر جهان رو به افزایش است و اداره ملی هوانوردی و فضایی ایاالت 
متحده )ناسا( در میان نهادهایی است که تحقیقات خود در این مورد را آغاز کرده اند.

حملهموشکیروسیهبرکرمنچوک؛

زلنسکی:امریکاروسیهراکشورحامیتروریسماعالمکند

پوتینواردتاجیکستانشد

نگرانیناتوازپیشرفتهاینظامیوسایبریچین؛

سرانناتوامروزدرمادریدجمعمیشوند

روسیهوکاناداتحریمهایدوجانبهرا
برهمدیگروضعکردند

الیحهسقطجنیندرامریکا؛
جمهوریخواهانموافق،دموکراتهامخالفاند

در حالی که بحث سقط جنین در امریکا و برخی از 
بزرگ  و  داغ   موضوع  یک  به  جهان  دیگر  کشورهای 
اجتماعی مبدل شده و اعتراضات گسترده  ای را نیز در 
پی داشته است، رییس مجلس نماینده گان امریکا از دو 
قطبی شدن اعضای این مجلس در این خصوص خبر 

می دهد.
نانسی پلوسی، رییس مجلس نماینده گان امریکا روز 
سه شنبه، ۲۸ جون، در توییتی گفته است که اعضای 
این مجلس در موضوع سقط جنین به دو گروه تقسیم 

شده اند.
اعضای جمهوری خواه مجلس  پلوسی،  گفته خانم  به 
نماینده گان امریکا با الیحه سقط جنین مخالف هستند 

و خواستار جرم انگاری آن در سراسر این کشور اند.
که  است  گفته  امریکا  نماینده گان  مجلس  رییس 
جمهوری خواهان در ایالت های این کشور، داکتران را 
به لحاظ ارایه مشورت های باروری برای زنان به منظور 

ختم آن، تهدید می کنند.

نانسی پلوسی تأکید کرده که اعضای دموکرات مجلس 
را  جمهوری خواهان  رویکرد  این  امریکا  نماینده گان 
حمله بر آزادی های مردم می دانند و در برابر آن مبارزه 

می کنند.
اتاق های  در  الیحه  این  سرنوشت  که  نیست  روشن 
قانون گذاری امریکا چه خواهد شد؛ اما شهروندان این 
اعتراض های  راه اندازی  با  گذشته  روزهای  در  کشور 

خیابانی در برابر این الیحه ایستاده اند.

متحدان ناتو در مادرید اسپانیا گرد هم آمده اند تا در 
مورد نگرانی ها از پیشرفت نظامی چین و قابلیت های 

سایبری این کشور با هم گفت وگو کنند.
دبیر کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در شهر مادرید 
اسپانیا، روز سه شنبه، ۲۸ جون، به فایننشال تایمز گفته 
است که انتظار دارد، متحدان با زبان روشن در مورد 
چین صحبت کنند، زیرا پکن قرار است چالشی برای 

منافع، امنیت و ارزش های آنان باشد.
در نشست مادرید، رهبران ۳۰ کشور عضو ناتو در مورد 
چگونه گی تعادل تهدید فزاینده ناشی از پیشرفت های 
نظامی چین و قابلیت های جدید سایبری، و همچنین 
و  غذا  تأمین  نگرانی های  جمله  از  جهانی  بحران های 

پس از حمله مرگبار موشکی روسیه بر یک مرکز 
والدیمیر  اوکراین،  در  کرمنچوک  نام  به  خرید 

والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، روز سه شنبه، 
۲۸ جون، در یک سفر کاری، وارد دوشنبه، پایتخت 

تاجیکستان شد.
براساس گزارش رسانه های تاجیکستانی، آقای پوتین 
در میدان هوایی بین المللی دوشنبه، از سوی امام علی 
استقبال  مورد  تاجیکستان،  جمهور  رییس  رحمان، 

قرار گرفته است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان گفته 
که آقای پوتین با همتای تاجیکش پشت درهای بسته 

گفت وگو خواهند کرد.
قرار است رییس جمهور روسیه پس از این دیدار، برای 
شرکت در نشست رهبران کشورهای ساحلی دریای 

خزر به عشق آباد ترکمنستان سفر کند.

روسیه و کانادا در دو اقدام جداگانه، برخی تحریم ها 
را در برابر هم اعمال کردند.

بیانیه  از  نقل  به  اسپوتنیک  به گزارش خبرگزاری 
 ۲۷ دو شنبه،  روز  کشور  این  کانادا،  نخست وزیر 
جون، اعالم کرد که شش فرد و ۴۶ نهاد مرتبط با 

بخش دفاعی روسیه را تحریم می کند.
در همین حال اسپوتنیک در خبرنامه جداگانه ای 
به نقل از بیانیه وزارت خارجه روسیه گزارش داده 
شهروند   ۴۳ علیه  را  تحریم هایی  نیز  روسیه  که 

کانادایی اعمال کرده است.
ترودو،  جاستین  دفتر  سوی  از  صادره  بیانیه  در 
صادرات  »اوتاوا  است:  آمده  کانادا،  نخست وزیر 
جمله  از  روسیه  به  پیش رفته  فناوری های  برخی 
کمپیوتر های کوانتومی و تجهیزات پیش رفته را نیز 

انرژی، در پی جنگ روسیه و اوکراین گفت وگو خواهند 
کرد.

به خبرنگاران گفته  ناتو  استولتنبرگ، دبیر کل  ینس 
است: »چین یک دشمن است. مسلما ما باید عواقب 
نظامی،  قابلیت های  در  چین  سنگین  سرمایه گذاری 
کنترول  برای  تالش  و  دوربرد  هسته ای  سالح های 
زیرساخت های حیاتی اش را در نظر بگیریم تا اطمینان 
خواهد  تاریخ  اتحاد  موفق ترین  ناتو  که  کنیم  حاصل 

بود.«
ناتو پیش نویس تهدیدها از ناحیه چین را تهیه کرده 
تبادل  و  بحث  مادرید،  نشست  در  امروز  است  قرار  و 

نظرهای شدیدی در مورد آن صورت بگیرد.

جو  از  دیگر  بار  اوکراین  جمهور  رییس  زلنسکی، 
که  است  خواسته  امریکا  جمهور  رییس  بایدن، 

روسیه را کشور حامی تروریسم اعالم کند.
واشنگتن  پست روز سه شنبه، ۲۸ جون، در گزارشی 
بر  گذشته  روز  موشکی  حمله  در  که  است  گفته 
 ۱۸ دست کم  اوکراین  در  کرمنچوک  خرید  مرکز 

غیرنظامی کشته شدند.
امنیت  شورای  که  است  شده  سبب  حمله  این 
تشکیل جلسه  روز سه شنبه  متحد  ملل  سازمان 

دهد.
والدیمیر زلنسکی گفته است که نیروهای روسیه 

قصداً این مرکز خرید را هدف قرار داده اند.
و  سالح  انبار  است،  گفته  اما  روسیه  دفاع  وزارت 
مهماتی را که اوکراین از غرب تحویل گرفته بود، در 

کرمنچوک هدف قرار داده اند.
گفته می شود که ۳۶ تن پس از این حمله ناپدید 
شده اند و تیم های نجات هنوز موفق نشده اند آن ها 

را پیدا کنند.

ممنوع کرده است.«

رییس  شامل  روسیه  تحریم های  سیاه  فهرست 
معاون  کارنی،  مارک  کانادا،  مرکزی  بانک  سابق 
وزیر منابع طبیعی کانادا، جان هانافورد و تعدادی 

دیگر از مقام های کانادایی می شود.
که  می کند  اضافه  کانادا  نخست وزیر  دفتر  بیانیه 
کانادا همچنان ۱۳ فرد و دو نهاد بالروسی و ۱۵ 
قرار  خود  تحریم های  فهرست  در  نیز  را  اوکراینی 

داده است.
بر  کانادا  و  روسیه  دو جانبه  تحریم های  اعمال 
یک دیگر در حالی انجام می شود که تنش ها میان 
روسیه و کشور های غربی در چند روز اخیر شدت 

گرفته است.


