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آملان  نوزدهم که هنوز  قرن  اوایل  در 

و  بود  نیافته  دست  یکپارچگی  به 

کشور  این  اجتامعی-سیاسی  فضای 

کلیسا،  می شد:  تقسیم  محور  سه  بر 

همگانی  خفقان آور  فضای  و  شاه 

آملان. مردم در سده نوزده از جایگاه 

نبودند.  برخوردار  آملان  در  آن چنانی 

فقرات شان  ستون  ستم،  بار  زیر 

خمیده شده بود.

فضای حاکم این ترانه، دقیقاً هامنند 

ما-در  اکنون  که  است  فضایی 

آن  کردن  سپری  حال  افغانستان-در 

هستیم.

آملانی ها با به کارگیری هرن و اعرتاض، 

به  و  کردند  طی  را  گذار  مرحله ی 

یکپارچگِی کشوری دست یافتند. نیاز 

از هرن،  بهره مندی  با  نیز  ما  که  است 

ادبیات و تجربیات...

یــن؛  شلـز گان  بافـنـد
خرد جمعی �پیش نیاز 

یک تغییر است
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وج  افسانه ی   خر
»مسئوالنه«

 از افغانستان

جو بایدن چهارمین رییس جمهوری 

را  افغانستان  امریکا است که جنگ 

گفت وگوی  یک  او  می برد.  ارث  به 

شاهد  نیز  را  صلح  برای  شکننده  

گروهش  اعضای  از  برخی  که  است 

انتظار پیرشفت آن را داشتند.

در ماه فربوری ۲۰۲۰ اداره ی ترامپ 

به  را  توافق نامه  ای  طالبان  گروه  با 

امضا رساند که در آن به خروج متام 

نظامیان امریکایی تا ماه می ۲۰۲۱ 

اشاره شده است.

امریکا  متحده ی  ایاالت  مقابل  در 

گرفته  امنیتی  تضمین  طالبان  از 

دولت  با  گفت وگو  آغاز  به  طالبان  و 

افغانستان تعهد کردند.

 ۲۰ و  خون ریزی  سال   ۴۰ از  پس 

در  امریکا  مستقیم  مداخله ی  سال 

جنگ افغانستان، جای...

وزارت صحت: 
هند   500 هزار     دوز     

ونا  کسين    کر وا
   به افغانستان

 کمک می کند

کتاب و کتاب خانه ای که از حمله 
بر دانشگاه کابل به جا ماند

اوچـا:    
در     سال    ۲0۲0 میالدی 

۳۸0   هزار      نفر    
در افغانستان 

       بی جا     شدند
در منطقه ی جوی شیر کابل، سراغ کسی را می گیرم که به تازگی 

کپتابخانه ی کوچکی را به نام �سر کشته شده اش...

تشکیل   اداره   موقت؛   
ح کنش،     یک    طر دو       وا

اداره موقت از دید بیشتر چهره های سیاسی و 
جهادی یک فرمول معقول جهت مهار بحران گفته 

شده است...

دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین امریکا، 

از  در چهار سال ریاست جمهوری اش بیش 

گفته  نادرست  اطالعات  و  دروغ  هزار   3۰

است.

 ۲5 دلو/   6( دوشنبه  روز  که  گزارشی  در 

روزنامه ی  چکر«  »فکت  بخش  در  جنوری( 

که  است  آمده  شد،  منترش  واشنگنت پست 

دونالد ترامپ از روز مراسم تحلیف تا آخرین 

را  انتخابات  در  تقلب  ادعای  که  روزهایی 

مطرح کرده بود، 3۰573 دروغ گفته است.

که  نادرستی  اطالعات  و  دروغ ها  شامر 

در  روزانه  متوسط  گونه ی  به  ترامپ  دونالد 

بیان  ریاست جمهوری اش  سال  چهار  طول 

کرده است؛ از این قرار است: در سال اول 

روزانه 6، در سال دوم ۱6، در سال سوم ۲۲ 

و در سال چهارم 39 مورد ثبت شده است 

به  ۱۰  ماه نخست  از گذشت ۲7  که پس 

هزار رسیده و در ۱۴ ماه بعدی، به ۲۰ هزار 

رسیده است.

ویروس  باره ی  در  او  دروغ های  و  ادعاها 

کرونا، دست کم ۲5۰۰ مورد بوده و او فقط 

است  نگفته  دروغ  بیامری اش  روز  در شش 

ادعای  و  دروغ  گفنت  به  بهبودی  از  پس  و 

متوسط  گونه ی  به  که  داده  ادامه  نادرست 

روزانه به ۱5۰ مورد می رسیده است.

چکر  فکت  که  تحقیقاتی  طبق 

ترامپ  دونالد  داده،  انجام  واشنگنت پست 

خود،  دست آوردهای  مورد  در  درصد   ۲5

۱5 درصد در مورد سیاست، ۱5 درصد در 

که  تلفونی  متاس  و  روسیه  تحقیقات  مورد 

جو  پرس  مورد  در  اوکراین  رییس جمهور  با 

بایدن داشته و مابقی در مورد ویروس کرونا، 

دروغ  غیره،  و  انتخابات  در  تقلب 

تحویل رسانه ها داده است.

روزنامه ی  چکر«  »فکت  بخش 

منظور  به  پیش  سال   ۱۰ واشنگنت 

اظهارت  و  سخنان  راست آزمایی 

سیاست مداران امریکا و به خصوص 

مطرح  حزب  دو  سیاست مداران 

دموکرات ها(  و  )جمهوری خواهان 

راه اندازی شد.

دروغ های  و  نادرست  اطالعات 

دونالد ترامپ را این بخش واشنگنت 

از سخرنانی ها، نشست های خربی،  پست، 

کارزارهای انتخاباتی، گفت وگوها و بیش از 

 5 به  دست کم  که  برداشته  تویت   ۲5۰۰۰

هزار کلمه رسیده است و شامل پست های 

فیسبوکی، بازتویت ها و ویدیوهای جعلی  و 

گمراه کننده منی شود.

ولسـمرشمحمد ارشف غنـي د امنیتـي 

او دفاعـي ځواکونـو د دوو شـهیدانو لـه 

کـړې  خـربې  تلیفـون  پـه  رسه  پلرونـو 

د  غنـي  ولسـمرش  وایـي  ارګ  دي. 

شـهیدو رستېـر سـید ابوطالـب لـه پـالر 

حاجـی مصطفـی او د شـهید نـواب لـه 

پـالر حاجـي ایـوب رسه  پـه خـربو کـې 

اوالدونـو  د  ورتـه  رستیـري  ټـول  ویـي 

لـري.  حیثیـت 

وایـي  دفـرت  رسـنیو  د  ارګ  د 

ولسـمرشغني شهید سـیدابوطالب ته د 

یـوې پوځـي رتبې او شـهید تـورن نواب 

تـه د دوو رتبـو د ورکـړې وړاندیـز کـړی 

چـې تقاعـد یـې ډېـر او کورنیـو تـه یـې 

ويش. رسـیدګي  دوامـداره 

مصطفـی  حاجـي  وایـي  رسچینـه   

د  جمهوررئیـس  د  ایـوب  حاجـي  او 

یـې  ویـي  او  کـړې  مننـه  غمرشیکـۍ 

د  وطـن  دې  د  اوالدونـو  »زمـوږ  دي: 

ځمکنـۍ  او  نوامیسـو  مـي  دفـاع، 

بشـپړتیا سـاتنې لپـاره قربـاين ورکـړې، 

پـرې ویـاړو او په راتلونکي کـې هم زموږ 

کورنـۍ دې خدمـت تـه حـارضې دي.«

د  راز  همـدا  ولسـمرشغني  وایـي  ارګ 

ارزګان د امنیـت آمـر محمـد ګل همت، 

د کنـدز پـه امـام صاحـب کـې د جګړې 

کرښـې له قومانـدان محفـوظ او په فراه 

کـې د ځانګـړې قطعـې  لـه قومانـدان 

هـم  رسه  عبدالرحیمـزي  قیـس  ملـک 

هغـوی  د   ، وکـړې  خـربې  تلیفـون  پـه 

رسښـندنې یـې سـتایلې او لـه دوی یې 

غوښـتي چـې رستېـرو تـه یـې سـالمونه 

ورسـوي.

منسـوبینو  دفاعـي  او  امنیتـي  یـادو 

ټینګارکـړی چـې  دښـمن تـه  پـر خلکو 

او نظامـي تاسیسـاتو د بریـد اجـازه نـه 

ورکـوي او غـاښ ماتونکـی ځـواب یـې 

دی. ورکـړی 

غ       گفته     است و یاست جمهوری اش     بیش    از       ۳0 هزار      در ولسمشر دوو شهیدو سرتېرو ته     ترامپ   در       دوره ی     ر
د پوځي رتبو د ورکړې سپارښتنه کړې

هــنــر
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افسردگی یک اختالل شایع 
 به عنوان 

ً
روانی است که غالبا

اصطالحی برای...
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جهـانخبر
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ی  گی یک بیمار افسرد
مان است قابل در حاد  اما 

ایـــران؛ 
سایه ی شومی بر مرزهای غربی افغانستان
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بامـداد روز چهارشـنبه )۱ دلـو(، خـربی از والیت فراه 

مخابـره شـد کـه در آن؛ یـک موتـر تیلـر مملـو از مـواد 

انفجـاری کـه از خـاک ایران وارد افغانسـتان می شـد، 

از سـوی نیروهـای رسحـدی کشـف و ضبط شـد. یک 

او گرفتـه  از  نامـی  منبـع در آن زمـان کـه نخواسـت 

شـود، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل، گفـت که ایـن موتر 

از خـاک ایـران وارد والیـت فراه شـده بود که از سـوی 

نیروهـای رسحدی شناسـایی شـد.

بـه گفتـه ی ایـن منبـع، مـواد انفجـاری داخـل موتـر، 

بـه گونـه ی ماهرانـه داخـل بوری هـای آرد جاسـازی 

شـده بـود. ایـن دومیـن رویـداد ایـن چنینـی در دو 

مـاه گذشـته بـود. حـدود دو مـاه قبـل نیـز، یـک موتر 

الری حامـل 68 بـوری مواد انفجـاری که از ایران وارد 

والیـت فـراه شـده بـود، کشـف و ضبـط شـد.

بارهـا  اتفـاق می افتـد کـه  رویدادهـا در حالـی  ایـن 

از  بـه حامیـت  را  ایـران  امریـکا  و  افغانسـتان  دولـت 

القاعـده و  گروه هـای تروریسـتی ای؛ چـون شـبکه ی 

طالبـان متهـم  کرده انـد؛ امـا هر بـار مقام هـای ایرانی 

ایـن اتهـام را کرده انـد.

بـا توجـه بـه این کـه دو والیـت غربـی )هـرات و فـراه(، 

مـرز مشـرتکی بـا کشـور ایـران دارد، بارهـا مقام هـای 

محلـی و امنیتـی ایـن والیت هـا، اعـالم کرده انـد کـه 

بـزرگ  و  خـرد  گروه هـای  از  شـامری  آشـکارا  ایـران 

والیت هـای  بـه  ناامنـی  ایجـاد  بـرای  را  تروریسـتی 

می فرسـتد. افغانسـتان  مـرزی 

در ادامـه ی ایـن اتهام هـا به ایران، شـامری از اعضای 

مجلـس مناینـدگان، می گوینـد کـه ایـران، مخالفـان 

هـرات  ناامنی هـای  در  مقام هـا،  از  برخـی  و  مسـلح 

دارند. دسـت 

و  مناینـدگان  مجلـس  عضـو  حسـینی،  عبدالسـتار 

هیئتـی کـه اخیـراً به منظـور بررسـی اوضـاع امنیتـی 

بـود، روز دوشـنبه )6 دلـو(،  بـه والیـت هـرات رفتـه 

گفـت کـه اجیران ایـران، مخالفـان مسـلح و برخی از 

مقام هـای محلـی، سـبب افزایـش ناامنـی در والیـت 

شـده اند. هـرات 

از  شـامری  بـرای  »ایـران  افـزود:  حسـینی،  آقـای 

می دهـد.  سـالح  و  پـول  هـرات،  در  اجیرانـش 

دراین بـاره سـند داریـم و اگـر سـفارت ایـران اسـناد 

هسـتیم.« آن  ارایـه ی  بـه  حـارض  بخواهـد، 

ایـن عضـو مجلـس مناینـدگان،  بـه اسـاس گفتـه ی 

ایـن  در  ناامنی هـا  و  فسـاد  در  نیـز  هـرات  پولیـس 

برخـی  در  او،  گفتـه ی  بـه  زیـرا  دارد؛  دسـت  والیـت 

مـوارد، پولیـس هـرات، شـامری از حوزه هـای امنیتی 

ایـن شـهر را در بـدل پـول فروختـه اسـت.

شـده اسـت، توسـط یکـی از کشـورهای همسـایه بـه 

دسـت طالبان قـرار گرفته اسـت.« این همـه در حالی 

اسـت کـه در ماه هـای اخیـر، دولت افغانسـتان تالش 

می کنـد کـه رابطه ی ناجور سیاسـی با ایـران را بهبود 

دهـد و بـه همیـن خاطـر، در یـک مـاه گذشـته چنـد 

مقـام ارشـد حکومـت افغانسـتان، ازجملـه حمداللـه 

محـب، مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان به ایـران رفته 

و بـا مقام هـای این کشـور دیـدار کرده و روی مسـایل 

مختلـف ازجملـه امنیـت بحـث و تبادل نظـر کرده اند.

در  جنـگ  پایـان  و  امنیـت  تأمیـن  بـرای  بااین حـال 

افغانسـتان، همیـن اکنـون هیئـت دولـت افغانسـتان 

اسـت  بـا هیئـت طالبـان در قطـر  رسگـرم گفت وگـو 

از  دور  ایـن  در  کـه  اسـت  ایـن  عمومـی  انتظـار  و 

بـرای  ملموسـی  نتایـج  بـه  طـرف  دو  گفت وگوهـا، 

صلـح دسـت پیـدا کننـد؛ امـا آنچـه پیـدا اسـت، دو 

از  حامیـت  بـا  پاکسـتان  و  ایـران  همسـایه؛  کشـور 

گـروه طالبـان، اجـازه ی تحقـق آن را در افغانسـتان را 

. هنـد منی د

مسـئله حامیـت ایـران از گروه هـای تروریسـتی تنهـا 

نشـده  افغانسـتان مطـرح  دولـت  مقام هـای  زبـان  از 

اسـت؛ امریکایی هـا نیـز بـه ایـن باورانـد کـه ایـران به 

گونـه  علنـی از ایـن گروه هـا حامیـت می کنـد. مایـک 

پمپئـو، وزیـر خارجـه ی پیشـین امریـکا، روز سه شـنبه 

)۲3 جـدی/ ۱۲ جنـوری(، در یـک نشسـت خـربی، 

گفـت: »ایـران بـه کانـون اصلـی القاعده تبدیل شـده 

و افغانسـتان جدیـد بـرای ایـن گروه اسـت؛ حتـا بدتر 

از آن.«

آقـای پمپئـو، تأکیـد کـرده اسـت کـه اعضـای ارشـد 

پنهـان  کوهسـتان ها  در  افغانسـتان  در  القاعـده 

می شـدند؛ امـا در ایـران زیـر چـرت رژیـم ایـن کشـور 

می شـوند. حفاظـت 

از  گزارشـی  نـرش  بـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

نیویورک تایمـز، در 18 اسـد سـال روان خورشـیدی، 

املـری  ابومحمـد  ارساییـل،  اطالعاتـی  نیروهـای 

کشـته اند . تهـران  در  را  القاعـده-  دوم  شـامره  -فـرد 

 در ایـن گـزارش، بـه نقـل از چهـار مقـام امنیتـی و 

اطالعاتـی امریـکا، آمـده اسـت کـه عبداللـه محمـد 

او  دخـرت  و  املـری  ابومحمـد  بـه  ملقـب  عبداللـه 

مریـم، همـرس حمـزه بـن الدن، پـرس اسـامه بـن الدن، 

درنتیجـه ی  القاعـده  پیشـین  رهـرب  و  بنیان گـذار 

کشـته  ارساییـل  بـه  وابسـته  تفنـگ داران  شـلیک 

شـدند.

کـه  باورانـد  ایـن  بـه  سیاسـی  آگاهـان  بااین همـه، 

حامیـت ایران از طالبان و سـایر گروه های تروریسـتی 

در منطقـه، می توانـد دو پیامـد منفـی داشـته باشـد؛ 

نخسـت این کـه صلـح افغانسـتان بـه نتیجه منی رسـد 

و در حالـت دوم؛ بـا ادامه ی این وضعیت، افغانسـتان 

بـار دیگـر بـه جوالنـگاه گروه هـای تروریسـتی ازجمله 

طالبـان و القاعـده مبـدل می شـود.

مقام هـای ارشـد دولـت افغانسـتان، دلیـل مداخله ی 

ایـران در امنیـت این کشـور را مدیریـت آب می دانند. 

در  ناامنی هـا  کـه  پـس ازآن  نیـز،  پیـش  سـال  سـه 

حـوزه ی غـرب به ویـژه والیت هـای فـراه و هـرات بـاال 

گرفـت، شـامری از اعضـای مجلـس سـنا در آن وقـت، 

تأکیـد کردنـد کـه ایـران منی خواهـد در افغانسـتان 

امنیـت تأمین شـود و بـا ایجاد ناامنی در افغانسـتان، 

پروژه هـای  مانـع تکمیـل شـدن  تـالش می کنـد کـه 

زیربنایـی شـود.

محمدآصـف صدیقـی، عضـو مجلس سـنا، در آن وقت 

گفـت: »کشـورهای همسـایه ما فوق العـاده از آب های 

افغانسـتان سوءاسـتفاده کرده انـد و فکتـور آب واقعـاً 

بسـیار مهـم اسـت. بـا اعـامر بنـد سـلام ناامنی هـا در 

غرب این کشـور بیشـرت شـده  و در کنار آن با آغاز کار 

رسوی بند هـای دیگـر در رسحـد بـا ایـران، منطقـه نـا 

امـن می شـود. ایـران در ناامنـی چند والیت کـه با آن 

کشـور در رسحـد قـرار دارد فوق العـاده نقـش دارد.«

به شـدت  هـرات  ولسـوالی های  از  بسـیاری  اخیـراً 

محلـی  مقام هـای  کـه  چیـزی  اسـت؛  شـده  ناامـن 

گروه هـای  بـا  ایـران  همـکاری  را  آن  دلیـل  هـرات 

والیـت  ایـن  محلـی  مقام هـای  می دانـد.  تروریسـتی 

تأکیـد می کننـد کـه ایـران بـه گروه هـای تروریسـتی، 

تـا  می دهـد  پیرشفتـه  سـالح های  طالبـان  ازجملـه 

والیـت  ایـن  در  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  علیـه 

. بجنگنـد

چنـدی پیـش، سـید وحیـد قتالـی -والـی هـرات- کـه 

بـه  را  ولسـوالی کـرخ  نـربد در  بـرای مدتـی رهـربی 

عهـده گرفتـه بـود، گفـت: »پیرشفته تریـن سـالح های 

ممکـن کـه نـه ارتـش ملـی و نـه امنیـت ملی مـا دارد، 

از  یکـی  می کنـد؟  چـه  تروریسـت ها  آن  دسـت  در 

شـلیک  کـرخ  در  وی  سـمت  بـه  کـه  رسگلوله هایـی 

سرمقاله

رابطـه بـا ایـران، به انـدازه ی نزدیکـی بـا پاکسـتان برای 

کشـور، خطرآفریـن اسـت. ایـن موضـوع، نیاز بـه تحلیل 

در  ایـران  کارکردهـای  زیـرا  نـدارد  دقیقـی  چنـدان 

سـال های دور و نزدیـک، نشـان داده اسـت کـه چـه از 

می خواهـد. افغانسـتان  جـان 

کافـی اسـت، برخـی از فعالیت هـای ایـن کشـور را مورد 

بازبینـی قـرار بدهیـم و بفهمیـم کـه حضور فعـال آن در 

خـاک افغانسـتان و رابطـه ی سیاسـی اش بـا مـا، چه هـا 

همسـایه،  کشـورهای  بیـاورد؛  رسمـان  بـر  می توانـد 

بـر  پاکسـتان، چیـزی جـز تسـلط  و  ایـران  به خصـوص 

امـور سیاسـی داخلـی و خارجـی مـا منی خواهنـد.

در تازه تریـن خـرب، آمده اسـت کـه ایران در غرب کشـور 

در تـالش حامیـت کامل از گروه های تروریسـتی اسـت. 

ایـن خـرب دیروز از سـوی مجلس منایندگان منترش شـد 

کـه نشـان داد در همـکاری با ایران، برخـی از مقام های 

حکومتی نیز سـهیم اسـت.

مجلـس  اعزامـی  هیئـت  رییـس  عبدالسـتار حسـینی، 

عمومـی  نشسـت  در  هـرات،  والیـت  بـه  مناینـدگان 

بـه  را  هیئـت  ایـن  یافته هـای  دلـو(،   6( دوشـنبه  روز 

کـه  داد  توضیـح  و  کـرده  ارایـه  مجلـس  مناینـدگان 

مقام هـا،  از  برخـی  و  مسـلح  مخالفـان  اجیران ایـران، 

شـده اند. هـرات  والیـت  در  ناامنـی  افزایـش  سـبب 

بـد  بـرای  تروریسـتی  گروه هـای  بـا  ایـران  همـکاری 

هم زمـان  کشـور،  غـرب  در  امنیتـی  اوضـاع  سـاخنت 

رابطـه ی  و  حکومـت  اقتصـادی  همکاری هـای  بـا 

بی سـابقه ی سیاسـی بـا آنـان اسـت. به نظـر می رسـد، 

ایـران، می خواهـد سیاسـت پاکسـتان را کـه پیـرشوی 

گروه هـای  از  حامیـت  بـا  منطقـه ای  سیاسـت های  در 

تروریسـتی اسـت، پیـش بگیـرد. هرچنـد، این کشـور تا 

حـاال نیـز جز این کار، سیاسـت دیگری نداشـته اسـت.

گفتنـی اسـت کـه حکومـت افغانسـتان در برابـر متـام 

ایـران در خـاک کشـور، خاموشـی  فعالیت هـای اخیـر 

گزیـده و نخواسـته اسـت بـرای جلوگیـری از آن، کاری 

غـرب  در  طالبـان  از  حامیـت  بـه  بارهـا،  ایـران،  کنـد. 

سـوی  از  کـه  واکنشـی  امـا؛  شـد  متهـم  افغانسـتان 

باشـد،  فعالیت هـا  ایـن  ادامـه  مانـع  بتوانـد  حکومـت 

نگرفـت. صـورت 

چنـدی پیـش، منابـع امنیتی در والیـت فراه، نیـز تأیید 

کردنـد کـه یـک موتـر تیلر پـر از مـواد انفجـاری از خاک 

نیروهـای  توسـط  کـه  می شـد  افغانسـتان  وارد  ایـران 

نخسـتین  ایـن  امـا؛  گردیـد  ضبـط  و  کشـف  رسحـدی 

بـاری نبـود که مـواد انفجـاری مربوط به ایـران در خاک 

افغانسـتان کشـف و ضبـط می شـود. پیـش از آن بارهـا 

بـود. دسـت کم دو مـاه  افتـاده  اتفـاق  چنیـن مـواردی 

پیـش نیـز یـک موتـر الری کـه حامـل 6۸ بـوری مـواد 

انفجـاری بـود از مـرز والیـت فـراه کشـف و ضبـط شـده 

بود.

اخبـار روز و مطالعـه آن نشـان خواهـد داد که جمهوری 

سـاملی  رابطـه ی  منی خواهـد  هرگـز  ایـران،  اسـالمی 

خواسـتار  کشـور،  ایـن  باشـد.  داشـته  افغانسـتان  بـا 

کنـرتل  می خواهـد  درنهایـت  و  اسـت  جنـگ  ادامـه 

آن را در دسـت خـود بگیـرد. حکومـت افغانسـتان کـه 

در  پی درپـی  باخت هـای  تأثیـر  تحـت  اواخـر  ایـن  در 

را  درسـتی  سیاسـت  نتوانسـت  صلـح،  گفت وگوهـای 

پیـش بگیـرد، تـالش کـرد تا ایـران را به عنـوان رقیبی در 

برابـر پاکسـتان و از ایـن طریـق ایاالت متحـده، جا بزند.

تـالش حکومـت بـرای نزدیکـی بـا ایـران، بیـش از هـر 

طـرح  بحـث  بـود؛  بقـا  بـه  نیـازش  بـر  اسـتوار  دلیلـی 

آقـای  سـوی  از  کـه  افغانسـتان  در  موقـت  حکومـت 

خلیـل زاد دامـن  زده شـد، حکومـت را نگـران سـاخت و 

دیگرانـی هـم کـه طمـع قـدرت را در کشـور داشـتند، از 

ایـن طـرح حامیـت کردنـد.

خطـر حکومـت موقـت، پـای ایـران را بـه کشـور بـاز کرد 

فعالیت هـای  شـدت  می شـد،  تصـور  چنان چـه  امـا؛ 

ایـران در افغانسـتان، کامالً بـا حکومـت در تبانی نبود. 

غـرب  در  مقام هـای حکومتـی  از  بسـیاری  کـه  اکنـون 

کشـور از سـوی مجلس متهم به  ناامن سـازی این سمت 

شـده اند، حکومـت افغانسـتان نیـز بـه نحـوی دخیل در 

نیـت سـوء ایـران اسـت. چیـزی کـه می تواند اعتـامد به 

آن را در میـان مـردم از بیـن بـربد و حتـا، امریکایی هـا 

را کـه بـا روی کار آمـدن اداره بایـدن، می خواهنـد بـه 

روابط شـان بـا کابـل قـوت بدهنـد، نگـران بسـازد.

بهـرت اسـت مجلـس کشـور کـه تـازه بـه اسـناد کامـل 

کشـور  ناامن سـازی  در  ایـران  مداخلـه ی  مـورد  در 

دسـت یافته، آن را بـا رسـانه ها رشیـک سـازد؛ زیـرا در 

ایـن صـورت هرکـه در او غـش باشـد، رسـوا می شـود.

کستان     دهایی     که    یک سرش پا ژ  ا
و  سر     دیگر     آن     ایران    است

گزارشگر شبکه ی تلویزیونبرای 
تأمین امنیت و �ایان جنگ در 

افغانستان، همین اکپنون هیئت 
دولت افغانستان سرگرم گفت وگو 

با هیئت طالبان در قطر است و 
انتظار عمومی این است که در 

این دور از گفت وگوها، دو طرف به 
نتایج ملموسی برای صلح دست 

�پیدا کپنند؛ اما آنچه �پیدا است، دو 
کشور همسایه؛ ایران و �اکستان 

با حمایت از گروه طالبان، اجازه ی 
تحقق آن را در افغانستان را 

نمی دهند.

گزارش

بی    افغانستان زهای     غر ایران؛     سایه ی     شومی     بر     مر

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر
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دسـت بـه دنـدان کشـید.

طالبان چرا اداره موقت را طلب دارند؟

کشـورهای منطقـه و قدرت هـای بـزرگ دریافته انـد 

کـه طالبـان پـروژه چندالیـه ای هسـتند و بـا جنـگ 

نابـود شـدنی نیسـتند و دولـت افغانسـتان بـا ایـن 

وضـع و قیافـه پس ازایـن شایسـته ی حامیـت جامعه 

نیسـت. بین املللـی 

کـه  می گیـرد  منشـأ  این جـا  از  فکـر  ایـن  منطـق 

اگـر دوبـاره  طالبـان همـه را متقاعـد کرده انـد کـه 

بـه قـدرت برسـند، نه تنهـا کـه تهدیـدی بـرای هیـچ 

کشـوری نیسـتند. بلکـه فرصتی تـازه برای مبـارزه با 

داعـش و زمینـه مناسـب بـرای بازسـازی افغانسـتان 

نیـز بـه وجـود خواهنـد آورد.

منطقـی کـه ایـران و روسـیه آن را بی بنیـاد می دانند 

و اعتـامد دوبـاره بر طالبان را مصیبتی اسـفبار برای 

منطقـه گفته اند.

آیا این طرز فکر به کرسی می نشیند؟

ظاهـراً ایـن طـرز فکـر بـه کرسـی نشسـتنی اسـت. 

نشسـته ای پیهـم در اسـالم آباد، قطـر، جـده، ترکیـه 

و غیـره دقیقـاً در همیـن راستاسـت. تنهـا چالـش 

پیـش رو که در این مسـیر سـد ایجاد کـرده حکومت 

افغانسـتان اسـت کـه طالبـان مقـدم بـر همـه کنـار 

رفـنت آن را در اولویـت قـرار داده انـد.

حـاال سـوای از منظـور طالبان، حکومت جـز به دوام 

قـدرت خـود بـه هیچ چیـز دیگری بـه شـمول صلح و 

انتخابـات شـفاف ارج و اهمیتـی قایل نیسـت. چون 

رییس جمهـور تنهـا صلـح بـا طالبان و انتقـال قدرت 

را از راه انتخابـات ممکـن می داند.

بـرای حکومـت صلح خوب آن صلحی اسـت دیگران 

بزرگـی و حکمیـت او را بپذیرنـد و انتخابـات شـفاف 

آن اسـت کـه پنـج سـال دیگـر بـه عمـر او بیفزایـد. 

امـری کـه فرسـتاده ویژه آمریـکا و طالبـان موافق آن 

. نیستند

خواسـت  ایـن  بـه  چقـدر  آمریـکا  جدیـد  اداره 

اسـت؟ موافـق 

آمریـکا بـا برنامـه جدیـد وارد افغانسـتان می شـود، 

بـار  ایـن  طالبـان  بـرای  امتیازدهـی  و  نرمـش 

بایـدن  جـو  و  اسـت  شـده  گفتـه  کـم  احتاملـش 

فرمان هـای ترامـپ را در خصـوص جنگ افغانسـتان 

یک بـار دیگـر بررسـی می کنـد، ازجملـه توافق نامـه 

طالبـان. بـا  آمریـکا 

تجربه ها از اداره موقت چه می گویند؟

قابل توجه ترین دولت موقت 
دولت موقت روسیه بود که 

�س از انقالب روسیه در ماه 
اکپتوبر سال ۱۹۱۷ شکل گرفته 
است، در غرب افغانستان، در 

ایران نیز �س از انقالب سال 
۱۳۵۷ برای مدتی دولت موقت 
توسط مهدی بازرگان تشکیل 

شده بود.

تحلیل

و  بیشـرت چهره هـای سیاسـی  دیـد  از  موقـت  اداره 

بحـران  مهـار  معقـول جهـت  فرمـول  یـک  جهـادی 

چـه  تـا  موقـت  اداره  این کـه  اسـت.  شـده  گفتـه 

میـزان می توانـد بـرای تعییـن نقشـه آینده سیاسـی 

نخسـت  در  بایـد  شـود،  واقـع  کارسـاز  افغانسـتان 

بدانیـم کـه اداره/حکومـت موقـت بـه چـه حکومتـی 

می شـود. گفتـه 

دولت موقت/اداره موقت

دولـت  موقـت،  اداره  نام هـای  بـا  کـه  موقـت  اداره 

شـناخته  انتقالـی،  دولـت  انتقالـی،  اداره  موقـت، 

می شـود. بـه سیسـتم حکومتـی گفتـه می شـود کـه 

در رشایـط اضطـراری و یـا پـس از فروپاشـی دولـت 

ایجـاد  موقـت  به طـور  سیاسـی  خـالی  ایجـاد  و 

می شـود. اولیـن دولـت موقـت در زمـان بازنگری در 

قوانیـن سـلطنتی کشـورها در اروپـا و روسـیه ایجـاد 

شـده اسـت. اسـتفاده عملـی از دولت موقـت اولین 

در  پریگـور  تالیـران  دو  موریـس  توسـط شـارل  بـار 

گرفـت.  صـورت  فرانسـه  در  میـالدی   ۱۸۱۴ سـال 

او وزیـر امـور خارجـه ناپلئـون بـود. برخـی او را بـه 

امپراتـوری  بـرای  ناپلئـون و جاسوسـی  بـه  خیانـت 

اتریش-مجارسـتان متهـم می کردنـد، امـا وی پـس 

از سـقوط ناپلئـون بناپـارت هـم سـال های سـال در 

می کـرد. کار  دولـت  بـاالی  رده هـای  و  پسـت ها 

قابل توجه تریـن دولـت موقـت؛ دولـت موقت روسـیه 

بـود کـه پـس از انقـالب روسـیه در مـاه اکتوبر سـال 

۱9۱7 شـکل گرفته اسـت، در غرب افغانسـتان، در 

ایـران نیـز پـس از انقـالب سـال ۱357 بـرای مدتی 

دولـت موقـت توسـط مهـدی بازرگان تشـکیل شـده 

بود.

موقـت  ادارات  ایـن  متـام  کـه  این جاسـت  جالـب 

در همـه نقـاط جهـان یـک هـدف داشـتند و آن هـم 

این کـه باید وضعیت موجود کشـورها جهت رسـیدن 

بـه بهبـود اوضـاع تغییـر کنـد و فسـاد و بی ثباتـی از 

میـان برداشـته شـود.

نخسـتین دولـت موقـت در افغانسـتان چگونـه 

روی کار آمـد؟

 ،۲۰۰۱ سـال  در  طالبـان  سـقوط  از  پـس 

آینـده  دربـاره  متعـددی  بین املللـی  اجالس هـای 

افغانسـتان درجاهـای مختلـف از جهان برگزار شـد. 

 ۲7 مطابـق  قـوس   6 تاریـخ  در  کنفرانـس  اولیـن 

نوامـرب تـا ۱۴ قوس سـال ۱3۸۰ مطابق 5 دسـامرب 

شـد.  برگـزار  آملـان  بُـن  در  میـالدی  سـال ۲۰۰۱ 

از: بودنـد  عبـارت  دیگـر  کنفرانس هـای 

بـن  شـهر  در  افغانسـتان  بین املللـی  کنفرانـس 

۱؛ 3 ۸ ۰

کنفرانس بین املللی افغانستان در برلین ۱3۸3؛

کنفرانس بین املللی افغانستان در لندن ۱3۸۴؛

در  قانـون  حاکمیـت  بین املللـی  کنفرانـس 

۱3۸6؛ روم  افغانسـتان 

کنفرانس بین املللی افغانستان در پاریس ۱3۸7؛

کنفرانس بین املللی افغانستان در مسکو ۱3۸7؛

کنفرانس بین املللی افغانستان در الهه ۱3۸۸؛

کنفرانس بین املللی افغانستان در لندن ۱3۸۸؛

کنفرانس بین املللی افغانستان در بُن ۱39۰؛

کنفرانس بین املللی افغانستان در لندن ۱393.

شـامل  موقـت  اداره  توافق نامـه،  ایـن  براسـاس 

کمیسـیون  رئیـس،  و  کرسـی   3۰ بـا  کابینـه ای 

مسـتقل تدویـر لویه جرگـه اضطـراری، بانـک مرکزی 

بـود. عالـی  دادگاه  و 

همچنیـن توافـق بـر ایـن نیـز صـورت گرفـت که یک 

کمیسـیون عدلی، برای بازسـازی و احیای سیسـتم 

احـکام  بـا  مطابـق  افغانسـتان  قضایـی  و  عدلـی 

اسـالمی و قواعـد بین املللـی تشـکیل شـود.

اداره  ایجـاد  بـرای  اضطـراری  لویه جرگـه  برگـزاری 

انتقالـی و تعییـن رئیس اداره انتقالی شـش ماه بعد 

از تشـکیل اداره موقـت و برگـزاری لویه جرگه دیگری 

افغانسـتان،  اساسـی جدیـد  قانـون  تصویـب  بـرای 

هجـده مـاه پـس از ایجـاد اداره انتقالـی، از نـکات 

مهـم توافق نامـه بـن بـود.

توافق نامـه بـن همچنیـن تریـح شـده اسـت کـه 

گروه هـای  متامـی  قـدرت،  انتقـال  بـا  هم زمـان 

سـایر  و  افغانسـتان  مسـلح  نیروهـای  جهـادی، 

گروه هـای مسـلح تحـت کنـرتل اداره موقـت درآمده 

و مطابـق بـا نیازمندی هـای امنیتـی نیـروی مسـلح 

در  موقـت  اداره  ایـن  شـوند.  شـناخته  افغانسـتان 

افغانسـتان گـره هیـچ مشـکلی را باز نکـرد و کار گره 

درگیـر  طوالنی مـدت  منازعـه  در  کـه  کشـورهای 

بحرانی شـان  وضعیـت  از  رهایـی  بـرای  بوده انـد، 

بین املللـی  قدرت هـای  میانجیگـری  بـه  توسـل  بـا 

راه هـای عبـور از بحـران و ختـم منازعـه را جسـتجو 

کردنـد کـه یکـی از ایـن گزینه هـا تشـکیل حکومـت 

شـیوه های  کار  ایجـاد  و  مکانیسـم  بـرای  موقـت 

مشـخص جهت شـکل گیری نظام سیاسـی، امنیتی 

اسـت. اقتصـادی جدیـد در کشـور  و 

افغانسـتان همیشـه از این ناحیه به عـوض پیرشفت، 

عقب گرد داشـته اسـت، زیرا هیچ گاهـی میانجیگری 

قدرت هـای بـزرگ در قضایای افغانسـتان ممد واقع 

نشـده اسـت. مهم تریـن عامـل ممـد واقـع نشـدن 

آن هـا، تضـاد منافع ایـن قدرت هـا بوده.

بـه  فاجعـه  و  عقب گـرد  یـک  موقـت  اداره  چـرا 

مـی رود؟ شـار 

تشـکیل حکومـت  کـه  اینجاسـت  اساسـی  پرسـش 

موقـت چـرا بـرای توسـعه سیاسـی افغانسـتان یـک 

عقب گـرد و حتـی یـک فاجعـه بـه شـامر مـی رود؟

سـطح  بـه  طالبـان  بـا  مصالحـه  بحـث  کـه  امـروزه 

بلنـد آن جـدی شـده اسـت، یکـی از کشـورهایی که 

به صـورت دوام دار خواهـان تشـکیل حکومـت موقت 

اسـت.  پاکسـتان  یعنـی  جنوبـی  همسـایه  اسـت، 

بـا توجـه بـه منازعـه تاریخـی کـه میـان افغانسـتان 

در  کـه  تـالش  هرگونـه  دارد  وجـود  پاکسـتان  و 

افغانسـتان منجـر بـه عقب گـرد در توسـعه سیاسـی 

کشـور شـود بـرای پاکسـتان یـک پیـروزی محسـوب 

واضـح  امـا  نانوشـته  سیاسـت  یـک  ایـن  می شـود، 

اسـت. ایـن مدعا از سـوی پاکسـتانی ها منطق خود 

را دارد و واقع گرایـی در روابـط بین امللـل به خوبـی 

تئـوری  اسـاس  بـر  می کنـد.  ثابـت  را  ادعـا  ایـن 

بازنـده  به انـدازه ی  کشـور  یـک  هـرگاه  واقع گرایـی 

کشـورهای  یـا  کشـور  میـزان  هـامن  بـه  کـه  باشـد 

دیگـر به دسـت آورنـده منافع باشـند. پـس مداخله، 

خواسـت و تحمیـل حتمـی اسـت. ارصار پاکسـتان 

از  ناشـی  می توانـد  موقـت  حکومـت  تشـکیل  در 

یـک نـگاه عمیق سیاسـت گذاران پاکسـتانی باشـد. 

آن هـا اینکـه هـرگاه حکومـت موقـت در افغانسـتان 

تشـکیل شـود، این اقدام در حوزه توسـعه سیاسی و 

اقتصـادی کابـل یـک پس رفت محسـوب می شـود و 

ایـن امـر بـه نفـع پاکسـتان اسـت

و ایـن امـر برای تعقیـب اهداف منطقه ای پاکسـتان 

سـودمند بـه شـامر مـی رود. کارگـزاران پاکسـتانی 

بـر ایـن هسـتند کـه بـا تشـکیل حکومت موقـت اگر 

سیاسـت های  حامـی  یـا  و  متامیـل  جدیـد  نظـام 

پاکسـتان نباشـد، دسـتکم نفوذ هند در افغانسـتان 

کاهـش خواهـد یافـت.

موقـت  اداره  شـد،  آورده  بـاال  در  آن چـه  بـر  بنـا   

می توانـد یک شـبه متام دسـت آوردهای دموکراسـی 

را افغانسـتان از بیـن بـربد. در اداره موقـت انجـام و 

نتیجـه هیـچ حرکتـی ضامنـت شـده نیسـت. چـون 

همـه کنش هـا در حـال تزلـزل قـرار دارنـد و هیـچ 

امـری در آن تعریـف شـده نیسـت.

پـس بـر مـردم اسـت تـا از احساسـات کار نگیرنـد 

نشـوند،  دشـمنان  بلندگـوی  نـاآگاه  و  ناخواسـته  و 

حامیـان  و  طالبـان  ارصار  و  خواسـت  موقـت  اداره 

اسـت. منطقه ای شـان 

،  یک  گی افسرد
ی حاد بیمار

مان است قابل در  اما 
افرسدگی یک اختالل شایع روانی است که غالباً به عنوان 

و  روزمره  درونی  نوسان های  توصیف  برای  اصطالحی 

ازنظر  نارسایی،  این  می رود.  کار  به  ما  سالمتی  وضعیت 

که  ناخشنودی  و  بیزاری  موقت  مرحله ی  یک  با  پزشکی 

کم وبیش در زندگی هر فرد، کم ازکم یک بار رخ می دهد، 

متفاوت است.

از نگاه درمانی، افرسدگی یک بیامری جدی است که بر 

تفکر، احساس و عملکرد افراد مبتال، به صورت درازمدت 

منفی بافی،  و  پوچی  احساس  ناامیدی،  می گذارد.  تأثیر 

یکی از نشانه های افرسدگی است که حتا در برخی مواقع 

منجر به خودکشی افراد می شود.

برای  امیدی  هیچ  و  می بیند  تاریک  را  دنیا  افرسده،  فرد 

»شبکه  ساالنه ی  بررسی  پایه ی  بر  ندارد.  آن  تغییر 

 ،۲۰۲۰ سال  در  افغانستان  پایدار«،  توسعه  راه حل های 

آن  از  را   -۱53 دنیا-جایگاه  کشور  غمگین ترین  جایگاه 

خود کرده است. این آمار نشان دهنده افزایش افرسدگی 

در میان مردم افغانستان است.

هم چنان در سال ۲۰۱9، وزارت صحت افغانستان اعالم 

کرده که ۴7 درصد از جمعیت افغانستان دچار افرسدگی 

است. در همین حال، آمارهای بهداشتی در رسارس دنیا 

نشان می دهد که زنان، دو برابر مردان به افرسدگی دچار 

می شوند.

طبق کلیشه های جنسیتی در جامعه، باور براین است که 

زنان به نسبت داشنت عاطفه، رحم و شفقت، دلسوزی و 

نرم خو بودن، بیشرت گرفتار این بیامری می شوند. مردان 

اما به دلیل ویژگی هایی چون رسسختی و عدم وابستگی، 

کمرت افرسده می شوند.

به  آگاهی  با  پژوهشی  داده های  این  اگر  این همه،  با 

موشکافانه تری  موردبررسی  شغلی  و  شخصی  وضعیت 

از  که  می آید  به دست  توجهی  درخور  برآیند  بگیرد،  قرار 

یک سو می تواند موجب پیشگیری شود و از سوی دیگر، با 

مراقبت های به موقع درمان این بیامری را می تواند آسان تر 

نیز کند.

زنان و افرسدگی

 به طورکلی زنان تنها به خاطر زن بودن به افرسدگی دچار 

مردان،  از  بیشرت  آن ها  اول،  درجه  در  منی شوند؛ چه بسا 

پرخاشگری، اسرتس و فشارها را تجربه کرده اند. سندروم 

نازایی سبب خلق وخوی  نیز  و  زایامن  قاعدگی،  از  پیش 

افرسده در زنان می شود. با این حال اما تا هنوز مشخص 

بازی  را  اصلی  نقش  فقط هورمون ها  آن  در  آیا  که  نشده 

تأثیرگذار  می تواند  زندگی  چگونگی  هم  یا  و  می کنند 

باشد.

 به عنوان مثال، داده های اپیدمیولوژیکی هیچ نشانه ای از 

باالتر بودن میزان افرسدگی جدید در ارتباط با یائسگی-

با  که  زنانی  بین  در  آمار  اما  منی دهد؛  ارایه  نازایی- 

اسرتس های چندگانه ای؛ مثل داشنت فرزندان زیاد، فشار 

کار و خانواده قرار دارند بیشرت است.

سوی  از  متعدد  فشارهای  که  زنانی  نه تنها  همین گونه، 

مورد  بیشرت  می کنند،  دریافت  شغل  و  اجتامع  خانواده، 

قربانی  که  زنانی  بلکه  می گیرند؛  قرار  افرسدگی  به  ابتال 

به  ابتال  معرض  در  بیشرت  خانوادگی اند،  خشونت های 

بیامری های روحی، مانند افرسدگی قرار دارند. در چنین 

رشایطی در حالی که زنان به گرفنت داروهای آرامش بخش 

متوسل می شوند، مردان به خاطر کنار آمدن با افرسدگی 

بیشرت به الکل رو می آورند.

مردان، افرسدگی و میزان خودکشی باالتر

افرسدگی می تواند در مردان متفاوت از زنان پدیدار شود. 

پرخاشگری  مستعد  یا  تحریک پذیر  بیشرت  افرسده  مردان 

هستند؛ زیرا حرف زدن درباره مشکالت عاطفی، عمدتاً به 

دلیل انتظارات اجتامعی، برای مردان بسیار دشوار است.

که  است  خودکشی  برای  اصلی  انگیزه  یک  افرسدگی 

روشن  هنوز  ولی  می شوند؛  متوسل  آن  به  بیشرت  مردان 

خطر  می تواند  »تستوسرتون«  کمبود  آیا  که  نیست 

افرسدگی را افزایش دهد یا خیر.

دچار  افرسدگی  به  کمرت  متأهل  مردان  که  است  گفتنی 

می شنوند در حالی که ازدواج باالی افرسدگی زنان نقش 

کمرتی دارد.

اختاللی  افرسدگی  است.  قابل درمان  روانی  نارسایی  هر 

این  درمان  برای  و  باشد  قابل حل  به تنهایی  که  نیست 

کنند؛  مراجعه  مشاور  به  بیامران  تا  است  نیاز  نارسایی 

اسرتس  کاهش  زندگی،  روال  تغییر  دارو،  با  می توان  اما 

این  رش  از  نیز  فکری  تفریحات  و  ورزش  روان درمانی،  و 

بیامری رها شد.

ح کنش،     یک    طر تشکیل   اداره   موقت؛   دو       وا

حمیرا  عدیل

ایمان نوری، دانش جوی روابط بنی الملل
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ــل، رساغ کســی را  ــه ی جــوی شــیر کاب در منطق

می گیــرم کــه به تازگــی کتابخانــه ی کوچکــی 

ــداد  ــک روی ــده اش در ی ــرس کشته ش ــام پ ــه ن را ب

ــت. ــرده اس ــاد ک ــتی، ایج تروریس

وحیــده شــیرزی، مــادر راهــد دانشــجویی کــه در 

ــل در ۱۲  ــگاه کاب ــر دانش ــتی ب ــه ی تروریس حمل

ــدار  ــامن تفنگ ــط مهاج ــال روان، توس ــرب س عق

کشــته شــد.

بــا درآمــدن بــه درون کتابخانــه بــوی زعفــران بــه 

مشــامم می زنــد؛ زعفرانــی کــه روزی راهــد بــرای 

گســرتش تجارتــش آن را از هــرات بــه کابــل آورده 

بــود.

خانــم شــیرزی کــه بــازرگان اســت، در کنــار 

چهــار  از  به تنهایــی  تجــاری اش،  کارهــای 

ــش  از  ــد. او پی ــتی می کن ــز رسپرس ــدش نی فرزن

این کــه پــرسش را از دســت بدهــد، در بخــش 

ــن  ــا ای ــود؛ ام ــارت ب ــغول تج ــتی مش صنایع دس

روزهــا رسگــرم تزییــن و رسوســامان بخشــیدن بــه 

کتابخانــه ای اســت کــه فرزنــدش آرزوی گشــایش 

آن را داشــت.

ــد: »راهــد جــان پیــش از  ــم شــیرزی می گوی خان

ــک  ــت ی ــوش داش ــه خ ــهادت برس ــه ش ــه ب این ک

ــه رس  ــن منطق ــه در ای ــه ک ــاد کن ــه ایج کتابخان

ــه  ــت، ب ــده نیس ــد زن ــروز راه ــد؛ ام ــته باش نداش

ــدم.« ــه ای کاره ک ــر م ــی خاط هم

راهــد، در زمــان کشــته شــدن ۲۱ ســال داشــت و 

فرزنــد دوم خانــواده بــود. او در کنــار درس هایــش 

در دانشــگاه کابــل، در یکــی از مراکــز آموزشــی، 

بــود و همین گونــه زبــان  انگیزشــی  ســخرنان 

از  پــس  می کــرد.  تدریــس  نیــز  را  انگلیســی 

ــل،  ــگاه کاب ــر دانش ــه ب ــاعات حمل ــتین س نخس

نوارهــای تصویــری ای از راهــد در شــبکه های 

اجتامعــی دست به دســت می شــد کــه در آن از 

رنــج بی پایــان زیســنت و ســختی های زندگــی 

می گفــت.

زندگــی ای  بی پایــان  رنــج  و  ســختی ها  متــام 

ــرف  ــری اش از آن ح ــای تصوی ــه او در نواره را ک

مــی زد را می شــد در چشــامن مــادر راهــد دیــد، 

ــرگ  ــه و م ــف از روز حادث ــا تعری ــه ب ــامنی ک چش

ایــن  در  منی ریخــت.  اشــکی  هیــچ  پــرسش 

ــا  ــز در دیواره ــد نی ــی از راه ــه تصویرهای کتابخان

ــش  ــق آرزوی ــار تحق ــه در کن ــود ک ــده ب ــاب ش ق

نبودنــش را نیــز برجســته  می کــرد.

ــه ها،  ــده در قفس ــده ش ــای چی ــار کتاب ه در کن

محصــوالت دیگــری؛ ماننــد عســل و زعفــران نیــز 

ــت  ــی اس ــو زعفران ــورد. »ای هم ــم می خ ــه چش ب

ــود، بســیار  ــه بچیــم در تجارتــش رشیــک ب کــه ب

خــوش داشــت کارش تجــارت زعفــران باشــه.«

ــوار  ــه درودی ــی ب ــرای ثانیه های ــیرزی ب ــم ش خان

پــر  صدایــی  بــا  و  می مانــد  خیــره  کتابخانــه 

خــودش  دســت های  »بــا  می گویــد:  انــدوه  از 

اینجــه ر رنــگ و روغــن کــرد، املاری های شــه 

نصــب کــد. حالــی کــه بچیــم نیســت، خــودم بــه 

می رســامنش.« آرزوهایــش 

شــهروندان  از  روزانــه  افغانســتان،  در  زندگــی 

را  آرزوهایــی  و  می گیــرد  قربانــی  زیــادی 

پرپــر می کنــد. در ایــن میــان امــا شــامری از 

ــرای تحقــق  ــد، ب ــوان آن را دارن خانواده هــا کــه ت

آرزوهــای عزیــزان از دســت  داده  شــان، تــالش 

. می کننــد

خانــم شــیرزی، قصد دارد در کنار ایــن کتابخانه، 

بنیــاد خیریــه ای نیــز بــه نــام راهــد ایجــاد کنــد تــا 

ــه شــهروندان تنگدســت کشــور  ــق ب ــن طری از ای

کمــک کنــد و بــه گفتــه ی خــودش بــرای پــرسش 

روز  چنــد  در  باشــد.  نیــز  جاریــه«  »صدقــه ی 

گذشــته، پیــش از رشوع بــه کار ایــن بنیــاد؛ مــادر 

راهــد بــه هفتــاد خانــواده ی نــادار و تهی دســت، 

ــع کــرده اســت. پوشــاک های زمســتانی توزی

خانــم شــیرزی در مــورد گســرتش ایــن بنیــاد 

ــه  ــم ک ــو قس ــم، هم ــش می کن ــد: »کوش می گوی

ــا  ــم و ت ــه بت ــه ادام ــود، راه ش ــرور ب ــد غریب پ راه

چنــد وقــت دیگــه بــه افــراد فقیــر مــواد خوراکــی 

ــردم  ــه م ــهیدم ب ــه ش ــه بچ ــاد خیری ــرف بنی از ط

ــم.« ــک کن کم

و  خانــواده  میــان  در  راهــد  حــاال  این کــه  بــا 

ــه ی  ــا هم ــادرش ب ــا م ــدارد؛ ام ــور ن ــه حض جامع

بــه  را  او  آرزوهــای  تــا  تــالش می کنــد  وجــود 

حقیقــت بــدل کنــد.

وقتــی ایــن را می نوشــتم بــه یــاد راحلــه افتــادم؛ 

دخــرت جوانــی کــه دو ســال پیــش در حملــه بــر 

آموزشــگاه موعــود در دشــت  برچــی کابــل جانــش 

را از دســت داد. پــس از مــرگ او، بــرادرش –

رفیــع- آســتین بــاال می زنــد تــا بــه آرزوهــای 

ــاند. ــل بپوش ــه ی عم ــرش جام خواه

یکــی از روزهــا، هنگامی کــه رفیــع کتابچــه ی 

یادداشــت خواهــرش را مــرور می کنــد، می بینــد 

کــه خواهــرش رویــای داشــنت کتابخانــه ای را در 

رس داشــته اســت. پــس ازآن، رفیــع تصمیمــش را 

ــاد  ــه ایج ــام راحل ــه ن ــه ای ب ــرد و کتابخان می گی

می کنــد.

فعالیت هایــش،  گســرتش  بــا  او  پســان ترها، 

ایــن کتابخانــه را بــه نــام بنیــاد راحلــه تغییــر 

می دهــد. ایــن بینــاد تــا هنــوز بــه ۲۰ هــزار 

بورســیه های  و  آموزشــی  خدمــات  شــهروند 

ارایــه کــرده اســت. آموزشــی 

ــهروندانی را  ــته ش ــتان، پیوس ــی در افغانس زندگ

ــا بودن شــان،  ــه ب ــه اســت ک ــن کشــور گرفت از ای

کــه  داشــتند  رویاهایــی  آن هــا  از  شــامری 

ــد؛  ــه کار کنن ــت جامع ــرای پیرشف ــت ب می توانس

امــا تکــرار تــراژدی تلــخ حملــه ی تروریســتی 

باعــث شــده کــه بســیاری بــا رویاهای شــان دفــن 

ــوند. ش

ایــن تــراژدی باعــث شــد کــه یکــی دیگــر از 

از  شــامری  زندگی نامه نــگاری  بــا  شــهروندان 

آرام کنــد. را  ایــن شــهروندان، خــودش 

دانشــکده  -دانشــجوی  حفیظــی  مثینــه 

اخیــراً  کابــل-  دانشــگاه  در  باستان شناســی 

ــه  ــل ب کتابــی را از کشــته شــدگان دانشــگاه کاب

اســت. کــرده  منتــرش  تاریــک«  »عقــرب  نــام  

از  برگرفتــه  تاریــک  عقــرب  کتــاب،  ایــن  نــام 

هــامن ماهــی کــه رویــداد خونیــن دانشــگاه 

کابــل در آن اتفــاق افتــاد، اســت. قربانیانــی کــه 

در ایــن کتــاب فهرســت شــده و در موردشــان 

ــا  نوشــته شــده اســت، هیچ کــدام بیــش از ۲۰ ت

۲6 ســال ســن نداشــته اند.

ــه در روز  ــه ک ــن حادث ــان ای ــای قربانی خانواده ه

ــات  ــاالر وزارت اطالع ــاب در ت ــن کت ــی ای رومنای

ــد کــه اگــر  و فرهنــگ حضــور داشــتند، می گوین

جوانــان کشــور »ســتون فقــرات« کشــور هســتند، 

جوانــان  ایــن  از  دولت مــردان  چگونــه  پــس 

جــای  امن تریــن  در  کــه  می کننــد  محافظــت 

ــدند؟ ــالخی ش ــن س ــت، چنی ــن در پایتخ ممک

رومنایــی  روز  در  خانواده هــا  ایــن  از  شــامری 

کتــاب عقــرب تاریــک، بــا انــدوه از کشــته شــدن 

فرزندان شــان  جنازه هــای  گرفــنت  تحویــل  و 

می ریختنــد. اشــک  و  می گفتنــد 

مثینــه، بــرای این کــه این همــه درد و جنایــت بــه 

ــجویان  ــی دانش ــود، زندگ ــپرده نش ــی س فراموش

ــاه  ــل در م ــگاه کاب ــه بــر دانش ــده حمل کشته ش

عقــرب را روی کاغــذ آورده اســت؛ عقــرب کــوری 

نیــش می زنــد.  را  آدمــی  کــه در هــر صفحــه 

ــاب از  ــن کت ــت ای ــرار نیس ــد: »ق ــه می گوی مثین

غــم و دردی کــه خانواده هــای قربانیــان متحمــل 

شــده اند کــم کنــد؛ ولــی کم ازکــم می داننــد 

کــه خــون فرزندان شــان بــی ارزش نبــود اســت.«

بــا خانواده هــای  تــا  گرفــت  زمــان  مــاه  یــک 

کابــل،  دانشــگاه  بــر  حملــه  کشته شــدگان 

گفت وگــو شــود و پــس ازآن عقــرب تاریــک بیــرون 

بیایــد. بــه گفتــه ی خانــم حفیظــی، ایــن کتــاب 

ــن  ــدگان ای ــه بازمان ــرای روحیــه دادن ب دلیلــی ب

رویــداد و این کــه مــا هرگــز در برابــر تروریســتان 

ــود. ــد ب ــع خواه ــد، منب ــم ش ــلیم نخواهی تس

زهرا سیاس
گزارشگر

راهد، در زمان کشته شدن 2۱ 
سال داشت و فرزند دوم خانواده 

بود. او در کپنار درس هایش در 
دانشگاه کابل، در یکی از مراکز 

آموزشی، سخنران انگیزشی 
بود و همین گونه زبان انگلیسی 

را نیز تدریس می کرد. �س 
از نخستین ساعات حمله بر 

دانشگاه کابل، نوارهای تصویری ای 
از راهد در شبکه های اجتماعی 

دست به دست می شد که در آن از 
رنج بی �ایان زیستن و سختی های 

زندگی می گفت.

ثمینه، برای این که این همه درد و 
جنایت به فراموشی سپرده نشود، 

زندگی دانشجویان کشته شده 
حمله بر دانشگاه کابل در ماه 

عقرب را روی کاغذ آورده است؛ 
عقرب کوری که در هر صفحه 

آدمی را نیش می زند. ثمینه 
می گوید: »قرار نیست این کپتاب 

از غم و دردی که خانواده های 
قربانیان متحمل شده اند کم 
کپند؛ ولی کم ازکم می دانند که 

خون فرزندان شان بی ارزش نبود 
است.«

کتاب   و    کتاب   خانه ای
    که     از     حمله    بر    دانشگاه    کابل     به    جا   ماند

عقرب  تاریک؛    کتابی   که   در   مورد    کشته شدگان  حمله   بر   دانشگاه   کابل   نوشته   شده  است./ صبح کابل/ نثار   آژیر

  وحیده شریزی و کتاب خانه ا ی      که   پس از کشته شدن پسرش -راهد-  در حمله بر دانشگاه کابل،   توسط  او 
در   جوی شری      کابل   ساخته   شده است./ صبح کابل/ نثار   آژیر
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بر چشامن غمبار نه اشکی

نشسته ایم بر چهارپایه ی بافندگی

و دندان به هم می فشاریم

آملان!

ما کفن ات را می بافیم!

درونش را با نفرینی سه الیه می بافیم

ما می بافیم، ما می بافیم!

یک نفرین بر رب النوعی که از او حاجت طلبیدیم

در کوالک زمستان و در قحطی

بیهوده امیدوار بودیم و چشم به راهش بودیم

او فریب مان داد، ما را احمق ساخت

ما می بافیم! ما می بافیم!

نفرین دوم بر شاه، شاه ثرومتند!

که منی تواند شوربختی ما را درمان کند

هامنی که واپسین سکه های مان را دزدید

و ما را همچون سگان ولگرد به گلوله بست

ما می بافیم! ما می بافیم!

سومین نفرین بر میهن دروغینی که

رشم از رس و رویش فروریخته است

جایی که در آن هر گل نورسی را شکسته اند

جایی که در آن تعفن جانی تازه گرفته است

ما می بافیم! ما می بافیم!

دستگاه بافندگی به هوا می رود

چهارپایه تَرک برمی دارد

و ما شبانه روز با پشتکار می بافیم

آملان پیر!

ما کفن ات را می بافیم

درونش را با نفرینی سه الیه می بافیم

ما می بافیم! ما می بافیم!

یکپارچگی  به  آملان  هنوز  که  نوزدهم  قرن  اوایل  در 

نیافته بود و فضای اجتامعی-سیاسی این کشور  دست 

فضای  و  شاه  کلیسا،  می شد:  تقسیم  محور  سه  بر 

خفقان آور همگانی آملان. مردم در سده نوزده از جایگاه 

آن چنانی در آملان برخوردار نبودند. زیر بار ستم، ستون 

فقرات شان خمیده شده بود.

دقیقاً هامنند فضایی است که  ترانه،  این  فضای حاکم 

اکنون ما-در افغانستان-در حال سپری کردن آن هستیم.

آملانی ها با به کارگیری هرن و اعرتاض، مرحله ی گذار را 

نیاز  یافتند.  یکپارچگِی کشوری دست  به  و  کردند  طی 

است که ما نیز با بهره مندی از هرن، ادبیات و تجربیات 

دیگر کشورها، به جایگاه متعالی کشوری برسیم.

آن چه در آغاز این نوشتار آورده شده، یکی از ترانه های 

دیرینه ی دورانی است که »مردم« در آملان آن زمان، قرش 

فرودست بود. 

دو سوی دیگر قدرت؛ شاه و کلیسا در آملان متام جامعه 

را چارچوب بندی می کرد و در این چارچوب بندی جایگاه 

مردم هرگز در نظر گرفته منی شد.

ترانه بافندگان شلزین صدای مردمی است که پیوسته از 

سوی قدرت و حاکمیت نادیده گرفته شده بود. این ترانه 

مردمی، به نحوی از سوی بافندگان رسوده  شده است. 

بافندگانی که شغل شان هامن بافنت است؛ اما ماهیت 

شغل شان تغییر کرده. در این جا بافندگان به جای این که 

پارچه های زیبا ببافند؛ مرگ می بافند؛ یعنی خالف آن چه 

که از بافنده ها تقاضا می رود. کارآمدی پارچه تنها در یک 

مورد نازیبا است، آن هم زمانی که کفن می شود، در غیر 

آن از پارچه، رسارس برای زیبا سازی استفاده می شود.

بافته  کفن  پدیده  سه   برای  شلزین،  بافندگان  ترانه  در 

می شود: رب النوع، شاه و میهن. از این سه پدیده یکی 

آن انسانی و دوی دیگر مفهومی است. رب النوع و میهن 

بافندگان  که  هستند  مفهومی ای  و  ذهنی  پدیده های 

برایش کفن می بافند و تنها گزینه شاه  می تواند به صورت 

واقعی کفن را بپوشد.

به هر رو، مفهوم استفاده از کفن، به معنای نابودی است. 

چرا مردمی که کارشان بافندگی است، برای نابود کردن 

باورهای شان برخاسته اند؟ خدا و میهن، دو مفهومی که 

همواره آدمی برایش ازخودگذشتگی کرده و در بدترین 

رشایط، میهن را برگزیده و از خدا پناه خواسته  است و 

شاه نیز برای بیشرت مردم جهان دارای حرمت و از جایگاه 

متعالی برخوردار است.

برابر هژمونی  ترانه مردم عام در  این  برخالف تصور، در 

ترانه  این  در  بافندگان  کرده اند.  بلند  صدا  خویش  باور 

می خواهند مانند ققنوس از میان آتش دوباره برخیزند.

بر چشامن غم بار نه اشکی

نشسته ایم بر چهارپایه ی بافندگی

و دندان به هم می فشاریم

آملان!

بند  نخست  بخش  در 

بافندگان  ترانه،  این  آغازین 

اما  اندوهگین اند،  اگرچه 

بر  آن ها  منی کنند.  گریه  

بافندگی  چهارپایه ی 

نشسته اند و با خشم متام 

دندان به هم می فشارند. 

گریه  هنگامی  انسان 

منی کند و دندان به هم 

عاصی  که  می فشارد 

ترانه،  این  در  باشد. 

مفهوم  به  بافندگی 

و  بافندگی  خود 

بافنده ای نیست که نشسته و تنها پارچه می بافد، مناد 

جنبش خردمندانه   ی اجتامعی مردمی است که از فضای 

سیاسی-اجتامعی به تنگ آمده اند.

به  و  اندوهگین  بافنده ها  شلزین؛  بافندگان  ترانه  در 

ببافند.  را  تغییر  از وضعیت اند و می خواهند  آمده  ستوه 

برنامه ریزی  یعنی  دارند؛  بافندگی  و  از همین رو نشسته  

برای دگر کردن و دندان به هم فرشدن شان نیز حکایت 

آملان  مخاطب  این جا  در  می کند.  بودن شان  استوار  از 

فراگیر  سیاسی-اجتامعی  ساختار  از  مردم  یعنی  است، 

به تنگ آمده اند و می خواهند پایان وضعیت را رقم بزنند.

ما کفن ات را می بافیم!

درونش را با نفرینی سه الیه می بافیم

ما می بافیم، ما می بافیم!

کفن  بافندگان،  ترانه،  این  آغازین  بند  دوم  بخش  در 

از  حکایت  الیه  بافنت،  سه  می بافند.  الیه  سه   را  آملان 

فرمان روایی   در  را  فضا  که  دارد  فراگیر  روایت  پایان سه 

خود دارد. بافندگان واژه بافنت را سه بار تکرار می کنند 

که به کوتاه نیامدن شان از اعرتاض پافشاری می کند.

یک نفرین بر رب النوعی که از او حاجت طلبیدیم

در کوالک زمستان و در قحطی

بیهوده امیدوار بودیم و چشم به راهش بودیم

او فریب مان داد، ما را احمق ساخت

ما می بافیم! ما می بافیم!

حکایت  که  است  رب النوع  با  سخن  روی  دوم،  بند  در 

برای  واداشته  را  مردم  دارد. چه چیزی  کلیسا  از هامن 

کلیسایی که سال های سال رس فرود آوردند در برابرش 

صاحب  میانی،  سده های  در  کلیسا  کنند؟  اعرتاض 

قدرت سرتگی شد و این قدرت تا هنوز ادامه دارد. در آن 

زمان کلیسا با بینش خرافی برای مردم بهشت و دوزخ را 

می فروخت و فقر و تهی دستی را نشانه ای از خشم خداوند 

می دانست. پاپ و اسقف ها در حدی قدرمتند بودند که 

شاه را نیز بر گردن نهادن وا می داشتند. کلیسا در متام 

جدا  فرمان روایی  اروپایی  کشورهای 

حاکمیت  از 

دوران  به  تازه  شاهان  که  به گونه ای  داشتند؛  شاهان 

رسیده، مرشوعیت خود را از کلیسا می گرفتند.

از قرون   ثروت و قدرت کلیسا دست آویزی شد که پس 

وسطا مردم متوجه ثروت اندوزی روحانیون و آیین مداران 

از کلیسایی که همواره دروغ  را  شوند و دیگر خیر خود 

می بافد، نخواهند.

کلیسا  متوجه  دوم  نفرین  شلزین،  بافندگان  ترانه  در 

را  اجتامعی  دیگر منی تواند وضعیت  است. مرجعی که 

در جامعه  انسانی  یا  و  بالی طبیعی  هر  اگر  کند.  بهرت 

اما  می شدند؛  کلیسا  دامان  به  دست  مردم  می افتاد، 

همین رو  از  نداشت.  چنته  در  چیزی  تزویر  جز  کلیسا 

برای  و  می شوند  دست به کار  وضعیت  بهبود  برای  مردم 

کلیسا کفن می بافند و تالفی رنج تاریخی را می کنند که 

کلیسا با ابزارسازی دین بر مردم واداشته بود.

نفرین دوم بر شاه، شاه ثرومتند!

که منی تواند شوربختی ما را درمان کند

هامنی که واپسین سکه های مان را دزدید

و ما را همچون سگان ولگرد به گلوله بست

ما می بافیم! ما می بافیم!

فرهنگ های  در  است،  ثروت  و  قدرت  مناد  همواره  شاه 

است.  شده  شاه  از  متفاوتی  تعریف های  گوناگون 

خدا  از  سایه ای  را  شاه  اسالمی  و  رشقی  فرهنگ  در 

می پندارند، تا جایی که اعرتاض در برابر شاه به گونه ای 

دینی،  فرهنگی  در  حتا  می شود.  آورده  شامر  به  گناه 

نیز شاه پیوسته  شاه قدرت بی قیدورشط دارد. در غرب 

جنبه  هامن  که  می گیرد  کلیسا  از  را  خود  مرشوعیت 

مذهبی شاه پابرجا است.

 پیوند شاه و مردم در حقیقت، پیوند حاکمیت با مردم 

دموکراتیک،  نظام های  مانند  مردم،  و  شاه  پیوند  است. 

از  شاهی  نظام  در  شاه  نیست.  نظام  با  مردم  پیوند 

حاکمیت کامل برخوردار است، پس در این رابطه مردم 

جایگاهی ندارند. 

بسیار  مردم  با  شاه  برخورد  نوعیت  مسئله  این  از  جدا 

مهم است. اگر شاه بنا را بر این داشته باشد که از مردم 

باج گیری کند و مردم را خوار بشامرد، از برای حاکمیت 

بر  مردم  با  را  خود  ارتباط  می تواند  شاه  است.  کاملش 

پایه های انسانیت بنا کند. 

در  باشد،  انسانی  پیوند  شاه  با  مردم  پیوند  اگر  حتا 

دلیل  به  تصمیم  این  و  ندارند  نقشی  مردم  تصمیم  این 

او گرفته شده است. پس  از سوی  حاکمیت کامل شاه 

بازهم مردم در گرو شاه درآورده شده  اند.

هامن  می کنند،  نفرین  را  شاه  ترانه  این  سوم  بند  در 

و  است  دزدیده  را  سکه های شان  همواره  که  کسی 

مردم را پشت رس هم به گلوله بسته 

حاکمیت  که  قدرمتند  شاه  برای  و 

کامل دارد، کفن می بافند.

سومین نفرین بر میهن دروغینی که

رشم از رس و رویش فروریخته است

را  نورسی  گل  هر  آن  در  که  جایی 

شکسته اند

تازه گرفته  تعفن جانی  آن  جایی که در 

است

ما می بافیم! ما می بافیم!

مقدسی  جایگاه  از  مردم  میان  در  میهن 

که  می افتد  اتفاق  کمرت  است،  برخوردار 

میهن  بر  را  نفرین  رسزمین،  یک  ساکنین 

دندان  و  برآشفتگی  با  و  بدارند  روا  خود 

فرشدن، کفنش را ببافند.

فضای سیاسی -اجتامعی خفقان آور می شود، وقتی 

کلیسا و شاه از مردم بهره کشی می کنند، فضایی است 

جایگاه  همین رو  از  است.  آمده  به وجود  میهن  در  که 

به  آن چه  زیرا  می شود؛  نفرین  دچار  نیز  میهن  مقدس 

وجود آمده در فضای عمومی وطن است. دقیقاً شبیه به 

اکنون افغانستان.

نفرین  ترانه  این  در  را  میهن  که  دیگری  مسئله ی 

بیشرت  امروز  است.  امروزی  و  به روز  بسیار  می کند، 

هژمونی  به گونه ای  را  وطن  مدرن-امروزی-  انسان های 

قدرت می پندارند و می گویند که مفهوم میهن در جایی 

از مردمان قدرمتند یک بخش  تعداد  آمد که یک  پیش 

از زمین و مردم را به نام خویش قباله کردند و کم کم با 

تلقین مفهوم مقدس وطن، سلطه ی خویش را پایدار نگه 

داشتند. از همین رو، در نفرین میهن دو مفهوم میهن را 

به ذهن خواننده و شنونده تلقین می کند.

دستگاه بافندگی به هوا می رود

چهارپایه ترک برمی دارد

و ما شبانه روز با پشتکار می بافیم

آملان پیر!

ما کفن ات را می بافیم

درونش را با نفرینی سه الیه می بافیم

ما می بافیم! ما می بافیم!

و  می رود  هوا  به  بافندگی  دستگاه  ترانه،  آخر  بند  در 

شبانه روزی  پشتکار  ولی  برمی دارد؛  ترک  چهارپایه 

بر  ترک  چیز  همه  وقتی  می کند.  پیدا  ادامه  بافنده ها 

نشان  را  شاه  و  کلیسا  متقابل،  قدرت  فشار  می دارد، 

می دهد که مناینده های آملان پیر هستند. مناینده هایی 

ایستادگی  خویش  پایداری  برای  مردم  برابر  در  که 

می کنند. بافنده ها خود را معرتض و اصالح طلب نشان 

می دهند و از تعرض قدرت های حاکم در امان نیستند.

نشان  می بافند،  را  پیر  آملان  کفن  وقتی  بافنده ها 

نوین  آملان  و  دارند  اعتقاد  نوین  آملان  به  که  می دهند 

باشد؛  قدرمتند  کلیسا  و  شاه  آن  در  که  نیست  نظامی 

و هژمونی شاه  یعنی می خواهند جایگاه دین سلطه جو 

را نابود کنند و آملان نوینی را بنا بگذارند.

این ترانه که در ۱۸۴۴ ترانه مشهور مردمی بود، نشانه ای 

در  آملان  نظام  افتاد.  آملان  در  که  اتفاق هایی  از  است 

افت  نیز  کلیسا  جایگاه  و  کرد  تغییر  نوزده  قرن  اواخر 

و  شد  حاکم  مردم ساالری  حدی  تا  داشت.  چشم گیری 

آملان یکپارچگی خود را بازیافت. 

ترانه هایی ازاین دست، نشان از خرد جمعی ای است که 

در میان توده ها، حاکم و باعث تغییرات شگفت انگیزی 

در سطح کشورها می شود.

البته قابل یادآوری است که هایرنیش هاینه هم عر با 

مارکس زندگی کرد و زمانی که این ترانه را رسود از سوی 

آوازخوانان زیادی به آهنگ تبدیل شد. در اواخر قرن ۱9 

ترانه  نظام حاکم همین  علیه  مردمی  ترانه های  از  یکی 

بود و  تا هنوز هم یکی از ترانه های محبوب میان مردم 

آواز  آملان است؛ بافندگان سلیزی سال هاست از سوی 

خوانان جدید بازخوانی می شود.

یـن؛  شـلــز گـان  بـافـنــد
خرد جمعی �پیش نیاز یک تغییر است

نصیر ندیم

ین ترانه بافندگان شلز
هاینریش هاینه ۱۸۴۴

برگردان ترانه از آلمانی: مسعود حسن زاده
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تروریزم همچنان ادامه می یابد.

خروج  طرفداران  از  یکی  بایدن  که  می رسد  به نظر 

»مسئوالنه« باشد که در جریان کارزارهای انتخاباتی اش 

پیش از توافق  اداره ی ترامپ در ماه فربوری سال گذشته 

به آن اشاره کرده بود.

 )Face the Nation( بایدن در مصاحبه ی ۲3 فربوری    

از  گروه  کوچک  یک  باید  امریکا  متحده ی  ایاالت  گفت؛  

پا  جای  از  جلوگیری  و  تروریزم  با  مبارزه  برای  را  نیروها 

کند،  حفظ  افغانستان  در  داعش  و  القاعده  کردن  باز 

که  دارد  وجود  مورد  این  در  متفاوتی  دیدگاه های  اما؛ 

پیش بینی در مورد نتیجه صلح را دشوار می سازد.

هرچند طالبان به حضور نیروهای امریکایی در امر مبارزه 

با تروریزم در افغانستان مخالفت می کنند؛ زیرا این بحث 

برای گروه تروریستی قابل هضم نیست؛ خواست طالبان 

حضور  این   و  است  افغانستان  از  نیروها  متام  خروج 

ارشد  اعضای  برای طالبان سنگین متام شود.   می تواند 

اساس  به  که  سپرده اند  وعده  زیردست شان  به   طالبان 

توافق )امریکا – طالبان( متام نظامیان امریکایی تا ماه 

می از افغانستان بیرون می  شوند. احتامل این که طالبان 

در آینده همکار امریکا باشد وجود دارد، اما؛ واشنگنت از 

این همکاری مطمین نیست.

تنها طالبان به عنوان یک بن بست فرا راه مبارزه با تروریزم 

تلقی منی شود، برای موفقیت در صلح، امریکا به حامیت 

بازیگران منطقه ا ی مانند چین، ایران، روسیه و پاکستان 

مذهبی در افغانستاِن پرماجرا شود.

کجلمن به صدای امریکا گفته است که نظریه مسلح سازی 

کردن  وادار  و  افغان  شیعه  جنگجویان  از  زیادی  شامر 

آن ها برای تعقیب آی.اس.آی، طوری به نظر می رسد که 

تنش های کم وبیش اما خفته ی مذهبی، بیدار خواهد شد 

و این خطری به مراتب قوی تر را به بار خواهد آورد.

در ماه های گذشته، حمالت هدفمند داعش علیه شیعه ها 

در افغانستان گسرتش یافته است. طالبان مسئولیت این 

حمالت را بر عهده نگرفته اند. 

جنگجوی  هزاران  بازگشت  که  است  گفته  کجلمن 

تهدید  یک  با  همراه  افغانستان  به  افراطی  و  کارکشته 

می کنم  فکر  »من  می گوید:  بر  او  بود.  خواهد  امنیتی 

این یک ریسک واضح برای امنیت ملی افغانستان بوده 

که نیازمند یک توجه جدی است تا این که به یک خطر 

حضوری و واضح مبدل نشود.«

 رسانه های غربی شامر جنگجویان شیعه افغان اعزام شده 

توسط ایران به سوریه را از آغاز سال ۲۰۱3، میان 1۰ تا 

12 هزار برآورد کرده اند.

تهران می گوید که نزدیک 2 هزار افغان هنوز در سوریه 

که  می گویند  ایرانی  بلندپایه های  جنگ اند.  درگیر 

افغانستان  امنیت  بیشرت  تأمین  برای  در سوریه  افغان ها 

حال  همین  در  جنگ اند.  حال  در  داعش  رویاروی 

در  نباید  افغان ها  که  دارد  تأکید  افغانستان  دولت  اما 

تعرض های منطقه ای دخیل شوند.

افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  هیواد،  گران 

هیچ گاه  افغانستان  خارجی  »سیاست  افزود:  قبل  هفته 

و  برای سهیم شدن در جنگ های منطقه ای  را  افغان ها 

تعارضات اجازه منی دهد.«

نیروی برهم زننده ثبات

زینبیون  گروه  و  فاطمیون  گروه  امریکا  در سال ۲۰۱9، 

که ملیشه های تحت حامیت ایران مشتمل از جنگجویان 

شیعه پاکستان و افغانستان است را به عنوان سازمان های 

تروریستی خطاب کرد.

که  دارند  نگرانی  اظهار  افغان  قانون گذاران  از  برخی 

احتامل  افغانستان  در  فاطمیون  گروه  بالقوه  حضور 

حضور  طرفدار  کشورها  این  از  هیچ کدام  که  دارد  نیاز 

نظامی امریکا در افغانستان نیستند.

این کشورها به این امید از روند صلح افغانستان حامیت 

امریکایی  نیروهای  گفت وگوها  درنتیجه ی  که  می کنند 

حضور  به  امریکا  اگر  کرد.  خواهند  ترک  را  افغانستان 

بگیرد،  تصمیم  افغانستان  در  خود  نیروهای  دوام دار 

پاکستان به حامیت خود از طالبان ادامه می دهد.

در  تروریزم  با  مبارزه  برای  تروریستان  از  حایت 

افغانستان

احتامل این که روند صلح نتیجه ای در پی نداشته باشد 

قابل بحث  منطقه  قدرت های  حامیت  البته  دارد.  وجود 

صورت  تروریزم  با  امریکا  مبارزه  روی  توافق  اگر  است، 

نگیرد، امریکا توافق نامه و گزینه ی خروج را نادیده بگیرد؛ 

در آن صورت طالبان دوباره ممکن روی حضور نیروهای 

امریکا بهانه تراشی کنند.

برابر  در  امنیتی  نیروهای  از  حامیت  رشایطی  چنین  در 

دوباره  طالبان  اگر  است.  الزامی  امریکا  برای  طالبان 

رابطه   قطع  به  دلیلی  برگردند،  امریکا  برابر  در  به جنگ 

توافق نامه ی  به  پایبند  و  داشت  نخواهند  القاعده  با 

گروه های  با  رابطه  قطع  به  متعهد   ۲۰۲۰ فربوری  ماه 

تروریستی نخواهند بود.

نهایتاً امریکا ملزم می شود با متحدان در مراکز نظامی به 

حامیت از نیروهای امنیتی – دفاعی افغانستان بپردازد. 

بی ثباتی را در کشور بیش ازپیش افزایش می دهد.

افغانستان  سنای  مجلس  عضو  کروخیل،  شینکی 

فاطمیون  گروه  وجود  احتامالت  از  »یکی  می گوید: 

این  سوی  از  جوانان  شدن  استخدام  افغانستان  در 

به دوام جنگ در  این حالت منجر  و  افراطی شده  گروه 

افغانستان خواهد شد.«

از کشورهای  بعضی  امریکا گفته که  به صدای  کروخیل 

اسالمی از این گروه های مذهبی استفاده می کنند تا به 

اهداف سیاسی خود دست یابند.

در  دهه ها  برای  که  جایی  افغانستان،  که  می افزاید  او 

انتقام گیری  نربدگاه  به عنوان  داشته،  جریان  جنگ  آن 

مردم  این  ولی  شده؛  استفاده  همدیگر  از  کشورها 

افغانستان بوده که همواره هزینه آن  را متقبل شده اند.

نادر فهیمی، یک تن از ژنراالن بازنشسته افغانستان بر این 

باور است که بیشرت افغان ها به خاطر تنگدستی و بیکاری 

شامل جبهه فاطمیون شده اند. او می گوید؛ افغان هایی 

که در ایران زندگی می کنند نباید برای جنگ به سوریه 

مهاجرین  با  باید  که  افزود  هم چنان  او  شوند.  فرستاده 

بین املللی  قوانین  مطابق  ایران  در  افغان  پناهندگان  و 

رفتار صورت گیرد. 

میلیون   3 کم وبیش  که  می گوید  متحد  ملل  سازمان 

افغانستانی در ایران بودوباش دارند که نزدیک به 900 

هزار آنان پناهنده اند.

اردوگاه های مترینی در ایران

با آن که محمدجواد ظریف گفته است که ایران هیچ گاه 

در  اما  است؛  نکرده  سوریه  به  رفنت  به  وادار  را  افغان ها 

جریان مصاحبه اش با شبکه خربی طلوع نیوز به رصاحت 

گفت است: »برادران افغان ما به طور داوطلبانه به سوریه 

رفتند؛ دقیقاً هامنند آن هایی که از عراق و جاهای دیگر 

به سوریه رفته اند. ما آن ها را در سوریه پشتیبانی کردیم تا 

در برابر داعش، دشمن مشرتک همه ما، بجنگند.«

با این حال، شامری از افغان هایی که به سوریه رفته اند به 

صدای امریکا و شامری از رسانه های دیگر، گفته اند که 

آن ها در درون کمپ های نظامی در ایران آموزش  دیده اند 

و سپس به سوریه اعزام شده اند.

امریکا نیاز خواهد داشت تا از نیروهای امنیتی – دفاعی 

افغانستان در برابر طالبان حامیت کند.

اگر دولت افغانستان ناکام شود، امکان حمله بر امریکا را 

افزایش می یابد، به عبارت دیگر ممکن نیست برای »مبارزه 

افغانستان  دولت  بگیریم؛  کار  تروریستان«  از  تروریزم  با 

خواهان حضور نظامیان امریکا در این کشور است.

اداره ی  در این صورت، خروج مسئوالنه راه  میان بر برای 

بایدن نیست. در کنار آن امریکا تالش خواهد کرد تا با 

طالبان به یک توافق برسد – رسیدن به یک توافق کلی 

امریکا  دولت  برای  را  خروج  بهرتین  زمینه ی  می تواند 

این  طالبان  گزینه ی  رشایط  این  در  البته  کند-  فراهم 

سبز  چراغ  و  کنند  حامیت  را  غنی  مخالفان  که  است 

حامیت امریکا را با خود داشته باشند.

 این توافق منی تواند نگرانی های امنیتی امریکا را کاهش 

سیاسی  راه حل  ایجاد  و  توافق  از  پس  ابتدا  در  دهد. 

افغانستان، امریکا روی خروج کلی نیروهای خود تصمیم 

خواهد گرفت. در غیر این صورت امریکا تالش می کند تا 

توافق خروج نیروهایش را تا اول ماه می دوباره به بازنگری 

بگیرد. اگر طالبان از روند مذاکرات بیرون شوند، احتامل 

برگشت تا شش ماه وجود ندارد.

گفت وگوها و خروج زودهنگام

اداره ی جو بایدن در شش ماه، تهدید ها و حمالت را در 

افغانستان مورد بازبینی قرار می دهد.

است  ملکی  افراد  متوجه   افغانستان  در  تهدید ها  بیشرت 

از  یکی  است.  بوده  کمرت  نسبتاً  تهاجمی  حمالت  و 

تالش های  است،  شده  همگانی  کمرت  که  موضوعاتی 

افغانستان  در  امریکا  فعالیت   علیه  القاعده  و  داعش 

علیه  تروریستی  گروه های  حمالت  دیگر  مبحث  است. 

امریکایی ها و اروپایی ها در عراق و سوریه تحت نام »گرگ 

رسانه ها  در  جهادی  گروه های  توسط  که  است  تنها« 

منترش شده است.

تنها  این  و  برد  خواهد  زمان  سال ها  تروریزم،  با  مبارزه 

مرتبط به افغانستان نیست؛ اداره ی بایدن به یک راهربد 

کلی مبارزه با تروریزم در منطقه ی آسیای مرکزی و جنوب 

آسیا، نیاز دارد.

پس در این صورت خروج مسئوالنه یکی از گزینه های قابل 

نیاز  بایدن  اداره ی  نیست؛  بایدن  اداره ی  به  پیش بینی 

دارد در رابطه به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 

انتخاب متفاوتی داشته باشد.

سال  نیویورک-HRW-در  در  مستقر  برش  حقوق  دیدبان 

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  که  داد  گزارش   ۲۰۱7

را که در  افغان  از مهاجرین غیرقانونی  تن  ایران هزاران 

برای   ۲۰۱3 نوامرب  اواخر  از  می کردند،  زندگی  ایران 

جنگ استخدام کرده است. گفته شده که حتا برخی از 

آن هایی که به سوریه فرستاده شده اند، زیر سن ۱۴ سال 

بوده اند.

برخی  برای  ایران  که  می گوید  برش  حقوق  دیدبان 

به ردمرز  را  و بعضی ها  افغان وعده تشویقیه  جنگجویان 

کردن تهدید کرده است. 

جنگ نیروهای نیابتی

برای حقوق  رییس رصدخانه سوری  عبدالرحامن،   رامی 

با  افغانی،  بریتانیا، گفت که جنگجویان  در  برش مستقر 

پشتیبانی ایران، دومین گروه بزرگ جنگجوی بیگانه بعد 

از حزب الله لبنان در سوریه است.

برای  افغان ها در سوریه  این که  بر  ایران  ادعای  با وجود 

اما؛  می جنگند  شیعه  مقدس  مکان های  از  پاسداری 

درازای  در  فاطمیون  گروه  که  می گوید  عبدالرحامن 

چندین سال گسرتش یافته و در مناطق زیادی از کشور 

بیشرت  که  است  گفته  امریکا  به صدای  او  دارند.  حضور 

دیرالزور  و  پاملیرا  بعدیه،  در  دولت سوریه  رژیم  به  آن ها 

کمک می کنند.

ایران  افغان،  جنگجویان  یاری  با  که  می گویند  آگاهان 

توانسته است تا به طور قابل توجهی حضورش را در رشق 

نزدیک مرز  در مناطیق  سوریه گسرتش دهد؛ مخصوصاً 

عراق.

شبکه  ایران  اخیر،  سال های  در  که  می گویند  آگاهان 

نیابتی در اطراف رشق میانه برای  از ملیشه های  بزرگی 

تطبیق اسرتاتژی های توسعه طلبانه خود در منطقه ایجاد 

کرده است.

انستیتوت  در  ایران  برنامه های  رییس  وتنکا«،  »الکس 

به  منجر  کار  »این  گفت:  واشنگنت،  در  میانه  رشق 

ناراحتی همسایه های ایران شده که اگر ایران این کار را 

در سوریه انجام دهد، در سایر کشورها نیز می تواند این 

کار را تکرار کند.«

که  است  امریکا  جمهوری  رییس  چهارمین  بایدن  جو 

گفت وگوی  یک  او  می برد.  ارث  به  را  افغانستان  جنگ 

شکننده  برای صلح را نیز شاهد است که برخی از اعضای 

گروهش انتظار پیرشفت آن را داشتند.

طالبان  گروه  با  ترامپ  اداره ی   ۲۰۲۰ فربوری  ماه  در 

به خروج متام  آن  در  که  رساند  امضا  به  را  توافق نامه  ای 

نظامیان امریکایی تا ماه می ۲۰۲۱ اشاره شده است.

تضمین  طالبان  از  امریکا  متحده ی  ایاالت  مقابل  در 

دولت  با  گفت وگو  آغاز  به  طالبان  و  گرفته  امنیتی 

افغانستان تعهد کردند.

پس از ۴۰ سال خون ریزی و ۲۰ سال مداخله ی مستقیم 

که  نیست  پرسشی  جای  افغانستان،  جنگ  در  امریکا 

از  را  صلح  تأمین  برای  پیش آمده  فرصت  بایدن  اداره ی 

که  مساملت آمیز  سیاسی  حل  راه   ایجاد  بدهد.  دست 

قناعت طالبان را فراهم کند، برای امریکا به مراتب مهم تر 

از یک راه حل نظامی است.

این  صلح،  مذاکرات  روند  در  آهسته  تحرک  این همه،   با 

دولت  و  طالبان  هنوز  است.  کرده  زمان گیر  را  پروسه 

آینده  نظام  ازجمله  کلیدی  موضوعات  روی  افغانستان 

دموکراتیک  غیر  یا  دموکراتیک  جمهوری  که  افغانستان 

از  به توافق نرسیده اند. هر دو طرف میز مذاکره،  باشد، 

موضع خود عقب نشینی منی کنند.

بهار سال  تا  بایدن  اداره   ترامپ،  اداره ی  توافق  به اساس 

برخی  کند.  بیرون  را  نیروهای خود  که  دارد  زمان  آینده 

به  امریکا پیش ازاین  این عقیده اند که  بر  از تحلیل گران 

یکی از اهدافش در افغانستان که رسنگونی القاعده بود 

دست  یافته است.

حضور  که  دارند  باور  پیشین  حکومت  اعضای  از  برخی 

طالبان  رسیدن  به قدرت  از  جلوگیری  و  امریکا  نیروهای 

می تواند به موفقیت صلح و ایجاد یک روند مساملت آمیز 

مسئوالنه  خروج  دارد؛  وجود  گزینه  دو  اما؛  کند  کمک 

امریکا  پالیسی  در  میان بر  راه  که  تعریف شده  یا حضور 

کانسپت-هدف  است؛  افغانستان  از  مسئوالنه«  »خروج 

پروژه- مؤثر برای پایان دادن به جنگ نا فرجام و مبازره با 

به کاربردن  برای  افغانستان  به  ایران  تازه  پیشنهاد 

جنگجویان شیعه با پشتیبانی ایران، برای مبارزه با گروه 

قانون دانان  از  شامری  سوی  از  افغانستان،  در  داعش 

شکننده  امنیت  برای  افغانستانی،  کارآزمودگان  و 

افغانستان، تهدید و خطر بزرگی پنداشته می شود.

از آغاز درگیری های داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، ایران 

بنا بر برخی گزارش ها، هزاران تن از جنگجویان شیعه را 

به این کشور روان کرده است تا در کرانه های رشق  میانه 

جمهوری  رییس  بشاراالسد،  دولت  برای  آن  از  دورتر  و 

سوریه، بجنگند.

هزاران  ایران،  سوی  از  استخدام شده  رسبازان  میان  در 

تن آن ها جنگجویان شیعه افغانستانی است که به صورت 

امریکا  سوی  از  که  »فاطمیون«  گروه  پرچم  زیر  گسرتده 

به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، در سوریه برای 

ایران و دولت بشار اسد می جنگند.

می گویند  این روزها  ایرانی  بلندپایگان  حال،  همین  در 

فاطمیون  جنگجویان  می تواند  افغانستان  حکومت  که 

را دوباره به افغانستان برگرداند و در مبارزات علیه گروه 

تروریستی امارت اسالمی در کشور استفاده کند.

به تازگی، جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفت وگویی با 

تلویزیون خربی طلوع نیوز گفته است که این جنگجویان، 

یکی از بهرتین گروه های زبده است که می تواند به دولت 

افغانستان برای مبارزات ضد تروریستی، یاری رساند.

محمدجواد ظریف با به کار بسنت اصطالح عربی »داعش« 

هم چنان افزود که در صورت موافقت حکومت افغانستان، 

افغانستان  امنیت  حفظ  برای  می تواند  فاطمیون  گروه 

رویاروی این گروه تروریستی بجنگد.

شعله ور کردن تنش های مذهبی

آسیایی  برنامه های  رسپرست  کجلمن«،  »مایکل  نظر  از 

این  و عضو ارشد جنوب آسیا در مرکز و »درو ویلسون«، 

پیشنهاد بسیار تهدیدآمیز به نظر می رسد. او می گوید که 

اجازه دادن گروه فاطمیون برای جنگیدن در برابر تروریزم 

در افغانستان، ممکن است باعث شعله ور شدن تنش های 

لولریمیلر
منبع: فارین آفرییس / برگردان: ابوبکر صدیق

روشان نظری و ظفر بامیانی/ منبع: ایران وایر 
   برگردان:ضیا ناصری 

»مسئوالنه« از افغانستان وج  افسانه ی   خر

فصل تازه ی جنگ در افغانستان؛ 

»فاطمیون«     یک     پیشنهاد     است     یا          تهدید؟
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مالیه،  پیشین  وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی 

ارگ  در  خاصی  حلقات  که  می کند  ادعا 

در  منافع شان  حفظ  خاطر  به  ریاست جمهوری، 

برابر او توطیه کرده و سبب برکناری اش شدند.

یک  در  دلو(،   6( دوشنبه  روز  ارغندیوال،  آقای 

وزارت  در  من  حضور  »با  گفت:  خربی  نشست 

بسیاری  در  که  خاصی  حلقات  منافع  مالیه، 

در  ندارد،  آگاهی  آن  از  هم  رییس جمهور  موارد، 

خطر افتاده بود و راه زراندوزی شان مسدود شده 

بود، به همین دلیل تحمل شان به رس آمد و علیه 

در  می گوید  ارغندیوال،  آقای  کردند.«  توطیه  من 

دوره ای که او به عنوان وزیر مالیه کار می کرد، حتا 

یک مورد تقرری غیرقانونی صورت نگرفت.

مبنی  اش  برکناری  دالیل  از  یکی  باره ی  در  او 

ضعف  از  منظور  »اگر  گفت:  مدیریتی،  ضعف  بر 

مدیریتی این بوده که مطابق به فرمان فرد دیگری 

اما  داشته ام؛  مدیریتی  آری من ضعف  عمل کنم، 

دیگری  چیز  هر  به  نسبت  ملی  منافع  من  برای 

اولویت دارد.«

کاری اش  دوره ی  در  که  گفت  مالیه،  پیشین  وزیر 

از  برخی  برابر  در  بارها  مالیه،  وزیر  عنوان  به 

گفت:  او  است.  ایستاده  دولتی  قراردادهای 

خرید  و  امور  اداره  برای  گوشت  نوع   ۱۸ »قرارداد 

قراردادهایی  از  تفاوت،  افغانی   6 با  تیل  لیرت  هر 

بود که در برابرش ایستاد شدم و رییس جمهور هم 

آن را رد کرد.«

آقای  دلو(،   ۴( شنبه  روز  غنی،  رییس جمهور 

عواید،  جمع آوری  در  تعلل  دلیل  به  را  ارغندیوال 

عدم همکاری با هیئت مشرتک بررسی مقرری های 

بررسی،  کردن  منع  و  مالیه  وزارت  در  غیرقانونی 

ارزش های  به  تعهد  عدم  مدیریتی،  ضعف 

حکومت داری خوب و رسپیچی از احکام و هدایات 

ریاست جمهوری، برکنار کرد.

مجلس  اعزامی  هیئت  رییس  حسینی،  عبدالستار 

ایران،  که  می گوید  هرات،  والیت  به  منایندگان 

ناامنی های  در  مقام ها،  از  برخی  و  مسلح  مخالفان 

هرات دست دارند.

آقای حسینی که در نشست عمومی روز دوشنبه )6 

مجلس  به منایندگان  را  هیئت  این  یافته های  دلو(، 

ارایه می کرد، گفت که اجیران ایران، مخالفان مسلح و 

برخی از مقام ها، سبب افزایش ناامنی در والیت هرات 

شده اند.

از اجیرانش در هرات،  او افزود: »ایران برای شامری 

اگر  و  داریم  باره سند  این  پول و سالح می دهد. در 

آن  ارایه ی  به  حارض  بخواهد،  اسناد  ایران  سفارت 

هستیم.« به گفته ی آقای حسینی، فرمانده ی پولیس 

نداشنت  دلیل  به  و  است  فساد دخیل  در  نیز  هرات 

را  والیت  این  امنیتی  وضعیت  منی تواند  توانایی، 

کنرتل کند.

او گفت: »فرمانده ی پولیس هرات، هر هفته نزدیک 

گمرک  میرداوود،  دروازه ی  از  افغانی  میلیون   ۴ به 

اسالم قلعه، شاهراه و مسجد شیله سفید پول می گیرد. 

حتا در برخی موارد، شامری از حوزه های امنیتی شهر 

هرات را در بدل پول فروخته است. وقتی که ما از او در 

مورد فساد پرسیدیم، گفت که در دو ماه اول کاری اش 

امنیت  شورای  اما؛  نکرده  دخالت  بخشی  هیچ  در 

برایش گفته که در امور گمرک مداخله کند. در این 

مورد اسناد کافی داریم.«

آقای حسینی، گفت که رییس امنیت ملی هرات نیز 

به دلیل کهولت سن، توانایی الزم را برای تامین امنیت 

ندارد و گذشته از آن، در تبانی با شورای کندهار که 

تاجران کندهار اعضای آن بودند، هر هفته ۲۰ هزار 

دالر پول می گرفت.

او، در بخش دیگری از سخنان خود گفت که کامران 

از  یکی  نیز  هرات  والیتی  شورای  رییس  علی زایی، 

بزرگ ترین عوامل ناامنی ها در این والیت است.

را  خود  علی زایی،  »کامران  گفت:  حسینی  آقای 

رییس جمهور هرات می داند و در قاچاق سنگ چشت 

رشیف به ایران، ادویه جات غیرقانونی و تیل از ایران 

کارهای  مانع  که  کسی  هر  دارد.  دست  هرات  به 

غیرقانونی او شود، آن را از رس راه خود دور می کند. او 

یک غده ی رسطانی و رساپا مشکل برای هرات است.«

پانزدهم  در  منایندگان،  مجلس  که  است  گفتنی 

جدی، هیئتی را برای بررسی وضعیت امنیتی والیت 

هرات فرستاده بود.

وزارت صحـت، اعـالم کـرده اسـت کـه هنـد، تعهـد 

بـه  را  کرونـا  واکسـین  دوز  هـزار   5۰۰ کـه  کـرده 

مقـدار  ایـن  اسـت  قـرار  کنـد.  کمـک  افغانسـتان 

واکسـین، بـه حـدود ۲5۰ هـزار نفـر در افغانسـتان 

شـود. تزریـق 

در اعالمیـه ای که روز دوشـنبه )6 جدی(، از سـوی 

وزارت صحـت منتـرش شـده، آمـده اسـت کـه بشـیر 

نورمـل، معین پالن و پالیسـی ایـن وزارت، در دیدار 

بـا منایندگان سـازمان صحی جهان و یونیسـف، در 

بـاره ی چگونگـی تطبیـق واکسـین کرونای سـاخت 

کشـور هنـد بحث کرده اسـت.

در اعالمیـه، زمـان دریافـت ایـن مقـدار واکسـین از 

سـوی دولـت هند مشـخص نشـده اسـت.

بـا ایـن حـال، معین پـالن و پالیسـی وزارت صحت، 

از کمـک کشـور هنـد قدردانـی کـرده و از ادارات 

دخیـل خواسـته اسـت تـا تدابیـر الزم را در پیوند به 

چگونگـی تطبیـق این واکسـین روی دسـت گیرند.

آقـای نورمـل، گفتـه اسـت که افـراد آسـیب پذیر، در 

اولویـت برنامه ی تطبیق واکسـین کرونا قـرار دارند.

جهانـی  اتحادیـه ی  کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان  او 

واکسـین، کواکـس، بانـک جهانی و بانک انکشـاف 

آسـیایی، تعهـد کرده اند کـه با دولت افغانسـتان در 

بخـش تهیـه ی واکسـین کرونـا همـکاری خواهنـد 

کرد.

حکومت  می کنند  ادعا  مجلس،  منایندگان 

افغانستان، اقارب افرادی را که برای رد پیش نویس 

کارت رسخ  ۱۴۰۰ خورشیدی  مالی  بودجه ی سال 

بلند کرده اند، از وظایف دولتی شان برکنار می کند.

منایندگان،  مجلس  رییس  رحامنی،  میررحامن 

که  گفت  دلو(،   6( دوشنبه  روز  عمومی  نشست  در 

رد  در  انتقام گیری  خاطر  به  افغانستان  حکومت 

از  برخی  خورشیدی،   ۱۴۰۰ مالی  سال  بودجه ی 

اعضای خانواده های منایندگان مجلس را از وظایف 

افزود: »این کار برای  او  دولتی شان برکنار می کند. 

این  است.  گرفته  صورت  مجلس  بر  فشار  اعامل 

افراد، سال ها برای نظام کار کرده اند و برکناری آن ها 

خالف اخالق سیاسی است.«

گفتنی است که اخیرا، کاپی مکتوبی در شبکه های 

اجتامعی دست به دست می شود که بر اساس آن، 

حسینی،  کامل بیک  فرمانی،  در  غنی  رییس جمهور 

و  عزل  سنا  مجلس  از  را  ابراهیمی  نیلوفر  کاکای 

عضو  عنوان  به  را  جالله  شجاع امللک  او،  جای  به 

انتصابی به مجلس سنا معرفی کرده است.

واکنشی  باره  این  در  اکنون  تا  افغانستان  حکومت 

نشان نداده است.

گفتنی است که مجلس منایندگان، تا اکنون دو بار 

پیش نویس بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را 

رد کرده است. 

مورد   ۱7 دلیل  به  نخست،  بار  پیش نویس،  این 

تخطی و بار دوم به دلیل ۱9 مورد تخطی از سوی 

مجلس منایندگان رد شده است. همچنان، مجلس 

کارمندان  حقوق  یک سان سازی  طرح  منایندگان 

دولتی را خط رسخ دانسته و گفته است که این طرح 

باید در پیش نویس بودجه گنجانیده شود.

سـازمان  بـرشی  کمک هـای  امـور  هامهنگـی  دفـرت 

در  کـه  اسـت  داده  گـزارش  اوچـا،  یـا  متحـد  ملـل 

سـال ۲۰۲۰ میـالدی، دسـت کم 3۸۰ هـزار نفـر از 

شـهروندان افغانسـتان، بـه دلیل جنـگ و درگیری از 

شـده اند. بی جـا  مناطق شـان  و  خانه هـا 

سـوی  از  دلـو(،   6( دوشـنبه  روز  کـه  گزارشـی  در 

اوچـا منتـرش شـده، آمـده اسـت کـه در سـال ۲۰۲۰ 

جنـگ  شـمول  بـه  زیـادی  چالش هـای  میـالدی، 

زیـادی  شـامر  کـه  شـد  سـبب  طبیعـی،  حـوادث  و 

کمک هـای  نیازمنـد  افغانسـتان  شـهروندان  از 

شـوند. برشدوسـتانه 

در گـزارش آمـده اسـت: »در ایـن سـال 3۸۰ هـزار 

نفـر بـه دلیل جنـگ از خانه های شـان بی جا شـدند. 

ایـن افـراد در رسارس افغانسـتان متـواری شـده و بـه 

دلیـل چالش هـای موجـود و جنـگ، منی تواننـد بـه 

خانه هـا و منطقه ی شـان برگردنـد.« اوچـا همچنـان 

گفتـه اسـت که در سـال ۲۰۲۰ میـالدی، ۸6۸ هزار 

شـهروند افغانسـتان، بـه کشورشـان برگشـته اند.

در گـزارش آمـده اسـت کـه ۸6۰ هـزار نفـر از ایران و 

79۰۰ نفـر از پاکسـتان بـه کشورشـان برگشـته اند. 

همچنـان، شـش هزار نفـر از ترکیه و شـامر کمی نیز 

از کشـورهای اروپایـی بـه افغانسـتان برگشـت داده 

شـده اند.

سـازمان  تازگـی،  بـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

بین املللـی حامیـت از کـودکان، گزارشـی را منتـرش 

از جمعیـت  نیمـی  آن، حـدود  اسـاس  بـر  کـه  کـرد 

افغانسـتان، بـه کمک هـای برشدوسـتانه نیـاز دارند.

 3۰( سه شـنبه  روز  کـه  سـازمان  ایـن  گـزارش  در 

جـدی( منتـرش شـد، آمـده اسـت کـه ۱۸٫۴ میلیـون 

نفر در افغانسـتان به شـمول 9٫7 میلیون کودک، به 

کمک هـای فـوری برشدوسـتانه نیـاز دارنـد. سـازمان 

بین املللـی حامیت از کودکان، خواسـتار کمک سـه 

میلیـارد دالـری بـرای رسـیدگی بـه ایـن وضعیـت در 

سـال ۲۰۲۱ میـالدی شـده اسـت.

کریـس نیامنـدی، مدیـر بخـش افغانسـتان سـازمان 

کـه  اسـت  گفتـه  کـودکان،  از  حامیـت  بین املللـی 

و  فقـر  خشـونت،  جنـگ،  از  افغانسـتان  شـهروندان 

بحـران ناشـی از ویـروس کرونـا رنـج می برنـد.

بـه  بین املللـی  کمک هـای  نیامنـدی،  گفتـه ی  بـه 

افغانسـتان، به گونـه ی نگران کننـده ای کاهش یافته 

اسـت. او گفتـه اسـت، در نشسـت بین املللـی ای که 

نوامـرب سـال گذشـته ی میالدی برگزار شـد، بـا توجه 

ایـن  در  ویـروس کرونـا  از شـیوع  ناشـی  بحـران  بـه 

کشـور، کمک هـای انجام شـده بـه قـدر کافـی نبـوده 

است.
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خبرونه

د افغانستان او ایران ترمنځ 
د مسافروړونکي ریل  تګ راتګ پیلیږي

د افغانستان د اوسپنې پټلۍ خپلواکې ادارې له ورکړل شوې هدف ډېر 

عواید ټول کړي دي. د دغې ادارې عمومي رییس محمد یامشمس وایي 

په ۱۳۹۹ کال کې یې ۳ میلیارده او ۳۷۶ میلیونه افغانۍ عواید ټول کړي، 

په داسې حال کې چې په ۱۳۹۸ مال کې دا شمېر شاوخوا دوه میلیارده 

او ۳۷۶ میلیونه افغانیو ته رسېد.

په  برنامې  د حساب ورکولو  ادارو  دولتي  د  ته  یام شمس ملت  محمد 

لړ کې د دوشنبې په ورځ په خپلو خربو کې د آقینې ـ اندخوی د دېرش 

کیلومرته ریل پټلۍ بشپړول یو ښه پرمختګ وباله او ویې ویل د منځنۍ 

آسیا بازارونو ته یې د سوداګر دیرش سلنه الس رسۍ ډېر کړی دی. شمس 

وایي ډېر ژر به د افغانستان او ایران ترمنځ مسافروړونکي ریل تګ راتګ 

پيل کړي او د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هم د ورته اقدام په برخه 

کې خربې او هڅې روانې دي.

نوموړي د هرات – خواف د ۶۲ کیلومرته ریل پټلۍ پرانیسته خپله بله 

ایران،  له  له دې الرې  افغانستان  په وینا یې  ته راوړنه وبلله چې  الس 

عراق، ترکیې او د اروپایي هیوادونو د سمندري بندرونو له ریل پټلیو 

رسه نښلول شوی دی. هغه وایی د ریل پټلۍ له الرې د لیږد رالیږد کچه 

۲۶ سلنه لوړه شوې ده. 

کال کې  په ۱۳۹۹  وینا  په  رییس  د  ادارې  د خپلواکې  پټلۍ  اوسپنې  د 

ـ  د مزاررشیف  توکي  ټنه سوداګریز  او ۴۵۲ زره  میلیونه  شاوخوا څلور 

په  لیږدول شوي  له الرو  ـ هرات  او خواف  تورغونډۍ  آقینې،  حیرتان، 

داسې حال کې چې دا شمېره په تېرکال کې ۳ میلیونه او ۴۰۰ زره ټنه وه. 

ننګرهار کې د شاتو د کیفیت 
مالومولو البراتوار پرانیستل شو

په ننګرهار کې د شاتو کیفیت د معلومولو یو البراتوار جوړ او د کرنې او 

مالدارۍ د وزیر انوارالحق احدي له خوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا 

البراتوار د امریکا متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته په ۲،۷ 

میلیونه افغانۍ لګښت د  سیزن خالص وطني شاتو د پروسس اوبسته 

بندۍ رشکت له خوا جوړشوی دی. 

ننګرهار  په  چې  تولیدوي  شات  کیلوګرامه   ۵۰۰ کې  ورځ  په  دا رشکت 

رسبېره نورو والیتونو ته هم لیږل کیږي.

انوارالحق احدي ننګرهار ته د خپل سفر په  او مالدارۍ وزیر  د کرنې 

یو  تجزیې  او  تحلیل  د  توکو  د حیواين خوراکي  راز  ورځ همدا  دوهمه 

پراختیايي  نړېوالې  ایاالتو  متحده  امریکا  د  چې  پرانیست  هم  البراټوار 

ادارې په مرسته  جوړ شوی دی.

د کرنې او مالدارۍ وزیر  او د ننګرهار وايل تر دې وړاندې د دوشنبې 

نندارتون  ورځینی  دوه  تولیداتو  کورنیو  د  کې  والیت  دغه  په  سهار  په 

هم پرانیست . 

  د ننګرهار وايل ضیاءالحق امرخېل وایي :په ۱۷۳ غرفو کې د ننګرهار 

وسایل  کرنیز  نباتات،  تیيل  او  کرنیز  شات،   ، مېوې  وچې  لبنیات،  سابه، 

او درمل، نیالګي، د نجارۍ تولیدات او نور ګڼ شمېر توکې نندارې ته 

ایښودل شوي دي.

هغه وویل د کوکنارو کښت د مخنیوي په موخه دې بزګران د سرتوسو او 

نورو میوه لرونکو ونو او سبو د کر په برخه کې پانګونه وکړي.

په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزیر انورالحق احدي وویل:  په 

پام کې لري چې د کورنیو تولیداتو د نندارتونو دا لړۍ  د زونونو په کچه 

وغځوي او وروسته  په خلیج کې هم  دې ته ورته نندارتون جوړ کړي.  

دا نندارتون به دوې ورځې د خلکو پرمخ پرانیستی وي. 

ارزګان کې هره ورځ ۱۸۰۰ لیتره 
شیدې ترالسه کیږي

د ارزګان ډېراوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د ارزګان د کرنې 

او مالدارۍ ریاست وایي په کرنه رسبېره په دې والیت کې مالدارۍ ته 

هم  ډېرو خلکو مخه کړې ده. دا ریاست وایي اوس په اروزګان کې  د 

دودیزې مالدارۍ ترڅنګ د غواګانو د ساتنې پنځه فارمونو کې تر ۹۰ 

پورې غواګانې شته  چې ډېرې یې شیدي ورکوونکې دي.

د کرنې اومالدارۍ ریاست د شمېرو له مخې له دغه فارمونو څخه هره 

ورځ ۱۸۰۰ لیټره شیدې ترالسه کیږي.

درمل  د  یې  موخه  په  همکارۍ  د  رسه  مالدارانو  له  وایي  مسوولین 

شیندنې، واکسینو او مالدارانو ته د معلوماتو د ورکولو په موخه برنامې 

پلې کړې او په مرکز او ولسوالیو کې مالدارانو ته روزنه ورکړل شوې ده.

د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا وزارت هڅه کوي په والیتونو کې له 

بیا د  تېره  په  او  تولیداتو  استفادې کرنیزو  په  او وړتیاوو  شته فرصتونو 

لبنیاتو د پراختیا په برخه کې کار وکړي.

یافته های هیئت مجلس نمایندگان: ایران و برخی از مقام ها در ناامنی های هرات دست دارند

عبدالهادی ارغندیوال: حلقات خاصی در ارگ به خاطر بقای منافع شان علیه من توطیه کردند

وزارت صحت: هند ۵00 هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک می کپند

رحمانی: حکومت اقارب نمایندگانی که �پیش نویس بودجه را رد کرده اند، برکپنار می کپند

اوچا: در سال 2020 میالدی ۳۸0 هزار نفر در افغانستان بی جا شدند

خبرهای داخلی
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کشور  این  در  مردمی  اعرتاض های  به  دادن  سو  برای 

استفاده کرده است، توانست متام آن چه را در برابر آن در 

جریان بود، به سمت دیگری هدایت کند و باورها را نسبت 

به خود و رفتارش با مهاجران عوض کند.

سفیر  بود؛  کرونا  همه گیری  نخست  موج  روزهای 

در  مردمی  فشارهای  تأثیر  تحت  تهران،  در  افغانستان 

بیامران  پذیرش  عدم  بر  مبنی  اجتامعی،  شبکه های 

بر  را  فشارهایی  ایران،  بیامرستان های  در  افغانستانی 

بیشرت  فشارها،  این  البته  کرد.  وارد  اسالمی،  جمهوری 

از همه، از سوی کاربران شبکه های اجتامعی گوناگون، 

دنبال شد و توانست توجه حکومت ایران را به خود جلب 

کند.

دانشجوی  این که  تا  می رفت  پیش  خوب  همه چیز 

افغانستانی، آقای یعقوب یسنا و همرس ایشان، به کرونا 

مبتال شدند. ابتالی آقای یسنا که شخص شناخته شده ای 

بین جامعه فرهنگی افغانستان بود، بیشرت موردتوجه قرار 

بود  بالتکلیف  روز  یسنا، چندین  یعقوب  گرفت. 

تا این که فشارهای کاربران شبکه های اجتامعی 

متمرکز به نهادهای حکومتی برای رسیدگی به 

ایشان شد.

به خاطر  هم  اسالمی  جمهوری  چون  درنتیجه؛ 

مهاجر  کرونایی  بیامران  مورد  در  بی پروایی 

یسنا  آقای  بیامری  هم  و  بود  تحت فشار 

آنان  کند؛  بیشرت  را  فشارها  این   می توانست، 

به  کامل  رسیدگی  با  که  رسیدند  نتیجه  این  به 

را  رشد  حال  در  منفی  دیدگاه  یسنا،  یعقوب 

نسبت به خود وارونه جلوه دهند.

انجام  می توانست  رشایطی  چنین  در  که  کاری 

به  رییس جمهوری  تلفنی شخص  شود، متاس 

برحال،  دانشجوی  و  افغانستانی  بیامر کرونایی 

ویژگی  دو  یسنا  یعقوب  به  توجه  بود.  ایران  در 

او بیامری کرونا داشت؛  این که  داشت. نخست 

چیزی که همه را مشغول خود کرده بود و آقای 

یسنا نیز در آن روزها، به دلیل ابتال به آن، بر رس 

زبان ها افتاده بود.

به رس  ایران  در  وطن  از  دور  یسنا  آقای  دوم، 

می برد؛ نکته  ای که او را با مهاجران افغانستانی 

اشتراک در روزنامه
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زاکر آباد؛ حرف هایی از شهر انترنتی

یعقـوب یـسـنا؛
نـالیـن!  نمـونه     کامل     یک      زنده ی     آ

چند روزی است که جناب 
یسنا، کپتاب جدیدش را 
منتشر کرده؛ عده ای نیز 

بر او انتقاد کرده اند که 
تألیف کپتاب را با معیارهای 
درست �پیش نبرده است. 

بخشی از انتقاد شامل عدم 
ذکر منابع در کپتاب است 

که تشبیه به   قرآن شده 
است. آقای یسنا، منتقدان 

خود را به توهین بر خود 
و قرآن  کریم، متهم کرده و 

خواهان �پیگرد قانونی از 
سوی حکومت شده است.

عبدالله سالحی

قـــــاب
نثار آژیر
عــــکاس Nesar.azheer123@gmail.com

نی  یرا و و  بخیت  بد ما  ا ن  نستا فغا ا ر  د  . ست ا بشر  یخ  ر تا ر  د ین  جعه آفر فا ه ی  ید پد ین  رتر ا گذ ثری تأ جنگ 
؛  ست ا جنگ  ث  ا مری عکس  ین  ا  . نیست نی  یا پا را  ن  آ یا  گو که  شته  ا د مه  ا د ا ی  زه ا ا ند به ا ست  ل ها سا  ، جنگ

. بل کا ی  ها ستا رو ز  ا یکی  ر  د ی  نه  ا خا

برای  را  مردم  افکار  است،  توانسته  اجتامعی  شبکه های 

پس  از حکومت ها  بسیاری  کند.  رؤیت  قابل  حکومت ها 

دست به دست  اجتامعی  شبکه های  در  خربی  این که  از 

می شود، پی بر این می برند که اکنون افکار همگانی در 

چه راستایی حرکت می کند. با کسب این شناخت، آنان 

نیز در به بیراهه بردن آن می کوشند. به بیراهه کشاندن 

افکار مردم، با استفاده از شبکه هایی که از آن استفاده ی 

حاکامن  برای  ساده ای  کار  می گیرد،  صورت  بیشرتی 

است.

این  در  را  حکومتی  ترفندهای  همه ی  ندارم  میل  من 

محصوالتی  روی  فقط  می خواهم  کنم.  موردبررسی 

و  است  اجتامعی  تولید شبکه های  هم  که  کنم  صحبت 

هم ابزاری برای به بیراهه کشاندن اندیشه ی همگانی.

سلیربیتی ها، موجوداتی  اند که با همه ی افراد شامل در 

یک شبکه ی اجتامعی، فرق دارند؛ آنان، به دلیل نفوذی 

را  اطالعاتی  می توانند،  یافته اند،  عمومی  افکار  در  که 

و  باشد  حکومت ها  علیه  هم  که  بدهند  مردم  خورد  به 

به واقع،  استفاده شود.  آن  از  مردم  علیه  اوقات  اکرث  هم 

عنر  توانسته اند  که  هستند  اشخاصی  سلیربیتی ها، 

کلیدی در بدنه ی یک شبکه  بوده و از آن به انواع مختلف 

استفاده کنند.

از  می توان  را  استفاده  مورد  شبکه ی  خصوصیات  متام 

رفتارهای یک سلیربیتی، یافت. آنان، شاید کوچک ترین 

عنر یک شبکه نباشند اما؛ نزدیک ترین عنر ازلحاظ 

ویژگی ها، به شبکه ی مورد استفاده شان هستند.

شد؛  گفته  ستون،  همین  در  بارها  که  هامن گونه 

اخالق ساز  فیس بوک،  به خصوص  اجتامعی  شبکه های 

آنالین،  جامعه ی  بین  رفته رفته  که  اخالق  این  است. 

روی  از  نه  می شود،  اجتامعی  رفتار  و  دیدگاه  به  تبدیل 

نیازهای ساختگی شکل  از روی  برعکس  واقعی که  نیاز 

می گیرد.

نیازهایی که در زندگی آفالین، ریشه ی واقعی ندارد اما؛ 

به دلیل اهمیت روز افزون ارزش های مجازی و رو آوردن به 

زندگی در شبکه های اجتامعی، به نحوی با آن چه واقعاً به 

آن نیاز داریم، جابه جا شده اند.

در  شهرت  است؛  شهرت  کسب  ارزش ها،  آن  از  یکی  

زندگی واقعی، می تواند حتا آزاردهنده باشد اما؛ با حضور 

از بین می رود و طمع  آزار  در شبکه های اجتامعی، این 

در فضای  به دلیلی  بیشرت  را خلق می کند. طمع  بیشرت 

مجازی رشد یافته است که زمینه ی انباشت آن به اندازه ی 

هر فرد جامعه وجود دارد. شام با این که در خانه و یا دفرت 

ارتباط  در  جامعه  افراد  با  می توانید  نشسته اید،  کارتان 

باشید.

واقعی  زندگی  در  سطح،  این  در  جامعه  افراد  با  ارتباط 

شبکه های  حالی که  در  ممکن؛  نه  و  است  الزمی  نه  

اجتامعی، کسب شهرت، دیده شدن و مورد پسند بودن را 

یکی از الزمه های زندگی آنالین ساخته است.

مثل  آنالین،  جامعه  در  شهرت  بدون  زیسنت  درواقع، 

عکسی  منی توان  است.  رسمایه  و  درآمد  بدون  زیسنت 

گذاشت و خواهان دیده شدن آن نبود و همین طور چیزی 

را نوشت ولی نخواست که خوانده شود.

خوی  که  فهمیده اند  کنرتل،  دستگاه های  و  حکومت ها 

آنان  است؛  چگونه  اجتامعی  شبکه های  در  زندگی 

راه  را  فکر  اتاق های  عمومی،  افکار  به  جهت دادن  برای 

باشند  موفق  همیشه  منی توانند  این که  با  انداخته اند. 

نظم  همین  خوی  اسیر  خود  موارد،  از  بسیاری  در  و 

نشان  که  هست  مواردی  اما؛  می شوند  استقراریافته 

که  است  شده  رو  چنان  ما  اجتامعی  ذهنیت  می دهد، 

به  راحتی می توان، برنامه ای را برای منحرف ساخنت اش 

طرح ریزی کرد.

برای تان از روزهایی می نویسم که یک رسی از اعرتاض ها 

بود؛  گرفته  شکل  ایران  در  اسالمی  جمهوری  علیه 

برابر  در  را  ایران  حکومت  می توانست  که  اعرتاض هایی 

به  یا الاقل محکوم  و  افغانستانی رسزنش کند  مهاجران 

بی عدالتی بسازد.

متأسفانه، چون این حکومت بارها از ترفندهای انحرافی 

نسبت می داد. اکنون، یسنا دو رابطه به موضوع نخست 

به  بر بی توجهی  مبنا  علیه جمهوری اسالمی  اعرتاض ها 

بود  کرونا  به  مبتال  هم  داشت؛  مهاجر  کرونایی  بیامران 

مثل  که  شخصی  مانده-  دور  وطنش  از  که  کسی  هم  و 

برای  گزینه  بهرتین  پس  می کرد-  زندگی  مهاجر  یک 

وارونه سازی افکار عمومی شده بود.

با  روحانی  حسن  ایران،  جمهوری  رییس  متاس  از  پس 

در  کشورش  به  بی توجهی  نسبت  گالیه ها  یسنا،  یعقوب 

قبال مهاجران، کاهش یافت و حتا از بین رفت. جمهوری 

افکار  سلیربیتی،  یک  از  استفاده  با  توانست،  اسالمی 

کرده  کنرتل  به خود  نسبت  را  افغانستان  در  عمومی 

راه  از  فقط  کاری،  چنین  و  قدرت  بسازد  منحرف  حتا  و 

شبکه های اجتامعی قابل اعامل بود.

حاال، چند روزی است که جناب یسنا، کتاب جدیدش را 

تألیف  انتقاد کرده اند که  او  بر  نیز  منترش کرده؛ عده ای 

کتاب را با معیارهای درست پیش نربده است. بخشی از 

انتقاد شامل عدم ذکر منابع در کتاب است که تشبیه به 

  قرآن شده است. آقای یسنا، منتقدان خود را به توهین بر 

خود و قرآن  کریم، متهم کرده و خواهان پیگرد قانونی از 

سوی حکومت شده است.

اما؛ نکته ای که بسیار مهم است، برخورد نخست ایشان 

-قبل از درخواست پیگرد قانونی- با یکی از منتقدان شان 

که وی را متهم به تبلیغ غیراصولی کرده، بود. یسنا گفته 

بود؛ شام هم اکنون، خود در حال تبلیغ کار من هستید؛ 

افراد  از  بسیاری  که  باشم  این  به  متهم  من  اگر  یعنی، 

شام،  وجود  با  باشم،  کرده  تشویق  کتابم  تبلیغ  برای  را 

نیازی به آن ندارم؛ چون شام می توانید با دامن زدن این 

مباحث، در حد کافی مرا به  شهرت برسانید.

یعقوب یسنا که خود، مدعی روشنگری و نقد روشنفکری 

در افغانستان است، درنهایت برای دفاع از خود به تکفیر 

و افراطیت دینی پناه برد؛ آن هم فقط برای این که فرصتی 

برای به  شهرت رساندن کتاب جدیدش پیدا کند. اکنون 

گذشته،  برخالف  اما؛  افتاده  زبان ها  رس  بر  او  دیگر  بار 

چهره ی ضدمردمی دارد؛ ضد مردمی که در گذشته برای 

و  عکس  از  پر  را  اجتامعی  صفحه های  او،  جان  نجات 

دادخواهی کرده بودند.

این طمع شهرت است؛ طمعی که خوب و بد منی شناسد 

و فقط می خواهد بر رس زبان بیافتد. نیاز معقولی به آن 

او  است؛  همین  آنالین  زنده ی  غریزه ی  اما  ندارد؛  وجود 

بدون نیازهای واقعی، دور از واقعیت زندگی می کند.
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