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تاریخ ولنتاین یا روز عاشقان

بیستویکسال
تنهایــی
به دستانش نگاه کردم،
انگشتان چروکیده و الغرش
را درهم میفشرد...

همهساله در چهاردهم فبروری از ولنتاین
یا روز عشاق در امریکا و بیشتر کشورهای
جهان تجلیل میشود .در این روز تحفههایی
مانند شیرینی ،گل و  ...میان «عاشق و
معشوق» ردوبدل میشود...
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تحلیل

باخت اتمر به
طالبان؛ افغانستان
به وزیر خارجهای
توانمند نیاز دارد

افغانستان ازجمله کشورهایی است
که از سیاستگذاریها و اوضاع
سیاسی آمریکا به گونهی مستقیم
تأثیر میپذیرد .گرچه تأثیر آمریکا بر
همهی کشورهای جهان و جامعهی
بینامللل قابلانکار نیست؛ اما از
آنجایی که دولت آمریکا مهمترین
همکار اسرتاتژیک افغانستان و
بزرگترین حامی بیناملللی آن
است ،تأثیرات بیشرت و عمیقتری بر
اوضاع سیاسی افغانستان دارد.
با روی کار آمدن دولت جدید در
آمریکا ،ما شاهد ایجاد یک چرخش
رسیع و گسرتده در متام ابعاد
سیاستگذاریهای آمریکا هستیم.
مسئلهی افغانستان و جنگوصلح
در آن نیز یکی از مواردی است که
دستخوش رویکردهای جدید در
سیاست خارجی آمریکا شده است.
جو بایدن ،رییس جمهور این کشور،
در اولین دیدارش از پنتاگون ،بر
دیپلوماسی بهعنوان ابزار نخست
دولتداری آمریکا تأکید کرد...
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حکمتیار؛
رویای باز زایی
قدرت از دسترفته

 32سال پس از خروج شوروی؛

افغانستانهنوزمیزبان جنگ است

در روزهای گذشته که وضعیت
سیاسی-اجتامعی افغانستان از
یکونیم دههی گذشته ،آشفتهتر
و غیرقابل پیشبینیتر شده است،
هر جنگجویی که دستش از تفنگ
کوتاه مانده است ،میل دارد با چنگ
زدن به پایههای قدرتش –پایههای
مردمی ،پایههای بیرونی -قدرت
ازدستدادهاش را به دست بیاورد.
گلبدین حکمتیار ،رییس حزب
اسالمی و از رشیکان جنگ داخلی
افغانستان نیز ،در تالش آن است که
فرصت را از دست نداده و از وضعیت
گلآلود کنونی کشور ،ماهی
دلخواهش را صید کند.
حکمتیار میخواهد با مسلح کردن
افراد ازدستدادهاش ،دوباره حزب
اسالمی را به یکی از احزاب فعال
جنگی بدل کند تا برای رسیدن به
اهدافش در برابر...
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غنی:فرصتبرایختم
جنگورسیدنبهصلح
فراهمشدهاست
ر�ییسجمهور غنی ،به مردم
افغانستان اطمینان داده است
که صلح دوامدار...
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پس از کرونا دچار

شدهام

«پس از مبتال شدن به این ویروس ،نمیتوانم مانند قبل ورزش
�کنم ،در جریان تمرین نفستنگی برم �پیش میشه .استرس و
افسردگیای که در آن زمان داشتم تا هنوز همراهم است...».

کمیسیون مستقل
حقوق بشر ،خواهان
از سرگيری فوری
گفتوگوهای صلح شد

جهان

خبر

پاکستان :له ترټولو په لنډه الر مو مرکزي آسیا
ته سوداګري پيل کړه
پاکسـتان وایي لـه ترټولو نیـژدې الرې
یـې مرکـزي آسـیا تـه سـوداګري پیـل
کـړه .د افغانسـتان لـه پـاره پاکسـتان
ځانګـړي اسـتازي محمـد صـادق
ویلي غلام خان بنـدر د افغانسـتان او
پاکسـتان ترمنـځ د سـوداګرۍ تـر ټولو
لنـډه الر ده.
هغـه پـر خپـل ټویتر لیـکيل «:مرکزي
آسـیا تـه لومړنـۍ ترانزیټـي محمولـه
تېـره ورځ لـه غلام خـان بنـدر تېـره
شـوه .دا د پاکسـتان د سـواحلو،
افغانسـتان ترمنـځ او مرکـزي آسـیا تـه
ترټولـو لنـډه الره ده».
د پاکسـتان اسـتازي ویلي دا الره به د
خوسـت او شمايل وزیرسـتان خلکو ته
د کار زمینـه هـم برابره کړي.
د پاکسـتان د سـوداګرۍ لومړنـی
ترانزیتـي ټولګـه لـه تورخـم الرې نـه،
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بلکـې پـه خوسـت کـې د غلام خـان
بنـدر لـه الرې روانـه شـوې ده.
غلام خـان تـر تورخم او سـپین بولدک
وروسـته د سـوداګرۍ درېیمـه الره بلل
کیـږي چـې ویـل کیـږي د پاکسـتان
ترټولـو سوداګریزښـار کراچـۍ تـه لـه
تورخـم او سـپین بولدک نیـږدې پروت
دی .د غلام خـان الره د تېـرکال پـه
جـون کـې د افغـان چارواکـو لـه خـوا
پرانیسـتل شـوه ،خـو د کرونـا ویـروس
د خپرېـدو د ډېـروايل د مخنیـوي پـه
موخـه پـرې فعالیـت درېدلـی و.
د افغانسـتان دولـت متـه لـري چې دا
الر بـه د ختیـزې او مرکزي اسـیا ترمنځ
د سـوداګریزۍ او راکـړې ورکـړې پـه
وده کـې د پـام وړ مرسـته وکـړي او
افغانسـتان تـه بـه د ترانزیـت لـه وجـې
یـوه عایـدايت رسچینـه يش.

سنای امریکا دونالد ترامپ را تبرئه کرد
سـنای امریکا ،دونالد ترامـپ ،رییسجمهور
پیشـین امریـکا را از اتهـام تحریـک بـه
شـورش هوادارانـش ،تربئـه کـرد.
در نشسـت روز شـنبه ( 25دلـو13 /
فربوری) مجلس سـنای امریکا 57 ،سـناتور
بـه محکومیـت دونالـد ترامـپ رای
مثبـت دادنـد و  43سـناتور دیگـر ،بـا
محکومیـت او مخالفـت کردنـد کـه در
نهایـت دونالـد از اتهـام تحریـک بـه
شـورش ،تربئـه شـد.
بـرای محکومیـت دونالـد ترامـپ در
سـنا ،بایـد  17سـناتور جمهوریخـواه
بـا دموکراتهـا یکجـا میشـدند؛ امـا
در نشسـت محکومیـت او 7 ،سـناتور
جمهوریخـواه بـا دموکراتهـا یکجـا
شـدند.
میـچ مـک کانـل ،رهبر جمهوریخواهـان
در مجلـس سـنا ،پـس از پایـان رایگیـری،
از اقدامـات دونالـد ترامـپ در روز حملـه بـه
کنگره انتقاد کرد و او را مسـئول رویدادهای

حملـه بـه کنگره دانسـت.
آقـای مـک کانـل گفـت« :مـن بـه تربئـهی
دونالـد ترامـپ رای دادم؛ زیـرا کـه او دیگـر
رییسجمهـور نیسـت و یـک شـهروند عادی
و سـنا بـه لحـاظ قانونـی ،چنیـن حقـی را

نـدارد .او اکنـون میتوانـد بـه عنـوان یـک
شـهروند عـادی در دادگاه مـورد تعقیب قرار
بگیـرد».
دونالد ترامپ ساعتی پس از تربئهی خود

در مجلس سنا ،در بیانیهای از این موضوع
استقبال کرد و از تیم حقوقی و منایندگانی
که در کنگره از او دفاع کردند ،تشکری کرد.
ترامپ در این بیانیه گفت« :جنبش تاریخی،
مهینپرستانه و زیبای ما برای بازگرداندن
امریکا ،تازه آغاز شده است .در ماههای
آینده چیزهای زیادی هست که با شام
در میان خواهم گذاشت».
پس از حملهی شامری از هواداران
دونالد ترامپ به کنگره در ششم
جنوری ،چهار نفر و یک مامور پولیس
کشته شدند .مجلس منایندگان ،ترامپ
را به تحریک هوادارانش متهم کرد و
طرح استیضاح او را مطرح کردند و پس
از آن ،طرح دومین استیضاح ترامپ را به
مجلس سنای امریکا ارایه کرد.
دونالد ترامپ ،نخستین رییسجمهور در
تاریخ امریکا است که دو بار استیضاح
میشود؛ او در هر دو استیضاح خود تربئه
شده است.
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جنگ یا صلح دوامدار؛
غنی از چه سخن میگوید؟

گفتوگوهـای صلح افغانسـتان نسـبت بـه هر زمانـی پیچیدهتر
و بـا ابهامات جدیدی روبهرو شـده اسـت .از ایـنرو نگرانیهای
بیشماری در رابطـه بـه صلـح افغانسـتان وجـود دارد.
حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان در کنفرانـس
مطبوعاتـیای کـه بـا رییـس امنیـت ملـی و معـاون وزارت دفاع
در دفتر ایـن شـورا روز شـنبه بـه تاریـخ بیسـتوچهارم حـوت
گرفتـه بـود ،طالبـان را متهـم بـه پیـروی از پاکسـتان کـرده و
گفتـه اسـت کـه طالبـان به دنبـال قـدرت مطلق در افغانسـتان
هسـتند و توقـع میرفـت بـا آزادی زندانیان طالب ،خشـونتها
کاهـش یابـد؛ امـا این توقع بـرآورده نشـد و از همیـن رو ،آزادی
دوب�ارهی طالب�ان هی�چ تأثی�ری ب�ر روند صل�ح نخواهد داش�ت.
از گفتههـای مشـاور شـورای امنیـت کشـور هویـدا میشـود
کـه آنچـه در دوحـه جریـان دارد بهجـز هـدر دادن وقـت
چیـز دیگـری نیسـت؛ امـا هیئـت دولـت افغانسـتان در دوحـه
بـهرس میبـرد ،هیئـت طالبـان در سـفر .بـا ایـن حـال هیـچ
حرفوحدیـث تـازهای در مـورد گفتوگوهـای صلـح افغانسـتان
بـهمیـان نیامده اسـت .چندی پیـش داکرت طالـب عضو هیئت
گفتوگوکننـده صلـح در صفحـهی فیسبـوک خـود نگاشـته
بـود کـه مـا مرشوعیـت جنـگ در میـز گفتوگـو را از طالبـان
گرفتهایـم.
وقتـی طالبـان از پاکسـتان پیـروی میکننـد و حـارض بـه
گفتوگـو نیسـتند ،دنبـال قـدرت مطلـق در کشـور هسـتند و
مرشوعیـت جنـگ از ایـن گـروه در میـز گفتوگوهـای صلـح
گرفتـه شـده اسـت ،همچنـان وقتـی هیئـت ایـن گروه در سـفر
بـه رس میبـرد؛ نبایـد هیئـت دولـت افغانسـتان در دوحـه بهرس
ببرد و بایـد بـه کشـور باز گـردد؛ زیرا با بـودن هیئـت در دوحه،
دیپلوماسـی کشـور در مقابـل یـک گـروه خشـن ضعیـف معلـوم
میشـود .بایـد دولـت افغانسـتان از حربـهی دیگـر در مقابـل
طالبـان اسـتفاده کنـد وگرنـه پـس از صلـح ،ماننـد حکمتیـار
دولـت را اخطـار بـه فروپاشـی خواهنـد داد.
دیـروز در  26دلـو بـه مناسـبت سـیودومین سـالروز خـروج
نیروهـای شـوروی پیشـین از افغانسـتان؛ رهبران سیاسـی
یکییکـی صاحـب تریبـون شـدند و در مـورد گفتوگوهـای
صلـح افغانسـتان اظهارنظـر کردنـد کـه فضـا را بیشتر از پیـش
بغرنجتـر و مـردم افغانسـتان را نگـران وضعیـت کشـور کـرده
اسـت .گلبدیـن حکمتیـار رهبر حـزب اسلامی دیـروز بـه
مناسـب خروج نیروهای شـوروی سـابق از کشـور در سـخرنانی
خـود اظهـار داشـت کـه سـیهزار زندانـی حـزب اسلامی در
زندانهـای دولـت بـه رس میبـرد و پـس از توافـق ایـن حـزب
بـا دولـت نیـز صـد زندانـی دیگـر از سـوی دولـت گرفتـار شـده
اسـت .وی اظهـار داشـت کـه اگـر دولـت زندانیان ایـن حزب را
رهـا نکنـد با تظاهـرات و گردهامیی دولت را فرو میپاشـاند .او
ادامـه داد کـه دولـت بایـدن از توافقنامـهی صلح عقبنشـینی
کـرده کـه تصمیـم عجوالنـه از سـوی بایـدن اسـت.
دولـت افغانسـتان اگـر بـا نیـت صلحخواهـی ،متـام مجرمـان
جنگـی را ببخشـد و از اتهاماتشـان بـدون عدالـت کیفـری
بگـذرد ،بـه مفهـوم نهادینهکـردن بیعدالتـی در کشـور اسـت
امـا؛ ایـن برخـورد دولـت بـا رسان گروههـای دهشـتافگن بـه
نحـوی نهادینـه کـردن دهشـتافگنی اسـت ،چـرا کـه متـام
دهشـتافگنان ایـن تصـور را بنـا میکننـد کـه بـا انـدک فشـار
و پیـش کـردن دسـت صلـح ،از آنچـه انجـام دادهانـد تربئـه
خواهنـد شـد.
در سـوی دیگـر ،رییـس جمهـور غنـی در پیامـی بـه مناسـبت
سـیودومین سـالروز خـروج نیروهـای شـوروی پیشـین از
افغانسـتان ،گفتـه اسـت« :هـدف از جهـاد مـردم ،ایـن بـود که
پـس از خـروج نیروهـای شـوروی ،در افغانسـتان یـک نظـام بـه
خواسـت ملـت بـه میـان بیایـد تـا نهادهـای ملـی و نظامـی را
تقوی�ت و از آن حفاظ�ت کن�د ».رییـس جمهور غنـی در ادامهی
سـخنهایش اشـاره بـه ایـن موضـوع کـرد :در افغانسـتان صلح
برقـرار خواهـد شـد و آنهـم دوامدار خواهـد بـود.
دولـت بـا برخـورد عجوالنه اشـخاصی مانند حکمتیـار را تطهیر
کـرد و بنـای صلـح را گذاشـت؛ امـا حکمتیار در داخل سـاختار
بـه دشـمن درجهیـک نظـام بدل شـده اسـت .بـا این وجـود چه
ضامنتـی وجـود دارد کـه طالبـان بـا پذیرفتن صلـح رس جنـگ
را بـا مـردم افغانسـتان نگیرنـد .رییـس جمهـور غنـی زمانـی که
از صلـح دوامدار سـخن میگویـد ،طـرح او بـرای آینـدهی صلح
چیسـت؟ آیـا طـرح او تطهیـر مجرمـان جنگـی اسـت ،آنچـه
دولـت بـا حکمتیار انجـام داد؟
از شـواهد و اظهارنظرهـای مشـاور امنیـت ملـی برمیآیـد کـه
طالبـان در گفتوگوهـای صلـح جـدی نیسـتند و دامـان جنگ
در افغانسـتان بـه درازا کشـیده خواهـد شـد .دولت افغانسـتان
بایـد راههـای دیگـری را در پیـش بگیـرد (دیپلوماتیـک) تـا
دولتهـای حامـی طالبـان زیـر فشـار برونـد ،در غیـر ایـن
صـورت؛ افغانسـتان برعکـس گفتههـای غنـی درگیـر «جنـگ
دوامدار» خواهـد شـد و هیـچ ضامنتـی نیـز وجـود نـدارد کـه
طالبـان گروهـی یکدسـت و تحـت یـک فرمـان باشـد .اگـر
اینچنیـن نباشـد ،اکرثیت طالبان انشـعاب کرده بـه گروههای
دیگـر میپیوندنـد کـه خود شـعلهی جنگ دیگر را در کشـور در
میدهـد.
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 32سال پس از خروج شوروی؛
افغانستان هنوز میزبان جنگ است
عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

در گرماگرم مسئلهی صلح و جنگ افغانستان ،ارگ،
سیاستمداران و شهروندان کشور ،سیودومین
سالروز خروج قشون رسخ شوروی را تجلیل کردند.
آخرین گروه ارتش اتحاد جامهیر شوروی ،در  26دلو
سال  ۱۳۶۷خورشیدی ،افغانستان را ترک کرد و به
حضور دهسالهشان در این کشور ،پایان دادند.
رییسجمهور غنی ،روز گذشته (دوشنبه 26 ،دلو)،
در پیامی به این مناسبت گفت که هدف از جهاد
مردم ،این بود که پس از خروج نیروهای شوروی ،در
افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید
تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آن حفاظت
کند.
آقای غنی 31 ،سال پس از خروج نیروهای شوروی،
اکنون میگوید که این خروج مسئوالنه نبود؛ زیرا آن
زمان هیچ تدبیری برای آیندهی افغانستان در نظر

گرفته نشد و به همین دلیل ،افغانستان وارد جنگ
داخلی چندبعدی شد.
او میگوید که حاال برای افغانستان فرصت پایان
دادن به جنگ و تأمین صلح فراهم شده؛ صلحی
که در آن ،نهادهای نظامی و ملکی حفظ و بیشرت از
پیش تقویت شود؛ صلحی که کودکان ،زنان ،جوانان
و متام مردم از آن بهره بربند.
گفتنی است ،پروندهی صلح افغانستان که دستکم
سه سال پیش به دست امریکا باز شد ،اکنون روی
یک میز خالی در قطر است .با این حال ،آقای
غنی در پیام روز گذشتهی خود به شهروندان کشور
اطمینان داد که هرچند در حال حارض ،بسیاری
باورها بر این است که صلح در افغانستان برقرار
نخواهد شد؛ اما صلح برقرار خواهد شد و آنهم
دوامدار خواهد بود.
حکومت و شهروندان افغانستان در حالی از
سیودومین سالروز خروج نیروهای شوروی پیشین
گرامیداشت میکنند که از آن روز تا حال ،این کشور
در آتش جنگ با تروریزم میسوزد .این جنگ  20سال
پیش پای امریکا را به افغانستان کشاند؛ کشوری که
این روزها در رساشیب خروج در افغانستان است.
مطابق توافقنامهی امریکا-طالبان تا دو ماه و چند
روز دیگر ،امریکا باید به گونهی کامل نیروهای
خود را از افغانستان بیرون کند؛ اما تا جایی که
دیده میشود ،جو بایدن ،رییسجمهور امریکا
چندان متایلی به خروج از افغانستان ندارد؛ چیزی
که میتواند تضمینکنندهی ادامهی جنگ در این
کشور باشد.
در گوشههای مختلف از پایتخت روز گذشته
مراسمهایی به مناسبت خروج نیروهای شوروی برگزار

شده بود .حزب اسالمی به رهربی گلبدین حکمتیار
نیز به همین مناسبت برنامهای برگزار کرد .آقای
حکمتیار که چهار سال پیش دست از سالح برداشت
و توافقنامهای را با دولت امضا کرد ،این روزها موضع
ضد حکومتی گرفته و میگوید که عقبنشینی
جو بایدن از توافقنامهی دوحه با طالبان و حضور
نیروهای این کشور در افغانستان پس از ماه می،
هیچ توجیه عقالنی و منطقی ندارد.
او تأکید کرد که امریکا هیچ گزینهای دیگر جز ترک
افغانستان ندارد و ادامهی حضور آنها در این کشور،
هیچ دستآوردی برای امریکا نخواهد داشت.
رهرب حزب اسالمی در صحبتهای روز گذشته خود
به نحوی گفت که با موقف تازهی طالبان مبنی بر
تشکیل حکومت موقت در افغانستان موافق است.
«طالبان اعالم کردند که اگر غنی استعفا دهد،
حارضند حکومت موقت را بپذیرند .بیشرت از این
ممکن نیست که طالبان از خودگذری کنند».
از سویی هم او حکومت را به عهدشکنی توافقنامه با
حزب اسالمی متهم کرد و گفت که اگر رییسجمهور
غنی ،زندانیان این حزب را آزاد نکند ،ارگ را محارصه

اراده ملت به میان آمده است .مرشوعیت ملی و
بیناملللی دارد .مردم از نظام خود به گونه کامل
حامیت میکنند .مردم به دلیل تجربهی تلخ گذشته
به حامیت از این نظام ایستادهاند».
شاه حسین مرتضوی ،یکی از مشاوران رییسجمهور
نیز گفته است که مردم در انتخابات ریاستجمهوری
از آقای حکمتیار حامیت نکردند« .زورگویی در
عرص دموکراسی نشان از بیگانگی از واقعیتهای
افغانستان نوین است».
با این حال ،شامری از آگاهان سیاسی به این باورند
که حکمتیار و حلقهی دور و بر او ،منافع خود را در
فروپاشی نظام و آمدن حکومت میبینند.
دولت و طالبان بر طبل جنگ میکوبند!
در حالی که تا یک ماه و چند روز دیگر جنگ بهاری
میان افراد طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان از
رس گرفته میشود و اینطرف مسئله صلح نیز چندان
پیرشفت برجستهای ندارد؛ شامری از چهرههای
پیشین استخباراتی کشور میگویند که دولت و
طالبان ،هیچیک برای آمدن صلح تا این جای کار
صادق نبودند و نیستند.

و ارگنشینان را بیرون خواهند کرد.
حکمتیارگفت« :با گوشهای باز بشنوید ،شام که
حامیت نیروهای اجنبی مغرورتان ساخته است ،در
آینده نزدیک ،شاهد تظاهرات پرشکوه در جادههای
کابل که به ارگ برسد خواهید بود .اگر عقلتان به
رستان نیاید ،این حرکت منجر به این خواهد شد که
بساطتان جمع شود».
واکنش ارگ اما این بود که مردم افغانستان اجازه

رحمتالله نبیل ،رییس پیشین امنیت ملی
افغانستان ،در برگهی توییرتش نوشته است« :در اين
روزها هر دو طرف بر طبل جنگ ميكوبند! از هامن
ابتدا براى مردم افغانستان آشكار بود كه هر دو جانب
در مذاكرات صلح صادق نبودند/نيستند! يك جانب
مىكشد و جانب ديگر فقط مىشامرد».
آقای نبیل ،تأکید کرده است که در اين جنگ
فرسايىش بازيگران اصىل ديگراناند ،تنها مردم
افغانستان است که این وسط قرباىن اين جنگ
خواهند بود.
به باور او ،هرچند که امریکا نخواهد گذاشت كه
امارت اسالمى طالبان حاكم شود؛ اما در عین حال
اين کشور دوام «اين جمهوريت لرزان» را نيز تضمني
كرده منيتواند.
از سویی هم مقامهای دولت افغانستان ،میگویند
که مترکز طالبان بهجای صلح ،بیشرت روی آمادگی
برای جنگ بهاری است .همین سه روز پیش بود
که محمد محقق ،مشاور امنیتی رییسجمهور گفت
که جنگجویان طالب در حال فراگیری آموزشهای
نظامی در پاکستان بهرس میبرند و برای آغاز جنگ
در فصل بهار آمادگی میگیرند.
آقای محقق تأکید کرد ،در صورتی که تا فصل بهار
روند صلح به نتیجه نرسد ،جنگهای بیسابقهای
آغاز خواهد شد ،به همین دلیل ،دولت باید خود را
هم برای برقراری صلح و از سویی برای دفاع از مردم
آماده بسازد.
از آنجایی که فعالً گفتوگوهای صلح در دوحه به
بنبست رسیده ،آگاهان سیاسی نیز میگویند؛
اگر این روند به نتیجه نرسد ،دولت و طالبان هر
دو برای جنگ آمادگی میگیرند و این یعنی ادامه
خونریزیها.

در گوشههای مختلف از پایتخت روز
گذشته مراسمهایی به مناسبت خروج
نیروهای شوروی برگزار شده بود .حزب
اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز به
همین مناسبت برنامهای برگزار کرد .آقای
حکمتیار که چهار سال �پیش دست از
سالح برداشت و توافقنامهای را با دولت
امضا کرد ،این روزها موضع ضد حکومتی
گرفته و میگوید که عقبنشینی جو بایدن
از توافقنامهی دوحه با طالبان و حضور
نیروهای این کشور در افغانستان پس
از ماه می ،هیچ توجیه عقالنی و منطقی
ندارد.
منیدهند که کسی با زور باالی آنها حکومت کند و
داخل ارگ ریاستجمهوری شود.
دواخان مینهپال ،معاون سخنگوی ریاستجمهوری
در برگهی توییرتش نوشته است که تنها نیروهای
امنیتی و دفاعی افغانستان است که حق استعامل
قوا را دارد.
آقای مینهپال میگوید« :نظام کنونی بر اساس
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طاهر احمدی
صبح کابل

در شهر کابل چند روز قبل از چهاردهم فربوری ،وضعیت
گلفروشها و دستفروشهای شهر تغییر میکند .همهی
اینها برای آمادگی تجلیل از روز عاشقان (ولنتاین) است.
با وجود اینکه داشنت روابط عاطفی-جنسی از نیازهای
انسانی است اما ظاهرا ً  14فربوری تنها روزی است که
برای یادآوری روابط عاطفی-جنسی ،راهش را در جامعهی
ما باز کرده است.
محمود دولتآبادی ،نویسندهی ایرانی در قسمتی از
رمان «کلیدر» ،مینویسد« :حتا اگر در عمرت زنی ندیده
باشی ،بازهم به یک زن فکر میکنی .حتا اگر قدرت
مردی نداشته باشی ،بازهم به یک زن فکر میکنی .یک
زن؛ یک زن! برای چه! برای چه ستار؟ یک رمزی در این
کار باید باشد؟ برای این نیست که مرد بهتنهایی ،یک
نیمه است؟ یک لنگ؟» او این جمالت را از زبان نادعلی،
یکی از شخصیتهای داستان میآورد .در واقع میخواهد
بگوید که آدمی ناتکمیل است و تنها با جنس مخالف خود،
تکمیل میشود و آرامش مییابد .او بهخوبی از زبان یک
مرد ،نیاز عاطفی مردان را منایانده است .هامنگونه دولت
آبادی مینویسد ،این نیاز جزء جداییناپذیر زندگی مردان
است .در جانب دیگر ،حقیقت تاریخ نشان میدهد که زنان
نیز مانند مردان نیازمند داشنت رابطه و معاشقه با جنس
مخالف خوداند .پس داشنت روابط عاطفی-جنسی ،ریشه
در نیازهای ذاتی انسانها دارد .نیازهای ذاتی انسانها با
رسکوب نابود منیشود ،بلکه ممکن است بهنوع دیگری رس
بیرون آورد.
عشق آنگونه که در افسانهها آمده است ،کمرت اتفاق
میافتد اما آنگونه که دگرجنسخواهی ایجاب میکند،

هیچ جامعهای بدون عشق نیست .اعضای هر جامع های
نیازمند داشنت ارتباط با دیگران است .این مسئله قبل از
آنکه انتخاب باشد ،رضورت و نیازمندی است .روابطی که
ممکن است افراد باهم برقرار کنند ،یکیهم روابط عاطفی
آمیخته به شهوت جنسی است.
نظر بهگفتههای زیگموند فروید ،روانشناس مشهور جهان،
میل جنسی از آوان کودکی در شخص وجود دارد .فروید بر
این عقیده بود که کودکان هم نیاز جنسی دارند و همین
نیاز متایل آنها را به یکی از والدینشان زیاد میکند.
یعنی کودک دخرت بهطرف پدر گرایش دارد و کودک پرس
بهطرف مادر .این میل جنسی در آوان نوجوانی از مادر یا
پدر ،بهدیگری انتقال میکند .از این پس دخرت نوجوان
یا پرس نوجوان بهدنبال شخص دیگری از جنس مخالف
خودش است ،تا با او معاشقه کرده و از لحاظ جنسی و
عاطفی ارضا شود .این دگرجنس خواهی جوانان ،معموالً
بهروشهای مشخصی صورت میگیرد؛ روشهایی که
جامعه پیش پایشان میگذارد.
معمولترین روش ،ازدواج است .ازدواج با آنکه منجر به
رشیکشدن دو فرد از دو جنس است ،نیازمندیهای
دیگری را نیز بهبار میآورد .در واقع دلربانی که باهم
ازدواج میکنند ،در نقشهای جدیدتری ،بهعنوان عروس،
داماد ،پدر ،مادر و ...ظاهر میشوند .بهاین صورت،
احتامل میرود نقش عاطفی طرفین ،تحت تاثیر مشکالت
اجتامعی و نقشهای جدیدشان ،کمرنگ شود .اما چون
در این حالت ،عشق رمانتیک که رسارس لذت و عاطفه
باشد ،دستیافتنی نیست؛ بههامن پیوند ازدواج خود تن
میدهند و نیازهای جنسی همدیگر را رفع میکنند.

عواطف دلربان ،پس از ازدواج تضعیف میشود؛ بنا بر
همین واقعیت هرچیزی که این عواطف را تجدید و تقویت
کند ،خوشآیند و قابل پذیریش زوجها است .روی این
لحاظ افراد ،این روز را تجلیل میکنند .بخش دیگر قضیه
بر میگردد به نوجوانان و جوانان مجرد .نظر بهگفتههای
فروید ،میل جنسی فرد ،پس از کودکی ،نهدر والدین؛ بلکه
به شخصی غیر از آنها انتقال مییابد .نظر بهاین گفتهها،
هر فرد دیگرجنسخواه و مجرد ،خودآگاه یا ناخودآگاه
بهدنبال یافنت جفتی برای خود است .هرمجردی با فرض
اینکه هیچ مشکلی فراراه جفتیابیشان نباشد ،نظر
بهطبیعت ذاتی خود ،خواستار دلربیابی است.
با اینحال ،فرهنگها روشهای خاصی را به افراد برای
جفتیابی پیشنهاد میکند .قریب متام روشهایی که
فرهنگها پیشنهاد میکند ،بهآسانی دستیافتنی نیست؛
چون مسیری است که در آن بیشرت افراد یکجامعه حرکت
میکنند و واقعیت این است که وضعیت بهنوعی دشوار
میشود .بههمین خاطر است که در همین کابل یا هرجای
دیگر ،فرد ثرومتند ،با تحصیل و زیبا ،چانس بسیار بهرتی
نسبت به جوان بیکار و تحصیل نیافته ،در دلربیابی دارد.
افراد منیتوانند با گرایشهای ذاتی خود مقابله کنند؛
بههمین دلیل از هر راه ممکن تالش میکنند این
نیازهایشان را رفع کنند .اصوال روز ولنتاین بر داستانی
با چنین زمینهای -حاال واقعی یا غیر واقعی -بنا شده است.
ریشهی تجلیل از این روز ،به یونان باستان بر میگردد؛ اما
ولنتاین نام اسقفی است که گفته میشود در  270میالدی،
از امر امپراتور روم ،کالدیوس رسپیچی کرد .کالدیوس،
ازدواج جوانان را منع کرده بود؛ چون میپنداشت که افراد
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متاهل رسبازان خوبی نیستند؛ اما اسقف ولنتاین ،بهصورت
مخفیانه ازدواج زوجهای جوان را برگزار میکرد .زمانی
که کالدیوس از کار ولنتاین آگاه میشود ،او را بهزندان
میاندازد .ولنتاین عاشق دخرت زندانبان میشود و
رسانجام ،قبل از آنکه بهدلرب خودش برسد ،بهقتل رسانده
میشود.
بعدها در قرن پنجم میالدی 14 ،فربوری را بهیاد بود از
جانباخنت اسقف ولنتاین ،نامگذاری کردند .اکنون پس از
قرنها ،از این روز در شهرهای مختلف دنیا تجلیل میشود.
در واقع ،چهاردهم فربوری هرسال بهانهای برای اظهار
عالقه ،تجدید و تقویت عالقه میان دلربان است.
با وجود آنکه در بعضی کشورها ،محدودیتهایی علیه
تجلیل از این روز اعامل شده است اما همچنان افراد،
بخصوص جوانان این روز را تجلیل میکنند .شهر کابل
نیز در این روز رنگ دیگری بهخود میگیرد .با وجود اینکه
گرایشهایی نیز وجود دارد که تجلیل از این روز را نیک
منیپندارد و آنرا فرهنگ غربی میداند اما تجلیلکنندگان
به رشقی یا غربی بودن آن اهمیت منیدهند.
واقعیت این است که جامعه بهچنین روزهایی که انسانها
را به احساسهای عاطفی آنها برگرداند ،نیاز دارد .تجلیل
از این روز قبل از آنکه تحاجم فرهنگی باشد ،بر اساس
نیاز اجتامعی اتفاق افتاده است .اگر جای چنین روزی در
فرهنگ ما خالی منیبود ،تجلیل از ولنتاین بهاین سادگی
وارد جامعه منیشد.
کریسمس جشنی است که بهمراتب با شور بیشرت نسبت به
والنتاین در غرب تجلیل میشود .سوال اینجا است که چرا
تجلیل از کریسمس بهاندازه ولنتاین در ماملک رشقی جا
برای خود باز نکرده .جوابش این است که چون فرهنگ ما
تجلیل از روزهای شبیه نوروز ،عید فطر و عید قربان را دارد
اما تجلیل از روزی شبیه ولنتاین ،جایش خالی است .این
در حالی است که جامعهی افغانی تا حد قابل مالحظهای
مردساالر بوده.
در این کشور و مشخصاً در شهر کابل ،تنها راه ارضای
نیازهای عاطفی و جنسی ازدواج است که خود نیز
مشکالتی بههمراه دارد .ظاهرا ً فقر و تجملی بودن فرهنگ
مشکالت جدیای را فراراه ازدواج جوانان خلق کرده است.
یک نگاه رسرسی و توجه به منت شهر ،نشان میدهد
که مردم تا چهحدی از لحاظ عاطفی و جنسی رسکوب
شدهاند .به گفتهی آوشو ،فیلسوف و عارف هندی ،همین
رسکوب عاطفی و جنسی مردم ،اساس خشونت و جنگ
است .او در قسمتی از یک مصاحبهی خود میگوید« :هر
رسبازی باید از لحاظ جنسی ،رسکوب شده باشد (تا خوب
بجنگد) ».این سخن عارف هندی ،ما را به یاد امپراتور
کالدیوس میاندازد که ازدواج جوانان را منع کرده بود،
چون افراد متاهل رسبازان خوبی نبودند و اسقف ولنتاین
قربانی این امر امپراتور شده بود.
جنگ  40سالهی افغانستان ،و سنتی بودن مردم نشان
میدهد که مردم از لحاظ نیازهای جنسی و عاطفیشان
رسکوب شدهاند و افراد ،خودآگاه و یا ناخودآگاه میخواهند
از این وضعیت بیرون شوند .تجلیل جوانان بهصورت
گسرتده از 14فربوری ،قبل از آنکه ورود فرهنگ بیگانه
باشد؛ اعرتاض در برابر وضعیت جامعه و رجوع بهذات
انسانی خود است.

ردپای جنگ

به دستانش نگاه کردم ،انگشتان چروکیده و الغرش
را درهم میفرشد .دستانش پیرتر از سنش بهنظر
میرسید میان ترکهای دستانش سیاهی خانه کرده
بود و رد رد دیده میشد .به حلقهی ازدواجش چشمم
افتاد که با انگشتان زمختش هر طرف میچرخاند و
حلقهی نقرهایرنگ آهسته تصویر خستهاش را منعکس
میساخت .هنوز چیزی از زبانش نشنیده بودم که مردی
صدایش کرد« :زود کارت را خالص کن که اینجا کار
داریم ».بازهم حرفی نزد و رسش را به نشانهی تایید
تکان داد .احساس میکردم خسته باشد ،خیلی خسته.
چشامن خوابآلودش پر از گردوخاک ذغال شده بود.
وقتی دهانش را باز کرد ،دندانهای زردش منایان شد و
خودش را ذکی معرفی کرد .پشتش را به دیوار تکیه داد و
بیشرت از خودش خواستم بپرسم اما کمرت صحبت میکرد
و انگار منیخواست کسی از او چیزی بداند با تقال
سواالتم را یکی پشت دیگری پرسیدم و هر بار جوابهای
کوتاهتر میداد .ذکی چند ماهی است که کاری را در
ذغالفروشی در منطقهی افشار پیدا کرده است و اینجا
محلهی کودکیاش بوده.
تا حاال که سن و سالی پیدا کرده است در هامن منطقه
زندگی میکند .برای بار دوم رسش را خم میکند و با
حلقهی ازدواجش مرصوف میشود .وقتی از خانوادهاش
پرسیدم با متانت گفت که پس از شبنم خانوادهای ندارد.
سوال دیگری پرسیدم که شبنم چه کسی است .خودش
را جمعوجور کرد و پاسخ داد« :او بود ،شبنم بود ولی حاال
نیست او دیگر نیست ».اشک چشامنش را گرفته بود و
وقتی با نور انعکاس میکرد برق میزد.
چشامن بزرگ و معصومش در نبود شبنم قطره اشک
کوچکی را قربانی کرد که آهسته بیرون غلتید .بلند شد،
قد بلند بود اما دوری شبنم او را خمیده کرده بود و پیر.
عکسی را از جیبش بیرون درآورد .خامنی با وقار نشسته
بود و موهایش به روی شانهاش افتاده بود و با لبخند
شکریاش به سمت لنز دوربین دیده بود .او شبنم بود،

بیستویک سال
معصومهعرفان

به گفتهی ذکی؛ «شبنم ذکی» بود .در اولین دیدارشان او
عاشق شده بود و سالها در عشق او سوخته بود تا اینکه
پس از مشکالت زیاد توانستند با هم ازدواج کنند.
عکس را از دستم گرفت و بازهم با حلقهی دستش
مرصوف شد .بیشرت از شبنم پرسیدم و او رسش خمیده
بود و آهسته جواب میداد .شبنم متولد سال  1352در
شهر مزار بود وقتی که زمینهایشان به دست کاکایش
گرفته میشود ،شبنم  8ساله با پدر و مادر و دو خواهر
و برادرش به کابل میآیند .کابل آنروزها برایشان
لذتی دیگر داشت ،رسوصدا و شلوغی ،موترهای شیک و
خانههای چند منزلهای که با خشت پخته کار شده بود.
از هامن ابتدا که وارد کابل میشوند در منطقهی افشار
خانهای را میخرند و زندگیشان را آغاز میکنند.
شبنم فارغشدهی مکتب بود و پس از امتام مکتبش
دیگر منیتواند به تحصیل ادامه دهد تا اینکه عشق
ذکی دست و پاگیرش میکند و او هر جا که راه میرفته
ذکی را میدیده است .چند سال بعد در شور و هیجان
جنگهای مجاهدین و در میان مرمیهای هوایی که هر
طرف شلیک میشد ذکی هر روز به خواستگاری شبنم

میرفت و با جواب رد روبهرو میشد .چندین بار با همین
حالت ادامه داشت تا اینکه با ارصار شبنم پدر و مادرش
قبول کردند و آنها در یک روز گرم تابستان در حالیکه
صدای مرمیها کمرت شده بود ازدواج کردند.
ذکی و شبنم خانه کوچکی را در منطقهی افشار کرایه
میکنند و با سقوط حکومت مجاهدین هر دوی شان
زندگی مشرتکشان را آغاز میکنند .چندین ماه میگذرد
و خرب آمدن حکومت جدید نقل متام مجلسها شده بود
و همه از ورود شان خوشحال بودند .وقتی طالبان با نام
حکومت اسالمی وارد کابل شدند ،پرچم سفیدرنگ که با
ُ
رسول
خط سیاه نوشته شده بود (ال اِله اِالّ اللّه و محم ٌد
اللّه) بر فراز ارگ بلند میشود و با قوانین سختی که بر
همگان تحمیل کرده بودند زندگی را سختتر میسازند
اما برای شبنم و ذکی در سایهی عشقی که داشتند کار
سختی نبود و با وجود همدیگر زندگی دو نفرهشان را و
خانه کوچکشان را با صفا کردند.
ذکی رسش را پایین انداخته بود و از روزی میگفت که
شبنم با خانم همسایه رفته بود اما هرگز برنگشته بود.
آنروز ذکی برای آمادهگیهای سال نو در خانه مانده

شبنم فارغشدهی م�کتب بود و پس
از اتمام م�کتبش دیگر نمیتواند
به تحصیل ادامه دهد تا اینکه
عشق ذکی دست و پاگیرش می�کند
و او هر جا که راه میرفته ذکی را
میدیده است .چند سال بعد در
شور و هیجان جنگهای مجاهدین
و در میان مرمیهای هوایی که هر
طرف شلیک میشد ذکی هر روز
به خواستگاری شبنم میرفت و با
جواب رد روبهرو میشد.
بود تا به شبنم کمک کند .خانم همسایهشان که تنها
رازدار شبنم بود آنروز با طلوع آفتاب به خانهیشان
میآید و شبنم را برای خریداری به بیرون دعوت میکند.
«او روز رفت و دمل گواه بد میداد اما رفت و هر قدر پس
از او گشتم پیدا نشد ،هردویشان نبود و وقتی به پاسگاه
طالبان رفتم مرا لت و کوب کردند و بیهوش پیش دروازه
خانه انداختند».
ذکی  21سال است که در نبود شبنم اشک میریزد و به
عکس سیاه و سفیدش خیره میشود و سخن میگوید.
سالهای جوانیاش را در نبود شبنم و به یادش گذرانده
است و گاه که دلتنگش میشود ،ساعتها با عکسش
حرف میزند .شبنم گم شده بود و حتی ذکی نیز
منیداند او را به کجا برده بودند اما میداند که طالبان
یا او را کشتهاند و یا به کشور پاکستان فروختهاند .شبنم
تنها نیست؛ صدها شبنم همینگونه قربانی سیاست
طالبانی شدند و جوانی و عشق ذکیها را برای همیشه
از آنان گرفتند .حاال ذکی نه شوری برای زندگی دارد و نه
عالقهای به هیچ زن دیگر .او پیر شده و خسته از روزگار
است.
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زهرا سیاس
گزارشگر

«پـس از مبتلا شـدن بـه ایـن ویـروس ،منیتوانـم
ماننـد قبل ورزش کنم ،در جریان مترین نفستنگی
بـرم پیش میشـه .استرس و افرسدگـیای که در آن
زمـان داشـتم تـا هنـوز همراهم اسـت ».ایـن را کریم
باشـندهی کابـل -کـه در نخسـتین روزهـای شـیوعویـروس کرونـا در کشـور ،به ایـن ویروس آلوده شـده
اسـت ،میگویـد .کریـم بـا اینکـه حـاال صحتیـاب
شـده اسـت؛ اما تأثیرات جسـمی و روانیای که این
بیماری رویـش گذاشـته هنـوز او را اذیـت میکند.
همهگی�ری وی�روس کرون�ا در جه�ان از یـک سـال
بـه اینسـو ،در کنـار اینکـه صدهـا هـزار کشـته بـر
جـا گذاشـت؛ شمار زیـاد آنهایـی را کـه بـه ایـن
ویـروس آلـوده شـده بودنـد ،درگیـر مشـکلهای
ذهنـی و روانـی نیـز کرده اسـت .بیشتر آنهایی که
ایـن بیماری را پشـت رس گذاشـتهاند ،آسـیبهای
جسـمی و روانـی بهجامانـده از آن را تا هنـوز با خود
دارند.
کریـم در مـورد ایـن روزهایـش میگویـد« :در
فاصلـهی دو-سـه روز فشـار ،دلتنگـی و افرسدگـی
روی هـم انبـار شـده و زندگـی روزمـره را برایـم
دشـوارتر میکنـد».
ویـروس کوویـد 19-کـه در رشوع سـال  2020از
چیـن برخاسـت و در کمتر از چنـد ماهی ،توانسـت
به بیشتر کشـورهای جهان وارد شـود و رسانجام ،در
پنـج حـوت  1398برای نخسـتین بار در افغانسـتان
نیـز ابتلا بـه کرونا تشـخیص شـد .همهگیـری کرونا
در کنـار اینکـه شـهروندان جهـان را بـه زنـدان
خانگـی ناچـار کـرد ،آنهایـی را کـه بـه ایـن ویروس
آلـوده شـده و صحتیـاب شـدهاند ،افرسدهتـر،
کمحوصلهتـر و درگیـر یادفراموشـی کـرده اسـت.
آسـیبهای روانـی و شـناختی ابتلا بـه کرونا ،بـه
دلیـل پیچیـده بـودن سـاختار ذهـن و روان ،صحـت
روان افـراد را بیشتر تهدیـد میکنـد کـه بایـد در
رونـد مراقبتهـا و درمـان بـه آن توجـه زیادی شـود.
بیشتر افـرادی کـه ابتلا بـه کرونـا را پشـت رس
گذاشـتهاند ،دچـار اختلال خلقـی شـدهاند کـه در
نخسـت اضطـراب و پـسازآن در درجـهی کمرتی به
افرسدگـی دچـار شـدهاند.
علی ،باشـندهی کابل و دانشآموختهی دانشکدهی
عل�وم اجتامعـی دانشگـاه کاب�ل ،میگوی�د« :مه بعد
از مریضـی کرونا دچار افرسدگی شـدم»...
همـه کشـورهای پیرشفتـهی دنیـا بـرای سـنجش
آسـیبهای بعـد از مبتلا شـدن بـه کوویـد19-
پژوهشهـای بیشماری انجـام دادنـد .بااینحـال،
در افغانسـتان ،هنـوز در رابطـه بـه آسـیبهای
روانـی بهجامانـده از ویـروس کرونـا ،پژوهشـی –
نـه رسـمی و نـه غیررسـمی -انجـام نشـده اسـت.
معصومـه جعفـری ،سـخنگوی وزارت صحـت عامهی
افغانسـتان میگویـد« :روی این موضـوع در چندین
جلسـه بحـث صـورت گرفـت؛ امـا تـا هنـوز تحقیـق
جامعـی روی آسـیبهای پـس از بهبـودی کرونـا،
انجـام نشـده اسـت».
بـر اسـاس گـزارش سـازمانهای بیناملللـی ،بـدن
آنهایـی کـه بـه کرونـا مبتلا شـدهاند ،حتـا بعـد از
صحتیـاب شـدن از ایـن بیماری متأثـر بـوده و
عملکردشـان ضعیفتـر از وقتـی اسـت کـه بـه ایـن
بیماری مبتلا نش�ده بودنـد؛ اما مشـکل مهـم دیگر
در افـرادی کـه بـه کرونـا مبتلا شـدهاند ،این اسـت
کـه قـدرت تصمیمگیـری و حـل مسـئلهی شـخصی
بـه دلیـل فشـار و اسرتسـی کـه دارنـد ،در آنهـا از
بیـن مـیرود و همینطـور ،منیتواننـد هیجانـات
خـود را کنترل کـرده و از پـس ایـن بحـران بهخوبی
بربیاین�د.
سـجاد حسـینی ،روانشـناس بالینـی ،میگویـد:
«تـرس در مراحـل اول مبتلا شـدن به ویـروس کرونا
عـادی اسـت؛ اما پـس از بهبـودی این بیماری ،اگر
بـه اضطـراب و استرس ناشـی از آن توجـه نشـود،
زندگـی روزمـرهی فـرد را بـه مشـکل مواجـه کـرده و
او را از انجـام فعالیتهـای عـادی روز بـاز میدارد».
در بیشتر بیماران کرونایـی ،پـس از بهبـودی

گزارش
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شدهام

به اساس پژوهشهای انجام شده از سوی دانشمندان استرالیایی که در  8سپتامبر در وبسایت  ir.YJC.WWWنشر شده است؛
در بهبودیافتگان از کووید  ،۱۹آسیبهای شدید ریوی میتواند پس از بهبودی و هفتهها پس از مرخص شدن از بیمارستان نیز
وجود داشته باشد .این پژوهشها نشان داد که آسیبهای ریوی ،مشکالت شدید تنفسی و سرفه ،میتواند در بلندمدت در بیماران
بهبودیافت ه از کرونا وجود داشته باشد.

عالیمـی؛ ماننـد یادفراموشـی ،سسـتی عضلات،
سسـتی بدن ،استرس ،افرسدگی و استرس پس از
سـانحه تشـخیص شـده اسـت.
آقـای سـجادی میگویـد :اگـر افـراد مبتلا بـه ایـن
اختاللهـا بهموقـع نـزد روانشـناس باصالحیـت
مراجعـه نکننـد ،ایـن اضطـراب در آنهـا فراگیـر

آسیبهای روانی و شناختی ابتال
به کرونا ،به دلیل �پیچیده بودن
ساختار ذهن و روان ،صحت روان
ی�کند که
افراد را بیشتر تهدید م 
باید در روند مراقبتها و درمان
به آن توجه زیادی شود .بیشتر
افرادی که ابتال به کرونا را پشت
سر گذاشتهاند ،دچار اختالل خلقی
شدهاند که در نخست اضطراب
و پسازآن در درجهی کمتری به
افسردگی دچار شدهاند.

میشـود و سـبب ایجاد دیگر اختاللهـای روانی در
افـراد کـه بـه ایـن ویـروس مبتلا شـدهاند میشـود.
علی که ماهها میشـود ،کرونا را پشـت رس گذاشـته
و حـاال صحـت یـاب اسـت؛ امـا هنـوز از کوتاهـی
حافظـه و یادفراموشـی رنـج میبـرد« .بعـد از کرونـا،
بارهـا متوجـه شـدم کـه حافظـهام یـاری منیکنـد؛
خیلـی چیزهـا ،زودتـر از حـدی کـه فکـر میکـردم
فراموشـم میشـه».
همینگونـه بیشتر دوسـتانم کـه دورهی ابتلا بـه
کرونـا را پشـت رس گذاشـتهاند ،دچـار یادفراموشـی
شـدهاند و چیزهـا را زودتـری از زمانـی کـه کرونـا
آلـوده شـده بودنـد از یـاد میبرنـد.
آسیبهای جسمی پس از بهبودی کرونا:
پیشتـر از آسـیبهای روانـی بهجا مانـده از کرونا بر
فـرد ،آنهایـی کـه از بیماری کرونا جان سـامل بهدر
بردهانـد ،آسـیبهای جسـمی ناشـی از ایـن ویروس
را نیـز در خـود دارند.
افـرادی کـه بیشتر از دیگـران در جریـان بیماری
کرونـا و حتـا پـسازآن در خطر قرار دارنـد؛ افرادی با
بیامریهـای قلبـی عروقـی ،افـرادی بـا بیامریهای
تنفسـی و دیابت (شـکر) اسـت.

داکتر حبیـب اروال از وزارت صحت عامه ،میگوید:
«افـرادی کـه بیماری قلبـی دارنـد پـس از بهبـودی
ممکـن اسـت با حملات شـدید قلبی مواجه شـوند.
افـرادی کـه بیامریهـای تنفسـی و دیابـت دارنـد
وجودشـان بیشتر از قبـل ضعیـف میشـود ».او
میگویـد کـه هرچنـد ایـن تحقیقـات قطعی نشـده؛
امـا در بیشتر بیماران این عالیم دیده شـده اسـت.
ب�ا اینـ حال ،بـه اسـاس پژوهشهای انجام شـده از
سـوی دانشمنـدان استرالیایی کـه در  8سـپتامرب
در وبسـایت  ir.YJC.WWWنشر شـده اسـت؛
در بهبودیافتـگان از کوویـد  ،۱۹آسـیبهای شـدید
ریـوی میتوانـد پـس از بهبـودی و هفتههـا پـس
از مرخـص شـدن از بیامرسـتان نیـز وجـود داشـته
باشـد .ایـن پژوهشهـا نشـان داد کـه آسـیبهای
ریـوی ،مشـکالت شـدید تنفسـی و رسفـه ،میتوانـد
در بلندمـدت در بیماران بهبودیافتـه از کرونـا وجود
داشـته باشـد.
در سـوی دیگـر ،آنهایـی کـه بـرای مدت زیـادی در
بیامرسـتان بستری بودهانـد ،بـا تحلیـل عضلات
روبـهرو میشـوند؛ بیامر ضعیف شـده و ترمیم مجدد
عضالتـش روزهـای زیـادی طـول خواهـد کشـید.
برخـی بـرای اینکـه بتواننـد دوبـاره راه برونـد بـه
فیزیوتراپی نیاز دارند.
بـه اسـاس ایـن پژوهـش ،برخـی از افـراد کـه بـا یک
دورهی شـدید کوویـد  ۱۹مبـارزه کردهانـد ،ممکـن
اسـت بـه آریتمـی قلبـی ،نارسـایی احتقانـی قلـب
و میوکاردیـت (التهـاب عضلـه قلـب) و همچنیـن
دا�کتر «هیالری فلوید» ر�ییس مرکز
بهبودی کووید 19-در بریتانیا ،در
جریان همهگیری کرونا ،گفت که او
از شمار افراد میانسالی که هیچ
بیماری وابسته نداشتهاند ،اما پس
از بهبودی ،همچنان از ناتوانی و
خستگی مزمن رنج میبرند ،شوکه
شده است .دانشمندان دریافتند که
عفونت ویروس کرونا خطر ابتال به
بیماری آلزایمر یا بیماری فراموشی در
آینده را افزایش میدهد.
آسـیبهای عصبـی ماننـد اختلال هوشـیاری،
رسدرد ،رسگیج�ه و  ...مبتلا ش�وند.
بـه دلیـل آنچه بیمار در بخش مراقبتهـای ویژه با
آن مواجـه میشـود ،ایـن احتامل هم وجـود دارد که
فـرد دچـار هذیانگویی و اختالالت روانی شـود.
داکتر «هیلاری فلویـد» رییـس مرکـز بهبـودی
کوویـد 19-در بریتانیـا ،در جریـان همهگیری کرونا،
گفـت کـه او از شمار افـراد میانسـالی کـه هیـچ
بیماری وابسـته نداشـتهاند ،امـا پـس از بهبـودی،
همچنـان از ناتوانـی و خسـتگی مزمن رنـج میبرند،
شـوکه شـده است .دانشـمندان دریافتنـد کـه
عفونـت ویـروس کرونـا خطر ابتلا به بیماری آلزایمر
یـا بیماری فراموشـی در آینـده را افزایـش میدهد.
بااینحـال ،خطـرات پـس از بهبـود بیشتر در مـورد
افـرادی صـدق میکنـد کـه در بخـش مراقبتهـای
ویـژه مدتزمانـی بیشتر را سـپری کردنـد.
نزدیـک بـه یـک سـال از شـیوع ویـروس کرونـا در
افغانسـتان میگـذرد کـه تـا اکنـون 55514 ،نفـر
آلـوده بـه ایـن ویروس شناسـایی شـدهاند کـه از این
میـان  2427تنشـان جـان باختـه و  48359تـن
بهبـود یافتـه اسـت.
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مجیب ارژنگ

در روزهای گذشته که وضعیت سیاسی-اجتامعی
افغانستان از یکونیم دههی گذشته ،آشفتهتر و غیرقابل
پیشبینیتر شده است ،هر جنگجویی که دستش
از تفنگ کوتاه مانده است ،میل دارد با چنگ زدن به
پایههای قدرتش –پایههای مردمی ،پایههای بیرونی-
قدرت ازدستدادهاش را به دست بیاورد .گلبدین
حکمتیار ،رییس حزب اسالمی و از رشیکان جنگ
داخلی افغانستان نیز ،در تالش آن است که فرصت را
از دست نداده و از وضعیت گلآلود کنونی کشور ،ماهی
دلخواهش را صید کند.
حکمتیار میخواهد با مسلح کردن افراد ازدستدادهاش،
دوباره حزب اسالمی را به یکی از احزاب فعال جنگی
بدل کند تا برای رسیدن به اهدافش در برابر حکومت
افغانستان و به گونهی احتاملی طالبان و دیگر گروههای
جنگی ،بجنگد.
او که دیروز در برنامهای برای بزرگداشت از سیودومین
سالروز بیرون شدن ارتش رسخ شوری از افغانستان،
حرف میزد ،گفته است که دولت افغانستان هنوز 30
هزار زندانی این حزب را در زندان دارد و خواسته که این
زندانیان باید رها شود.
او در ادامه با خطاب به رییسجمهوری غنی ،گفت:
«با گوشهای باز بشنوید ،شام که حامیت نیروهای
اجنبی مغرورتان ساخته است ،در آیندهی نزدیک ،شاهد
تظاهرات پرشکوهی در جادههای کابل که به ارگ برسد،
خواهید بود .اگر عقلتان به رستان نیاید ،این حرکت
منجر به این خواهد شد که بساطتان جمع شود».
این حرفهای حکمتیار در کنار اینکه کینهی او از
حکومت کنونی ،حکومتی که او را از رشمساری یک
جنایتکار جنگی رهانید و کابلنشینی با وقارش کرد را
نشان میدهد ،تهدید مستقیم به دولت است که باید زیر
پیگرد قانونی قرار بگیرد.
در سوی دیگر ماجرا ،حکمتیار که خودش را از جمع
رهربان تأثیرگذار جنگ و صلح افغانستان که این روزها
در روند گفتوگوهای صلح افغانستان دخیلاند ،بیرون
دیده و از سویی هم خسته شدن از زندگی در آسایش

مالکعایص

رویای باز زایی قدرت از دسترفته
در مهامنخانهاش ،باعث شده
است ،در پی جمعکردن نیرو و
بسیج کردن مهرههای مردهی
حزب اسالمی و تودههای دنبالهرو
بیسواد خود باشد.
این نگرانیهای آقای حکمتیار از
آنجا ناشی میشود که رشایط
این روزهای افغانستان با رشایط
روزهای بیرون شدن ارتش رسخ
از این کشور شبیه است؛ زیرا
حکمتیار هنوز به دنبال آن است
تا ارتش امریکا و ناتو از افغانستان
بیرون شود تا حکومت افغانستان،
در برابر گروههای تروریستی
بیدفاع مانده و زمانش به پایان
برسد .اگر چنین اتفاقی بیفتد،
حکمتیار دوست دارد دوباره یک
فرمانده جنگی باشد و هواداران خودش را داشته باشد
تا او را برای رسیدن به قدرت یاری کنند.
میل به قدرت ،باعث شده است که حکمتیار چنین ابراز
نظری بکند؛ زیرا او میداند که در صورت دوام حکومت
کنونی به رهربی ارشف غنی ،او جایگاه بیشرتی از یک
مهامن یا زندانی خانگی ،در کشور نخواهد داشت؛ اگر
هم به دست بیاورد ،چیزی نیست که خوی قدرتخواهی
او را ارضا کند؛ زیرا حکمتیار و جنگجویان مانند او تنها
برای قدرت و رسیدن به قدرت میجنگند و قرار نیست،
قدرتی از سوی حکومت به او داده شود.
برای رسیدن به قدرت نیاز به ابزار قدرت که یکی آن
نیز داشنت پیروان کور است ،نیاز است .این پیروان کور
میتوانند ،جایگاه حکمتیار را از یک فرمانده جنگی

شکستخورده ،دوباره به یک رهرب جنگی پشت فرمان
بدل کند.
با اینحال ،حکمتیار ،بودن امریکا و ناتو را در افغانستان،
بزرگترین مانع برای رسیدن به هدفش میداند؛ چیزی
که او را به عصبیگویی واداشته است.
او در همسویی با طالبان با نارضایتی از عدم
پابندی امریکا به توافقنامهی دوحه ،در بخشی از
حرفهای دیروزش گفت که؛ جو بایدن ،رییسجمهور
امریکا ،به گونهی عجوالنه ،تصمیم گرفته که
برنامهی خروج نیروهای خود را از افغانستان کنار
بگذارد و این به معنای عقبنیشنی امریکا از
توافقنامهی قطر است که هیچگونه توجیهی ندارد.
شدت خشم گلبدین حکمتیار را در این حرفش میشود،
دید .بااینحال اما حکمتیار در اینجا بیشرت به منایندگی
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از گروه طالبان حرف زده است تا حزب اسالمی؛ هرچند
این حزب نیز نقشی کمی از طالبان در ویرانی افغانستان
نداشته است.
جنگجویان حزب اسالمی بهاندازهای به کابل راکت
انداختند و باشندگان این شهر را کشتند که حکمتیار
بهسادگی توانست لقب «قصاب کابل» را به دست بیاورد.
آنچه پیش از گفتوگوهای صلح نیز روشن بود ،این
است که؛ امریکا به این زودی افغانستان را ترک منیکند
و همینگونه نیروهای ناتو نیز در افغانستان باقی خواهند
ماند؛ چیزی که فضا را بر طالبان و دیگر گروههای
همسوی آنکه دنبال رسیدن به قدرتاند ،تنگتر خواهد
کرد.
ترس حکمتیار از ماندن امریکا و ناتو در افغانستان،
بیشرت از این است که حزب اسالمی منیتواند در چنین
رشایطی به قدرت واقعیای که او را به فرمانده جنگی و
پیروز میدان بدل کند ،برسد .این درماندگی حکمتیار
باعث شده است که حاال به منایندگی از طالبان نیز،
برای منافع آنها دادخواهی کند.
حکمتیار با نادرست خواندن دوام ماندن امریکا در
افغانستان به اساس توافقنامهی دوحه که هیچگونه
اعتبار حقوقی ندارد ،تنها در تقالی آن است تا با بیرون
شدن امریکا و ناتو از افغانستان ،امکان ظهور دوباره به
حزب اسالمی به رهربی حکمتیار را فراهم کند.
او با اشاره به موقف اخیر طالبان در مورد ایجاد حکومت
موقت ،گفت« :طالبان بعد از ماه می ،نه حضور
نیروهای امریکایی را میپذیرند و نه گپهای حکومت
دستنشاندهی امریکا در کابل را».
حکمتیار با سخرنانی در روز بیرون شدن ارتش شوروی
و استفاده از واژههای دهان پرکن احساسبرانگیزانه،
میخواهد افکار عمومی را به سمت خود بچرخاند؛ اما
او فراموش کرده است که حاال منیشود ،تنها با اجنبی
خواندن دیگران ،رشاکت با آنها را احمقانه جلوه داد.
از سویی هم همدستی حکمتیار با طالبان و تحریک
شهروندان بر ضد دولت میتواند ،دولت را آسیبپذیرتر
کند؛ در زمانی که جنگجویان طالب عمالً به کشنت
نیروهای امنیتی و شهروندان ادامه میدهند ،وجود
حکمتیار در پشت تریبون رسانهها و اظهارنظرهای
غیرمسئوالنهاش ،تالشی است برای حامیت بیشرت
طالبان و مرشوعیت دادن دینی به جنگشان در برابر
شهروندان.

باخت اتمر به طالبان؛ افغانستان به وزیر خارجهای توانمند نیاز دارد

افغانستان ازجمله کشورهایی است که از سیاستگذاریها
و اوضاع سیاسی آمریکا به گونهی مستقیم تأثیر میپذیرد.
گرچه تأثیر آمریکا بر همهی کشورهای جهان و جامعهی
بینامللل قابلانکار نیست؛ اما از آنجایی که دولت آمریکا
مهمترین همکار اسرتاتژیک افغانستان و بزرگترین حامی
بیناملللی آن است ،تأثیرات بیشرت و عمیقتری بر اوضاع
سیاسی افغانستان دارد.
با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا ،ما شاهد ایجاد یک
چرخش رسیع و گسرتده در متام ابعاد سیاستگذاریهای
آمریکا هستیم .مسئلهی افغانستان و جنگوصلح در
آن نیز یکی از مواردی است که دستخوش رویکردهای
جدید در سیاست خارجی آمریکا شده است .جو بایدن،
رییس جمهور این کشور ،در اولین دیدارش از پنتاگون ،بر
دیپلوماسی بهعنوان ابزار نخست دولتداری آمریکا تأکید
کرد .این نشان میدهد که دولت جدید آمریکا دارد به روال
سابق سیاستگذاریهای خود برمیگردد و رویکردهای
ترامپ نسبت به سیاستهای این کشور چه در داخل و چه
در خارج ،از این پس منسوخ خواهد بود.
دولت افغانستان در دورهی ترامپ ،مشکالت زیادی را
پشت رس گذاشت .ترامپ برای طالبان ،امید و فرصتهای
وسیعی را ایجاد کرده بود که برای آنها نوید پیروزی رسیع
و چیرگی بر دولت افغانستان را میداد؛ اما براثر تالشها
و فداکاریهای نیروهای امنیتی کشور ،امید و تصویر
پیروزمندانهی آینده که برای طالبان ایجاد شده بود،
شکسته شد .گرچه هنوز هم ناامنیها در شهرها تحت
کنرتل درنیامده است اما نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
موفق شدهاند در جبهههای جنگ ،طالبان را به عقب رانده
و برنامههای آنان را با شکست مواجه سازند.
پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا ،این کشور
اعالم کرد که توافقنامهی آمریکا و طالبان را مورد بازنگری
قرار داده و تعهد طالبان به مواد آن را مورد ارزیابی قرار
خواهد داد .قبل از امتام این بازنگریها ،وزارت خزانهداری
این کشور اعالم کرد که طالبان با گروههای تروریستی
دیگر ارتباط خود را قطع نکرده است و گروه تروریستی
القاعده ،با حامیت طالبان قویتر شده است .وزارت
خارجهی آمریکا اعالم کرد که مواد توافقنامهی آمریکا و
طالبان ،توسط این گروه نقض شده است و برای همین
پنتاگون با طالبان برخورد نظامی کرده و درنتیجه ،حامی
دولت افغانستان در جنگ با طالبان خواهد بود.
این رویکرد جدید دولت آمریکا برای افغانستان و طالبان
رشایط جدیدی را بهو جود آورد .این رشایط جدید برای
دولت افغانستان و طالبان میتواند هم یک خطر و هم یک

فرصت بزرگ باشد .رشایط جدید ایجاب میکند تا
طرفهای منازعهی افغانستان در کنار فعال بودن در
میدانهای جنگ ،دارای دیپلوماسی فعال و قدرمتند
در سطح منطقه و جهان باشند .بهنظر میرسد طالبان
این امر را بهخوبی درک کردهاند و از هامن ابتدای
روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا در تقالی
تقویت بیشازپیش دیپلوماسی خود شدند؛ اما دولت
افغانستان گویی هنوز این خطر را درک نکرده است
ِ
فرصت بهوجود آمده برای تقویت دیپلوماسی و
و از
البیگری در سطح منطقه و جهان استفاده منیتواند.
نیاز دولت افغانستان به یک دیپلوماسی فعال
و قدرمتند ،یک مسئلهی جدی و حیاتی بوده و
تعیینکنندهی رسنوشت کشور است .برای همین
الزم است تا بررسی شود که دولت افغانستان و در
رأس آن ،وزارت خارجهی کشور تا چه اندازه توانایی
ایجاد چنین دیپلوماسی قدرمتند را دارا است؛ وزارت
خارجهی کشور بهعنوان تعیینکنندهترین رکن برای
تقویت دیپلوماسی کشور چگونه عمل میکند و چه
ضعفها و تواناییهایی دارد؟
سخرنانی آقای امتر در مجلس منایندگان و سابقهی
 ۱۸سالهی او در مقامات مختلفی که در دستگاه
دولت افغانستان داشتهاست انتظارات زیادی را از او
خلق کرد .رویکردها و برنامههایی را که حنیف امتر،
ن نامزد وزیر وزارت خارجه ،برای تقویت دستگاه
بهعنوا 
دیپلوماسی کشور ،در مجلس منایندگان طرح و ارائه
کرد ،امیدوارکننده بود.
ارزیابیها و طرحهای آقای امتر نشان میداد که او از
وضعیت جاری به درک عمیق و درستی رسیده است و
اهداف و برنامههایی که سنجیده است ،میتواند کشور را
در مسیر دیپلوماسی فعالی که در حال حارض مهمترین
نیاز کشور است قرار دهد .آقای امتر در سخرنانی خود
در مجلس منایندگان به ایجاد اجامع منطقهای در رابطه
به صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد و گفت او تالش
خواهد کرد تا برای منطقه و جهان با یک منطق روشن،
توضیح دهد که منافع افغانستان با منافع آنان گره خورده
و تنها راه دستیابی به این منافع ،حامیت و حفظ نظام
فعلی افغانستان و ایجاد صلح در کشور خواهد بود.
تا جایی که شاهد هستیم اما هیچیک از وعدههای وزیر
خارجهی کشور تا هنوز جامهی عمل نپوشیده است.
درحالیکه افغانستان بیش از هر زمانی به یک دیپلوماسی
فعال و قدرت البی در سطح منطقه و جهان نیاز دارد،
ضعف وزارت خارجهی کشور و آقای امتر موجب شده

است که افغانستان فاقد دیپلوماسی فعال و قدرت البی در
سطح منطقه و جهان باشد .مانور منطقهای را که طالبان
اجرا کردند و قدرت ایجاد رابطهی سیاسی و دیپلوماسی
فعالی را که از خود نشان دادند ،حاکی از آن است که آقای
حنیف امتر با متام تجارب و برنامههایش و متام دستگاه
عریض و طویل وزارت خارجهی کشور ،بهاندازهی چند
مالیی که در قطر در مقابل هیئت افغانستان نشستهاند،
قدرت دیپلوماسی ندارد.
از متام اتفاقاتی که در این اواخر رخ داده است ،میتوان
ضعف تأسفبار آقای امتر در مدیریت بحران کنونی را
استنباط کرد .چندی قبل طالبان به ایران سفر کردند؛
آنها با مقامات این کشور به گفتگو نشسته و مورد استقبال
مقامات ایران قرار گرفتند .واکنش وزارت خارجهی کشور
در این مورد مهم ،تنها به این نکته خالصه شد که مالقات
طالبان با هامهنگی وزارت خارجه افغانستان انجام شده
است .حتا اگر فرض را براین بگذاریم که این مالقات واقعاً
با هامهنگی دولت افغانستان انجام شده است ،پرسش

این است که سود آن مالقات برای دولت افغانستان در
کجای آن است؟ طالبان با تکتیرانداز ایرانی «حیدر»
مسلح شدند ،دولت افغانستان چه بهدست آورد؟
در آخرین کنفرانسی که هفتهی قبل وزارت خارجهی
کشور برگزار کرد ،سفیر آمریکا بهعنوان مهمترین
همپیامن اسرتاتژیک افغانستان و بزرگترین حامی
بیناملللیاش در آن رشکت نکرد .این امر در رشایط
کنونی که دولت افغانستان باید بیشرتین سود را از
رابطهی خود با آمریکا بربد ،نشاندهندهی شکست در
دیپلوماسی کشور است.
بهنظر میرسد تاکنون هیچ اقدامی برای ایجاد اجامع
منطقهای برای تأمین صلح در افغانستان و حفظ نظام
جمهوری اسالمی افغانستان نشده است و یا هم اگر
تالشی از سوی آقای امتر و وزارت خارجهی کشور
صورت گرفته است ،با شکست کامل مواجه شده است.
رویکرد ایران نسبت به طالبان و دولت افغانستان هنوز
گنگ و نامعلوم است و معلوم نیست ایران با طالبان چه
معاملهای خواهد کرد.
خطمشی پاکستان بهعنوان حامی طالبان روشن است
و تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر تغییر رویکرد سابق
این کشور نسبت به طالبان و دولت افغانستان به چشم
منیآید .در سوی دیگر ،رویکرد سایر کشورهای منطقه
هم تاکنون بهگونهای است که «نه سیخ بسوزد و نه
کباب»؛ و در حالیکه انتظار میرود دولت افغانستان
برای آوردن صلح و حفظ نظام ،آن کشورها را مجاب
کرده باشد ،آنها هنوز منتظرند ببینند درنهایت طالبان
پیروز خواهند شد یا دولت افغانستان تا تصمیم نهایی خود
را اتخاذ کنند.
همهی اینها نهتنها بیانگر شکست افغانستان برای ایجاد
یک اجامع منطقهای به نفع خود است ،بل نشان فقدان
یک دیپلوماسی کارآمد و ازهمپاشیدگی سیاسی افغانستان
و وزارت خارجهی کشور است.
اگر تغییر جدی در وزارت خارجه ،بهعنوان دستگاه
دیپلوماسی کشور و فعالیتهای آن بهوجود نیاید ،فرصتی
که بهوجود آمده ،از دست رفته و خطری که وجود دارد
بهطور کامل محقق خواهد شد.
بعد از بررسی اجاملی اوضاع ملتهب سیاسی ،باید پرسید
وزیر خارجهی کشور ،آقای امتر کجاست؟ قدم بعدی
وزارت خارجهی کشور برای ایجاد یک اجامع منطقهای
چه خواهد بود؟ آیا وزارت خارجهی کشور با این وارفتگی و
ضعفی که دارد قادر به عبور از بحران کنونی و ضعفی که
دارد خواهد بود؟
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منبعHistory.com :
همهساله در چهاردهم فربوری از ولنتاین یا روز عشاق در
امریکا و بیشرت کشورهای جهان تجلیل میشود .در این
روز تحفههایی مانند شیرینی ،گل و  ...میان «عاشق و
معشوق» ردوبدل میشود.
رسآغاز این پدیده چیست و این فرهنگ از کجا آمده
است؟
برای دریافت اطالعات در مورد روز عاشقان یا ولنتاین
رسی زدم به نوشتههای روم قدیم و کارتهای تربیکیای
که برای ملکه انگلیس نگاشته شده است.
در برخی منابع ذکر شده که داستان ولنتاین یا روز
عاشقان ،بیشرت غمانگیز است .همه میدانیم که در
فربوری از یک روز یا داستان عاشقانه تجلیل میشود
و این روز ولنتاین است که در متون نرصانی عیسایی و
رومیهای قدیمی به آن اشاره شده است.
اما ولنتاین کیست و چگونه این داستان به او مرتبط
است؟
در یک داستان ذکر شده که یک کشیش کاتولیک –
یکی از مذاهب سهگانه نرصانی – که کشته شده ،لقب
مقدس ولنتاین ( )Valentineیا ولنتایناز ()Valentinus
برایش دادهاند.

در برخی افسانههای دیگر نیز آمده است :ولنتاین
یک روحانی مجرد بوده که در قرن سوم در روم خدمت
میکرد .زمانی که امپراتور گالدیاتور دوم ،تصمیم به
ساخنت یک قشون منظم از مردان مجرد گرفت ،ولنتاین
بدون در نظر گرفنت فرمان امپراتور با معشوقه جوانش
ازدواج کرد و فرمان گالدیاتور را نادیده گرفت و زندگی
مخفیانهای را با معشوقه آغاز کرد .زمانی که راز ولنتاین
آشکار شد ،گالدیاتور دستور اعدام او را صادر کرد .آن
دو-ولنتاین و معشوقهاش -در مقابل دربار امپراتور به
دار آویخته شدند و از آن سبب این روز به نام آنها یاد
میشود.
در یک داستان دیگر روایت شده؛ ولنتاین به دلیل تالش
و کمک به زندانیهای مسیحی در زندانی که مورد تنبیه
و شکنجه قرار میگرفتهاند ،کشته شده است.
در افسانهی دیگری روایت شده است؛ یک عاشق به
دلیل اینکه معشوقهاش در زندان بود خود را زندانی
ساخت تا معشوق را ببیند؛ البته ادعا شده که این عاشق
پیش از مردنش در یک نامهای به نام «از طرف ولنتاین
خودت» به معشوقهاش در چنین روزی نامه نگاشته بود و
این عرف تا امروز به نام ولنتاین ادامه یافته است.
با اینهمه ،اصل ماجرای ولنتاین تا هنوز روشن نیست.
بیشرت داستان مربوط به شخصی به نام ولنتاین است که
در متامی روایات ،غمانگیز ،دلخراش و از همه مهمتر

رمانتیک است .با متام قیدوبندهای قرون وسطایی ،البته
جای سپاسگزاری از نیکنامی ولنتاین است .این روز
جایگاه ویژهای در فرانسه و انگلیس دارد.
رسآغاز ولنتاین و فسیتوال الهه پرستی در فربوری
در حالی که برخیها اعتقاد دارند؛ تجلیل از ولنتاین در
میانه ماه فربوری به دلیل گرامی داشت از کشته شدن
ولنتاین است؛ اما این احتامل نیز میرود که ولنتاین
در سال  ۲۷۰میالدی به قتل رسیده است .برخی دیگر
ادعا دارند که یک کشیش عیسوی که تالش میکرد تا
در میانه ماه فربوری در یک روز مذهبی از الهه پرستان،
الپرکالیا یک روحانی این آیین را به نرصانیت دعوت کرد؛
به همین دلیل این روز به ولنتاین مسام شده است .این
روز مذهبی در  ۱۵فربوری به روز الهه اختصاص داده
شده بود.
روند برگزاری این تجلیل مذهبی به دستور روحانی رومی
که در مقامی که روملوس و روموس گفته میشد ،در
آنجا توسط حیوان مادهگرگ شیر داده شد .روحانی یک
بز برای ازدیاد برکت قربانی میکرد و یک سگ را برای
تطهیر میکشت.
سپس بز را خونآلوده داخل در چاله میانداختند و بعدا ً
دوشیزههای رومی آن را ملس کرده بیرون میشدند و
در مکان خاصی قرار میگرفتند و نامهای خود را تغییر
میدادند و توسط عاشقان خود شناسایی میشدند و

درنهایت ازدواج میکردند.
ولنتاین ،یک روز عاشقانه
الپرکالیا به دلیل اینکه عیسوی شد ،نجات یافت؛ اما
عمیقاً عیسوی نبود .در پایان قرن پنجم ،زمانی پاپ
جالسوز ( ۱۴ )Pope Gelasiusفربوری را به نام ولنتاین
نام نهاد ،این روز با عشق گره خورد .این دیدگاه بیشرت
در انگلیس و فرانسه تقویت یافته است که میانهی ماه
فربوری یک داستان خاص عاشقانه و عاطفی دارد.
جیفری چیرس ،شاعر انگلیسی اولین شعر خود را به
مناسبت ولنتاین در  1975تحت عنوان پارملان شیطان
نگاشته است
فرهنگ ولنتاین به گذشته دور قرون وسطا برمیگردد و
نوشتهها در مورد ولنتاین تا  ۱۴۰۰میالدی آشکار نشده
بود .بیشرت داشتهها و خاطرات از شعر چارلز (Duke
 ۱۴۱۵ )of Orleansمیالدی است که برای همرسش
زمانیکه در لندن زندانی بود نگاشته است .این نوع از
احوالپرسی بخشی از فرهنگ لندن و کشور انگلیس
است .پس چند سال ،باور بر این شد که شاه ِهرنی پنجم
به دستیارش جان لیگید دستور داده است تا شعری
بهنام کاترین والیز بنویسید.
خدای عشق افسانهی یونان
افسانهی خدای عشق در ادبیات یونان در روز ولنتاین
بهصورت کودکی برهنه منود پیدا کرده است .زبانشناسی
روم قدیم ،خدای عشق کودک دوستداشتنیای است
و همه برای ظاهر شدنش روزشامری میکردند .برخی
میگویند که او پرس نایکس ( )Nyxو ایربوز ()Erebus
است و برخی دیگر باور داشتند که فرزند افرودیت( (�Aph
 )roditeو آیرز ( )Aresاست.
برخی هنوز باور دارند که خدای عشق ،پرس آیرز ()Aris
و زفیروز ( )Zephyruseیا افرودیت ( )Aphroditeزیوس
( )Zeusکه هردوی آنان پدر و پدربزرگش هستند.
به اساس شعرهای کهنه یونانی ،ایروس خیلی زیبا و با
عاطفه بود .به همین دلیل بعدا ً از او مجسمههای زیادی
ساخته شد و کودکی بود که ولنتاین بهنامش مسام شد.
نحوهی احوالپرسی ولنتاین
در ادامه از ولنتاین یا روز عاشقان در امریکا ،کانادا،
مکسیکو ،انگلستان ،فرانسه و اسرتلیا از سدهی ۱۷
گرامیداشت شد.
در میانه قرن  ۱۸تجلیل از ولنتاین بهصورت عمومی
در میان مردم صورت میگرفت ،تحفههایی مانند
دستنوشتههای خود را به دوستانشان تقدیم میکردند.
در  ۱۹۰۰این روند به کارتهای چاپی تغییر کرد؛ دادن
یک کارت رسخ برای دوستان آسانترین روش برای بیان
احساسات بود و فرستادن کارتهای پستی برای تربیکی
به دوستان افزایش یافت.
در امریکا از  ۱۸۴۰ – ۱۷۰۰روند گرامیداشت از ولنتاین
دستخوش تغییر شد .هالند اولین تولیدات خود را به
مناسبت ولنتاین به فروش رساند .از آن پس ،این کشور
بهعنوان مادر ولنتاین شناخته میشود .کشور هالند،
همهساله نزدیک به  ۱۴۵میلیون کارت در روزهای
ولنتاین به فروش میرساند و دومین فرستنده کارتهای
مناسبتی در جهان است.

افغانستان؛بازیچهیدستگاههایاستخباراتی
پوهنملسرتجرنالمجتیبپتنگ-وزیرداخلهپیشنی

فضـای دگرگونـهی ایـن روزهـای رسـانهها ،مطبوعـات و
بهویـژه فضـای مجازی ،رسدرگمـی کمسـابقهای را میان
مـردم افغانسـتان بهوجـود آورده اسـت .ایـن جـو ،علاوه
بـر رسدرگمـی و بیباوری-بهویـژه بـه حکومـت -مـردم را
دچـار ابهـام ،پریشـانخاطری و تفرقه-میـان همدیگـر-
نیـز کرده اسـت.
بـا اینکـه بهنظـر میرسـد آبشـخور فضـای بهمیـان
آمـده ،بیشتر از گوشـهوکنار و تریبونهـای خودیهـا
رسچشـمه گرفتـه اسـت؛ امـا قضـاوت اینکـه چنیـن
فضـای بهشـدت خطرنـاک آگاهانه-دسـتوری -صـورت
گرفتـه یـا از روی ناآگاهـی ،بسـیار دشـوار اسـت.
تردیـدی نیسـت کـه دسـتهای پشـت پـرده و بازیهای
اسـتخباراتی منطقـهای ،متامـی جنگهـای افغانسـتان
را پشـتیبانی و چهبسـا رهبری کرده امـا؛ پروژههای خرد
و بزرگ بس�یاری در درون خاک افغانسـتان فعالیتهای
خصامنـهای را بهپیـش میبرنـد کـه شـهروندان کشـور با
آنهـا آشـنایی کمتری دارنـد .بهجرئـت میتـوان گفـت
کـه مهمتریـن عامـل تفرقـه و بیبـاوری مردم-نسـبت بـه
همدیگـر -و جنـگ روانـی ،دسـتهای بیگانه اسـت.
شـهروندان افغانسـتان ناخـودآگاه در جنگهـا و
بازیهـای اسـتخباراتی پیشقـراول شـده و مـورد هـدف
جنگهـای رسد ،گـرم و نیابتـی همسـایگان ،منطقـه و
قدرتهـای کالن جهانی قـرار گرفتهاند .پالیسیسـازان
بیرونـی بـا جنـگ و روایتسـازی ،از احساسـات مـردم
اسـتفاده کـرده و ارادهشـان را در دسـت گرفتهانـد.
مسـایل قومـی ،زبانـی ،عقیدتـی ،سـمتی کـه آنهـم

ماحصـل حـوادث تاریخـی گذشـته و جنگهـای چهـار
دهـه اخیـر کشـور بـر وفـق مـراد پالیسیسـازانِ اکثرا ً
منطقـهای صـورت گرفتـه اسـت.
بـا آنکـه دسـتهای بیگانـه با قـوت متام در این کشـور
کار میکننـد ،بـا آنهم بیشتر شـهروندان امـروزی ،حتا
آن عدهای که کمرت مسـایل سیاسـی را دنبال میکنند،
آگاهـی باالیـی دربـاره پالیسـیهای دسـتهای پشـت
پـرده یافتهاند.
بـا اینهمـه ،تعـدادی از دسـتاندرکاران دسـتگاه
ديپلوماتیـک ،کارگـزارن سیاسـی ،رهبران ،فرهنگیـان،
علما و شـهروندانی که بـا این بازیها کموبیش آشـنایی
دارنـد ،هنـوز کـه هنـوز اسـت لـب و زبـان بـه سـخن
منیگشـایند و خاموشـی اختیـار کـرده و اذهـان عـام
م�ردم را روش�ن منیساـزند .ایـن بیتفاوتـی ،درگذشـته
و امـروز پرسـشبرانگیز ،قابلمحاسـبه و پیگیـری اسـت.
شـهروندان کشـور در تاریکـی و رسدرگمـی مسـایل
سیاسـی و تشـخیص دشـمن قـرار گرفتهاند؛ زیـرا نبودن
و تشـخیص اطالعـات اسـت کـه زمینههـای تقابـل و
بیتفاوتـی در مقابـل منافـع ملـی دامـن زده میشـود.
در بیشتر مـوارد ،ایـن پروژههـا بـا یـاری افـرادی کـه از
خـون ملـت تغذیـه و صاحـب جـاه و جلال شـدهاند،
انجـام میشـود .ایـن خودیهـا هسـتند کـه اهـداف
بیگانـگان؛ سـازماندهی و رهبری جنگهـای روانـی و
استراتژیک بـه گونـهی سـامامنند پیـاده میکننـد.
بـه نسـبت پایین بودن سـطح بینش ملـی و فراملی و نیز
کمبـود سـواد در کشـور مـا کـه بازهـم توسـط مداخلات
کشـورهای معلومالحـال صـورت گرفتـه اسـت ،مردمـان
ایـن کشـور را از پیـش رفنت بازداشـته اسـت.

درواقـع ،قربانـی متامـی بازیهـای اسـتخباراتی
منطقـهای و دسـتهای پشـت پـرده ،همیـن مـردم
بیدفـاع ،بیبضاعـت و فقیـری بودهانـد کـه تا بـه امروز-
در عصر  -21هنـوز از هیـچ زیربنایـی ،تقریبـاً در هیـچ
زمینـهای برخـوردار نیسـتند.
تجاربـی کـه از جنگهـای اسـتخباراتی ،اقتصـادی،
جنگهـای روانـی و جنگهـای گـرم و رسد در کشـور-
طـی دههـا -بهدسـت آمـده ،نشـان میدهـد کـه
کارگـزاران سیاسـی ،بهویـژه آنهایـی کـه ناآگاهانـه و
احساسـی در پشـت تریبونهـا گلـو پـاره میکننـد ،آب
در آسـیاب دشـمن میریزنـد .درواقـع ایـن عـده کـه
در میـان سیاسـتمداران امـروزی تعدادشـان کـم هـم
نیسـت ،دسـت سـوم دشـمناند .آنها بهجـای پرداخنت
بـر امـور کشـور ،بـا ایجـاد تنـش و آشـوب-بهخصوص در

رسـانهها و فضـای مجـازی -علاوه بـر اینکـه مـردم را
بـه جـان همدیگـر میاندازنـد ،دسـت دشـمن را نیـز در
جنگهـای اسـتخباراتی و روانـی بـاال نگـه میدارنـد.
ایـن شـیوه بـه سـود مـردم افغانسـتان نیسـت؛ چـون
عقـب ایـن برنامههـا بیشتر دشـمنان قـرار دارنـد و
نظارهگـر نتایـج مأموریتشـان هسـتند .راه برونرفـت از
ایـن معضـل پیچیـده را میتـوان در یـک اجماع ملـی-
متشـکل از متـام اقشـار و اقـوام -دانسـت .اقشـار ،اقـوام
و گروههایـی کـه بـا بطـن و متن جامعـه و منافـع ملی و
کشـوری آشـنایی داشـته و بـه آن پایبنـد باشـند.
این اجامع ملی مکلف بر آن باشد که اسرتاتژیهای
درازمدت سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی کشور
را با ابعاد گسرتده آنکه بیانگر یک افغانستان باثبات،
مستقل و امن است را تدوین کند.
پسازآن ،این اجامع ملی میتواند راه را برای رسیدن
به یک اجامع منطقهای و اجامع بیناملللی باز کرده
و از موضع اجامع ملی خویش با دعوتها و نشستها
دفاع کند.
درواقع ،این نسخه میتواند یکی از راهحلها و در
راستای رسیدن به یک افغانستان باثبات باشد.
همچنان ،داشنت اجامع منطقهای و بیناملللی در
چارچوب یک دیپلوماسی فعال ،جسور و پویا در سازمان
ملل ،منجر به شخصیتیابی و اهمیت یافنت کشور نیز
میگردد.
از سوی دیگر ،وطن عزیز ما افغانستان نیز در جغرافیای
سیاسی جهان بهعنوان یک کشور عاری از جنگ و
خصومت و یک کشور مستقل ،متمدن ،باعزت و پابند به
ارزشهای بیناملللی ،به جهان معرفی میشود.
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حکمتیار به ارگ :اگر عقل به سرتان نیامد ،بساط تان را جمع می�کنیم!
گلبالدیـن حکمتیار ،رهرب حزب اسلامی ،هشـدار
میدهـد کـه اگـر حکومـت افغانسـتان زندانیان این
حـزب را آزاد نکنـد ،گردهامیـی بزرگـی راهانـدازی
خواهـد شـد که به پایـان حکومـت ارشفغنی منجر
شود.
آقـای حکمتیـار کـه روز یکشـنبه ( 26دلـو) ،در
مراسـمی بـه مناسـبت سـیودومین سـالروز خروج
نیروهـای شـوروی پیشـین از افغانسـتان صحبـت
میکـرد ،گفـت کـه بیـش از  30هـزار زندانـی حزب
اسلامی در زندانهـای افغانسـتان بـهرس میبرند و
 100تـن دیگـر نیز پـس از امضـای توافقنامه میان
ایـن حـزب و حکومـت بازداشـت شـدهاند.
او بـا انتقـاد از عـدم آزادی زندانیـان ایـن حـزب،
خطـاب بـه رییسجمهور غنی گفـت« :با گوشهای
بـاز بشـنوید ،شما کـه حامیـت نیروهـای اجنبـی
مغـرور تـان سـاخته اسـت ،در آینـدهی نزدیـک،
شـاهد تظاهرات پرشـکوهی در جادههـای کابل که
بـه ارگ برسـد خواهیـد بـود .اگـر عقـل تـان بـه رس
تـان نیایـد ،ایـن حرکـت منجـر بـه ایـن خواهد شـد
کـه بسـاط تـان جمـع شـود».
سـخنگوی
معـاون
مینهپـال،
دواخـان
ریاسـتجمهوری ،در واکنـش بـه سـخنان آقـای
حکمتیـار ،میگویـد کـه تنهـا نیروهـای دفاعـی و
امنیتـی حـق اسـتفاده از زور را دارنـد.
او میافزایـد« :به غیر از نیروهـای دفاعی و امنیتی،
هیـچ شـخص و گـروه دیگـری حـق اسـتفاده از زور

را نـدارد .نظـام ارادهی ملـت را متثیـل میکنـد و
مرشوعیـت ملـی و بیـن املللـی دارد .مـردم از نظام
خـود بـه گونـهی کامـل حامیـت میکننـد .مـردم به
دلیـل تجربـهی تلـخ گذشـته ،در حامیـت از ایـن
نظـام ایسـتادهاند و بـه هیچ کسـی اجـازه منیدهد
کـه بـا زور بـر آنهـا حکومـت کـرده و داخـل ارگ
شود».
بـا ایـن حـال ،رهبر حـزب اسلامی ،میگویـد
کـه دولـت افغانسـتان ،بـرای فصـل جدیـد جنـگ
آمادگـی میگیـرد .بـه گفتـهی او ،از طریـق بنـادر
در کانتیرنهـای حامـل گنـدم ،سلاح و تجهیـزات
وارد میشـود و در اختیـار افـرادی قـرار میگیـرد
کـه پیشـینهی جنـگ بـا طالبـان و سـایر گروههـا را
دارنـد .او افـزود کـه حکومت در تالش ملیشهسـازی
اسـت.
حکمتیـار در بخشـی دیگـر از صحبتهایـش در
مـورد توافقنامـهی دوحـه و رونـد فعلـی صلـح در
قطـر نیـز صحبـت کـرد و گفـت کـه جـو بایـدن،
رییسجمهـور امریـکا بـه گونـهی عجوالنـه،
تصمیـم گرفتـه کـه برنامـهی خـروج نیروهـای خـود
را از افغانسـتان کنـار بگـذارد و ایـن بـه معنـای
عقبنیشـنی امریـکا از توافقنامـهی قطـر اسـت
کـه هیچگونـه توجیهـی نـدارد .او تاکیـد کـرد کـه
جـو بایـدن نبایـد بهخاطـر اختالفهای شـخصی با
دونالـد ترامـپ ،توافقنامـهی قطـر را کنـار بگذارد و
تصمیـم بـه ادامـه جنـگ خونیـن و طوالنـی بگیـرد.

بـه گفتـهی او ،امریـکا هیـچ گزینـهی دیگـری جـز
تـرک افغانسـتان نـدارد و ادامـهی حضـور رسبـازان
ایـن کشـور ،هیچ دسـتآوردی بـرای ایـاالت متحده
نخواهـد داشـت.
رهبر حـزب اسلامی ،بـا اشـاره بـه موقـف اخیـر
طالبـان در مـورد ایجـاد حکومـت موقـت ،گفـت که
طالبـان اعلام کردنـد کـه اگـر ارشف غنـی اسـتعفا
دهـد ،حارضنـد حکومـت موقـت را بپذیرنـد .بـه
گفتـهی او ،بیشتر از این ممکن نیسـت کـه طالبان
تنـازل (از خودگـذری) کننـد« .طالبـان بعـد از مـاه
مـی ،نـه حضـور نیروهـای امریکایـی را میپذیرنـد و
نـه گپهـای حکومـت دستنشـاندهی امریـکا در
کابـل را».
ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـرا جـو بایـدن در
نخسـتین دیـدارش از وزارت دفـاع امریـکا ،گفتـه
اسـت کـه میتوانـد مسـئلهی خـروج نیروهـای
امریکایـی از افغانسـتان را در مـاه مـی سـال روان
میلادی کنـار بگـذارد.
از سـوییهم از آغـاز دور دوم گفتوگوهـای صلـح
در قطـر ،بیـش از یکونیـم مـاه گذشـته؛ امـا گـروه
طالبـان در ایـن دور بـه جـای نشستن بـا هیئـت
گفتوگوکننـدهی دولـت ،سـفرهایی را بـه منطقـه و
جهـان آغـاز کـرده اسـت.
آگاهـان سیاسـی بـه این بـاور انـد ،تا زمانـی که جو
بایـدن توافقنامـهی قطـر را بررسـی نکنـد ،طالبـان
نیـز بـه میـز گفتوگو حـارض نخواهند شـد.

غنی :فرصت برای ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است
رییسجمهور غنی ،به مردم افغانستان اطمینان
داده است که صلح دوامدار در این کشور برقرار
خواهد شد.
آقای غنی ،روز یکشنبه ( 26دلو) ،در پیامی به
مناسبت سیودومین سالروز خروج نیروهای
شوروی پیشین از افغانستان ،گفته است« :هدف
از جهاد مردم ،این بود که پس از خروج نیروهای
شوروی ،در افغانستان یک نظام به خواست ملت به
میان بیایید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از
آن حفاظت کند».

به گفتهی او ،به دلیل این که خروج نیروهای
شوروی مسئوالنه نبود و هیچ تدبیری برای آیندهی
کشور در آن در نظر گرفته نشده بود ،افغانستان
وارد جنگ داخلی چند بعدی شد که در نتیجه آن
نیروهای امنیتی ،نهادهای ملی و زیربناها از هم
پاشید.
آقای غنی افزوده است ،اکنون برای افغانستان
فرصت ختم جنگ و تامین صلح فراهم شده؛
صلحی که در آن ،نهادهای نظامی و ملکی
حفظ و بیشرت از پیش تقویت شود ،صلحی که

کودکان ،زنان ،جوانان و متام مردم از آن مستفید
شوند .رییسجمهور گفته است ،هرچند در حال
حارض نیز بسیاری باورها بر این است که صلح
در افغانستان برقرار نخواهد شد؛ اما صلح برقرار
خواهد شد و آن هم دوامدار خواهد بود.
گفتنی است که در بیستوششم ماه دلو سال
 1367خورشیدی ،آخرین واحدهای ارتش اتحاد
جامهیر شوروی پیشین ،از افغانستان بیرون شدند
و به حضور ده سالهی شان در این کشور ،پایان
دادند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر ،خواهان از سرگیری فوری گفتوگوهای صلح شد
کمیسیون مستقل حقوق برش ،از هیئتهای
گفتوگوکنندهی دولت افغانستان و گروه طالبان،
خواسته است تا هرچه زودتر ،گفتوگوهای صلح را
از رس بگیرند.
این کمیسیون ،روز یکشنبه ( 26دلو) ،در برگهی
تویرتش نوشت« :کمیسیون با بازنرش نامهی خود
به روسای هیئتهای گفتوگوکنندهی دو طرف،
خواستار بازگشت آنها به میز مذاکره است و برای
کاسنت از هزینههای ناموجه انسانی ،مادی و معنوی
جنگ ،همچنان بر لزوم برقراری فوری آتشبس

و کوشش همهجانبه و مسئوالنه برای ختم جنگ،
تاکید میکند».
این در حالی است که دور دوم گفتوگوهای صلح،
دستکم یکونیم ماه پیش در قطر آغاز شد؛ اما از
آن زمان تا اکنون ،هیچ نشست رسمیای میان دو
طرف برگزار نشده است.
در این مدت ،هیئت طالبان سفرهایی را به ایران،
روسیه و ترکمنستان داشته است .اعضای هیئت
گفتوگوکنندهی دولت افغانستان ،میگویند که از
چندی به این طرف ،طالبان حارض به برگزاری نشست

رسمی نشدهاند و به همین دلیل ،گفتوگوهای
صلح با وقفه مواجه شده است .رسور دانش ،معاون
دوم ریاستجمهوری نیز ،به تازگی گفته است که
حارضنشدن طالبان پای میز گفتوگوها ،به نحوی
روند صلح را به بنبست کشانیده است.
آقای دانش همچنان گفته است که اگر توافقنامهی
امضا شده میان دولت امریکا و گروه طالبان به
گونهی اساسی مورد بازنگری و تجدید نظر قرار
نگیرد ،روند صلح با چالشهای بیشرت مواجه خواهد
شد.

آتشسوزی در گمرک اسالمقلعه؛  500تانکر به ارزش حدود  50میلیون دالر حریق شد
آتشسـوزی در گمـرک اسلامقلعه ،پـس
از گذشـت دسـتکم یـک شـبانهروز
مهـار شـد .وزارت مالیـه ،گفتـه اسـت که
هیئتـی بـرای سـنجش میـزان خسـارات
واردشـده و چگونگـی وقـوع آتشسـوزی،
بـه سـاحه فرسـتاده شـده اسـت.
پیشتر ،جیالنـی فرهاد ،سـخنگوی والی
هـرات ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل گفتـه
بـود کـه در نتیجـهی آتشسـوزی ،صدها
تانکـر سـوخته و از بیـن رفتـه؛ امـا حدود
 2500موتـر و تانکر مواد سـوختی نیز از
سـاحه خارج شـده اسـت.
یونـس قاضـیزاده ،رییـس اتـاق تجـارت
و رسمایهگـذاری هـرات ،گفتـه اسـت کـه
حـدود  500تانکـر مـواد سـوختی در پارکینک بوده
کـه آتـش گرفتـه اسـت .او افـزوده اسـت ،بر اسـاس

آمـار ابتدایـی ،در ایـن آتشسـوزی دسـتکم 40
تـا  50میلیـون دالـر بـه تاجـران خسـارت وارد شـده
است.

وزارت مالیـه ،گفتـه اسـت کـه
آتشسـوزی در گمـرک اسلامقلعه،
بـه دلیـل آتـش گرفتن یـک تانکـر
نفتـی بـوده و پـس از آن ،دامنـهی
آتشسـوزی بـه متام گمرک گسترش
یافتـه اسـت.
آتشسـوزی در گمـرک اسلامقلعه،
حوالـی سـاعت  01:40پـس از
چاشـت روز شـنبه ( 25دلـو) رخ داد.
پـس از آن ،والـی هـرات از مقامهـای
ایرانـی بـه خاطـر مهـار آتشسـوزی
درخواسـت کمـک کـرد.
والـی خراسـان رضـوی بـه مـرز
افغانسـتان آمـد و وحید قتالـی ،والی
هـرات نیـز بـه دوغـارون رفت .هـر دو کشـور از متام
امکانـات خـود بـرای مهـار آتـش اسـتفاده کردنـد.

7

خبرونه

د هدفي وژنو څلورکسیزه
ډله ونیول شوه
ننګرهار کې د وسله والو طالبانو د هديف وژنو یوه څلورکسیزه ډله نیول
شوې ده .د ننګرهار وايل ضیاالحق امرخېل وایي دې ډلې په ننګرهار کې
د قاري هجرت الله په مرشۍ فعالیت کاوه او هديف وژنې یې کولې.
د ننګرهار وايل ضیاالحق امرخېل چې د یکشنبې په ورځ یې داکسان
رسنیو ته وښودل وویل :دا کسان د ميل امنیت ځواکونو له خوا په جالل
آباد ښاراو رسه رود او بهسودو ولسوالیو کې د عملیاتو پرمهال نیول
شوي دي.
امرخيل وویل «:د دغې شبکې نیول شویو غړو هديف وژنې کولې ،ماینونه
یې ایښودل ،په دولتي موټرو یې مقناطیيس ماینونه نښول او دولتي
مامورین یې په نښه او وژل».
هغه وویل دغو کسانو د جالل آباد ښار د پنځمې ناحیې په نارنج باغ
سیمه کې دوه پولیس ،د درېیمې ناحیې په ګوالیي عربانو سیمه کې د
ميل امنیت یو کارکوونکی ،د رسه رود ولسوالۍ په ګنده چشمه سیمه
کې د ميل امنیت یو کارکوونکی ،په دې سیمه کې د مستوفیت د ارزیابۍ
مدیر ،د معیوبینو ښارګوټي ته څېرمه فامیلیو چوک ته نیژدې د ميل اردو
یو رستیری او د څلورمې ناحیې اړوند د چپرهار د زړې هډې په سیمه
کې د ننګرهار د استیناف محکمې یو قايض وژيل وو.
د ننګرهار د وايل په وینا ميل امنیت ځواکونو همدا راز دوه نور وسله
وال طالبان هم د جالل آباد ښار په مربوطاتو کې د عملیاتو پرمهال نیويل
او دغو کسانو په خپل جرم اعرتاف کړی دی.
په نیول شویو کسانو کې قاري هجرت الله ،نورآغا ،بادام ګل او والیت
خان نومیږي .په ننګرهار کې محيل مسوولین وایي نیول شویو کسانو په
خپل جرمونو اعرتاف کړی دی.
د وسله والو طالبانو د هديف وژنو دا څلور کسیزه ډله په داسې حال کې
په ننګرهار کې نیول کیږي چې په وروستیو ورځو کې په دغه والیت کې
د وسله والو بریدونه او هديف وژنې ډېرې شوې دي.

بې پالنه کورونو ته د ملکیت
سند ورکول دوام لري
په کندهار ،فراه او بامیان ښارونو تراوسه  ۴۷۵۸غیرپالين کورونو ته د
ملکیت سندونه ورکړل شوي دي .د ښارجوړولو او ځمکو وزارت وایي په
پام کې ده په دغه والیتونو کې  ۱۷۰۴۷نورو دا ډول کورونو ته د ملکیت
سندونه ورکړل يش.
د ښارجوړولو او ځمکو وزارت ویاند حشمت الله نارصي وایي د ملکیت
سندونه د غیر رسمي سیمو د رسیمي کېدو او د ملکیتونو د خوندیتوب
په موخه توزیع کیږي.
نارصي وایي په کندهار کې تراوسه  ۲۸۱۰غیرپالين او غیر رسمي کورونو
ته د ملکیت سندونه ویشل شوي او په پام کې ده  ۱۱۴۸۸نورو ته هم
دا سندونه ورکړل يش.
په کندهار کې ټول څه د پاسه څوارلس زره غیرپالين ملکیتونه او کورونه
ثبت شوي او ټولو ته به د ملکیت سندونه ورکړل يش.
په همدې وخت کې په فراه کې د څه باندې شپږ سوه غیرپالين کورونو
د سندونو د ویش بهیر هم پيل شوی دی.
د ښارجوړولو او ځمکو وزارت وایي د غیر پالين کورونو د ثبت په لړ کې
تراوسه په فراه کې  ۱۵۰غیرپالين کورونو ته د ملکیتونو سندونه ویشل
شوي او په پام کې ده  ۴۵۶نورو ته هم ورکړل يش.
بلخوا په بامیان والیت کې مسوولین وایي په دغه والیت کې هم په
غیرپالين سیمو کې کورونه ثبت شوي او په پام کې ده نیږدې  ۷۰۰۰دا
ډول کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړل يش.
په بامیان کې د چارواکو د مالوماتو له مخې په دغه والیت کې تراوسه
 ۱۷۹۸کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړل شوي او په پام کې ده ۵۱۰۳
نور سندونه هم وویشل يش.
د ښارجوړولو او ځمکو وزارت په کابل ،هرات ،مزاررشیف ،جالل آباد،
کندهار ،فراه ،بامیان او نیيل ښارونو کې تراوسه په غیرپالين سیمو کې
 ۸۷۱۱۹۵کورونه ثبت کړي دي.
د دې برنامې یوه موخه داده چې بې پالنه جوړو شویو کورونو ته د
ملکیت د سند په ورکولو رسبېره دا کورونه د ښاري خدمتونو تر پوښښ
الندې هم راوستل کیږي.
تراوسه دا ډول کورونه له ښاري خدمتونو او په تېره بیا د ښاروالیو له
خدمتونو بې برخې و.
د ښارجوړولو او ځمکو وزارت په پام کې لري چې د کورونو د رسوې
او ثبت دا لړۍ په نورو والیتونو کې هم پیل کړي او په ښارونو کې تر
بشپړېدو وروسته یې ولسوالیو ته هم وغځوي.
په دې رسه به د افغانستان میلیونونه اوسیدونکي د کورونو د ملکیت
سندونه ترالسه او کورونو ته به یې د ښاروالیو خدمتونه پراختیا ومومي.
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زاکر آباد؛ حرفهاییازشهرانترنتی

رسانههای اجتامعی بهعنوان میدانهای تجمع ،بیش
از آن که زمینهساز تشکلهای اجتامعی و شناخت
قلمروهایی از صورتهای اجتامعی موجود در جامعه
شود ،سبب ابهام خطوطی میشود که این شناخت را
به وجود میآورد.
میدانهای تجمع ،دارای ویژگیهای چندگانه هستند؛
یعنی ساختار شبکه اجتامعیای که ما کاربر آن هستیم،
ت مفهوم میدان را در بر دارد و میتواند هر نوعی از
کلی 
آن باشد .چندگانهگی یک ساختار به این معنی است که
مثال شبکهای مثل فسبوک ،جدا از صورت کاربردیاش
که همیشه یک ساخت دارد (کامنت و استاتوس و پیام
و…) ،ممکن است در هر بار وارد شدن ما ،ماهیتاً ،چیز
دیگری شده باشد.
بر فرض اگر چندی قبل که شام در شبکه مورد عالقهتان
فعالیت داشتید ،جو حاکم اطالعاتی ،پیرامون مسئلهای
در باب فساد اداری در مراکز خدمات دولتی بود ،اندکی
بعدتر از آن جنایت مرزبانان جمهوری اسالمی ایران و
برخوردشان با کارگران افغانستانی مطرح شد.
در مورد نخست ،شام به عنوان کاربر شبکهای که
اطالعاتاش بیشرت روی فساد اداری است ،در ابراز
نظرهایتان–چه نظرهایی که در کامنت مینویسید
و چه نظرهایی که در پستها و پیامهای شخصی–
منتقدی هستید که در یک گردهامیی چند هزار نفره
حضور دارد و نظام دولتی حاکم بر جامعهاش را مورد
انتقاد قرار میدهد.
یعنی با ورود به شبکه یا با آنالین شدن در حساب
کاربری خود ،عمالً وارد میدانی شدهاید که تجمع
بخصوصی در آن شکل گرفته است.
اما در مورد دوم ،وقتی وارد شبکه شدهاید با میدان
دیگری برخوردهاید؛ میدانید که فعاالن آن ،کامال
موضع دیگری دارند و البته هنوز مدعی دادخواهی و
انتقادند .تجمعی که بار دوم با آن روبرو هستید از کارگر
و محرومیت او ،از مهاجر و حقوق او و… سخن میگوید.
به یکباره ،نقش عوض میکنید و مسیر استداللهایتان
از انتقاد قبلی به سمت بحث دیگری سوق مییابد.
چارهای هم ندارید زیرا با خود میگویید به عنوان یک
انسان باید عکسالعملی از خود نشان داد.
همه اینها تجمعاند و حتا میتوان نظمی را برایش
متصور شد که از یکرسی همنظریهای قبلی ناشی
شده؛ همنظری بر رس محرومیت کارگران ،مهاجرین
و… اما میدانید که آنچه دارید در آن جوالن میدهید،
هیچ تاثیری بر تغییر مسیر اتفاقی که در خارج از آن
به وجود آمده ندارد .دلیلش هم چیز مبهمی نیست؛
احساس همبستگی و تجمع انتقادیای که در هر بار از
ورود خود به شبکه اجتامعی کسب میکنیم ،فاقد رابطه
مستقیم با واقعیت است.
متثیل غار و نظریه جهان مثل بار دیگر وارد زندگی
شده؛ ما خیلی کم به جهان خارج از شبکههای مجازی
میپردازیم و در آن دست به تشکل و تجمعهای سازنده
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میزنیم .آنچه میبینیم سایههای واقعیتی است که در
خارج از جهان اطالعاتی قرار دارد؛ در واقعیت امر ،ما
هرگز تشکلهایی را که بتواند دولتها و رفتارهای آنها
را مورد انتقاد قرار بدهد نداریم.
درست دو سه روز پس از روز کارگر ،روزی که مبارزه
این طبقه ،معنا پیدا میکند ،پنجاه تا کارگر ،توسط
پاسبانهای یکی از بدترین قلمروهای بهرهکشی
(جمهوری اسالمی ایران) ،به بدترین شکل مورد ستم
قرار میگیرند ولی هیچ ساختار و تشکلی نیست که
کنش درخوری در حامیت از آنان انجام بدهد.
منتقدان و معرتضین به سیستمهای دولتی منطقه،
هیچ کدام نتوانستهاند از تئوریهای انقالبی خارج
شده و تشکلهای فعال را در سطح جامعه به وجود
بیاورند .یعنی نیروی ضد نابرابری ،هنوز هیچ شکلی

ندارد که قابل دیدش کند؛ هیچ یک از حرفها و
اهداف برابریطلبمان ،قابل ملس نیست چرا که وقتی
آن پنجاه کارگر به درون هریرود انداخته میشدند،
دستشان به چیزی بند نشد که مانع افتادنشان شود.
تحلیلها و دریافتهای تئوریک از جامعه اگر به
عنوان یک نقشه کار ،قابل استفاده نباشد و نتواند در
هیئت ساختارهای گروهی و کنشگر وارد جامعه شود،
تفاوت چندانی با محتوا و عکسالعملهای رسانههای
اجتامعی ندارد.
برای ورود به ساحت کنش ،باید به شناختی از قلمرو
اجتامعی خود رسید؛ اقشار مختلف جامعه باید با
شناخت نیازها و تواناییهای خودش ،دست به ایجاد
تشکلهای خرد و بزرگی بزنند که در پی مطالبه از
حاکمیت برایند.

عبدالله سالحی

واقعیتهای اجتامعی ،نظر به ناهمگونیهای جامعه
به وجود آمدهاند و همین ناهمگونیها بودهاند که با
درگیریها و تعاملها ،سبب قابلیتهای امروز جامعه
شده؛ اگر قابلیتهای امروز ما ،رسشار از خشونت و
بهرهکشی است ،نه بهخاطر ناهمگونیها و چندگانگیها
که بهخاطر تالشهایی برای همگونسازی آنها بوده
است.
جامعه ،مجموعهای از ناهمگونیهاست و اگر هر یک از
این ناهمگونیها در سطح اجتامع خودش به شناخت
درست از تفاوت و تقارن با دیگر ناهمگونیها برسد،
جامعه نیز به شناخت خود میرسد .اما چنین شناختی
نه فقط به روشنگریهای فیلسوفانه بلکه بیشرت از آن،
نیاز به زمینهها و میدانهای تجمع واقعی برای مبارزه
دارند.
تجمع و ساخت و ایجاد آن در ساختارهای ناهمگون،
یعنی تخریب ساختار حاکم و رشوع مطالبه؛ مطالبهای
که نه تنها از قبل بر آن روشنی انداخته شده که در سیر
آن به جلو نیز ،چیزهایی را به خود خواهد افزود.
اکنون ،آنچه مینویسیم و آنچه منترش میکنیم ،امکان
تحقق ندارد زیرا هیچ ساختار تحلیلگر و استفادهگر از
آن در ساحت واقعی جامعه حضور ندارد .یعنی ایدههای
ما و رفتارهایی که در تجمعات رسانهای ،پیرامون یک
موضوع داغ داریم ،گیرند ه و دستگاه آن را در خارج
از جهان مجازی ندارد؛ بنابرین منیتواند تاثیری در
واقعیت داشته باشد.
نقشی که میتوان به فعالیتهای فیسبوکی یا آنالین
داد ،جز خودارضایی نیست .بسیاری از ما با ابراز
خشم ،ناراحتی و اعرتاض خود ،چون منیتوانیم در
واقعیت تغییری را بهوجود بیاوریم ،رصفاً خودمان را ارضا
میکنیم و آن نیت انسانیمان را که شدیدا ً خیر است به
دیگران نشان میدهیم.
این انفعال است که چهرهای شبیه به فعالیت را به
خود گرفته است .چنان فرد خودارضا که تصوری از
همخوابگی را در ذهن دارد اما عمالً دچار فانتزیهای
جنسی است .واقعیت و تنی در کار نیست که با او یکی
شود بنابرین رضایت جنسی خودش را چنان با هیجان
و شوق خیالی کسب میکند که گویی واقعیت محض
است.
این نهایت فردگرایی را نشان میدهد آنهم در جامعهای
که نیازش به تن اجتامعی و گروهیست .ساختار
اجتامعی و تشکلی که از چندین تن ساخته شده باشد،
نیازهای عاطفیای مثل خشم ،ناراحتی و اعرتاض را که
عملی معقول ولی همراه با عواطف انسانی است ،مثل
تنی که در آغوش میگیریم ،ارضا میکند.
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