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عشقدرپایگاهنظامی؛

صلح ناموفق
و افزایش جنگ
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل
ناتو ،گفته است؛ سربازانی که
در چوکات ماموریت...

ما پس از حمله طالبان
عاشق هم شدیم

من و شوهرم زمانی عاشق همدیگر
شدیم که پایگاه نظامی ما موردتهاجم
دشمن قرار گرفت...
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دو سال پس از آغاز پروسهی
معیاریسازی نصابها در وزارت
تحصیالت عالی ،تا اکنون از میان
 165رشتهی تحصیلی ،نصاب
 77رشتهی تحصیلی یکسان
شده است .با این حال ،برخی
از دانشجویان و استادان در
دانشگاههای دولتی و خصوصی،
جدید را پاسخگو
نصابهای
ندانسته و آن را در سطح پایینی
ارزیابی میکنند.
اسدالله حیدری ،دانشجوی حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه کابل،
سطح نصاب فعلی در افغانستان
را پایین دانسته و باورمند است که
میتوان همه مضامین یک سمسرت
درسی در افغانستان را به مدت چند
هفته خواند .او ،حکومت را به عدم
رسمایهگذاری درازمدت در بخش
معیاریسازی تحصیالت عالی متهم
میکند...
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سهی پس از چاشت دوشنبه – 27
دلو -کاروانی از پولیس ملی ،در
حال گذر از بازار ولسوالی املار
فاریاب است .رسبازانی در این
کاروان هستند که لحظهبهلحظه
به زندگی میاندیشند و اینکه از
جنگ و جنگهایی که پیش رو
دارند ،زنده و سامل بیرون بیایند.
رسبازان در خیال و ترس خودشان
غرقاند که ناگهان ،انفجار بزرگی
خودروی آنها را به آتش میکشد،
جنگ هفت تن این رسبازان به
پایان میرسد و دیگر ترس شکست
و یا لذت پیروزی در جنگ را ندارند
و زندگی به همین...
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بر اساس معلومات 2
وزارت مالیه،
تنها در ماه جدی سال روان،
حدود 1،1میلیارد افغانی از طریق
بندر اسالمقلعه درآمد داشته
است.

در آستانه نشست وزرای
دفاع ناتو ،شماری از ...

7

فیفا:
تاخيردرتعدیلقانون
انتخاباتوآوردناصالحات
انتخاباتینگرانکنندهاست
موسسهی انتخابات آزاد و
عادالنهی افغانستان...

جهان

خبر

د ښوونکو او ټیټ رتبه دولتي مامورینو
معاشونه د پام وړلوړیږي
د افغانسـتان د مالیـې وزارت وایـي پـه
 ۱۴۰۰مـايل کال کـې بـه د ښـوونکو او
ټیـټ رتبـه دولتـي مامورینو په معاشـونو
کـې د پـام وړ ډېروالـی رايش.
د ماليـې وزارت رسپرسـت محمدخالـد
پاینـده د سـه شـنبې پـه ورځ پـه خپـل
ټویټرلیـکيل چـې د معاشـونو د دغـه
ډېـروايل لـه پـاره د کورنیـو سلاکارانو
شـمېر او معاشـونه ارزول کیـږي چـې په
وینـا یـې شـمېر بـه یـې هـم لـږيش.
پاینـده دغـه راز ویلي چې د ښـوونکو او
ټیـټ رتبـه دولتـي مامورینـو د معاشـونو
د ډېرولـو لـه پـاره بـه د ولسـمرش ،د هغه
د مرسـتیاالنو او کابینـې د نـورو غـړو
معاشـونه او لګښـتونه هـم راکـم يش.
د مالیـې وزارت رسپرسـت پـه دې اړه
جزیـات نـه دي ورکـړي چـې د لوړپـوړو
چارواکـو معاشـونه څومـره کمیـږي او د

h

b

s

w.

w

w

دانشجویان
نصاب جدید وزارت
تحصیالت را پاسخگو
نمیدانند

روزهایی که میگذرد؛
نگاهی به افغانستان
ناخوش

طالبان:
سطح خشونتها
پس از نشست
وزیران ناتو تغيير
خواهد کرد
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ښـوونکو او ټیـټ رتبـه دولتـي مامورینـو
پـه معاشـونو کې څومـره ډېروالی راځي.
دا خبر لـه هغـه وروسـته ورکـول کیـږي
چـې ولسي جرګـې د  ۱۴۰۰مايل کال
پـه بودجـه کـې د ښـوونکو او ټیـټ رتبـه
دولتـي مامورینـو د معاشـونو د لوړېـدو
غوښـتنه وکـړه او دوه ځلـې یـې د
بودجـې طرحـه رده کـړه.
د چـارو ادارې ریاسـت پـه تیـره میاشـت
کـې وویـل چې د ولسـمرش د الرښـوونې
لـه مخـې یـوه تخنیکـي کمیټـه ګومـارل
شـوې چـې د دولتـي مامورینـو د
معاشـونو پـه اړه ارزونـه وکـړي.
د مالیـې وزارت د درېیـم ځـل لـه پـاره
د  ۱۴۰۰مـايل کال بودجـې طرحـه
د تصویـب پـه موخـه ولسي جرګـې
تـه ولیږلـه چـې تراوسـه نـه ده تصویـب
شـوې.

فرانسه در نسلکشى رواندا دست داشت
بیستوشـش سـال پـس از نسلکشـی
روانـدا کـه در آن نزدیـک بـه یـک میلیـون
نفـر کشـته شـدند ،یـک رسـانهی مسـتقل
فرانسـوی گـزارش داده اسـت کـه مقامهای
ایـن کشـور در ایـن نسلکشـی دسـت
داشـتهاند.
بـه نقـل از یورونیـوز ،رسـانهی خبری
آنالیـن مدیاپـار ،بـه یـک پیـام تلگرافـی
دسـت یافتـه کـه در آرشـیف مشـاور امـور
آفریقـای رییسجمهـور پیشـین فرانسـه
نگهـداری میشـد .در ایـن پیـام تلگرافـی،
بـه نقـش نظامیـان فرانسـه در کمـک به این
نسلکشـی اشـاره شـده اسـت.
ایـن پیـام کـه بـه تاریـخ  15جنـوری 1994
فرسـتاده شـده ،در میـان اسـنادهای مهـم
برونـو دوالی ،مشـاور امـور آفریقـای فرانسـوا
میتران ،رییسجمهـور پیشـین فرانسـه
نگـهداری میشـد و فرانسـوا گرانـه ،یـک
پژوهشگـر فرانسـوی بـه آن دسـت یافتـه
اسـت .بـر اسـاس ایـن سـند ،یانیـک ژرار،

سـفیر فرانسـه در روانـدا ،از مقامهای ارشـد
وزارت خارجـه میخواهـد دسـتورالعملی
را مبنـی بـر نحـو برخـورد بـا مسـئوالن
نسلکشـی در مناطـق زیـر کنترل نظامیان
فرانسـوی صـادر کنـد.
در پاسـخ بـه خواسـت ایـن مقـام در روانـدا،
مقامهـای فرانسـوی ،گفتهانـد کـه بـه
عاملان نسلکشـی اجـازه داده شـود تـا از
منطقـه فـرار کننـد.
ایـن دسـتورالعمل را برنـار امیـه ،مشـاور
آن وقـت وزیـر خارجـه و رسپرسـت کنونـی
رسویسهـای اطالعاتـی خارجـی فرانسـه،
امضـا کـرده اسـت.
در سـال  2019میلادی ،امانوئـل ماکرون،
رییسجمهـور فرانسـه ،در نشسـت بـا
مناینـدگان قربانیـان نسلکشـی روانـدا،
گفـت کـه کمیسـیونی را بـه منظـور تحقیـق
بیشتر در بـارهی نسلکشـی رواندا تشـکیل
میدهـد تـا نقـش فرانسـه را نیـز در ایـن
جنایـت بشری بررسـی کنـد.

ماکـرون وعـده داد کـه بودجهی بیشتری را
بـرای تحقیـق حقوقی و جنایی برای روشـن
شـدن نقـش مقامهـای فرانسـه در ایـن
جنایـت اختصـاص میدهـد.
بـه تاریـخ ششـم اپریـل سـال 1994
میلادی ،موشـکی در نزدیکـی هواپیمای
جووینـال هابیاریامنـا ،رییسجمهـور آن
وقـت روانـدا اصابـت کـرد و قـوم هوتـو کـه
رییسجمهـور از ایـن قـوم بود ،ایـن حملهی
موشـکی را بـه قـوم توتسـی ،یکـی دیگـر از
اقـوام سـاکن در روانـدا نسـبت داد و دسـت
بـه نسلکشـی علیـه قـوم توتسـی زد کـه در
نتیجـهی ایـن نسلکشـی نزدیـک بـه یـک
میلیون نفر کشـته شـدند و به بیش از 500
هـزار زن تجـاوز شـد.
ایـن جنایـت ضـد بشری در ابتـدا از سـوی
سـازمان ملـل به عنـوان نسلکشـی پذیرفته
منیشـد و پـس انتقـاد شماری از مدافعـان
حقـوق بشر ،ایـن سـازمان این جنایـت را به
عنـوان یـک نسلکشـی پذیرفت.
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نگرانی فیفا در مورد قانون انتخابات،
نگرانی شهروندان است
با اینکه انتخابات یک فرایند دموکراتیک و برای ساخت
حکومتداری مردمساالر پایهریزی شده اما؛ در افغانستان،
بنا به قراین یکی از پرچالشترین پروسههای ممکن به نظر
میرسد .از کشوگیرهای گذشته آشکار میشود که این
پروسه تحت تأثیر تقلب ،سوء مدیریت و عدم امنیت کشوری
است و آنچنانکه میباید شفاف برگزار منیشود.
عوامفریبی ،لشکرکشی ،رجزخوانی و سازش ،میان
کاندیداهای ریاستجمهوری کشور ،شیوهی برخوردیشان
در زمان انتخابات است ،اما هیچیک از این کاندیداها پس از
پیروزی به اصالحات انتخاباتی و مدیریت این فرایند دست
نزده و ازاینرو مردم به انتخابات و فرایندهای دموکراتیک
بیباور شدهاند ،چراکه شهروندان تصور منیبرند ،رایشان
تأثیر به گزینش ریاستجمهور داشته باشد و از اینرو
میل به رأی دادن ندارند .آمار شهروندان رشکتکننده در
انتخابات گذشته این ادعا را بهرت و بیشرت ثابت میکند.
تقلب ناامنی و سوء مدیریت ،راه مردمساالری و انتخابات
را در افغانستان دشوار کرده است و از سوی دیگر دولت
افغانستان قرار است قانون انتخابات را در کشور تعدیل
کند .موسسهی انتخابات آزاد و عادالنهی افغانستان (فیفا)،
در اعالمیهای بیان داشته که تعدیل قانون انتخابات و آوردن
اصالحات انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات
نگرانکننده است.
فیفا روز سهشنبه ( ۲۸دلو) گفت که وقتکشی و گذشنت
از اصالحات انتخاباتی ،تبعات منفیای روی روند انتخابات،
احیای اعتامد مردم ،کسب کمکهای جهانی برای برگزاری
انتخابات و برآیند انتخابات میگذارد.
چندی پیش روزنامهی صبح کابل به پیشنویسی از قانون
جدید انتخابات دستیافته بود که نشان میدهد این قانون
رشایط انتخابات را بیشرت برای تقلب و زدوبندهای سیاسی
آسان میکند .در گزارش صبح کابل آمده است :کمیسیون
مرکزی شکایات انتخاباتی حذف و کمیسیون نظارت
انتخاباتی جای گزین آن شده است.
حذف کمیسیون شکایات ،انتخابات را فرایند مهندسیشده
و در خدمت تیم حاکم قرار میدهد .از سویی هم در این
پیشنویس آمده است که انتخابات مجلس منایندگان نیز،
تابع نظام چندبعدی شده است و بهنحویکه نامزدان هم
مستقالنه و هم از سوی حزب میتوانند نامزد شوند و رأی
بگیرند .در کشوری که احزاب آن متهم به جرایم جنگی
هستند و انتخابات یکی از چالشهای بنیادی است ،نظم
چندبعدی در انتخابات ،اکرث کاندیداها را سانسور و به میل
احزاب مهندسی میتواند.
احزاب قدرمتند با ترفندهای متفاوت ،روی افراد بانفوذ
رسمایهگذاری کرده انتخابات پارملانی را به میل خویش
رقم میزنند و استقالل انتخابات را با چالش روبهرو خواهند
کرد.
در اعالمیهای که از سوی فیفا نرش شده آمده ،مشکالت
در چند انتخابات اخیر ،نشان داده که روی دست گرفنت
اقدامات الزم بهمنظور آوردن اصالحات انتخاباتی ،یک امر
رضوری است؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات ،بهعنوان
نهاد مسئول ،هیچ اقدام اساسی قابلمالحظهای که راه را
برای اصالحات انتخاباتی باز کند ،روی دست نگرفته است.
از اعالمیهی کمیسیون فیفا برمیآید آنچه بهعنوان
پیشنویس قانون انتخابات نرش شده ،ضعفهای بیشامری
دارد که انتخابات را با چالش روبهرو خواهد کرد.
در ادامه فیفا گفته است ،ضعف و ناتوانی کمیسیون مستقل
انتخابات در نهاییسازی طرح تعدیل قانون انتخابات و
ارایهی آن به وزارت عدلیه ،زمینه را برای تداوم وضعیت
موجود و گنگ ماندن رسنوشت اصالحات انتخاباتی فراهم
میکند.
از اعالمیهی فیفا و پیشنویس قانون انتخاباتی که به دست
صبح کابل رسیده است برمیآید ،کمیسیون انتخابات
به دنبال سهلسازی روند انتخابات نیست و بیشرت برای
چالشبرانگیز شدن انتخابات آستین باال زده است .چراکه
آنچه بهعنوان پیشنویس قانون انتخابات طراحی شده ،از
مشکالت و کمبودیهای فراوان برخوردار است و درنتیجه،
این طرح امکان چالشهای جدیدی را فراروی انتخابات
قرار میدهد.
اگر دولت بهدنبال چالش در انتخابات نیست ،کمیسیون
شکایات انتخابات را به یک ادارهی کوچک در داخل
کمیسون انتخابات در نیاورد و بیشرت روی قانون کار کند که
به هر دو کمیسیون استقالل بدهد.
انتخاب افراد کلیدی (کمیشرنها) در کمیسیونهای
انتخاباتی چالش بزرگی است که کمیسیونها و انتخابات
با آن درگیر است ،چراکه گزینش کمیشرنها از سوی ریاست
جمهوری انتخابات را گرویدهی فردی میکند که کمیشرنان
هر دو کمیسیون را انتخاب کرده است.
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طالبان :سطح خشونتها پس از نشست
وزیران ناتو تغيير خواهد کرد
علیشیر شهیر
گزارشگر

در آستانه نشست وزرای دفاع ناتو ،شامری از
فرماندهان جنگی طالبان میگویند که تصمیم
ناتو مبنی بر خروج یا عدم خروج رسبازانشان از
افغانستان ،ارتباط مستقیم به میزان خشونتها
در این کشور دارد.
منابع طالبان در شامل افغانستان به روزنامه
صبح کابل تأیید میکنند ،در صورت قطعی شدن
تصمیم ناتو به ماندن در افغانستان ،آنها آمادگی
هر نوع حمله بر پایگاههای نظامی و شهرهای
افغانستان را دارند.
گل احمدخان ،یکی از فرماندهان جنگی طالبان
که بیشرت از ده سال در صفوف طالبان در شامل
افغانستان میجنگد ،میگوید که در روزهای
اخیر ،برای حملههای گسرتده بر پایگاههای
نظامی و شهرهای افغانستان آمادگی میگیرند.
این فرمانده طالبان به روزنامه صبح کابل تأکید
میکند که در توافقنامهی دوحه ،قطع حمالت
طالبان بر پایگاههای نظامی نیروهای خارجی و
شهرهای افغانستان مرشوط بر خروج این نیروها
بود.
او که در حال حارض فرماندهی یکی از گروههای
طالبان را در یکی از ولسوالیهای کندز به عهده
دارد ،میگوید« :در توافقنامه برای ما گفته شده
بود که نیروهای ما بیشرت در ولسوالیها و قریهها
حضور داشته باشند .به این دلیل ما در شهرها
کمتر رفتوآمد داشتیم و حتا هیچ منیرفتیم.
اگر ما به توافق پایبند منیبودیم ،از زمان امضای
توافقنامه تا حاال میتوانستیم چندین بار شهر
کندز را سقوط دهیم».
به گفتهی این فرمانده طالب ،این گروه در حال
واکاوی تصمیم رسان ناتو و ایاالتمتحدهی امریکا
مبنی بر خروج رسبازانشان از افغانستان است.
گل احمدخان تأکید میکند؛ در صورتی که
تصمیم نیروهای خارجی برای ماندن نهایی شود؛
طالبان آمادگی هر نوع حمله را بر پایگاههای
نظامی و شهرها دارند.
نفوذ در شهرها
پس از نرش گزارشهایی مبنی بر عدم خروج
نیروهای خارجی در ماه می سال روان میالدی،
طالبان حمالتشان را در شهرهای افغانستان
افزایش داده است .در دو روز گذشته حمالت
این گروه در بیشرت از شش شهر افغانستان بهویژه
والیتهای شاملی ادامه داشته است .در پی این
حمالت دستکم  20تن از نیروهای امنیتی کشته
شدهاند.
روزنامه نیویورکتایمز ،چاپ امریکا نیز گزارش

داده است که طالبان در حال نزدیک شدن به
شهرهای افغانستان هستند و این گروه تصمیم
دارد که نفوذ و کنرتلشان را بر شهرها افزایش
دهد.
نیویورکتایمز در گزارشی نوشته است که گروه
طالبان از ماهها به اینسو در حال نزدیک شدن به
اطراف شهرهای مهم افغانستانهستند و این یک
تهدید جدی برای دولت افغانستان و دولت جدید
امریکا است که در تالش پایان دادن طوالنیترین
جنگ خود در افغانستان است.
در این گزارش آمده است که طالبان پس از اعالم
بازبینی مجدد توافقنامه صلح امریکا و طالبان،
در اطراف چندین شهر از جمله کندهار مستقر
شدهاند و در حال حارض جنگجویان این گروه در
ولسوالی پنجوایی کندهار حضور گسرتده دارند.
در گزارش نیویورکتایمز تأکید شده است که
طالبان در اطراف شهر کندز باوجود رسمای شدید
زمستان حضور دارند و با استفاده از هواپیامهای
کوچک بدون رسنشین مسلح ،پاسگاههای
امنیتی را تهدید میکنند .پلخمری مرکز بغالن از
هدفهای دیگر طالبان در این گزارش ذکر شده
است که این گروه در حال افزایش نفوذشان به
این شهر هستند.
صدیق صدیقی ،معین پالیسی و اسرتاتژی وزارت
امور داخلهی افغانستان به این گزارش واکنش
نشان داده و گفته است که طالبان یک رژیم
سقوط کرده و نقطهی تاریک در تاریخ است.
معین پالیسی و اسرتاتژی وزارت امور داخله ،در
صفحه توییرتش نوشته است« :این همیشه برای
طالبان یک رؤیا باقی میماند که کشور ما را به
لبه پرتگاه برساند .آنها همیشه یک رژیم سقوط
کرده و یک نقطهی تاریک در تاریخ ما خواهند
بود».
پیشازاین ،حمدالله محب ،مشاور شورای امنیت
نیز با انتقاد از طالبان گفته بود که این گروه در
تصمیمگیریهایشان مستقل نیستند و برای
آمدن صلح در افغانستان اراده ندارند.
آقای محب روز شنبهی این هفته این گروه
را مسئول بنبست کنونی در مذاکرات صلح
دانست و تأکید کرد که طالبان پس از سفرشان
به پاکستان عالقهمندی به ادامه گفتوگوهای
صلح نشان نداده و در مذاکرات رسمی رشکت
نکردهاند.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد ارزیابیهای
حکومت افغانستان گفت« :طالبان خواستار
قدرت مطلقاند و منیخواهند که مشارکت داشته
باشند .خواسنت قدرت مطلق ،صلحخواهی نیست
که طالبان آن را میخواهد».
به اساس توافقنامهی دوحه که میان امریکا و
طالبان امضا شده است ،قرار بود نیروهای امریکا

در ماه می  ،2021افغانستان را ترک کند؛ اما
جو بایدن ،رییسجمهوری جدید ایاالتمتحدهی
امریکا هفتهی گذشته در نخستین دیدارش
از پنتاگون ،گفت که خروج کامل نیروهای
ایاالتمتحده از افغانستان مطابق رضباالجل
توافقنامه دوحه تا ابتدای ماه می انجام منیشود.
از سویی هم ینس استولتنربگ ،دبیرکل ناتو در
آستانهی نشست وزیران دفاع ناتو در مورد خروج
و یا ماندن رسبازانشان در عراق و افغانستان،
روز دوشنبه این هفته اعالم کرد که هرگونه خروج
احتاملی نیروهای این پیامن از افغانستان بر
اساس اوضاع میدانی و سطح خشونتها در
این کشور خواهد بود .او تأکید کرد که هیچیک
از کشورهای عضو این پیامن منیخواهد بیش
از زمان الزم در افغانستان مبانند ،اما گفت که
نیروهای ناتو پیش از زمان مناسب ،افغانستان را
ترک نخواهند کرد.
قرار است نشست وزیران دفاع ناتو امروز چهارشنبه
و فردا پنجشنبه برگزار شود و در مورد چگونگی
حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از ماه
می در آن بحث شود.
مذاکرات برای طالبان یک تاکتیک بود
همزمان با دوری طالبان از میز مذاکرات و افزایش
خشونتها در شهرهای افغانستان ،شامری
از آگاهان میگویند که طالبان از ابتدا برای
حل بنبست کنونی افغانستان ،اعتقادی از راه
گفتوگو و مذاکرات نداشتند و گفتوگوهای صلح
از دید آنها بیشرت یک تاکتیک بوده است.
محمد داوود قیومی ،پژوهشگر مطالعات صلح
و حل منازعه به روزنامه صبح کابل میگوید:
«در حال حارض طالبان هیچ متایلی به
ادامهی گفتوگوهای صلح ندارند .چون در
آغاز گفتوگوها آنها بر این باور بودند که در
چارچوب گفتوگوهای صلح افغانستان میتوانند
امتیازهای زیادی را تا رسحد خروج کامل نیروهای
امریکایی از امریکا بگیرند ،اما با رسکار آمدن
دولت جدید امریکا ،این سناریو تغییر کرد و آنها
امید خود را از امتیازات بیشرت از دست دادهاند».
این پژوهشگر صلح و حل منازعه تأکید دارد که
طالبان در برابر امتیازاتی که دریافت کردهاند -به
شمول رهایی هزاران زندانیشان -نهتنها هیچ گام
مثبتی برای آمدن صلح برنداشته و خشونتها را
کاهش نداده ،بل این گروه اخیرا ً رشطهای تازهای
را نیز مطرح کردهاند.
آقای قیومی به این باور است که این کارهای
طالبان نشان میدهد که این گروه از مذاکرات،
بیشرت بهعنوان یک تاکتیک برای رسیدن به
هدفهای شخصی خودشان استفاده کردهاند ،نه
ختم جنگ در افغانستان.
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روزهایی که میگذرد؛ نگاهی به افغانستان ناخوش
مجیب ارژنگ

سهی پس از چاشت دوشنبه –  27دلو -کاروانی
از پولیس ملی ،در حال گذر از بازار ولسوالی املار
فاریاب است .رسبازانی در این کاروان هستند که
لحظهبهلحظه به زندگی میاندیشند و اینکه از جنگ
و جنگهایی که پیش رو دارند ،زنده و سامل بیرون
بیایند .رسبازان در خیال و ترس خودشان غرقاند
که ناگهان ،انفجار بزرگی خودروی آنها را به آتش
میکشد ،جنگ هفت تن این رسبازان به پایان میرسد
و دیگر ترس شکست و یا لذت پیروزی در جنگ را
ندارند و زندگی به همین سادگی ،هفت گودالی را از
آنها پر میکند .این رسبازان در حالی کشته شدند
که خودرویشان از روی ماین جاسازی شده در کنار
خیابان رد شد.
کریم یورش ،سخنگوی پولیس فاریاب ،به صبح کابل
میگوید که ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود .به
گفتهی آقای یورش ،پس از انفجار ماین ،رسبازانی که
سامل ماندهاند ،با جنگجویان طالب درگیر میشوند.
گلولههای زیادی میان دو سوی جنگ ردوبدل میشود
و زندگیهای زیادی زخمی .تا پایان درگیری ،ده
جنگجوی طالب کشته و زخمی میشود.
شب پیشازاین ،شامری از شهروندان کشور برای
همیاری با رسبازان امنیتی در دفاع از جان و مالشان
در پاسگاههایی در ولسوالی امام صاحب کندز گرد هم
آمده و زیر سایهی شب ،به ادامهی تاریکروشن زندگی
نگاه میکردند .چرت این رسبازان دیری دوام منیکند
که جنگجویان طالب ،بر آنها هجوم میآورند .در
چند دقیقه مرمیپراکنی دو طرف ،هفت رسباز خیزش
مردمی کشته میشوند و سه تنشان زخمی.
والیت کندز در شاملرشق افغانستان ،پیوسته مرکز
فعالیت و پناه گاه جنگ جویان طالب بوده است تا
جایی که یک بار این والیت در  2015به دست همین
گروه سقوط کرد.
این تصویر تنها به همین دو والیت خالصه منیشود؛
بلکه ویروسی است که به همهی کشور و حتا در
پایتخت گسرتش یافته و هر روز گودالهای تازهای
برای شهروندان حفر میکند.
در روزهای اخیر ،شامر انفجارها و حملههای تروریستی
تا جایی در شهر کابل افزایش یافته است که شهر دیگر
رنگ و بوی خودش را از دست داده و دو-سه انفجار در
روزبرای شهروندان عادی است.
فعالیتهای تخریبی گروه طالبان که قرار بود با دولت
افغانستان به صلح برسد ،این روزها بیشرت از آن افزایش
یافته که بتوان به رسیدن به صلح با این گروه باورمند
شد؛ چیزی که از هامن رشوع ناممکن بود.
پس از نزدیک به بیست سال درگیری میان گروه
طالبان و دولت افغانستان و ناتو ،سال پار ،دونالد
ترامپ ،رییس جمهوری پیشین امریکا ،با گروه طالبان
توافق صلحی را امضا کرد و در ظاهر به جنگ خود در
افغانستان نقطهی پایان گذاشت .برای دولت امریکا
مهم نبود که این نقطهی پایان توهمی ،آغاز خونین
دیگری را برای شهروندان افغانستان رقم میزند.
به اساس توافق صلح طالبان-امریکا که در  29فربوری
 2020در قطر امضا شد ،گروه طالبان متعهد شد
که دیگر به نیروهای امریکایی و ناتو حمله نکرده و
از منافع امریکا در افغانستان دفاع و پشتیبانی کند.
در عوض امریکا ،متعهد شد که دولت افغانستان را
ناچار به رهایی زندانیان این گروه بکند و از سویی
هم گفتوگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه
طالبان را سامان بدهد تا به دولت پساصلح با طالبان
برسیم .همینگونه به اساس توافقنامه ،امریکا باید
نیروهایش را تا پایان ماه می از افغانستان بیرون کند.
به اساس توافقنامهی صلح دوحه ،دولت افغانستان
بیشرت از  5هزار زندانی گروه طالبان را از بند آزاد کرد
و وارد گفتوگو با این گروه شد؛ چیزی که نهتنها به
رسیدن به صلح با این گروه کمکی نکرد ،بلکه رسبازان
جنگی این گروه را بیشرت کرد؛ زیرا بیشرت زندانیان
رهاشدهی طالبان به میدان جنگ برگشتهاند و
شامریشان نیز کشته شدند.
دست طالبان به دامن روسیه و ایران
از رشوع گفتوگوهای صلح روشن بود که طالبان
هیچ ارادهای برای رسیدن به صلح ندارند و تنها برای
قدرت میجنگند؛ چیزی که از خواستهای طالبان در

جریان گفتوگوها روشن بود.
در آخرین رویداد مهم؛ در باخت ترامپ در انتخابات
ریاستجمهوری امریکا ،طالبان پتک محکمی به
رسشان خوردند .جو بایدن ،رییس جمهور امریکا ،پس
از پیروزیاش ،اجرای توافقنامهی صلح دوحه را به
تعلیق درآورد و خواست برای صلح با طالبان و سیاست
خارجی امریکا در برابر افغانستان ،راهکار خودش را

هرچند در بیرون ماجرا ،هیئت طالبان در جریان این
سفر ،با مقامهای ایرانی دربارهی روابط دوجانبه،
وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران ،وضعیت فعلی
سياىس و امنيتى افغانستان و منطقه گفتوگو کردند؛
اما بحث اصلی که میتواند میان هیئت طالبان و
دولت ایران مطرح شده باشد ،همکاریهای ایران با
گروه طالبان و حامیت بیشرت تسلیحاتی و مالی این
گروه از سوی ایران است.
پیشازاین نیز هیئتی از گروه طالبان به رهربی مال
عبدالغنی برادر به ایران رفته و با محمدجواد ظریف،
وزیر خارجهی این کشور ،دیدار داشته است.
اینهمه در حالی اتفاق میافتد که ایران به پشتیبانی
و متویل گروه طالبان متهم است؛ اتهامی که پارملان
افغانستان مدعی است ،میتواند آن را مستند کند.
دیدار هیئت طالبان با مقامهای بلندپایهی ایرانی،
پردههایی را نیز از روی نقاب صلحخواهی طرفها
برداشت .در این دیدارها ،آقای ظریف ،به طالبان
تعهد سپرد که از «دولت فراگیر اسالمی» در افغانستان
حامیت میکند .این گفتههای آقای ظریف،
همکاریهای پنهانی ایران با طالبان را آشکار میکند؛
زیرا پشتیبانی از دولت فراگیر اسالمی در افغانستان،
هامن سیاست دینی جمهوری اسالمی ایران است که
با آن در سوریه و لبنان جوی خون جاری کرده است؛
کشنت برای رسیدن به حکومت اسالمی ،شعاری است
که ایران و طالبان را در یک مسیر قرار میدهد ،با این
تفاوت که ایران سیاست میگذارد و طالبان رسبازان
جنگی آن استند.
از سوی دیگر ،علی شمخانی ،دبیر شورای امنیت

به ماندن بیشرت در افغانستان را گرفت؛ چیزی که
باعث شد ،گروه طالبان بهکلی از امریکا ناامید شده
و حملههای تروریستی خویش بر نیروهای امنیتی و
شهروندان افغانستان افزایش داد.
پسازاین اظهارنظر و بحث بررسی توافقنامه ،هیئت

ایران ،نیز در توییتی نگاشته است که گروه طالبان
برای مبارزه با امریکا مصمم است .این حرف آقای
شمخانی ،پشتیبانی ایران از کنشگریهای گروه
طالبان را برجستهتر از پیش میکند .از سویی هم این
رویکرد ایران ،ناشی از تنشی است که از سالها به
اینسو با امریکا دارد.
ایران میخواهد از طالبان در برابر امریکا استفاده کند؛
اما بازندهی اصلی این نربد شهروندان افغانستاناند که
همه روز کشته و زخمی میدهند؛ زیربناهای اقتصادی
و اجتامعیشان از میان برداشته میشود.
گروه طالبان که از امریکا ناامید شده ،دست به هر
دامنی میبرد تا به ادامهی جنگ آن بر ضد شهروندان
افغانستان کمک کند؛ ایران نیز از این آب به گل
مانده ،ماهی دل خواه خویش را میگیرد.
همینگونه بخش دیگری از هیئت گفتوگوکنندهی
طالبان ،پس از ترک میز گفتوگو ،به روسیه رفت.
محمدنعیم ،سخنگوی دفرت سیاسی طالبان در قطر
در توییتی نوشته است که بخشی از این گروه ،روز
چهارشنبه ،هشتم دلو به روسیه رفته است.
در این دیدار ،هیئت طالبان با ضمیر کابلوف ،مناینده
رییس جمهور روسیه در امور افغانستان در وزارت
خارجه این کشور دیدار کرد .در این نشست روی
وضعیت کنونی گفتوگوهای صلح افغانستان و اجرای
کامل توافقنامه امریکا – طالبان بحث شده است .حاال
بحث مهم این است که روسیه به گونهی رسمی جانب

پس از نزدیک به بیست سال درگیری
میان گروه طالبان و دولت افغانستان
و ناتو ،سال پار ،دونالد ترامپ ،ر�ییس
جمهوری �پیشین امریکا ،با گروه
طالبان توافق صلحی را امضا کرد و
در ظاهر به جنگ خود در افغانستان
نقطهی پایان گذاشت.
پیاده کند.
در گزارشی از بیبیسی آمده است که آنتونی بلینکن
روز سهشنبه ( 30جدی 19 /جنوری) در نشست
اعضای کمیتهی خارجی سنای امریکا ،گفت که
بایدن از جزییات توافقنامه آگاه نیست و آن را بررسی
میکند.
به اساس توافقنامهی صلح دوحه تا ماه می سال روان،
نیروهای امریکایی باید از افغانستان بیرون شوند؛ اما
تصمیم دولت تازهی امریکا ،کاخ رویایی امارت اسالمی
طالبان را فرو ریختاند .دولت تازهی امریکا تصمیم

دیدار هیئت طالبان با مقامهای
بلندپایهی ایرانی ،پردههایی را نیز
از روی نقاب صلحخواهی طرفها
برداشت .در این دیدارها ،آقای ظریف،
به طالبان تعهد سپرد که از «دولت
فراگیر اسالمی» در افغانستان حمایت
می�کند.
گفتوگو کنندهی صلح گروه طالبان ،از میز گفتوگو
کنار رفته و دست به دامن رقیبان سیاسی امریکا –
ایران و روسیه -انداخت.
مال عبدالغنی برادر ،معاون سیاسی گروه طالبان ،در 7
دلو سال روان ،در درون هیئتی از قطر به ایران رفت.
نعیم وردک ،سخنگوی دفرت سیاسی طالبان در قطر،
روز سهشنبه ( ۷دلو) ،در برگهی توییرتش نوشت که
این سفر ،با دعوت رییسجمهوری ایران انجام شده
است.

صلح افغانستان نیست و به اساس اصل عدم مداخله
در امور داخلی کشورهای دیگر ،منیتواند دخالتی
در امور صلح افغانستان داشته باشد؛ اما اینکه گروه
طالبان از این کشور خواستار تطبیق توافقنامه صلح
دوحه میشود ،خود بیانگر رابطهی خوب طالبان با
روسیه است و تقالی طالبان برای رسیدن به قدرت.
در سوی دیگر ماجرا ،طالبان در کنار قویسازی
روابط بیناملللیاش ،شیوهی جنگیاش را در برابر
شهروندان افغانستان تغییر داده و این روزها ،به
دلیل راحتی کار ،استفاده از ماینهای مقناطیسی
و ترورهای هدفمند را افزایش داده است تا اینگونه
بتواند با حملههای کوچک تروریستی ،وحشت بیشرتی
در میان شهروندان بیافریند.
در گزارش یوناما که روز دوشنبه ( ۲۷دلو) ،نرش شد،
آمده است که پس از آغاز گفتوگوهای صلح در
دوازدهم سپتامرب  ۱۱ ،۲۰۲۰فعال حقوقبرشی و
کارمند رسانهای در افغانستان کشته شده است.
سال پیش رو ،چه رنگی خواهد داشت؟
از کنشها و واکنشهای دولت افغانستان و گروه
طالبان در روزهای اخیر چنین برمیآید که در سال
 1400افغانستان جنگ خونینی را پیش رو دارد.
حمدالله محب ،مشاور شورای امنیت ریاستجمهوری،
شنبه ( 25دلو) در نشتی گروه طالبان را مسئول
بنبست کنونی گفتوگوهای صلح دانست و تأکید
کرد که طالبان پس از سفرشان به پاکستان به ادامهی
گفتوگوهای صلح متایلی نداشته و در گفتوگوهای
رسمی رشکت نکردهاند« .طالبان خواستار قدرت
مطلقاند و منیخواهند که مشارکت داشته باشند.
خواسنت قدرت مطلق ،صلحخواهی نیست که طالبان
آن را میخواهد».
مشکل طالبان به اینجا نیز به پایان منیرسد؛ در سوی
دیگر بازیهای سیاسی طالبان ،این گروه خواستار
برکناری ارشف غنی و آمدن حکومت موقت شده است.
اینها خود منایانگر پروژهانگاری صلح افغانستان
از سوی طالبان است؛ تا روندی با نیتهای
صلحخواهانهی این گروه.
با اینهمه گروه طالبان با استفاده از فرصت یک ساله
که توافقنامهی صلح دوحه در اختیارش گذاشت،
توانسته است نیروهایش را گردآوری و سامان بدهد؛
زیرا در این یک سال ،ارتش افغانستان در حال دفاع
فعال بود و گروه طالبان بدون هراس به قویسازی
خود ،ادامه داد .این روزها گروه طالبان آمادهی
گسرتش جنگ استند و برای همین به شهرهای
افغانستان نزدیک شدهاند .از سویی هم چندی پیش
شبکهی خربی انبیسی ،به نقل از یک فرمانده
ارشد طالبان در هلمند ،در گزارشی نوشته است که
فرماندهان طالبان از رخصتیهای زمستانی به میدان
جنگ فراخوانده شدهاند .این فرمانده طالبان ،در
گفتوگو با انبیسی گفته که فرماندهان و والیان
این گروه ،برای اشرتاک در نشستهایی به خاطر
تعیین راهربد جنگی سال  ،۱۴۰۰بحث روی بنبست
گفتوگوهای صلح با دولت افغانستان و تغییر راهربد
امریکا در مورد موافقتنامهی قطر ،فراخوانده شدهاند.
همینگونه گروه طالبان در واکنش به ماندن ناتو پس
از ماه می ،گفته است که در صورت ماندن نیروهای
ناتو ،با آنها نیز به جنگ برخواهد خواست؛ چیزی که
دامنهی جنگ را گسرتدهتر میکند.
با توجه به رشایط کنونی افغانستان ،موقعیت گروه
طالبان و پشتیبانیهای بیناملللی از این گروه،
بهاحتامل زیاد سال پیش رو سال مرگباری برای ارتش
و شهروندان افغانستان است؛ زیرا گروه طالبان در یک
سال اسرتاحت گفتوگوهای صلح ،بهاندازهی زیادی
قوی شده و از سویی هم همکاری این گروه با القاعده
و داعش در افغانستان ،میتواند جنگ سال پیش رو را
چندبعدی و پیچیده نیز کند .چون به اساس گزارش
وزارت خزانهداری امریکا گروه طالبان هنوز هم با
شبکهی القاعده رابطهی نزدیکی دارد.
سال پیش رو برای اینکه دولت افغانستان بتوانند با
گروه طالبان ،القاعده و داعش خوب بجنگد و میزان
آسیبپذیری ارتش و شهروندان را کاهش بدهد ،باید
از پیش آمادگی کامل نربد برای سال پیش رو را روی
دست بگیرد ،روش جنگیاش را مؤثرتر کرده ،نیروی
هوایی کشور را تقویت کرده و از سویی هم برای بیداری
افکار عمومی از افتادن در دام تروریزم برنامههای
منسجم آگاهیدهی را روی دست گرفته و از سویی هم
برای کاهش فقر رسمایهگذاری کند.
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حوالی ساعت  1:40دقیقهی پس از چاشت روز
شنبه ( 25دلو) ،یک تانکر گاز از مرز ایران وارد بندر
اسالمقلعه در والیت هرات ،جایی که هزارها موتر حامل
گاز و کاالهای تجارتی ایستاده بود ،شد .رانندهی این
تانکر از افرادی که در بندر حضور داشتند ،تقاضای
کمک کرد؛ زیرا تانکر که او سوار بر آن بود ،دچار مشکل
تخنیکی شده بود و گاز از سوراخ ذخیرهی آن به بیرون
میریخت.
شاهدان عینی ،در لحظات اول آتشسوزی به
بیبیسی فارسی گفتند که هرچند راننده بارها از
مردم و مقامهای افغان درخواست کمک کرده بود
که تانکرش نشتی دارد؛ اما فردی به کمک او نرفت و
رسانجام آتشسوزی بزرگی رخ داد.
شاهدان همچنان گفتهاند که ابتدا یک تانکر گاز
آتشگرفته و پس از لحظاتی ،سایر تانکرهای دور و بر
اطراف نیز آتش گرفت.
دامنهی آتشسوزی در بندر اسالمقلعه بهاندازهای
گسرتده بود که والی هرات در هامن ساعات نخست
رویداد ،دست به دامان ایران شد و درخواست فرستادن
تیمهای آتشنشانی کرد .گفتنی است که آتشسوزی
پس از نزدیک به یک شبانهروز مهار شد.
سید عبدالوحید زاهد قتالی -والی هرات -یک روز پس
از مهار آتشسوزی در یک نشست خربی اعالم کرد که
لحظاتی پسازاین رویداد در گمرک اسالمقلعه80 ،
درصد موترها و محمولههای تجاری از این گمرک تخلیه
شدند.
به گفتهی آقای قتالی ،در جریان آتشسوزی ،همچنان
 300موتر از بین رفته و هیئتی برای بررسی و تثبیت
دقیق خسارات ناشی از این رویداد ایجاد شده است.
مسئوالن در ریاست اتاق تجارت و رسمایهگذاری هرات،
میگویند که در آتشسوزی روز شنبه ،بیش از یک هزار
موتر مواد سوختی و کاالهایش سوخت و دود شد.
یونس قاضیزاده ،رییس اتاق تجارت و رسمایهگذاری
هرات ،روز سهشنبه ( 28دلو) ،به روزنامهی صبح کابل،
گفت« :آنچه که پس از  72ساعت مشخص شد ،عمق
فاجعه از چیزی که ما تصور میکردیم ،بیشرت بوده
است .بررسیهای اولیه نشان میداد که حدود 500
تانکر سوخته بود .پس از بررسی هیئتهای موظف تا
حال مشخص شده که بیش از یک هزار موتر در آتش
سوخته است».
آقای قاضیزاده افزود که هرچند تا اکنون مشخص
نیست که در این آتشسوزی چقدر خسارت به تاجران و
موترداران وارد شده؛ اما به گونهی تخمینی خسارات به
چند صد میلیون افغانی میرسد.
از سویی هم به گفتهی او ،حدود یک هزار موتر مملو
از کاالهای تجارتی دوباره به ایران برگردانیده شده
است 30«.درصد اموال که برگشت کرده ،احتامل
فاسدشدن دارد ،این اموالی بود که در شهرک صنعتی
هرات بهعنوان مواد اولیه استفاده میشد .اگر هرچه
عاجل بزرگترین گذرگاه اقتصادی باز نشود ،قسمتی
زیادی از اموال تجارتی فاسد خواهد شد».
با این حال ،مسئوالن در اتاق تجارت و رسمایهگذاری
افغانستان نیز میگویند ،از میان  2هزار موتر حامل
کاالهای تجارتی که از دو هفته به اینسو در بندر
اسالمقلعه متوقف بود 600 ،عرادهی آن که  60درصد
آن مواد نفتی و گاز بود ،بهکلی آتش گرفته و از بین
رفته و  40درصد دیگر که سایر مواد تجارتی بوده ،یا
آتش گرفته و یا هم از سوی مردم ربوده شده است.
چرایی آتشسوزی در بندر اسالمقلعه
بندر مرزی اسالمقلعه در والیت هرات ،بزرگترین

بستهماندن بندر اسالمقلعه
باعث نگرانی شدید مسئولان
اتاق تجارت و سرمایهگذاری
شده است؛ اما فرید نوشت،
آمر مطبوعات وزارت مالیه،
به روزنامهی صبح کابل،
میگوید که واردات و صادرات
به ایران متوقف نیست و تا
شروع فعالیت مجدد این
بندر ،کاالهای تجارتی از طریق
گمرک محصولی هرات ،گمرک
سرحدی تورغندی و گمرک
روزنک صادر و وارد میشود.

بندر ترانزیتی افغانستان است که روزانه صدها موتر
حامل کاالهای تجارتی از این طریق میان افغانستان
ت اتاق تجارت
و ایران رفتوآمد دارد .مسئوالن در ریاس 
و رسمایهگذاری هرات ،میگویند که روزانه به گونهی
معمول  500 -300موتر از این بندر رفتوآمد میکند و
عواید یکروزهی دولت از بابت گرفنت مالیات و محصول
تا  150میلیون افغانی میرسد.
بر اساس معلومات وزارت مالیه ،تنها در ماه جدی
سال روان ،حدود 1،1میلیارد افغانی از طریق بندر
اسالمقلعه درآمد داشته است.
با این حال اما ،از هفتهها به اینسو هزاران موتر در این
بندر متوقف بود و به گفتهی مسئوالن ،این آتشسوزی
نیز از اثر تجمع بیشرت از  2000وسایط حامل اموال
تجارتی گاز و مواد سوختی به وجود آمده است.
سید زمان هاشمی ،رییس هیئت عامل اتاق تجارت
و رسمایهگذاری افغانستان ،به روزنامهی صبح کابل،
میگوید که این موترها به دلیل وضع تعرفه جدید
وزارت ترانسپورت ،بررسی گمرکات توسط هیئتهای
مختلف وزارت مالیه و هیئت فعالسازی ترازوهای
دیجیتلی که از کابل به ساحه رفته بودند و نبود
امکانات آتشنشانی اتفاق افتاده است .نبود زیربنای
مناسب در خروجی گمرک اسالمقلعه ،غفلت وظیفهای
و سهلانگاری ریاست گمرک و کمیساری هرات ،فساد
در این گمرک ،عدم توجه حکومت به مشکالت رصافان
و تعطیلی رصافیها و عدم دریافت پول نقد در مارکت
از دیگر عواملی است که سبب توقف این موترها در
بندر اسالمقلعه شده بود.
از سویی هم یونس قاضیزاده میگوید که دولت
افغانستان بهویژه وزارت مالیه مقرص این آتشسوزی
است؛ زیرا بارها به آنها مراجعه شده که زیرساختهای
این بندر مشکل دارد و بودن گمرک در این ساحه
مناسب نیست.
آقای قاضیزاده میگوید« :این اتفاق در حوزه
وزارت مالیه و در منطقه آنها افتاده است .وزارت
مالیه و حکومت سخت مقرص است .بارها خود ما به
رییسجمهوری و معاونان او گفته بودیم که در گمرک
زیرساخت نیست .ما پیشبینی کرده بودیم که این
اتفاق خواهد افتاد .دولت و وزارت مالیه مکلف است که

خسارتهای پیشآمده را جربان کند».
بر اساس معلومات ریاست اتاق تجارت و رسمایهگذاری
هرات ،بندر اسالمقلعه در زمین  2هزارجریبی ساخته
شده ،تنها یک دیوار و چند ساختامن دارد .این گمرک
بدون هیچگونه هنگر تخصصی و زیرساخت فعالیت
دارد.
مسئوالن تأکید میکنند که همین شلختگی نیز
سبب فراهم شدن زمینه برای فساد شده؛ زیرا هیچ
ارگان دیگر به آنجا ارشاف ندارد .قاضیزاده گفت:

بندر مرزی اسالمقلعه در ولایت
هرات ،بزرگترین بندر ترانزیتی
افغانستان است که روزانه صدها
موتر حامل کاالهای تجارتی از
این طریق میان افغانستان و
ایران رفتوآمد دارد .مسئوالن
ت اتاق تجارت و
در ریاس 
سرمایهگذاری هرات ،میگویند که
روزانه به گونهی معمول 500 -300
موتر از این بندر رفتوآمد می�کند
و عواید یکروزهی دولت از بابت
گرفتن مالیات و محصول تا 150
میلیون افغانی میرسد.
«ما نگفتیم یک روز از عواید خود را هزینهی این بندر
کنید؛ اگر سه ساعت از عواید گمرک رصف زیرساخت و
اطفاییه میشد ،این اتفاق منیافتاد».
هرچند تالش کردیم در این گزارش نظر مسئوالن
گمرک هرات را نیز داشته باشیم؛ اما با متاسهای پیهم
موفق به این کار نشدیم.
تا هنوز به گونه کامل مشخص نیست که چه تعداد از
موترها آسیب دیده و چقدر خسارت مالی به تاجران
وارد شده؛ اما وزارت مالیهی افغانستان ،میگوید که
برای بررسی این رویداد «کمیتهی بحران» متشکل
از ارگانهای مختلف دولتی ایجاد شده تا در مورد

چگونگی وقوع حادثه ،ارزیابی خسارات و رسیدگی به
مترضرین ،بررسی از اجراآت انجام شده و طرح مشخص
جهت جلوگیری از حادثات مشابه در آینده ،تحقیق و
بررسی کنند.
همچنان ،پس از آتشسوزی ،تیمهای نجات پولیس،
اردو و امنیت ملی نیز به ساحه رفتند تا از رسقت اموال
باقیمانده جلوگیری کنند .بخشی از اموال رسقت
شده نیز از سوی این نیروها شناسایی و به مالکانشان
تسلیم شده است.
به دلیل اینکه تا هنوز ،بررسیها در بندر اسالمقلعه
پایان نیافته و بسیاری از رانندگان و تاجران دست به
گردهامیی زدهاند ،روز دوشنبه ( 27دلو) ،والی هرات،
از دولت ایران خواست تا حداقل برای یک هفته ،روند
انتقال کاال را از گمرک اسالمقلعه متوقف کند.
بسته ماندن بندر اسالمقلعه باعث نگرانی شدید
مسئوالن اتاق تجارت و رسمایهگذاری شده است؛ اما
فرید نوشت ،آمر مطبوعات وزارت مالیه ،به روزنامهی
صبح کابل ،میگوید که واردات و صادرات به ایران
متوقف نیست و تا رشوع فعالیت مجدد این بندر،
کاالهای تجارتی از طریق گمرک محصولی هرات،
گمرک رسحدی تورغندی و گمرک روزنک صادر و وارد
میشود.
آمار قربانیان هنوز مشخص نیست!
با آنکه یک روز پس از آتشسوزی در بندر اسالمقلعه،
رسانههای ایرانی به نقل از منابع محلی در والیت
هرات ،شامر قربانیان را به بیش از  70کشته و زخمی
گزارش داده بودند؛ اما ریاست صحت عامهی هرات،
میگوید که در این حادثه 20 ،نفر زخمی شده است.
محمدرفیق شیرزی ،سخنگوی صحت عامه هرات ،به
روزنامهی صبح کابل میگوید که  19نفر از زخمیان
از شفاخانه مرخص شده و تنها یک نفر که وضعیت
صحیاش وخیم بوده ،هنوز بسرتی است.
سخنگوی صحت عامه هرات ،در مورد کشتهشدگانی
که گزارشهای آن در رسانههای ایرانی نرش شده بود،
چیزی نگفت؛ اما ویدیوهایی که در شبکههای اجتامعی
نرش شده ،میرساند که در این رویداد چندین نفر جان
باختهاند.
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زاهد مصطفا

ینس استولتنربگ ،دبیرکل ناتو ،گفته است؛ رسبازانی که
در چوکات ماموریت حامیت قاطع در افغانستان حضور
دارند تا زمان مناسب ،این کشور را ترک نخواهند کرد.
اظهارات آقای استولتنربگ ،پسازآن مطرح میشود که
جو بایدن ،رییسجمهوری امریکا ،مهلت خروج رسبازان
امریکایی از افغانستان را که طبق توافقنامهی دوحه
باید در ماه می امسال انجام میشد ،کنار گذاشته
است .پیشازاین ،کانگرس امریکا ،به رییسجمهوری
این کشور هشدار داده بود که با توجه رشایط موجود،
خروج رسبازان امریکایی از افغانستان ،میتواند سبب
بیثباتی در منطقه ،قوی شدن شبکهی القاعده و تشدید
جنگهای داخلی در این کشور شود.
پیش از به قدرت رسیدن جو بایدن ،امیدها و ناامیدیها
در افغانستان نسبت به سال  1400خورشیدی ،رنگ و
بوی دیگری داشت .یکدندگی ترامپ در خروج رسبازان
امریکایی از افغانستان ،توافقی که بین امریکا و طالبان
در قطر امضا شد و رسمیت دادن به این گروه تروریستی،
نگرانیها بین مردم در افغانستان را افزایش داده
بود .برخی ،نگران بیرون شدن بیقیدورشط رسبازان
امریکایی حتا با وجود نرسیدن به توافق صلح بودند که
زمینه را برای اعامل تروریستی و فشار بیشرت طالبان بر
دولت فراهم میکرد؛ برخی هم منتظر فشارهای امریکا
بر دولت افغانستان به خاطر پذیرش امارت اسالمی.
مورد دوم ،هرچند بعید؛ اما با سیاستهایی که ترامپ در
دورهی حکومتش به منایش گذاشته بود ،دور از احتامل
نبود.
برنده شدن جو بایدن ،بهنوعی تکت برندهی مردم در
افغانستان بود؛ تکتی که شاید موقتی؛ اما دستکم این
اطمینان را به شهروندان افغانستانی داد که بهزودی،
طالبان بر رسنوشت آنان حاکم نخواهند شد و هرچند با
ادامهی جنگ؛ اما جهان در کنار افغانستان خواهد ماند

و نخواهد گذاشت تا طالبان در همکاری با قدرتهای
همسوی منطقهای ،قدرت در افغانستان را به دست
بگیرند .در کنار موقفی که امریکا پس از به قدرت
رسیدن جو بایدن نسبت به وضعیت افغانستان گرفته
است ،اظهارات اخیر دبیرکل ناتو ،خرب از ادامهی حضور
نیروهای حامیت قاطع در این کشور میدهد؛ خربی که
ممکن به جنگ و خشونت بیشرتی از سوی گروههای
تروریستی بینجامد؛ اما این امیدواری را بین مردم زنده
نگه میدارد.
چیزی که امروز افغانستان به آن نیاز دارد ،اراده و
امید است؛ ارادهای که باید در سطح رهربی در مقابله
با گروههای تروریستی وجود داشته باشد و امیدی
که مردم را از مخمصهی شکست دولت در برابر این
گروهها و حاکمیت آنان بر رسنوشتشان نجات دهد.
تاکنون ،آنچه از دولت انتظار میرفت ،دستکم در
بخش تبلیغاتی ،بهپیش برده شده و مدافعان جمهوری،
این را نشان دادهاند که بههیچوجه حارض به معاملهی
ارزشهای دو دههی اخیر نیستند.
این مباند که مدافعان جمهوری تا این جای کار را
برای حفظ قدرت خودشان پیش رفتهاند یا برای
حفظ جمهوری و ارزشهای آن؛ اما در وجه تبلیغاتی،
اعتامدبهنفس خوبی از خود به منایش گذاشتهاند که
میتواند امنیت روانی افکار عمومی را هرچند با حمالت
پیهم تروریستی ،همچنان بر محور مشخصی بچرخاند.
مورد دوم که امید مردم و افکار عامه است تا احتامل
خروج رسبازان خارجی ،دچار شک و تردید بود؛ شک و
تردید از بقای نظام .اکنون ،با موقفی که بایدن در مورد
افغانستان اختیار کرده ،این امید را دوباره به مردم داده
است که جهان مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت
و کشورهایی تا رسیدن به وضع مناسب ،در افغانستان
خواهند ماند.

آنچه میتواند به نگرانی بیشرت بینجامد؛ ناکامی طالبان
در پروسهی صلح است؛ ناکامیای که این گروه تالش
خواهد کرد در میدان نربد آن را جربان کند .از آنجایی که
این گروه به هیچ ارزش انسانی و جنگیای پایبند نیست،
احتامل گسرتش خشونتها در سال جاری بیشازپیش
است و امکان دارد این گروه با حمالت هدفمند بر نهادها
و مردم ملکی ،فشاری بیشرتی بر دولت وارد کند تا از این
راه ،زمینه را برای مردم و دولت تنگ کرده و امکان رسیدن
به قدرت از راه نظامی را جستوجو کند .اگر دولت نتواند
در همکاری با نیروهای حامیت قاطع ،حمالت رسکوبگر
و هدفمندی را در میدانهای نربد و پناهگاههای طالبان
انجام دهد ،مسلم است که این گروه با روحیهی بیشرتی
به جنگ برخواهد گشت و کشت و کشتار بیشرتی به راه
خواهد انداخت.
سال پیش رو ،از چند جهت برای افغانستان رسنوشتساز
است؛ اول ازاینجهت که طالبان بهشدت منتظر پیاده
کردن نسبی یا قطعی قوانین امارت اسالمی در افغانستان
بودند و ظاهرا ً این نقشهشان تا این جای کار ،نقش بر
آب شده است؛ بنابراین ،این گروه ،باخشم بیشرتی به

میدان نربد برخواهد گشت و تالش خواهد کرد که قدرت
بیشرتی به منایش بگذارد .دوم؛ دولت افغانستان نظر به
سیاستهای دولت ترامپ ،دچار این نگرانی شده بود
که ممکن زیر فشارهای نظامی و سیاسی بیشرت ،تن
به وضعیتی بدهد که برایش دشوار و ناممکن میمنود؛
اما اکنون ،این نگرانی تا جایی رفع و دولت را در موقف
بهرتی قرار داده است؛ موقفی که اگر دولت نتواند از آن
بهصورت درست استفاده کند ،امکان فروریزیاش در
سالهای آینده را در خود میپروراند.
مورد دیگر؛ تغییر در سیاست امریکا به دلیل آمدن جو
بایدن است؛ بازیگری که ظاهرا ً دل خوشی از تصامیم
و عملکردهای ترامپ ازجمله پروسهی صلح افغانستان و
توافقنامهی دوحه ندارد .این ،فرصتی است برای دولت
افغانستان تا بتواند از آن استفاد ه کرده و طالبان را در
میدان نربد تضعیف کند .اگر طالبان همچنان در موقف
برتر به لحاظ نظامی قرار داشته باشند و بتوانند در
هرجایی که میخواهند ،حمالت تروریستیشان را انجام
دهند ،وضع از آنچه که هست ،بر مردم و دولت بدتر
خواهد شد.

رویای لبرالیستیک بایدن در جهان چندقطبی
قیساحمد قادری
استاددانشگاهوپژوهشگرروابطبنیالملل

جو بایدن با شعار «رهربی مقتدرانه در درون کشور و
رهربی محرتمانه در سطح جهان» وارد کاخ سفید شد.
در نخستین سخرنانی ،سیاست خارجی خود با شعار
«دیپلوماسی برگشته است ،امریکا برگشته است» از
قصد خود به بازگرداندن دیپلوماسی در مرکز سیاست
خارجی امریکا و با تأکید بر تقویت اتحادها از قصد خود
برای رهربی جهان توسط امریکا خرب داد .ورود بایدن
با شعارهای لربالیستیک به کاخ سفید امیدواریهای
زیادی را در زمینه بازگشت امریکا به سکوی رهربی نظام
بینامللل لیربال به وجود آورده است.
پس از ورود به کاخ سفید ،بایدن اقداماتی را در زمینه
بازگرداندن رهربی امریکا در سطح جهان نظیر پیوسنت
مجدد امریکا به پیامن اقلیمی پاریس ،لغو محدودیتهای
مهاجرت به امریکا ،تروریست نخواندن حوثیهای یمن
و قطع حامیت نظامی و اطالعاتی امریکا از عربستان
سعودی ،رایزنیها درباره بازگشت به برجام و در آخرین
مورد طرح مسئله بازنگری توافقنامه صلح ایاالتمتحده با
گروه طالبان انجام داده است؛ اما آیا واقعاً بایدن میتواند
جهان لیربال را که ترامپ متامی بنیادها و ارزشهای آن
را زیر پرسش برده بود رهربی کند؟ اگر رهربی کند این
رهربی ایاالتمتحده چه شکلی خواهد داشت؟
نظام بینامللل لیربال چیست؟
ایاالتمتحده پس از جنگ جهانی دوم نظام بینامللل
را بر اساس دموکراسی ،آزادی تجارت و اقتصاد ،امنیت
دستهجمعی در چارچوب ناتو و حلوفصل مسائل
بیناملللی از طریق سازمان ملل متحد و ...در دو سوی
دریای اتالنتیک ایجاد کرد ،هدف ایاالتمتحده در
زمان جنگ رسد از نظام بینامللل لیربال در میانمدت
مهار مسکو که میخواست جهان را تسخیر کند بود؛ و
درازمدت میخواست با ترویج دموکراسی و گسرتش نظام
موجود در دو سوی دریای آتالنتیک جهان را تحت سلطه
خود در آورد.
با شکست کمونیسم و فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی
جهان وارد نظام تکقطبی به رهربی ایاالتمتحده شد،
ایاالتمتحده که هیچ رقیبی در برابر خود منیدید و
قدرت بینظیر سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فنآوری
در اختیار داشت درصدد تسلط جهان با گسرتش
لیربالیزم موجود در غرب و دو سوی آتالنتیک برآمد ،در

فردای جنگ رسد نظریه صلح دموکراتیک و پایان تاریخ
فوکویاما که لیربالیزم را آخرین ایدیولوژی ایدهآل برش
معرفی میمنودند ،مرشوعیت کافی در اختیار امریکا
برای گسرتش دموکراسی در جهان داد.
کشورهای اروپای رشقی پس از فروپاشی اتحاد جامهیر
شوروی یکی پس از دیگری دموکراسی امریکایی را
پذیرفتند و وارد اتحادیه اروپا و سازمان ناتو شدند ،در رشق
آسیا هم بهجز کوریایی شاملی و چین اکرثا ً دموکراسی
امریکایی را پذیرفته بودند ،تنها منطقهای که دموکراسی
امریکایی را نپذیرفت خاورمیانه بود ،خاورمیانه در خود
دولتهای دشمن امریکا و دموکراسی امریکایی مثل
والیتفقیه ایران ،دولتهای سوسیالیستی عراق ،سوریه،
لیبا و دولتهای شاهی توتالیرت مثل عربستان سعود و
گروه القاعده را داشت پرورش میداد.
برای ایجاد نظام بینامللل لیربال ،امریکا میباید
نظامهای غیر دموکراتیک در خاورمیانه را رسنگون
میمنود و نظامهای دموکراتیک را جایگزین آنها
میساخت ،الی حادثه  ۱۱سپتامرب امریکا منیدانست
که در خاورمیانه چگونه اسرتاتژی بهمنظور جذب
خاورمیانه در نظام بینامللل لیربال اتخاذ مناید ،پس
از حادثه  ۱۱سپتامرب ایاالتمتحده به افغانستان حمله

بایدن قصد دارد با بازگرداندن
امریکا در سکوی رهبری
کشورهای دموکراتیک جهان به
مصاف روسیه و چین برود .بدون
اینکه این نظام را به سایر نکات
جهان گسترش دهد.
منود ،حکومت طالبان را با استفاده از نیروی نظامی در
ظرف کمرت از یکماه ساقط و حکومت لیربال دموکراتیک
در افغانستان ایجاد کرد.
موفقیت امریکا در افغانستان برای اسرتاتژیستهای
امریکای یک الگوی افغانی رسنگونی نظامهای غیر
دموکراتیک و استقرار دموکراسی را به وجود آورد .پس
از افغانستان امریکا به عراق حمله منود و توانست در
مدت کوتاهی صدام را نابود و عراق را در زمره کشورهای
دموکرات اضافه مناید .در سال  ۲۰۱۱امریکا با حامیت
از گروههای مخالف بشار اسد در سوریه ،خواست تجربه
افغانستان و عراق را در سوریه تکرار مناید ،روسیه با قرار
گرفنت در کنار اسد مانع رسنگونی بشار اسد از قدرت در

سوریه الی اکنون شد.
در بحران اوکراین  ۲۰۱۴روسها با الحاق کریمیه به
خاک خود نشان دادند که اجازه گسرتش امریکا به
حیات خلوتش را منیدهد ،در سال  ۲۰۱۳ژی.جی.
پنگ رییس جمهور چین طرح جاده ابریشم جدید
(یک کمربند ،یکراه) را ریخت ،طرحی که در صورت
تطبیق اقتصاد کشورهای منطقه و بخش بزرگ از جهان
را به اقتصاد چین وابسته ساخته و نظام اقتصادی
سلسلهمراتبی را ایجاد میمناید که چین در رأس آن
قرار خواهد گرفت ،در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست
 ،۲۰۱۷ژی عمالً خواهان نظام چندقطبی شد که چین
میباید یکی از مراکز آن بوده باشد.
چرا ترامپ امریکا را از رهربی جهان لیربال پایین
کشید!
بر اساس آموزههای ریالیسم ،ایجاد جهان لیربال تنها
در صورتی ممکن است که نظام بینامللل دارای ساختار
تکقطبی باشد ،در ساختار تکقطبی قدرت حاکم
دغدغه امنیت و رقابت امنیتی با دولتهای همتای
خود را ندارد ،از این رو با فکر آرام سعی در تسخیر
جهان میکند ،زمانیکه ترامپ وارد کاخ سفید شد،
جهان شاهد نظام بینامللل سهقطبی بود ،بر اساس
آموزههای ریالیسم در جهان دو و یا چندقطبی پیگیری
سیاستهای ایدیولوژیک نهتنها که ناممکن بلکه احمقی
بیش نیست.
در نظام بینامللل چندقطبی رقابت بر رس امنیت
نسبت به هر هدف دیگر سبقت میگیرد ،ترامپ که
از او بهعنوان شخص غیرمعمول سیاست خارجی یاد
میشود ،با اقدامات غیرمعمولی سیاست خارجی امریکا
را در مسیری قرار داد که هر سیاستمدار عادی میباید
میکرد .ترامپ با شعار «نخست امریکا» متام ارزشها
و نهادهای نظام بینامللل لیربال را که امریکا پس از
جنگ جهانی دوم ایجاد و وضع منوده بود ،به چالش
کشید و مهار چین و روسیه را در اولویت سیاست خارجی
امریکا قرار داد.
بایدن چگونه جهان را رهربی خواهد کرد؟
بایدن در اولین سخرنانی سیاست خارجیاش به تاریخ
 ۴فربوری  ،۲۰۲۱در وزارت خارجه ایاالتمتحده اذعان
منود که ایاالتمتحده میخواهد که اتحادهای خود را
قوی مناید ،امریکا دیگر تحمل غیابت در صحنه جهانی را
ندارد ،بایدن در سخرنانی  ۴فربوری خود ضمن حامیت از
حقوق برش و دموکراسی بهعنوان منشأ و هدفت سیاست
خارجی ایاالتمتحده ،تنها از چین و روسیه بهعنوان

دشمنان ارزشها و منافع امریکا یاد منوده و وعده مقابله
با چین توتالیرت و روسیه را که عمالً دارند دموکراسی و
ارزشهای امریکا را به چالش میکشند داد.
بایدن گفت من در روز سوگند گفتم که ما اتحادهای
خود را دوباره احیای میکنیم نه برای مقابله با چالش
دیروز ،بلکه برای مقابله با چالشهای امروز و فردا .در
سخرنانی بایدن چین ،روسیه ،پاندمی و تغییرات جوی
بهعنوان تهدیداتی ذکر شد که امریکا میباید با متحدین
خود به مصاف آنها برود ،بایدن برخالف کلینتون ،بوش
و اوباما نه نظامهای غیر دموکراتیک و نه هم تروریسم را
بهعنوان چالشهای فراروی امنیت ملی و ارزشها امریکا
خواند و هیچ کلمهای در مورد ترویج دموکراسی در جهان
به زبان نیاورد.
بایدن رهربی امریکا را در جهان سهقطبی عهدهدار
گردیده و بهعنوان سیاستگر شامره یک امریکا میداند
که برای حفظ هژمونی امریکا باید اول جلو چین و روسیه
را بگیرد .امریکا بهتنهایی منیتواند که به مصاف دو
قدرت بزرگ برود ،امریکا برای مقابله با چین و روسیه
نیازمند حضور در مناطق اسرتاتژیک جهان و داشنت
متحدان قوی است ،نظام بینامللل لیربال پس از
جنگ جهانی دوم متحدان طبیعی برای امریکا در آسیا
و اروپا بهوجود آورده است که امریکا یکجا با آنها نظام
بینامللل را رهربی و علیه هر رقیبی به ایستد.
بایدن قصد دارد با بازگرداندن امریکا در سکوی رهربی
کشورهای دموکراتیک جهان به مصاف روسیه و چین
برود .بدون اینکه این نظام را به سایر نکات جهان
گسرتش دهد .چون گسرتش دموکراسی به سایر نکات
جهان برای رقبای امریکا فرصت کافی برای قدرتمند
شدن را میدهد ،بنابراین ،بایدن برخالف کلینتون ،بوش
و اوباما بهجای ترویج لیربال دموکراسی ،اسرتاتژی حفظ
وضع موجود را در پیش خواهد گرفت و سیاست امریکا
را به گونه سامان خواهد داد که مانع از ورود کشورهای
دموکراتیک و متحدان غیر دموکراتیک امریکا زیر سلطه
چین و روسیه شده و کشورهای که نسبت به قدرت چین
و روسیه احساس تهدید میکنند وارد این نظام بشوند.
در جهان سهقطبی ،بایدن برخالف سه رییسجمهور
قبلی امریکا هیچ جنگی را بهمنظور براندازی نظامهای
غیر دموکراتیک و استقرار دموکراسی هامنند افغانستان،
عراق و سوریه به راه نخواهد انداخت و اگر علیه کشوری
مثالً ایران و یا هر کشور دیگر جنگی را به راه اندازد ،این
جنگ بنا بر مالحظات امنیتی و در راستای مقابله با چین
و روسیه خواهد بود نه ترویج دموکراسی و گسرتش نظام
بینامللل لیربال.
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دانشجویان نصاب جدید وزارت تحصیالت را پاسخگو نمیدانند

دو سال پس از آغاز پروسهی معیاریسازی نصابها در
وزارت تحصیالت عالی ،تا اکنون از میان  165رشتهی
تحصیلی ،نصاب  77رشتهی تحصیلی یکسان شده
است .با این حال ،برخی از دانشجویان و استادان در
دانشگاههای دولتی و خصوصی ،نصابهای جدید
را پاسخگو ندانسته و آن را در سطح پایینی ارزیابی
میکنند.
اسدالله حیدری ،دانشجوی حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه کابل ،سطح نصاب فعلی در افغانستان را
پایین دانسته و باورمند است که میتوان همه مضامین
یک سمسرت درسی در افغانستان را به مدت چند هفته
خواند .او ،حکومت را به عدم رسمایهگذاری درازمدت در
بخش معیاریسازی تحصیالت عالی متهم میکند.
جهان ،در حال تغییر است؛ تغییری که علم پرچمدار آن
است و هر روز برش را به دستآوردهای شگفتانگیزی
میرساند .در کشور توسعهنیافتهای مانند افغانستان
که در بسرتهای مختلف دچار عقبماندگی شده ،نیاز
به تغییر در نهادهای اجتامعی است که بازبینی و تغییر
در نصاب تحصیلی و آموزشی ،راهی برای رسیدن به این
تغییر پنداشته میشود.
نوید موسیزی ،دانشجوی روزنامهنگاری در دانشگاه رنا،
نصاب تحصیلی دانشگاهها در افغانستان را پاسخگوی
نیازهای امروزی ندانسته و آن را ضعیف توصیف میکند.
این دانشجو میگوید که جزوههای درسی بهروزرسانی
منیشود و این باعث میشود که تغییرات جدید علمی،
به اساس معیارهای روز وارد نصاب و جزوههای درسی
نشود.بهروز نشدن جزوههای درسی ،نبود تحقیق،
آموزش نتیجهمحور ،استادمحوری در دانشگاهها و برخی
مضامین اجباری ،از موانعی است که رس راه تغییر در
نصاب تحصیلی افغانستان را گرفته است.
دکرت داوود راوش ،استاد در دانشگاه کابل ،اجباری بودن
برخی از مضامین و نبود کادر علمی را ،از مشکالتی

میداند که امکان بهروزرسانی نصاب و شیوهی تحصیلی
افغانستان را دچار چالش کرده است .دکرت راوش،
ظرفیتسازی با راهاندازی کورسهای درازمدت و تالش
برای استفاده از تکنالوژی تحصیلی را ،امکانی برای
بهروزرسانی نصاب و جزوههای درسی دانسته و میگوید
که برای رسیدن بهنظام پاسخگوی تحصیلی ،نیاز است
سیستم و رهربی پاسخگوی به وجود بیاید و کادر علمی
متخصص استخدام کند.
گرایشهای تیمی ،سمتی و سنتی ،از مناسبات حاکم
در جامعهی افغانستان است که رد پای آن را میتوان
در بخشهای مختلف زندگی از جمله نظام آموزشی و
تحصیلی موجود در کشور پیدا کرد؛ رد پایی که بیانگر
حاکمیت کتلهای همفکر و باورمند به روشهای کهنه و
اربابرعیتی ،در همه تصامیم و عملکردهای اداره است.
این استادان ،برای حفظ حاکمیتشان در دانشگاهها؛
دانشجویان را مجبور به خواندن جزوههایی میکنند که
سالها قبل تهیه کردهاند.
شایق آرین ،دانشجوی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
کابل ،میگوید که استادان سابقهدار ،برحسب
سازوکارهای اداری مشخصی ،مانع تهیهی جزوههای
درسی استادان تازهوارد میشوند .به باور این دانشجوی
حقوق ،استادانی که تازهوارد دانشگاهها میشوند و افکار
بروزتری دارند ،تا سالها حق تألیف جزوههای درسی را

ما پس از حمله طالبان عاشق هم شدیم
برگردان:ضیا ناصری

نویسنده:دیفیرتسونسربازارتشانگلستاندرهلمند
منبع:نیوزویک

مـن و شـوهرم زمانـی عاشـق همدیگـر شـدیم کـه پایـگاه
نظامـی مـا موردتهاجـم دشـمن قـرار گرفـت.
قبـل از اینکـه در سـال  ۲۰۱۱وارد نظـام شـوم ،مـا
رابطـه طوالنیمدتـی داشـتیم .تصمیـم گرفتـه بـودم کـه
از زندگـیام بهصـورت واقعـی کنار بـروم .احسـاس دربند
بـودن را میکـردم ،طـوری کـه هیـچ هدفـی نداشـتم.
از ایـنرو هـدف از وارد شـدن در نظـام ایـن بـود کـه بـه
زندگـیام رسوسـامان ببخشـم.
بهمحـض گرفتن وظیفـه واحـد اومل RAF ،هنلـو در
انگلسـتان ،آموزشـم را متـام کـردم .مـن آمـوزش نظامـی
دیـده بـودم و بعـد در پایـگاه نظامـی در والیـت هلمنـد
افغانسـتان مسـتقر شـدم.
مـن در گـروه نیـروی هوایی پولیس «رویـال» که محافظت
از نیروهـای نظامـی را در آن پاسـگاه بـر عهـده داشـت،

خدمـت میکـردم.
مسـئول محافظـت از نیـروی بودیـم کـه شـامل ایجـاد
مراک�ز تالش�ی و هم�کاری برـای پایگـاه در بیـرون بـود.
از اینکـه مـن در آنجـا تـازهکار بـودم ،فرصت کافـی برای
فکـر کـردن در مـورد خطرات را نداشـتم .همـهی ما طبق
یـک فراینـد پیـش میرفتیم؛ بیدار شـدن از خـواب ،رفنت
بـه وظیفـه ،رفتن بـه باشـگاه ،پس آمـدن و حمام کردن،
بهنـدرت بـا دوسـتان قهـوه مینوشـیدیم و فرصـت کافـی
برای استراحت نداشـتیم.
کریـس در گـروه متفاوت نسـبت به من بود ،او یک دورهی
پیشتـر از مـن بـه گـروه پیوسـته بـود و در برگشـته بود به
بریتانیـا ،سـپس ،بـه افغانسـتان آمده بـود تـا از مریضانی
کـه بـه استراحتگاه منتقـل شـده بـود ،پرسـتاری کنـد.
استراحتگاه از خیمـه سـاخته شـده بـود کـه در آن

ندارند؛ کاری که بیشرت به دلیل توجیه حاکمیت استادان
سابق انجام میشود.
افغانستان به لحاظ مناسبات سیاسی-فرهنگی ،یکی از
کشورهای توسعهنیافته است .موقعیتی که فاصلهی این
کشور با کشورهای توسعهیافته را افزایش داده است .به
باور دانشمندان ،کشورهای توسعهنیافته ،برای رسیدن
به امکان توسعهیافتگی ،نیاز به روبرداری از کشورهای
توسعهیافته دارند تا بتوانند با استفاده از الگوهای
جهانی ،به پیرشفت دست یابند.
انور حکیم ،استاد روزنامهنگاری در دانشگاه رنا ،گفتامن
توسعه را ،زیر پارادایم مدرنیته قرار میدهد و میگوید
که ،برای رسیدن به جهان مدرن ،باید الگوهای این
جهان را روبرداری و آن را در کشورهای سنتی تطبیق
کرد .به باور آقای حکیم ،بهرتین راه برای الگوبرداری از
روشهای مدرن زندگی ،جا دادن آن در نصاب آموزشی و
تحصیلی است تا از این طریق ،نسل جوان و آموزشدیده،
با معیارهای جهانی تحصیل کنند و دید تازهای به جهان
پیدا کنند .به باور این استاد دانشگاه ،نصاب تحصیلی
در دانشگاه رنا ،به اساس معیارهای جهانی و مطابق نیاز
بازار تهیه شده است.
وزارت تحصیالت عالی اما ،نصابهایی را که طی دو
سال اخیر در  77رشتهی تحصیلی یکسانسازی شده
است ،معیاری خوانده و مطابق استندردهای جهانی

عنوان میکند .داوود شاه فاروق ،کارشناس نصاب در
تحصیالت عالی ،نصابهای بازنگری شده در این وزارت
را ،معیاری دانسته و میگوید که برای معیاریسازی این
نصابها ،در سه مرحله توسط استادان باتجربه ،آمران
دیپارمتنتها و منایندگان ادارات مربوط ،کلسرتسازی و
آماده شده است .این کارشناس نصاب ،نصابهای جدید
را دانشجومحور میخواند؛ ادعایی که ظاهرا ً از سوی
دانشجویان در این گزارش رد شده و آن را پاسخگوی
نیازهایشان ندانستهاند.
در همین حال ،حامد عبیدی ،سخنگوی وزارت
تحصیالت عالی ،با تأیید حرفهای داوودشاه فاروق،
میگوید که وزارت تحصیالت عالی ،طی یک سال اخیر،
با وجود محدودیتهای کرونا ،توانسته است برای 33
رشتهی تحصیلی ،نصاب جدید آماده کند؛ نصابهایی
که باور برخی استادان و دانشجویان ،هنوز با معیارهای
پایینی آماده شده است.
نزدیک به دو دهه پیش ،نشستی در بن شکل گرفت و طرح
نظام جمهوری بهجای امارت اسالمی شکستخوردهی
طالبان ریخته شد؛ جایگزینیای که برخاسته از تجربهی
تاریخی افغانستان نه؛ بلکه روبرداری از کشورهای مدرن
جهان بود تا این نظام ،به کمک کشورهای دخیل در
مناسبات افغانستان پس از  ،2001جامعهی سنتی
افغانستان را دچار تحول کند.
با گذشت دو دهه از این روبرداری ساختار سیاسی،
دولت موفق به بازبینی مناسبات در ادارات دولتی و
نهادهای اجتامعی ازجمله نهادهای آموزشی و تحصیلی
نشد .کاری که میتوانست روند مدرنیزهشدن جامعه را
آسان کند و قرش جوان را با معیارهای جهانی آموزش
ِ
متخصص باورمند به ارزشهای مدرن
بدهد .نبود کادر
در تحصیالت عالی ،نبود ارادهی درازمدت دولت برای
تغییر در نهادهای اجتامعی؛ در کنار چالشهای امنیتی
و سیاسی که تبدیل به کابوس مردم افغانستان شده
است ،امکان بهروزرسانی سیستم آموزشی و تحصیلی در
افغانستان را نیز گرفته است.

آشـپزخانه و اتـاق خـواب و حاممهـای جداگانـه بـرای
خانمهـا و آقایـان سـاخته شـده بـود .شما در استراحت
گاه بـرای بیشتر از  ۶مـاه حضـور داریـد ،بنا باهـم فامیل
هسـتید و بـه کـرات همدیگـر را دیدهایـد.
امـا مـن بـه یـاد دارم که کریـس روز اول با آبچیـن در بدن
بهسـوی حمام میرفـت و تعجـب میمنـود که ایشـان که
خواهـد بـود .مـا در یـک بخـش واحـد و یـک زمـان واحـد
کار منیکردیـم .بنـا ،مـا همدیگر را هر روز بیـرون از وقت
کاری در استراحت گاه مالقـات میکردیـم ،مـن گـروه
آنـان را در زمـان بیـرون رفتن برای نوشـیدن قهـوه دنبال
میکـردم و قـدم مـیزدم ،بعـدا ً ،محـل وظیفـه مـن تغییـر
کـرد ،از محـل بازرسـی رشقـی بـه محـل بازرسـی مرکـزی
رفتـم ،جایـی کـه کریـس بـود ،مـا در آنجا الی ختـم چهار
هفتـه باهـم کار کردیـم ،مـا بهصـورت آنـی باهـم دوسـت
شدیم.
مـن واضـح و بـدون هیـچ درنگـی از کریـس خوشـم آمـد؛
امـا منیدانـم کـه آیـا ایـن حـس دوجانبـه آغـاز شـده بود
یـا خیـر .خیلـی دشـوار بـود کـه وقـت زیـادی را باهـم
بهتنهایـی بگذرانیـم ،بنـا مـا بـا تعـدادی از دوسـتان گروه
مـا بیـرون میرفتیـم و باهـم قهـوه مینوشـیدیم و تـا آخـر
قصـه میکردیـم ،فقـط مـا دو تـا بعـد از اینکـه همـه بـه
خـواب میرفتنـد.
در  ۱۴سـپتامرب  ،۲۰۱۲کریـس قـرار بـود بـه خانـهاش
بریتانیـا پـرواز کنـد .باهـم قـرار گذاشـته بودیـم کـه در
ارتبـاط باشـیم ،امـا مـن مطمیـن نبـودم کـه آیـا ممکـن
خواهـد بـود یـا خیـر .مـن میدانسـتم کـه او را دوسـت
دارم ،امـا مـردم زمانـی کـه بـه خانهشـان برمیگردنـد
تغییـر میکننـد.
بعـدا ً ،در آن شـب ،پایـگاه مـورد حمله قـرار گرفت ،ملبس
بـا لبـاس نظامی ۱۵ ،تن طالب شورشـی بـه داخل کمپ
یـورش آوردنـد و تصمیم بـر آتش زدن فرودگاه را داشـتند.
تقریبـاً نـا وقـت شـب بود ،مـن در استراحت گاهـم بودم،
بـه سـمت تخـت خوابـم میرفتـم کـه فرمـان رسـید تـا در
آن آنجـا الـی اطلاع ثانـوی منتظـر مبانـم .تنهـا چیـزی
کـه مـن میدانسـتم ایـن بـود کـه مـا تحـت حملـه قـرار
گرفتـه بودیـم ،کریـس در فـرودگاه منتظـر پـروازش بـود.
او خیلـی خوشـحال بـود از اینکـه خانـه میرفـت بعـد از
ماههـا دوری از خانـه.
علیرغـم اینکـه مـا صـدای حملـه میشـنیدیم ،هیـچ
ایـدهای نداشـتم کـه آیـا کریـس پـرواز کـرده بـود ،مصون
بـود یـا خیـر ،او قبلاً بـه مـن گفتـه بـود کـه از طریـق
بلندگـوی هواپیما به من اطالع رسـید که بـه کف هواپیام
بخوابیـم؛ زیـرا کـه فـرودگاه موردحملـه قرار گرفته اسـت.
او مطمیـن بـود کـه چـه دارد اتفـاق میافتـد تـا زمانی که
خلبـان بـه بلندگـو اعلام کرد کـه این یک مترین نیسـت.
کریـس صـدای شـلیک را از طریـق پنجـره میشـنوید،
ردیابهـای در میـان شـلیکها قابـل دیـد بـود.
بـاز کـردن در ورودی بهسـوی خیمـه را بـه یـاد دارم،

آسمان رنـگ نارنجـی بـه خـود گرفتـه بـود بابـت فیرهـا
و انفجارهـا صـورت گرفتـه؛ جنـگ تـا صبـح ادامـه یافـت
قبـل از اینکـه من بـه یاد بیاورم شـنیدن صـدای Boeing
 AH-64 Apache helicopterکـه در آسمان بلنـد شـد و
بـه شـلیک منـودن آغـاز کـرد .صـدای متفاوتـی بلند شـد
و زود بعـد از آن متـام شـد .خوشـبختانه متـام مهاجمیـن
کشـته یـا دسـتگیر شـدند و خیلـی زیـاد بـه پاسـگاه نفوذ
نتوانسـتند؛ امـا بهطـور تـراژدی ،رسهنـگ دوم سـپاه
دریایـی کریسـتوفر ریبـل و گروهبـان بردلـی کشـته
شـدند .تعـدادی دیگـری زخـم نیـز برداشـتند.
دوبـاره برگشـتیم بـه استراحت گاه ،منیدانسـتیم که چه
تعـداد تلفـات آنجـا رخ داده بـود ،از ایـنرو اصـل نگرانـی
مـن کریـس بود که چـه اتفاقی بر او رخ داده باشـد .هیچ
نشـانی از سلامتی او نداشـتم .آن زمانـی بـود کـه فکـر
میکـردم یـک بیشتر از جـذب همدیگـر میـان مـن و او
بـه میـان آمـده بود.
زمانـی نگذشـته بـود که فـردای آن روز کریـس را دیدم که
به سـمت استراحت گاه درون خیمه میرفت .خوشحالی
بیسـابقهای بـه من دسـت داد؛ از اینکه فهمیـدم او زنده
و سـامل متـام غمهایـم فراموش شـد .برای شـب بعدی به
پیشـنهاد متاشـای یـک فیلـم را منـودم و اولیـن بوسـه را
میـان هـم به اشتراک گذاشـتیم .مـن بعـد از فهمیدم که
دوسـتش دارم ،بـا وجـودی کـه مـا همدیگـر را فقـط برای
کمتر از شـش هفته میشـناختیم.
کریـس بعـدا ً در اواخر سـپتامرب بـه بریتانیا پـرواز کرد و تا
نوامبر سـال بعدی برنگشـت ،اما ما هـر روز باهم صحبت
میکردیـم و تصمیـم گرفتـه بودیـم تـا هـر چـه زودتـر
همدیگـر را ببینیـم ،مـا هتلـی را «ریـزرف» کـرده بودیـم تا
همدیگـر را در آنجـا مالقـات کنیـم .انـگار مـا بـدون هیـچ
دیـدار قبلـی ،بـرای اولیـن بـار همدیگـر را میدیدیـم؛ اما
بعـد از اتفـاق آن رویـداد ،مـا فقـط میخواسـتیم ادامـه
دهیم.
کریـس بـهزودی برای خواسـتگاری به خانه مـا آمد .ما در
حضـور خانـواده گفتیـم همدیگر را دوسـت داریم ،کریس
بـدون وقفـه از مـن خواسـتگاری کرد و خواسـت کـه تا در
سـال  ۲۰۱۶ازدواج کنیـم .مراسـم ازدواج مـا در سـال
 ۲۰۱۷بـود و مـا حـاال یـک پسر کوچـک داریـم کـه  ۲و
نیم سـال سـن دارد.
مـن فکـر میکنـم داسـتان مـا خیلـی متفـاوت میبـود
اگـر آن شـب در پاسـگاه مـا حملـه منیشـد .کریـس
شـاید بـه خانـه میرفـت و من شـاید شـجاعت آن شـب را
منیداشـتم تـا از او درخواسـت کنـم کـه در آن شـب فیلم
متاشـا کنیـم.
کریـس ذاتـاً شـیرین و دارای قلـب مهربانـی اسـت .او
خوشـحالی واقعـی را به من نشـان داده و این راه عجیبی
بـود تـا باکسـی اینگونـه دوسـت شـویم .مـن هیـچگاه به
افغانسـتان نرفتـم بـه ایـن فکـر کـه مـن مـردی را مالقات
کنـم کـه در آخـر منجـر بـه ازدواج مـا خواهـد گردید.
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دبیر کل ناتو :تا زمان مناسب از افغانستان بیرون نخواهیم شد
افغانستان واضح است و این کشور ،نباید هیچگاهی
به پناهگاه امن هراسافگنان مبدل شود.
پیش از این ،بر اساس توافقنامهی قطر ،قرار بود
متام رسبازان امریکایی در ماه می افغانستان را ترک
کنند؛ اما اخیرا جو بایدن ،رییسجمهور امریکا،
گفته است که میتواند مهلت خروج نیروهای
امریکایی از افغانستان در ماه می سال روان میالدی
را کنار بگذارد.
کمی پیشرت از آن ،کانگرس امریکا ،از جو بایدن
خواسته بود تا رسعت خروج رسبازان امریکایی از
افغانستان را کاهش دهد تا وضعیت امنیتی این
کشور ،بهرت شود .کانگرس امریکا ،هشدار داده بود
که با توجه به رشایط ،خروج رسبازان امریکایی از
افغانستان ،میتواند سبب بیثباتی در منطقه ،قوی
شدن شبکهی القاعده و تشدید جنگهای داخلی
در این کشور شود.
در حال حارض ،دولت امریکا در حال بررسی

ینس استولتنربگ ،دبیر کل ناتو ،گفته است،
رسبازانی که در چارچوب ماموریت حامیت قاطع در
افغانستان حضور دارند ،تا زمان مناسب این کشور را
ترک نخواهند کرد.
آقای استولتنربگ ،روز دوشنبه ( 27دلو15/
فربوری) ،به خربنگاران گفته است ،هیچ کدام از
متحدان سازمان ناتو منیخواهند بیش از مدتی که
نیاز است در افغانستان باقی مبانند؛ اما با آن هم،
این کشور را تا زمان مناسب ترک نخواهند کرد.
به گفتهی او ،وزرای دفاع ناتو ،در هژدهم فربوری
وضعیت افغانستان را ارزیابی کرده و پیرشفتها در
آن کشور را از نزدیک زیر نظارت قرار خواهند داد.
آقای استولتنربگ ،همچنان از گروه طالبان خواسته
است تا سطح خشونتها را کاهش دهد ،با حسن
نیست گفتوگو کند و به تعهدش در بارهی قطع
رابطه با سایر گروههای تروریستی پابند باشد.
او افزوده است که تعهد سازمان ناتو در قبال

خبرونه

توافقنامهی صلح قطر است .بر اساس این
توافقنامه ،طالبان باید خشونتها را کاهش
داده ،با گروههای تروریستی قطع رابطه کرده و با
حکومت افغانستان وارد گفتوگوهای صلح شود؛
اما این گروه ،به دو مورد اولی پابند نبوده است.
همچنان هیئت طالبان از چند هفته به این طرف،
گفتوگوهای صلح را ترک کرده و مشغول سفر به
برخی از کشورها است.
گروه طالبان ،هشدار داده است که در صورت
عدم خروج متام نیروهای امریکایی در ماه می از
افغانستان ،جنگ این گروه در برابر نیروهای خارجی
از رس گرفته خواهد شد.
همچنان ،مال عبدالغنی برادر ،معاون سیاسی گروه
طالبان ،اخیرا در نامهای به دولت امریکا ،تطبیق
کامل توافقنامهی قطر و خروج نیروهای امریکایی از
افغانستان را بهرتین راه برای پایان جنگ در کشور
خوانده است.

فیفا :تاخیر در تعدیل قانون انتخابات و آوردن اصالحات انتخاباتی نگران�کننده است
است.
فیفا گفته است ،ضعف و ناتوانی کمیسیون مستقل
انتخابات در نهاییسازی طرح تعدیل قانون انتخابات
و ارایهی آن به وزارت عدلیه ،زمینه را برای تداوم
وضعیت موجود و گنگ ماندن رسنوشت اصالحات
انتخاباتی فراهم میکند.
بر اساس اعالمیه ،کمیسیون مستقل انتخابات،
به جای کار و مترکز بر اصالحات انتخاباتی ،به
برنامهریزی برای برگزاری چهار انتخابات (انتخابات
پارملانی غزنی ،شوراهای والیتی ،شوراهای ولسوالی
و شهرداریهای شهرهای بزرگ) مترکز کرده است.
فیفا گفته است که برگزاری چهار انتخابات پیش رو،
بدون آوردن اصالحات الزم انتخاباتی و با ادامهی
وضعیت جاری در کشور ،با چالشهای فراوانی مواجه
خواهد بود و برآیند آن نیز مشکلساز میباشد.
چندی پیش ،کمیسیون مستقل انتخابات ،به حکومت

موسسهی انتخابات آزاد و عادالنهی افغانستان (فیفا)،
تاخیر در تعدیل قانون انتخابات و آوردن اصالحات
انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را
نگرانکننده خوانده است.
در اعالمیهای که روز سهشنبه ( 28دلو) ،از سوی
فیفا منترش شده ،آمده است که وقتکشی و گذشنت
از اصالحات انتخاباتی ،تبعات منفیای روی روند
انتخابات ،احیای اعتامد مردم ،کسب کمکهای
جهانی برای برگزاری انتخابات و برآیند انتخاباتها
میگذارد.
در اعالمیه آمده است ،مشکالت در چند انتخابات
اخیر ،نشان داده که روی دست گرفنت اقدامات الزم
به منظور آوردن اصالحات انتخاباتی ،یک امر رضوری
است؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات ،به عنوان نهاد
مسئول ،هیچ اقدام اساسی قابل مالحظهای که راه را
برای اصالحات انتخاباتی باز کند ،روی دست نگرفته

د افغانستان اسالمی جمهوری
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره
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افغانستان پیشنهاد داد که انتخابات پارملانی والیت
غزنی ،شوراهای والیتی ،شوراهای ولسوالیها و
شامری از شهرداریها ،در ماه میزان سال آیندهی
خورشیدی برگزار شود.
مسئوالن این کمیسیون ،تاکید کردند که متام
آمادگیهای تخنیکی و عملیاتی ،برای برگزاری این
چهار انتخابات در ماه میزان سال آینده گرفته شده
است.
به دنبال آن ،رییسجمهور غنی ،گفت که حکومت
افغانستان به اصل انتخابات متعهد بوده و تسهیالت
الزم را در راستای برگزاری چهار انتخابات پیش رو
فراهم خواهد کرد.
با این حال ،نهادهای ناظر انتخاباتی (فیفا و تیفا)،
هشدار دادهاند که ناامنی ،نبود بودجه و عملی
نشدن اصالحات کلیدی ،از موانع اصلی بر رس راه
برگزاری چهار انتخابات پیش رو است.

جمهوری اسالمی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات
آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
مدیریت عمومی تدارکات اجناس

Chrome

اطالعی��ه تصمیــم اعطــای قــرارداد
بدینوسیله به تأسی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود اینکه :
اداره ملــی تنظیــم امــور آب در نظــر دارد ،قــرارداد پــروژه هــای چکــدم والیــت بادغیــس شــامل  4الت را بــا رشکــت هــای کــه جــدول آن ضمیمــه هــذا بــوده بــا
ذکـ�ر نـ�ام چکـ�دم هـ�ا  ،قیمـ�ت اعطـ�ای قـ�رارداد و نـ�ام و آدرس رشکـ�ت هـ�ا در آن درج میباشـ�د اعطـ�اء منایـ�د.
اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هرگونــه اعــراض در زمینــه داشــته باشــند ،مــی تواننــد اعــراض خویــش را از تاریــخ نــر ایــن اطالعیــه الــی هفــت روز تقویمــی
ـا بــه اداره ملــی تنظیــم امــور آب ریاســت تــدارکات رسک داراالمــان ـ ســناتوریم وفــق احــکام مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات
طــور کتبــی تــوأم بــا دالیــل آن رسـ ً
ارائ�هـ مناینـ�د .ایـ�ن اطالعیـ�ه بـ�ه معنـ�ی عقـ�د قـ�رارداد نبـ�وده و الـ�ی تکمیـ�ل میعـ�اد فـ�وق الذکـ�ر و طـ�ی مراحـ�ل قانونـ�ی بعـ�دی ،قـ�رارداد منعقـ�د نخواهـ�د شـ�د.
رشکت های واجد رشایط برای اعطای قرداد پروژه های چکدم والیت بادغیس شامل  4الت

شامره

نام پروژه

اسم رشکت

مبلغ اعطای
قرارداد به افغانی

1

الت اول پروژه چکدم نجک چاکر ها قریه
چاکر ها ولسوالی قلعه نو والیت بادغیس

رشکت ساختامنی و
رسکسازی جاهد افغان

2,721,080

2

الت دوم پروژه چکدم خارستان قریه
خارستان ولسوالی مقر والیت بادغیس

رشکت ساختامنی و
رسکسازی جاهد افغان

2,721,080

7

منرب جواز رشکت

آدرس رشکت

D-63502

بازار شیخ آباد سید آباد
وردک

3

الت سوم پروژه چکدم محمد شاه قریه
چشمه دزدک ولسوالی مقر والیت
بادغیس

رشکت ساختامنی و راه
سازی طلوع آریانا

4,177,719

D-03-86

دهن باغک مرکز بادغیس
قلعه نو بادغیس

4

الت چهارم پروژه چکدم عبدالرحیم قریه
خارستان ولسوالی مقر والیت بادغیس

رشکت انست افغانستان
گروپ اف کمپنیز
ساختامنی

3,337,462

D-43233

پروژه تایمنی کوچه ،6
مرکز کابل

ننګرهار کې وسله والو یو
ډاکټر وواژه
ننګرهار کې په دوو وسله والو بریدونو کې څلورکسان ووژل شول.
لومړی وسله وال برید د دوشنبې سهار په شاوخوا اتو بجو د جالل
آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند نرصت لیسې ته نېژدې وشو.
د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ ویاند فریدخان وایي د ناپیژاندو وسله
والو په دې برید کې یوډاکټر له دوو ساتونکو رسه وژل شوی دی.
محيل مسوولین وایي په دې برید کې د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ
خونې د رییس قاسم یوسفي زوی ډاکټر میهن یوسفي وژل شوی
دی.
مسوولین وایي میهن یوسفي دندې ته په الره د ناپیژاندو وسله والو
تر برید الندې راغلی دی .امنیتي مسوولین وایي بریدګر تښتیديل
او تراوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوي.
بلخوا له دغه برید څو ساعته وروسته په جالل آباد ښار کې په
یوه ورته برید کې یو پولیس ووژل شو .دا برید د جالل آباد ښار د
دریمې ناحیې په مربوطاتو کې وشو .امنیتي مسوولینو په دې اړه
څه نه دي ویيل.
د دې بریدونو مسوولیت تراوسه کومې ډلې پرغاړه نه دی اخیستی،
خو په ننګرهار کې تر دې وړاندې داډول بریدونه د وسله والو
طالبانو او داعش ډلې د غړو له خوا شوي دي.
په ننګرهار کې په وروستیو ورځو کې چاودنې او هديف وژنې ډېرې
شوې دي ،که څه هم محيل چارواکو څو ځلې د یو شمېر وسله والو
کسانو په نیولو رسه ویيل چې د هديف وژنو او چاودنو په تنظیم
کې ښکیل کسان نیول شوي او وروسته به دا پیښې کمې يش ،خو
نه یوازې لږې شوې نه دي ،بلکې د هرې ورځې په تېریدو په دغه
والیت کې هديف وژنې ډېروالی مومي.
له دې رسه هم مهال په ننګرهار کې پر وسله والو طالبانو او
داعشیانو د امنیتي ځواکونو بریدونو هم زور اخیستی دی.
د ننګرهار د وايل ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي د سه شنبې له غرمې
وروسته په شیرزادو کې په یوه هوایي برید کې یو طالب وژل شوی
او یو بل ټپي دی.

یوازې په انالین بڼه د الکترونیکي
پېژندپاڼو غوښتنلیکونه منل کیږي
د احصایې او معلومايت ميل اداره وایي رسله شنبې ورځې « د کب
۲مه» به د الکرتونیکي پيژندپاڼو یوازې انالین غوښتنې منل کیږي
او د هغو غوښتنو منل بندوي چې په قلم لیکل شوې وي.
دا اداره وایي د الکرتونیکي تذکرو د وېش بهیر د چټکتیا او د
وښتونکو د وخت ضاېع کېدو د مخنیوي پهموخه یې د هېواد پهټولو
والیتونو او ولسوالیو کې د الکرتونیکي پیژندپاڼو د غوښتنلیک
خدمتونه آنالین بڼې ته اړويل دي.
د احصایې او معلوماتو ميل اداره د یوې خربپاڼې په خپرولو رسه
وایي « :په ټولو والیتونو او ولسوالیو کې د الکرتونیکي تذکرو وېش
څانګې د شنبې له ورځې « د کب دوهمه» یوازې هغه غوښتنلیکونه
مني چې د آنالین سیسټم له الرې ډک شوي وي».
دا اداره وایي د هېواد ټول اوسېدونکي او په ایران او عريب متحده
اماراتو کې مېشت افغان په څلورویشت ساعته ډول کوالی يش
د دې ادارې ویب پاڼې ته په ورتلو رسه د الکرتونیکي پیژندپاڼو
فورمې په آنالین بڼه ډکې ،د دې پیژندپاڼو د وېش تر ټولو نېژدې
څانګه وټاکي او وروسته خپل غوښتنلیک په آنالین ډول ولېږي.
خربپاڼه وایي لهدې وروسته د پېژندپاڼو د وېش څانګو کارکوونکي
له غوښتونکو رسه د ټلیفون لهالرې همغږي کوي او هغوی د
بایومټریک او نورو پړاونو پهموخه د وېش اړونده څانګې ته ورغواړي.
دا اداره وایي غوښتونکي د دې سیسټم پرمټ کوالی يش د خپلو
غوښتنلیکونو د پړاوونو د بشپړېدو د بهیر پړاوونه په آنالین بڼه
وڅاري.

نیمروز کې اتیا هکتاره بڼونه
جوړ شوي
د کرنې اومالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د نیمروز والیت په
مرکز او ولسوالیو کې د دغه وزارت له خوا په اتیا هکتاره ځمکه نوي
بڼونه جوړ او رغول شوي دي.
د نیمروز د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې کې دیرش هکتاره
د میوه لروونکو ونو دي چې د نیمروز په مرکز او چهاربرجک او
خارشود ولسوالیو کې جوړ شوي دي.
د دغه ریاست د مالوماتو له مخې په دې بڼونو ټول یو میلیون او
 ۵۲۲۰۴۷افغانۍ لګښت راغلی دی.
د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو چارو وزارت وایي په روان کال کې
په خارشود او دالرام ولسوالیو کې دغه رازپه پنځه هکتاره ځمکه د
پستې بڼ د جوړولو په موخه د  ۵۲۲۸۱افغانیو په لګښت د پستې
تخم هم ویشل شوی دی.
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زاکر آباد؛ حرفهاییازشهرانترنتی

عبدالله سالحی

پایان ستون زاکرآباد فرا رسید .میخواستم چیزهای
زیادی را مطرح کنم و به یکرسی از مفاهیم خاص
برسم .شاید خوب نیست چنین ادعایی بکنم اما تا
جایی که من پیش رفتم ،فیسبوک از یک ابزار سطحی
به یک ابزار کنرتلگر تغییر ماهیت میدهد و اگر آنچه
در این ستون پرداخته شد ،بازخوانی شود ،میتواند به
کمک شام خوانندگان عزیز ابعاد بیشرتی بهخود بگیرد
و ادعای مرا برجسته کند.
مشخص است که هدف هرگز آنچنانی که میخواستم
به دست نیامده اما احساس میکنم جدا از هدف
نهایی ،چیزهایی مشخص شد که اگر خود نتوانست
هدف را تقویت کند ،زمینههایی برای بررسی دوباره
فراهم کرد.
من به مفهوم زندگی با سایه واقعیت -شکلی از زندگی
که جهان مثل افالطونی را یادآور میشود -پرداختم.
این پایه موضوعاتی بود که در این ستون راجع به آنها
نوشتم؛ کلیت زندگی در زاکرآباد ،استوار بر اندیشه
افالطونی جهان مثل است .سوژه پیشین ،آن بخش از
هستی که قابلدرک نیست و باید با سوژه پسین ،آن
بخش از هستی که تابع وجود پیشین است ،به آن رسید
و فهمید ،یک بحث فلسفی است .بحثی که نگرش
فلسفی قبل از کسی به نام کانت را ،بر خود استوار
کرده بود.
نکته اینجا است که واقعیت برای ما ،مایانی که
در شبکههای اجتامعی فعالیت میکنیم ،هامن
واقعیت پیش از کانت است .واقعیتی که منیتواند ما
را به کنشگری برساند .ریخت و ساخت شبکههای
اجتامعی ،بازسازیای از جهانی است که در نگرش
فلسفه کالسیک وجود داشت .در این نگرش ،همهچیز
دارای یکرسی از پیشفرضها است .پیشفرضهایی
که برای فهمیدن آنچه اکنون بر ما واقع شده ،باید
رساغ آنها را بگیریم .اگر نظر به مباحث رشح شده
در فضای اجتامعی رسانههای آنالین پیش برویم ،هر
چیزی بیرون از جهان آنالین ،یک صورت کامل از خود
دارد .صورتی که باید آن را بفهمیم تا بهوسیلهی آن،
درک فهم اکنون را پیدا کنیم.
در نگرش کانت اینگونه نیست .کانت ،اشاره به پدیدار
شدن و سپس فهم چگونگی پدیدار شدن میکند؛ یعنی
اگر بتوانیم تأثیر یک شی فینفسه را بر خود بفهمیم و
پیدا کنیم که این تأثیر را چگونه بر ما گذاشته تا درک
خاصی از خود را بر ما تحمیل کند ،آن شی بهعنوان یک
پدیده ،شناسایی شده است .یک پدیده ،هامن چیزی
است که ما از آن احساس میکنیم اما مهم این است

تفتیش عقاید در شبکههای
اجتماعی مبدل به بازجویی
یعنی تفتیش
شده است؛ ً
اطالعات نه صرفا باورهای
دینی و سیاسی .همهی
اینها ،ما را از واقعیت دور
نگه میدارد و نمیگذارد،
پدیدههای اجتماعی را
آنگونه که با آنها در ارتباط
هستیم درک �کنیم .فاصله
از واقعیت ،چگونگی
تأثیرپذیری ،احساسات
و عواطفی را که با برخورد
به یک اتفاق در ما ایجاد
میشود ،ناممکن میسازد.

که بفهمیم ،چگونه آن احساس را بر ما گذاشته است.
این احساس میتواند دایره کاربردی ،زمینههای خیالی
و همه را در بر بگیرد ولی چیزی نیست که بهکلی خارج
از ما ،کسانی که آن را احساس میکنیم ،باشد.
در شبکههای اجتامعی ،واقعیت اینگونه موردبررسی
قرار منیگیرد .در شبکههای اجتامعی ،هنوز هم
پیشفرضها حاکمیت دارد؛ میتوان گفت ،آگاهی ما
از اجتامع بهواسطه شبکههای اجتامعی ،آگاهی مدرن
نیست و هنوز اسیر نگرشهای کالسیک به جهان است.
چرا اینگونه است و چرا جهانی که در شبکههای
اجتامعی تجربهاش میکنیم بیش از هر چیزی مشابه
با غار افالطونی است؟ واضح است؛ زیرا واقعیت در
غار افالطونی بیرون از خود غار است و آنچه در آن
میبینیم فقط سایههای واقعیت است .این یعنی ،ما در
پی واقعیت باید رخت سفر ببندیم و بهجایی برویم که
اصالت در آن قرار دارد .وقتی شبکههای اجتامعی ،این
شباهت را بازسازی میکند ،هر نوع فعالیت را از سوی
کاربر ،فاقد اصالت و عقالنیت جلوه داده ،زمینهساز

اشتراک در روزنامه

فاصله از عمل و درک الزم از آن میشود.
ما با کار در شبکهی اجتامعی ،چیزهایی را یاد میگیریم
که از واقعیت اجتامعی دورمان میکند .این دوری،
یعنی بیگانگی از خود ،عمل و آنچه که ما میسازیم اما
به نفع دیگران متام میشود.
بازیوارسازی ،یکی دیگر از مفاهیمی که در زاکرآباد
به آن پرداخته شد ،نشان میداد که برای ماندن در
شبکههای اجتامعی و عادت به آن ،چه ترفندهایی به
کار برده شده است .این ترفندها ،تولیدگر اطالعات
بودند؛ یعنی هر یک از رسگرمیها یا ابزار نرمی که
در اختیار ما برای ارتباط برقرار کردن ،گذاشته شده،
هدفی برای حرف کشیدن دارد؛ حرف کشیدن راجع به
هر چیزی که «در ذهنمان میگذرد».
تفتیش عقاید در شبکههای اجتامعی مبدل به بازجویی
شده است؛ یعنی تفتیش اطالعات نه رصفاً باورهای
دینی و سیاسی .همهی اینها ،ما را از واقعیت دور نگه
میدارد و منیگذارد ،پدیدههای اجتامعی را آنگونه
که با آنها در ارتباط هستیم درک کنیم .فاصله از
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والیت قندهار ،ولسوالی اسپینبولدک

واقعیت ،چگونگی تأثیرپذیری ،احساسات و عواطفی را
که با برخورد به یک اتفاق در ما ایجاد میشود ،ناممکن
میسازد.
من ،زندگی در زاکرآباد را بهمثابهی جهانی باورمند به
عقاید فلسفی کالسیک و دور از عرصی میدانم که
انسان میخواهد ،جهانش را تغییر بدهد .به باور من،
در شبکههای اجتامعی که بیشرت اطالعاتی هستند،
جهان تفسیر میشود و بیشرت کسانی برجسته هستند
که دست به تحلیلگری و ازایندست حرفها زدهاند.
اگر مارکس میگوید ،زمان تفسیر جهان گذشته است
و باید در مورد تغییر آن فکر کرد ،نیچه میگوید صاحب
ما مرده است و دیگر خود بهتنهایی با جهان روبهرو
هستم و در ادبیات و نشانهشناسی ،روالن بارت از مرگ
مؤلف سخن میگوید ،هیچ نیست مگر تأکید بر مرگ
پیشفرضها و جهان پیشین .ما پسینیان ،ما کسانی
که دیگر تکیهای به پیشفرضها نداریم و با چیزی که
روبهرو میشویم نظر به واقعیت زیستی خود و آن تأثیری
که متحمل میشویم ،آن را درک میکنیم ،انسان عرص
خود هستیم؛ انسان کامل که در جنگ با کلیشههای
جهان پیشین است و میخواهد آن را تغییر بدهد.
موفقیت و عدم موفقیت در چنین جنگی بستگی به
شیوهی برخورد ما با پیشفرضها دارد؛ اینک باز هم با
عنارصسازنده درک فلسفی کالسیک مواجه هستم اما نه
برای رس سپردن بلکه برای تغییر آن .ژیل دلوز میگوید؛
کار فلسفه مفهومسازی است و ما میتوانیم با ساخنت
مفاهیم دست به فلسفهورزی بزنیم.
این یعنی چه؟ یعنی ،ما سازنده هستیم حتا در
فلسفهورزی نه تفسیرگر چیزی! مفاهیمی که یک
فیلسوف میسازد ،ماشینهایی است که در زیربنای
فکری اجتامع ،از جهان دیگر و جهان برتر آمده است.
هامن جهان مثل که ما را ناقص و فهممان را از واقعیت
غیرممکن میداند ولی دلوز ،میگوید ،ما میتوانیم
مفاهیمی را که با آن فکر میکنیم با دیگر مفاهیم
موجود بسازیم .حرف بزرگی است و بیانگر جدایی
از نگرش کالسیک به جهان؛ زیرا دیگر آن زیربناهای
فکری ،نابود میشوند و به دست ما ساخته خواهند شد.
ستون زاکرآباد چیزی جز این منیخواست بگوید؛ اینکه
شبکههای اجتامعی ،غارهای افالطونیاند و درگیری با
آن ،داد زدن در آن ،اعرتاض در آن و ...در آن ،عملی
دور از واقعیت و دور از درک واقعیت است .شبکههای
اجتامعی ،ساختاری دارند که منیگذارند چنان یک ابر
انسان دلکنده از خالقش ،رس از غار درآورد و زردشتوار
به رساغ شهر و آدمها رفت.
مریم فرزامی
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