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؛ ه مرد عر  شا
یمش ز می سا که  آنی   

سرور دانش:
جامعه ی جهانی، 

طالبان را به احترام 
حقوق بشر وادارد

نا  و کر لگی  یک سا
؛  ن نستا فغا ا ر  د

فردی  هیچ  هنوز 
دریافت  واکسین 

است نکرده 

ست ا ل  سـا چهل  که  ی  مرد
فد می با قفـس   

سب  منا ن  زما یک  ر  د ن  ا می تو یا  آ
؟ شد ن  و بير ن  نستا فغا ا ز  ا

دولت ایاالت متحده ی امریکا، روی کاغذ 
تعهد کرده که تا ۱۰ هفته  دیگر؛ یعنی اول 

ماه می سال روان میالدی ۲۵۰۰ نیروی 
باقی مانده خود را از...

د افغانسـتان د اسـامي جنبـش ګونـد 

مرسـتیال  ولسـمرشپخواين  د  مـرشاو 

مارشـال عبدالرشـید دوسـتم ویـي کـه 

اوسـنی نظـام وسـاتل يش، د لنډمهاله 

حکومـت جوړېـدل د منلـو وړدي.

همـدا  کـه  ویـي:»  دوسـتم  مارشـال   

سیسـتم وسـاتل يش، ۱۹ کلنـې الس 

تـه راوړنـې، اسـايس قانـون، پارملـان، 

دفاعـي  توګـه  ځانګـړي  پـه  سـنا، 

او  کورنیـو  د  امنیـت،  مـي  ځواکونـه، 

دفاع وزارتونه او د ښـځو حقونه  وسـاتل 

او  يش  ټینګـه  سـوله  تلپاتـې  او  يش 

لـه  پوښـتنه  دا  کـه  البتـه  يش،  ډاډه 

رد  ښـایي  يش  وپوښـتل  ولسـمرشهم 

یـې نـه کړي، پـه هغـه صورت کـې چې 

طالبـان وروسـته پلمـې ونه کـړي او یوه 

بلـه جګـړه بلـه نـه کـړي.«

مارشـال دوسـتم لـه يب يب يس رسه په 

خـربو کـې د خربو مېـز تـه د طالبانو نه 

حارضېـدل د دولـت مرکچـي پـاوي ته 

د دې ډلـې »سـپکاوی« بللی دی. 

نـده،  الره  حـل  د  جګـړه  ویـي  هغـه   

خـو طالبـان بایـد وهڅـول يش چـې » 

پریـږدي. لوړخیالونـه« 

د جنبـش ګونـد مـرش ویـي کلـه چـې 

د ولسـمرش لومـړی مرسـتیال و د مـا 

منـان نیـازي په ګـډون یې له یو شـمېر 

طالـب والیانـو او نـورو مرشانو او حتی د 

پاکسـتاين طالبانـو لـه قوماندانانـو رسه 

خـربې او کتنـې کـړې دي.

اونـۍ  یـوه  یـې  کسـان  دا  ویـي  هغـه 

طرحـه  مـې  دوی  لـه  وو،  مېلامنـه 

وغوښـته، دوی هم ځینـې ژمنې وکړې، 

کـړه. ورنـه  پایلـه  خـربو  دې  خـو 

مارشال دوستم: د نظام د ساتنې په صورت 
کې لنډمهاله حکومت د منلو وړ دی
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ر  د ن  نستا فغا ا
؛ ث د ا حو ن  فا طو

موج تازه ی استراتژی ها در 
افغانستان در راه است

�پیرامون شعری
 از عفیف باختری

که  یی  طره ها خا
؛  شد ن  یرا و

مردی که هنوز برای 
سینما  در  خانواده اش 

می گیرد چوکی  �ارک 
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چهل سال قفس بافته تا هزاران �رنده در آن زندانی شود. نورآقا، 
یکی از قفس فروشان در کوچه ی کاه فروشی شهر کابل است. او که 

چهل سال �پیش، جوانی بیست ساله بوده، از برای دل بستگی ای 
که به �رنده ها داشته، دکان کوچکی...

بود  چاشت  از  پیش  یازده  ساعت 

مانند  جاده  رسیدم؛  نو  شهر  به  که 

همیشه شلوغ بود و مردم به کارشان 

تا  رفتم  جلوتر  قدم  چند  مشغول. 

نو  شهر  پارک  نزدیکی  به  این که 

نرده های  را  پارک  اطراف  رسیدم، 

آهنی رسخ و زرد گرفته بود، همه جا 

تنها  پارک،  بلند  درختان  بود.  آرام 

پارک  به  را  این جا  که  بود  چیزی 

شبیه می کرد. 

صدایی از عقبم شنیدم که می گفت، 

این جا دیگر فیلمی پخش منی شود. 

وقتی به پشتم نگاه کردم، پیرمردی 

را دیدم که زیر نور کم رنگ خورشید 

لحافی  درون  را  خود  پاییزی، 

زیر  را  موکت  از  تکه ای  و  پیچانده 

کمر خمیده اش  با  و  انداخته  پایش 

به سنگی تکیه داده است...

ارزش هایی  به  مبدل  مرده،  شاعر 

در  است  ممکن  که  شد  خواهد 

و  بوده  آن ها  برخاف  زندگی اش 

ارزش ها  آن  به  اهمیتی  کم ازکم  یا 

آن جا  از  امر،  این  است.  منی داده 

تازه  اثری  خلق  امکان  که  برمی آید 

رابطه   پس  نیست؛  مهیا  شاعر  از 

ارزش زدایی  میان  که  تقابلی ای 

و  زندگی  در  موجود،  امور  از  شاعر 

از  داشت  وجود  ارزش ساز،  نظام 

میان می رود.

یک  به عنوان  مدال،  منونه؛  به طور 

شیء خارج از نظام ارزش ها، بدون 

جهت مشخِص فکری است.

آن-مدال-  داشنت  صورت  در 

برای مان  استفاده ای  چه  منی دانیم 

نسبت  مورد،  هامن  به  بنا  تا  دارد 

به  خاصی  افکار  و  احساس  آن  به 

این  درون  در  ولی  بدهد؛  دست  ما 

معنایی  مدال،  نام  به  شیئی  نظام، 

به خود می گیرد که بر پایه آن، جنبه 

متافزیک پیدا می کند؛ جنبه ای که 

فزیکی اش،  حالت  از  فارغ  آن،  به 

چیزی فرای واقعیت اضافه می کند.

این ارزش است که...
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تحلیل گر  و  چریک  نقاش،  انیس 

شاپور  ناموفق  ترور  عامل  لبنانی، 

در  ایران  نخست وزیر  آخرین  بختیار، 

اصلی  عامان  از  یکی  و  پهلوی  دوران 

وین  در  اوپک  وزیران  گروگان گیری 

اتریش، در اثر بیامری کرونا در دمشق 

سوریه درگذشت.

خربگزاری املیادین، گزارش داده است 

که انیس نقاش، روز دوشنبه )4 حوت/ 

22 فربوری( در دمشق درگذشته است و 

خواهد  سپرده  خاک  به  لبنان  بیروت  در 

شد.

انیس نقاش و ایلیچ رامیرز سانچز مشهور 

به کارلوس شغال، در سال ۱۹75 میادی 

در  اوپک  یا  نفت  وزیران  مرکزی  دفرت  به 

از کشنت  و پس  اتریش حمله کردند  وین 

به  را  نفر  نفر، 80  و زخمی کردن چندین 

گروگان گرفتند که شامل ۱2 وزیر نفت و 

68 اشرتاک کننده ی دیگر در این نشست 

وارد  خدمت کار  ظاهر  با  آن ها  می شد. 

با  را  مقامات  ابتدا  و  نشست شدند  سالن 

سالن  داخل  در  و  کردند  تهدید  اسلحه 

خواست  کردند.  جاسازی  انفجاری  مواد 

آرمان  که  بود  این  گروگان گیری،  از  آنان 

اتریش  تلویزیون  و  رادیو  از  فلسطینی ها، 

پخش شود.

نقاش در سال ۱۹80 میادی، قصد ترور 

شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر ایران در 

ناکامی  با  که  داشت  نیز  را  پهلوی  دوران 

یک  درگیری،  جریان  در  و  شد  رو  روبه 

کشته  فرانسوی  شهروند  یک  و  پولیس 

شدند.

اقدام  دلیل  به  را  نقاش  انیس  فرانسه، 

محکوم  ابد  حبس  به  تروریستی اش، 

اعضای  زندان،  6 سال  از  پس  اما  کرد؛ 

حزب الله لبنان چندین شهروند فرانسوی 

را گروگان گرفتند و انیس نقاش، با این 

شهروندان تبادله و به ایران سپرده شد. 

برخی می گویند که نقاش پس از صدور 

فرانسوا  سوی  از  عمومی  عفو  حکم 

فرانسه،  وقت  آن  رییس جمهور  میرتان، 

آزاد شد و به ایران بازگشت.

انیس نقاش، در سال ۱387 خورشیدی، 

فارس، گفت  با خربگزاری  در گفت وگویی 

سپاه  سوی  از  بختیاری  شاپور  ترور  که 

امام  تایید  با  و  خلخالی  صادق  حکم  و 

خمینی صادر شده بود.

در  نقاش،  انیس  که  می شود  گفته 

تجارت  مشغول  تهران  در  اخیر  سال های 

اداره می کرد  را  امان  بود و مرکز پژوهشی 

خاورمیانه  ارتباطات  رشکت  عامل  مدیر  و 

بود.

شت گذ ر  د ش  نقا نیس  ا
جهـان
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تضمین  تأیید  شد،  افغانستان  وارد  واکسین  این 

کیفیت را از سازمان جهانی بهداشت نگرفته بود؛ اما 

چند روز پیش، این سازمان کیفیت و تأثیرپذیری آن 

را تأیید کرد.

انتظار  هندی،  واکسین  دوز  هزار   500 کنار  در 

واکسین  دوز  هزار   200 بعدی،  ماه های  در  می رود 

از سوی چین و 3 میلیون دوز دیگر از سوی اداره ی 

وزارت  به  بود،  شده  تعهد  قباً  که  واکسین  جهانی 

صحت عامه ی افغانستان سپرده شود.

میرویس علی زی می گوید: »در پهلوی 500 هزار دوز 

هندوستان، 200 هزار دوز کشور چین کمک کرده، 

به زودی  می کنیم  تاش  دارد.  جریان  اداری  مراحل 

آن را وارد کنیم. 3 میلیون دوز واکسین از سوی اداره 

جهانی واکسین کمک شده است.«

به گفته ای او، قرار است در محموله اول ۱.3 میلیون 

در  و  شود  داده  تحویل  افغانستان  به  واکسین  دوز 

وارد خواهد شد.  دوز  میلیون   ۱.7 باقی  دوم  مرحله 

این  ما  دارد. تاش  آن هنوز جریان  اداری  »کارهای 

وارد  و  تکمیل  کارهایش  آینده  ماه های  در  که  است 

شود.«

در همین حال، وزارت صحت عامه، می گوید که در 

و  چین  و  هند  کشورهای  کمکی  واکسین های  کنار 

تعهد  نیز  افغانستان  دولت  واکسین،  جهانی  اداره 

کرده است که کارهای تدارکاتی برای خرید واکسین 

برای سایر شهروندان افغانستان را فراهم کند.

درصد   60 است  قرار  مجموع  در  که  است  گفتنی 

ماه ها پس از ساخت واکسین کرونا، قرار است تا چند 

روز دیگر روند تطبیق این واکسین در افغانستان نیز 

آغاز شود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در 

است  قرار  کرونا،  واکسین  تطبیق  نخست  مرحله ی 

سه  کارمندان  خصوصی-  و  صحی-دولتی  کارمندان 

نهاد امنیتی -پولیس، اردوی ملی و نیروهای امنیت 

ملی- و کارمندان رسانه ای واکسین دریافت کنند.

وزارت  سخنگوی  معاون  علی زی،  میرویس  داکرت 

که  می گوید  کابل،  صبح  روزنامه ی  به  عامه،  صحت 

را  روند  این  که  می کند  تاش  صحت  وزارت  هرچند 

در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ی همین هفته آغاز 

گونه ی  به  آینده  هفته ی  در رشوع  آن،  غیر  در  کند؛ 

صددرصدی آغاز خواهد شد.

آقای علی زی، افزود که روند ثبت نام کارمندان صحی 

کارمندان  تنها  و  شده  تکمیل  امنیتی  نهاد  سه  و 

رسانه ای باقی مانده است. »در مرحله ی اول، حدود 

سه  کارمند  هزار   ۱20 و  صحی  کارمند  هزار   ۱۱0

نهاد امنیتی و باقی همکاران ما در رسانه ها واکسین 

دریافت خواهند کرد.«

این در حالی است که ۱0 ماه پس از ثبت نخستین 

مورد ویروس کرونا در جهان، برای اولین بار، رشکت 

آملانی  رشکت  همکاری  با  امریکایی  فایزر  دواسازی 

بیو ان تک توانست، نخستین واکسین ضد این ویروس 

را بسازد. این واکسین پس از آن که از سوی سازمان 

غذا و دوای امریکا مجوز تولید گرفت، در ماه دسامرب 

سال گذشته ی میادی برای نخستین بار روی ساندرا 

لیندزی، یک پرستار امریکایی تطبیق شد. 

ایران  و  هند  روسیه،  چین،  بریتانیا،  گونه،  همین 

توانسته اند،  اکنون  تا  که  است  کشورهایی  دیگر  از 

بر اساس آخرین گزارش ها،  و  واکسین کرونا بسازند 

تا اکنون بیش از 10 کشور در جهان، ویروس کرونا 

دریافت کرده اند. قرار است وزارت صحت افغانستان 

تا چند روز دیگر رشوع  را  نیز تطبیق واکسین کرونا 

کند.

سوی  از  که  کرونا  واکسین  محموله ی  نخستین 

 ۱۹( یک شنبه  روز  بود،  شده  کمک  هندوستان 

وزارت صحت عامه  از سوی مسئوالن  دلو(، 

این  شد.  گرفته  تحویل  کابل  فرودگاه  در 

محموله حاوی 500 هزار دوز واکسین کرونا 

کارمند  هزار   250 باالی  است  قرار  که  بود 

تطبیق  و رسانه ها  امنیتی  نهادهای  صحی، 

شود؛ یعنی هر نفر دو دوز واکسین دریافت 

خواهند کرد.

داکرت وحید مجروح، رسپرست وزارت صحت 

عامه ی افغانستان، هنگام تحویل گیری این 

مقدار  این  است  قرار  که  گفت  محموله، 

این  جمعیت  از  درصد   20 برای  واکسین 

کشور تزریق شود و قرار است افغانستان در 

از جمعیت  برای 40 درصد  نزدیک  آینده ی 

دیگر، واکسین کرونا را از سوی رشیک های 

بهداشتی دیگرش دریافت کند.

روند  افتتاحی  برنامه ی  حال،  این  با 

ارگ  در  است  قرار  کرونا،  واکسین  تطبیق 

دوز  اولین  و  شود  برگزار  ریاست جمهوری 

کارکنان صحی  از  یکی  نیز  را  واکسین  این 

دریافت کند.

کرده،  دریافت  افغانستان  که  واکسینی 

کشور  »کوویشلید«  رشکت  ساخت 

که  روزهایی  در  هرچند  است.  هندوستان 

باالی سن ۱8 هستند،  افغانستان که  از شهروندان 

واکسین کرونا دریافت کنند.

رشایط نگه داری واکسین در افغانستان

آن چه وزارت صحت عامه می گوید، افغانستان بهرتین 

کرونا  واکسین  نگه داری  برای  را  آب وهوایی  رشایط 

دارد، رشایطی که با استندردهای جهانی هم خوانی 

دارد.

حارض  حال  در  وزارت،  این  معلومات  اساس  بر 

افغانستان ظرفیت نگه داری بیش از 35 میلیون دوز 

واکسین کرونا را دارد. معاون وزارت صحت، می گوید: 

»ما ظرفیت نگهداری 5 میلیون دوز واکسین را تنها 

در  و  داریم  کابل  میدان هوایی  رسدخانه های  در 

میلیون   30 نگهداری  ظرفیت  نیز  دیگر  والیت های 

دوز واکسین دیگر وجود دارد.«

آقای علی زی تأکید کرد که افغانستان یکی از بهرتین 

سیستم های »زنجیر  رسد« را در منطقه دارد که حتا به 

سیستم جهانی عیار شده و می تواند از واکسین هایی 

که با درجه ی مخصوص هوا عیار شد، نگهداری کند.

روند انتشار ویروس کرونا نزولی است

افغانستان  در  کرونا  ویروس  مورد  نخستین  از شیوع 

مسئوالن  و  است  اندی گذشته  و  یک سال  از  بیش 

این  انتشار  روند  فعاً  که  می گویند  صحت  وزارت 

ویروس در کشور نزولی است.

آقای علی زی در این مورد، می گوید که گراف شیوع 

ویروس کرونا در شش هفته اخیر نزولی است و از هر 

یک هزار تا دو هزار مورد مشکوکی که در البراتوارهای 

 25 تا   5 بین  می کنند،  مراجعه  خصوصی  و  دولتی 

مورد آن مثبت شناسایی می شود.

نباید  کشور  شهروندان  که  می گوید  او،  حال  این  با 

زیرا  بگیرند؛  نادیده  را  ویروس  دوباره ی  رشد  خطر 

دوباره ی  آغاز  و  تجمعات  افزایش  با  است  ممکن 

مکاتب و دانشگاه ها، انتشار ویروس نیز بیشرت شود.

می خواهد  مردم  از  صحت  وزارت  سخنگوی  معاون 

وزارت  این  اساسی  پیام  سه  هم  هنوز  باید  آن ها  که 

از  که پوشیدن ماسک، شسنت دست ها و جلوگیری 

تجمعات است را جدی بگیرند.

تا  کرونا  ویروس  آغاز  از  که  است  حالی  در  این همه 

اکنون، 55 هزار و 646 نفر در افغانستان به ویروس 

کرونا مبتا شده اند که از این میان، 2 هزار و 435 

نیز  دیگر  نفر   8۹5 و  هزار   48 و  باخته اند  جان  نفر 

بهبود یافته اند.

سرمقاله

در کنـار واکنش هـای مردمـی و حکومتـی در برابـر سـخنان 

مولـوی انصـاری، دیـروز واکنـش درخـور و عمل گرایانه ای را 

شـاهد بودیـم کـه خـاف هیاهوگری هـای سیاسـت مداران 

و مقام هـای حکومتـی، می توانـد مولـوی انصـاری و افـراد 

ماننـد او را بـا واقعیـت اجتامعـی امـروز افغانسـتان روبـه رو 

. کند

واقعیـت امـروز مـا چیسـت مگر انگیـزه مقابلـه بـا افراطیت؛ 

مثـل  جامعـه  فعـال  عنـارص  نابـودی  خواهـان  کـه  چیـزی 

اجتامعـی،  دیگـر  نهادهـای  و  ادارات  در  زنـان  حضـور 

آزاد، داشـنت دانشـگاه و... اسـت. موجودیـت رسـانه های 

برانـدازی  بـرای  تاشـی  نـوع  هـر  کـه  اسـت  مشـخص 

افراطیـت، نیـاز بـه حامیـت قانونی از سـوی حکومـت دارد. 

نیـاز حقوقـی، می تـوان ادعـا کـرد کـه  بـر اسـاس همیـن 

شـکایت آقـای محـب اللـه صمیـم، وزیـر امـور رسحـدات و 

قبایـل کشـور از مولـوی انصاری، در نفس خـود یک چالش 

بـا پیگیـری حکومـت  بـرای حکومـت اسـت. چالشـی کـه 

می توانـد بـه مفهـوم واالی اسـتقرار قانـون، وجـود دسـتگاه 

بیانجامـد  حامـی مـردم و دیگـر ارزش هـای مردم سـاالرانه 

و در صـورت عـدم پیگیـری متامـی ایـن ارزش هـا را پـوچ و 

حرافـی حکومتیـان نشـان بدهـد.

دیـروز، آقـای صمیـم با تأکید بـر این که به عنـوان یک مامور 

دولـت، بـه کار کـردن در ایـن نظـام افتخـار می کنـد، افزود 

که شـخصاً به دادسـتانی کل جمهوری اسـامی افغانستان 

عریضـه داده اسـت تـا آقـای انصـاری تحـت تعقیـب عدلـی 

قرار داده شـود.

ایـن در حالـی بود کـه مقام هـای دیگر حکومت افغانسـتان 

مولـوی  موضـوع  امنیتـی  و  قانونـی  پیگیـری  اتفاقـاً  کـه 

انصـاری نیـز مربوط به آنان می شـود، واکنش هـای خنثی و 

بی معنایـی در مـورد او داشـتند. به طـور مثـال؛ والـی هرات 

به جـای اقـدام درخـور و قانونـی علیـه ایـن مولـوی بـه  ایـراد 

سـخرنانی پیرامـون جایـگاه شـهر هـرات در اسـام و شـکوه 

ایـن شـهر پرداختـه گفتـه بـود؛ »این شـهر- هـرات- پایتخت 

متـدن اسـامی بوده و کسـی منی تواند ما را از نو مسـلامن 

کنـد یـا بـه اسـام دعـوت کنـد و جهـاد را کسـی بـرای مـا 

معنـی کـرده منی توانـد.«

حمداللـه محـب، مشـاور شـورای امنیت کشـور نیـز برخورد 

هیاهوگرایانـه ای نسـبت بـه ایـن موضـوع داشـت. او مولوی 

افـزوده  و  یاغـی خوانـده  یـک  را  انصـاری  مجیب الرحـامن 

بـود کـه دیـدگاه او نسـبت بـه کارمنـدان دولتـی و نیروهای 

امنیتـی، ناهامهنـگ بـا دیگر علامی کشـور و جهان اسـت.

در کنـار چنیـن اظهاراتـی، آقـای محب الله صمیـم که عضو 

کابینـه حکومـت نیـز هسـت، رفتـاری شـهروندمحوری را از 

خـود بـه منایش گذاشـته و از جایگاه یک شـهروند مامور در 

حکومـت کـه حرف هـای مولـوی انصـاری به وی لطمـه زده، 

شـکایتی را بـر او وارد کـرده اسـت. این کـه ایشـان تـا چـه 

حـد بـر شـکایت خـود پافشـاری می کنـد هـم به مسـئولیت 

کـه  مسـئولیتی  بـه  هـم  و  برمی گـردد  ایشـان  شـهروندی 

بـا  دارد.  عهـده  بـه  حکومـت  اعضـای  از  یکـی  به عنـوان 

این همـه، نکتـه ی بسـیار مهـم، حامیـت قانونی دادسـتانی 

در  کنـد.  پیگیـری  را  موضـوع  بایـد  کـه  اسـت  کل کشـور 

صورتـی کـه ایـن شـکایت، موردحامیـت قـرار نگیـرد، بایـد 

حکومـت افغانسـتان را در مبـارزه با افراطیت کامـاً، ناتوان 

دیـد و دیگـر اعتـامدی بـه آن وجـود نخواهـد داشـت.

نکتـه دیگـر کـه می توانـد یـک حرکـت مدنـی و درعین حال 

اعرتاضـی باشـد، هجـوم کارمنـدان دولتی و امنیتی کشـور 

مجیب الرحـامن  علیـه  شـکایت  درج  بـرای  دادسـتانی  بـه 

کارمنـدان  بخصـوص  و  افغانسـتان  مـردم  اسـت.  انصـاری 

دولتـی کشـور، نبایـد مـورد اتهـام قـرار گرفتـه و از کار در 

دولـت، رسافکنده شـوند؛ چیزی کـه در صورت نبود حامیت 

جامعـه و حکومـت از آنـان، متأسـفانه به وجـود خواهـد آمد.

زمان آن رسـیده اسـت که مولوی انصاری، به متام سـخنان 

شـهر  در  مدنـی اش  ضـد  فعالیت هـای  و  خـود  افراطـی 

هـرات، جـواب پـس داده و مـورد بازخواسـت قـرار بگیـرد. 

چنیـن چیـزی ممکـن نیسـت مگر با یـک حرکـت اعرتاضی 

هامهنـگ و یک دسـت از سـوی کارمندان دولتی کشـور که 

بـا حضـور در دادسـتانی و منایندگی هـای آن در والیـات، 

او  افراطـی  فعالیت هـای  متـام  و  انصـاری  مولـوی  علیـه 

بخصـوص سـخرنانی اخیرش اقـدام قانونی کرده و شـکایت 

درج کننـد.

سـخنان ایـن مولـوی، آن هـم زمانـی کـه گـروه تروریسـتی 

طالبـان قـوت گرفتـه اسـت منی توانـد امـر سـاده ای باشـد؛ 

هـر حرکت افراطی ای، مسـاوی بـا امارت خواهـی و نزدیکی 

بـه طالبـان اسـت و نبایـد از آن سـاده گذشـت.

کنش  ا و ر  د لتی  و د ن  ا رمند کا
ی  ر نصا ا ی  لو مو به 

! کنند ج  ر د یت  شکا

واکسینی که افغانستان 
دریافت کرده، ساخت شرکت 

»کوویشلید« کشور هندوستان 
است. هرچند در روزهایی که 
این واکسین وارد افغانستان 
شد، تأیپید تضمین کیفیت را 

از سازمان جهانی بهداشت 
نگرفته بود؛ اما چند روز 

�پیش، این سازمان کیفیت و 
تأثیر�ذیری آن را تأیپید کرد.

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

نا  و کر لگی  یک سا
؛  ن نستا فغا ا ر  د

واکسین  فردی  هیچ  هنوز 
است نکرده  دریافت 
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می کند. در دوره ای، روابط پاکستان، امریکا و کشورهای 

علیه  کاماً  آسیا  جنوب  منطقه  در  خلیج فارس  حاشیه 

اما  بود؛  منطقه  این  در  اقامرش  و  روسیه  سیاست های 

دست خوش  اعضا  چینش  نیز  و  رفتاری  الگوی  اکنون 

سال های  طی  که  به نوعی  است؛  شده  ژرفی  تغییرات 

کشورهای  به  نسبت  خود  گذشته  نگاه  پاکستان  اخیر، 

حاشیه خلیج فارس را تغییر داده و از سوی دیگر نسبت 

به روسیه نگرش مثبتی پیدا کرده است.

رفتار  تغییر  به معنای  مسکو-اسام آباد،  اخیر  نزدیکی 

بوده  اخیر  دهه  چند  طی  یکدیگر  به  نسبت  بازیگران 

»سیا«  سازمان  کمک  با  پاکستان  که  دوره ای  در  است. 

افغانستان بود، اکنون رابطه ای بهرت  سد راه روس ها در 

و گسرتده تر با روسیه برقرار کرده و این موضوع تأثیرات 

امنیتی گسرتده ای بر افغانستان باقی خواهد گذاشت.

چرا طالبان برای مردم امریکا نامه نوشته اند؟

از  آن ها  ابهام  و  بیم  طالبان،  نامه نگاری  علت  مهم ترین 

گروه  این  درحالی که  است.  رهربی شان  و  گروه  آینده ی 

از ترامپ حامیت می کرد و معتقد بود که ترامپ می تواند 

جو  آمدن  کار  روی  با  اما  کند؛  حفظ  را  طالبان  منافع 

بایدن، به تردید و نگرانی های طالبان افزوده شده است. 

و  اعضا  نظرات  و  یادداشت ها  در  نگرانی ها  و  تردید  این 

می شود.  دیده  به خوبی  نیز  آن ها  مذاکره کننده  هیئت 

احتامل زیادی می رود که بخشی از راهربد بایدن به سود 

طالبان متام نشود.

آیا امریکا پا جای قدم های شوروی می گذارد؟

را  اسمش  است. می توان  غبارآلود  بسیار  رو  پیش  مسیر 

فراسوی نیک و بدنام گذاشت. از قراین هم برمی آید که 

امریکا برنامه رفنت ندارد. اگر این خروج اتفاق می افتاد، 

قدرت های  و  می شد  برچیده  منطقه  از  امریکا  بساط 

اقدامات  متام  می خواهند  هم  امریکا  با  متخاصم 

مخربانه شان را به پای حضور امریکا ختم کنند.

افغانستان  در  منطقه  افراطی  گروه های  اکوسیستم 

می گیرند.  دستور  حامیان شان  از  و  فعال اند  هم چنان 

امریکا از افغانستان بیرون منی شود و افغانستان باید به 

فصل جدید جنگ ها در برابر طالبان آمادگی بگیرد.

دردرسهای زیادی برای غرب و متحدانش خلق کند. از 

که  تا کشمیر  افغانستان  از  و  مدیرتانه  تا  عراق  و  سوریه 

حیاط خلوت این کشورها شده است. 

برای  وافری  عاقه  که  کشوری اند  دو  ترکیه،  و  پاکستان 

پیوسنت به سازمان شانگهای و ملحق شدن به این چهار 

کشور را دارند؛ اما این دو کشور ظاهراً سیاست های شان 

پاکستان  و  ترکیه  نیست.  کشور  چهار  این  با  هم سو 

ترکیه  منونه؛  به عنوان   است.  دوگانه  سیاست های شان 

عضویت سازمان ناتو را دارد، اما با پیوستنش به سازمان 

شانگهای چه خواهد کرد؟ آیا می تواند موازنه میان ناتو و 

شانگهای را حفظ کند و اروپایی ها را قانع سازد؟

این طرف پاکستان، کشوری که امریکا همیشه از عینک 

پاکستان، افغانستان را تعریف و بررسی می کند، آیا نگاه 

با  دیدگاه هایش  روزها  این  که  پاکستان  قبال  در  امریکا 

شده  هم سو  افغانستان  در  انتقالی  اداره  رس  بر  روسیه 

است، به همین شکل خواهد ماند؟

چهار  این  روابط  بر  تأثیری  چه  افغانستان  موضوع 

کشور دارد؟

احتامالً در آینده های نه چندان دور، شکل چینش ها در 

موازنه جنوب آسیا که افغانستان نیز شامل آن است تغییر 

و بی  نزدیکی گسرتده  افغانستان دارد. حتا  آتی  مسایل 

پیشینه روسیه و پاکستان، با توجه به سابقه دشمنی آن ها 

طی چند دهه ای که گذشت، موضوع جدید و قابل تأملی 

است که پرسش های زیادی در عقب خود دارد.

یک ائتالف بزرگی در راه است

سخنان چند روز پیش جو بایدن، رییس جمهوری امریکا 

در رابطه به آسیا حاوی پیام ها و اشارات معناداری در پس 

پرده بود؛ جو بایدن چین و روسیه را تهدید بزرگی برای 

امریکا دانست و از رشد ایران و هند به عنوان قدرت های 

منطقه ای نیز به چشم یک تهدید یاد کرد.

و  حساب شده  و  سنجیده  بسیار  افغانستان  قضیه  در 

کوتاه حرف زد. او از مداخات این چهار کشور در رابطه 

اکنون،  به شکل غیرمستقیم سخن گفت.  افغانستان  به 

امریکا بعدازاین برای چه سناریویی آمادگی می گیرد؟ این 

پرسش پاسخ های زیادی در دل خود دارد که مهم ترین 

این پاسخ ها را که بیشرت بر قوت و منطقش پابرجاست به 

بحث می پردازیم.

اقدامات علیه امریکا در چهارچوب سازمان شانگهای

که  کشوری اند  چهار  ایران  و  هندوستان  چین،  روسیه، 

برنامه های  با  تازه نفس  رقیبان  امریکا  و  اروپا  دید  در 

خطرناکی اند. چین با نام کمونیسم زرد اما با اشتباه زدایی 

از تجربه کمونیسم رسخ شوروی، روسیه خرس زخمی ای 

که زخم هایش التیام یافته و دوباره رس برافراشته تا ظهور 

اوراسیا را تحقق بخشد، هندوستان کشوری با تساهل و 

مدارا اما با برنامه که طرفدار زد و بند نیست؛ ولی هژمونی 

رؤیایی خود را در جنوب آسیا در رس دارد و ایران آخرین 

و  بعد استخبارات  انقابی در روی زمین که در دو  رژیم 

ایدیولوژی در برابر امریکا، در منطقه صف آرایی می کند.

افغانستان  صلح  پروسه  مورد  در  کشورها،  این  چهار  هر 

به نحوی از انحا باهم متاس و روابط و دیدارهای مشرتک 

و  عمده  اقدامات  این چهار کشور  داشته اند.  دوستانه  و 

کانی در برابر امریکا در افغانستان داشته اند. اقدامی که 

رضیب خطایش بسیار کم است و احتامل تحقق یافتنش 

بسیار باالست این است که این چهار کشور در چوکات 

می خواهند  ناتو  سازمان  برابر  در  شانگهای  سازمان 

در قضیه افغانستان بسیار سنجیده 
و حساب شده و کوتاه حرف زد. او از 
مداخالت این چهار کشور در رابطه 

به افغانستان به شکل غیرمستقیم 
سخن گفت. اکپنون، امریکا بعدازاین 

برای چه سناریویی آمادگی می گیرد؟ این 
�رسش �اسخ های زیادی در دل خود 

دارد که مهم ترین این �اسخ ها را که 
بیشتر بر قوت و منطقش �ابرجاست 

به بحث می �ردازیم.

ادبیات

بازی تغییر کرده است. ایاالت متحده امریکا، انگلستان، 

اتحادیه اروپا و سازمان ناتو به این نتیجه رسیده اند که با 

این وضع و رشایط منی شود با طالبان پیش رفت. اعتامد 

کردن در این حالت نیز حامقت است.

هیچ  که  حکومت  با  امریکا  امنیتی  پیامن  امضای  از 

طالبان،  با  توافق نامه  امضای  تا  نداشت  نتیجه ای 

در  خود  راه  احتامالً  امریکا  که  است  این  بر  گامنه زنی 

تعریف دشمن را گم کرده و یا به عبارت ساده تر؛ امریکا 

تعریف مشخصی از دشمن ندارد. اداره انتقالی هم کم کم 

در نظر امریکا و رشکایش به طرف کم رنگ شدن در حرکت 

است.

بلندپایگان  با  گوناگونی  دیدارهای  کابلوف  ضمیر 

از دیدگاه های مشرتک در  پاکستانی داشته که حکایت 

این  دارد.  افغانستان  در  انتقالی  اداره  آمدن  خصوص 

یعنی نزدیکی بی پیشینه میان روسیه و پاکستان. روزی 

روزگاری که شوروی خواب رسیدن به آب های گرم جنوب 

آسیا را در رس می پروراند و پاکستان دشمن بالقوه شوروی 

و مانع و سد راه شوروی شناخته می شد، اکنون بهرتین 

دوست روسیه شده و باهم دیدگاه و منافع مشرتک دارند.

ضمیر کابلوف مناینده ویژه روسیه در امور افغانستان در 

دیدارش با قمر جاوید باجوا-لوی درستیز پاکستان- طی 

تشکیل  طرح  از  گفت وگوهای شان  و  دیدگاه ها  ردوبدل 

»دولت انتقالی« در افغانستان پشتیبانی کردند. طرحی 

که رییس جمهور غنی گفته که تا زنده است، طالبان روی 

اداره موقت را نخواهند دید.

کشوری  پاکستان  شوروی،  اتحاد  زمان  در 

اما  بود؛  زمان  آن  مقام های  اذهان  در  حساسیت برانگیز 

امور  در  روسیه  جدید  متحد  و  دوست  پاکستان،  اکنون 

افغانستان شده است. 

موردبررسی  کابلوف  سخنان  عمده ی  بخش های  اگر 

استنباط  چنین  آن  قراین  از  شود،  داده  قرار  ارزیابی  و 

طالبان  از  روسیه  حامیت  ترازوی  کفه ی  که  می شود 

موضوع،  این  است.  پاکستان  و  ایران  از  بیشرت  به مراتب 

به  نسبت  روسیه  دولت  دیدگاه  اساسی  تغییر  از  خرب 

جدا شده است و در گفتار، یعنی وضعیت زبانی که در 

جهت مستقیم از تلقیات فرهنگی قرار دارد و حتا سازنده 

ارزش های  نظام  با  هامهنگ  سمت وسویی  آن هاست، 

نظامی  فرهنگ،  یعنی  این  می گیرد.  ما  ذهن  بر  حاکم 

متشکل از اجساد اشیاست.

شاعر مرده، هامن شیِء مرده است و هامن گونه که شیء، 

تلقیات  به  رو  مستقیم  به  تک جهتی  بی جهتی  حالت  از 

فرهنگی قرار گرفته، پس وارد مرز فرهنگی شده است.

باور من بر این است که شاعر، در زندگی )البته در صورتی 

که برخورد آنارشیستی و ضد هر نوع از حاکمیت داشته 

باشد( هرگز، عمل فرهنگی را انجام منی دهد؛ زیرا او در 

تقابل با همین نظام، یعنی نظام ارزش ها و ارزش ساز، به 

جنبه ای از اشیاء در شعر اشاره می کند که مرده است.

روزی که هست مثل دگر روزهای سال

هی می دهند تذکره ها مرده انتقال

مردی که به جبهه رفت و پس آمد به افتخار

رسباز مرده ای ست که آورده یک مدال

کشتم چرا و کشته اگر می شدم چرا

آدم کافه می شود از این همه سوال

ارتباط  در  موارد گفته شده  از  بسیاری  با  که  همین شعر 

است؛ پس از نوشته شدن و در معرض دید مخاطب قرار 

گرفنت شامل نظامی از ارزش ها شده و در آن، جهتی در 

ارتباط با افکار خاصی نقب زده خواهد شد.

 درواقع، در این لحظه است که کار شاعر، جنبه فرهنگی 

به خود می گیرد؛ یعنی از  جایی که شعر، بازخورد فرهنگی 

پیدا می کند.

برنامه هایی  برپایی  مرگ،  از  بعد  در  شاعر،  از  استقبال 

فرهنگی  برخورد  شامل  این ها  همه  بزرگداشت؛  جهت 

هستند؛ برخوردی تعاملِی فرهنگ با ضد فرهنگ.

اکنون، داشنت شعری با دست خط عفیف باخرتی ارزش 

به نظر من هیچ اثری، بهرت از زمانی که »به سخن آمده 

هنگامی  اثر،  سخن گویی  و  نیست  قابل درک  باشد« 

صورت می گیرد که از مجراهای هرنی مختلف با آن رابطه 

برقرار شود.

داشته  دوام  اثر   ِ هرنی«  »زیسِت   چرخه  که  زمانی  تنها 

دارد.  قرار  ارزش ساز  و  فرهنگی  نظام  با  تقابل  در  باشد؛ 

در غیر این صورت جزیی از ساخت های فرهنگی شده و 

به عنوان یک ارزش از آن پاس خواهد شد.

قابلیت های  برابر  در  بن بستی  به عنوان  پاسداری،  این 

خوانش گر، سدی شده و همه آن ها را در یک دسته بندی 

به مثابه مؤلفه های فکری و هرنی منجمد می کند.

روزی که است مثل دگر روزهای سال

هی می دهند تذکره ها مرده انتقال

مردی که جبهه رفت و پس آمد به افتخار

رسباز مرده ای ست که آورده یک مدال

کشتم چرا و کشته اگر می شدم چرا

آدم کافه می شود از این همه سوال

شب احتامل برف سحر احتامل برف

نفرین به  پیش بینی و این قدر احتامل

جامی دگر بده که بگیرم دوباره جان

چیزی دگر بده که بگیرم دوباره حال

یک شعر روزمره نوشتم برای عشق

عشقی که می کشند دوباره به ابتذال

عشقی که عکس مضحک آن را کنار راه

یک قلب تیر خورده کشیدیم با زغال

دنبال یک شکار دگر نقشه می کشد

گرگی که پشت میز فرورفته در خیال

هی می زنند مدرسه ها زنگ زندگی

هی می دهند مورچه ها دانه انتقال

)عفیف باخرتی(

این  داشنت  نبودن  ممکن  آن هم  دلیل  دارد.  خاصی 

بعد  به  شبیه  این  است؛  بعدازاین  و  آینده  در  دست خط 

نامریِی چنربه زده بر فراز مدال است. بعدی که حجمی 

از باورها را در نسبت به شاعر، بر فراز این دست خط جمع 

به عنوان  مرحله،  این  در  مرده،  شاعِر  درواقع،  می کند. 

فرهنگ  به نظام  پا  بودریار،  ژان  به گفتار درآمده ی  شیء 

می گذارد.

دیگر آن چه راجع به وی بر زبان خواهد آمد، با شعری تازه 

زیرا کار  از جهتش جدا منی شود؛  و  او تخریب نشده  از 

شاعر، دیگر متام شده و مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

یک شعر روزمره نوشتم برای عشق

عشقی که می کشند دوباره به ابتذال

عشقی که عکس مضحک آن را کنار راه

یک قلب تیرخورده کشیدیم با زغال

سعی  و  دارد  قرار  دوم  بخش  این  با  تقابل  در  آنچه 

برخاف جهت  او، خوانشی  و شعرهای  از شاعر  می کند 

انجام دهد، گفت و گویی است که  بازخوردهای فرهنگی 

بر اساس هیچ یک از پیش فرض ها استوار نباشد.

ممکن است از بیت ها و یا کلیت یک شعر، برداشت های 

مثال؛  به طور  بگیرد.  صورت  هرنی  اجراهای  یا  و  هرنی 

نقاش  یک  توسط  نقاشی ای  بیتی،  از  اقتباس  با  شاید 

به وجود بیاید یا آوازخوانی آن را بخواند؛ و درواقع، نگرش 

خودش را در شعر دخیل کند.

زمینه  و  نرش  حیطه  با  بستگی  در  دخالت  این   

به  مبدل  که  می کنید  وارد  را  چیزهایی  تأثیرگذاری اش، 

خوانش و نگرش غالب می شود.

از  فارغ  نگرشی  باشد،  بازخورد  این  دارای  که  نگرشی 

پیش فرض، نسبت به شعر نیست.

بازخوردها  ما  که  می افتد  اتفاق  هنگامی  بهرت،  خوانش 

به شعر تحلیل کنیم.  را در نسبت  پیرامونی  رفتارهای  و 

که ممکن  ارزش هایی خواهد شد  به  مبدل  مرده،  شاعر 

کم ازکم  یا  و  بوده  آن ها  برخاف  زندگی اش  در  است 

اهمیتی به آن ارزش ها منی داده است. این امر، از آن جا 

برمی آید که امکان خلق اثری تازه از شاعر مهیا نیست؛ 

امور  از  پس رابطه  تقابلی ای که میان ارزش زدایی شاعر 

موجود، در زندگی و نظام ارزش ساز، وجود داشت از میان 

می رود.

نظام  از  خارج  شیء  یک  به عنوان  مدال،  منونه؛  به طور 

ارزش ها، بدون جهت مشخِص فکری است.

استفاده ای  چه  منی دانیم  آن-مدال-  داشنت  صورت  در 

برای مان دارد تا بنا به هامن مورد، نسبت به آن احساس 

و افکار خاصی به ما دست بدهد؛ ولی در درون این نظام، 

شیئی به نام مدال، معنایی به خود می گیرد که بر پایه 

آن، جنبه متافزیک پیدا می کند؛ جنبه ای که به آن، فارغ 

از حالت فزیکی اش، چیزی فرای واقعیت اضافه می کند.

این ارزش است که در جهان غیبت وجود پیدا کرده است 

انسان،  که  آن جا  از  می دهد.  نامریی  بُعدی  شیء  به  و 

نامریی  برای حضور  )زمینه ای  دارای ذهن  که  موجودی 

اشیاء( است، آن چه بر آن حاکم می شود، جنبه غیرواقعی 

اشیاء است.

در این صورت وقتی که ما به مدال نگاه می کنیم، بر فراز 

از  جایشی،  که  می شود  پدیدار  باورها  از  حجمی  آن، 

مدال در شکل و بعد ذهنی، یعنی ارزش ها است.

)در  شیء،  برخورد،  این  در  بودریار«،  »ژان  گفته ی  به 

منظور ما به طور مشخص، مدال( شیِء به گفتار درآمده 

محسوب می شود و این یعنی مدال، یک شیء فرهنگی 

است و خارج از این نظام، جنبه ای برای استفاده شدن 

ندارد.

نفس  در  آن چه  به عنوان  شیء  دیدگاه،  این  اساس  بر 

منطق  به  نظر  بلکه  منی شود  دیده  هست،  خودش 

فرهنگی و الزامات آن نگریسته شده و مورداستفاده قرار 

در  که  نیست  چیزی  شیء،  از  کاربردی  جنبه   می گیرد. 

خود شیء وجود داشته باشد، بلکه نظام مرصفی حاکم 

در فرهنگ، آن را بر اشیاء اعامل می کند.

جنبه   نیاورده ایم،  زبان  به  را  شیئی  که  زمانی  تا  درواقع 

درعین حال  و  دریچه  اولین  و  است  نیافته  فرهنگی 

اصلی ترین آن، در جهت ارایه خصلت فرهنگی به شیء، 

زبان است.

این دید در صورت مخلوط شدن با نگاه موریس بانشو 

از به زبان آوردن شیء که معتقد بود )نام بردن از اشیاء 

برساند  باور  این  به  را  ما  می تواند،  آن¬هاست(  کشنت 

مشعشع اش  ولی  بی جهتی  حالت  از  مرده  شیِء  که 

عبدالله سالحی

؛ ث د ا حو ن  فا طو ر  د ن  نستا فغا ا
موج تازه ی استراتژی ها در افغانستان در راه است

ایمان نوری، دانشجوی روابط بين الملل
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پرنده های  است.  شده   آورده  این جا  به  جهان  مختلف 

پرواز  رؤیای  با  و  این جا  را  نسل  چند  شاید  که  مهاجری 

بزرگ شده اند؛ رؤیایی که برای این پرنده ها هیچ وقت به 

واقعیت منی انجامد.

نگه داری از حیوانات، یکی از دست آوردهای دیرین انسان  

سواری  برای  گوسفند،  خوردن  برای  که  انسانی  است؛ 

از  پاسبانی  برای  االغ،  از  باربری  برای  اسپ،  از  گرفنت 

سگ و برای خوش گذرانی پرنده ای را اسیر کرده است.

انسان چیست؛  برای  پرندگان  نگه داری  از  این که هدف 

از  یکی  شاید  آورد؛  آن  برایش  روشنی  دلیل  منی توان 

دالیل، این باشد که انسان هنوز نتوانسته خودش را از 

طبیعت دور کند و با نگه داری قفس پرنده  یا گلدانی در 

خانه، قسمتی از طبیعت را به خودش نزدیک می کند.

از  قسمت  این  کابل،  کاه فروشی  کوچه ی  در  این جا 

نگه داری  با  که  نیازی  می شود؛  برآورده  انسان  نیازهای 

این جا،  می شود.  اشباع  آنان  صدای  شنیدن  و  پرندگان 

از  و  می بافند  قفس  می شود  سال ها  زیادی  دکان داران 

که  می گوید  نورآقا،  می آورند.  دست  به  نان  طریق  این 

می آورد؛  دوام   هم  سال  سی  تا  او  قفس های  از  برخی 

زندانی طوالنی تر از عمر پرنده؛ خانه ای که در آن پرنده ای 

می میرد و پرنده ی دیگری جابه جا می شود.

به  می خوانند،  را  گزارش  این  که  هنگامی  عده ای  شاید 

پرندگان در قفس، کاری  از  نگه داری  فکر کنند که  این 

انسان  این است که  واقعیت  اما  نیست؛  انسانی  چندان 

چه کاری  و  انسانی  کاری  چه  دهد  تشخیص  منی تواند 

برای  را  همه چیز  که  است  عادت  این  است.  غیرانسانی 

انسان تعریف می کند؛ بدون این که نقشی در آن داشته 

باشد.

روشن فکران و سیاست مداران زیادی دیده ایم که حرف از 

آزادی می زنند؛ اما در حوض کوچک خانه شان ماهی ای 

قفسی  در  را  پروازی  رؤیای  یا  می میرد  دریا  رؤیای  با 

می اندازند تا از شنیدن صدای آنان احساس لذت کنند؛ 

انسان منی تواند تشخیص دهد شکوه است  صدایی که 

یا شکایت.

مردم  که  روزگاری  از  می کند؛  یاد  قدیم  کابل  از  نورآقا، 

و  شوق  ارضای  دنبال  به  و  داشتند  بیشرتی  آرامش 

او،  می آوردند.  رو  پرندگان  نگه داری  به  عاقه شان، 

می گوید که رشایط امروزی زندگی در افغانستان، باالی 

نوعیت زندگی مردم تأثیر گذاشته و بیشرت مردم فرصت یا 

توانایی رسیدن به شوق و عاقه شان را ندارند.

با این که کابل امروز، چند برابر کابل دیروز نفوس دارد؛ 

به  نسبت  کمرت  بسیار  آنان  فروش  نورآقا،  گفته ی  به  اما 

سابق است. »جنگ ها باالی روح و روان مردم تأثیر منفی 

گذاشته است. 

حیران  خود  روزگار  به  مردم  برده  بین  از  را  مردم  شوق 

نورآقا،  بخرند.«  پرنده  بیایند  که  منی توانند  مانده اند. 

شغلی که دارد را دوست دارد و می خواهد تا زنده است، 

قفس ببافد.

چهل سال قفس بافته تا هزاران پرنده 

از  یکی  نورآقا،  شود.  زندانی  آن  در 

کاه فروشی  کوچه ی  در  قفس فروشان 

سال  چهل  که  او  است.  کابل  شهر 

پیش، جوانی بیست ساله بوده، از برای 

داشته،  پرنده ها  به  که  دل بستگی ای 

کاه فروشی  کوچه ی  در  کوچکی  دکان 

شهر کابل کرایه می کند که در آن پرنده 

و قفس بفروشد؛ قفس هایی که خودش 

او  به دست  که  پرنده هایی  و  می سازد 

زندانی  قفس ها  این  در  خریداران،  یا 

می شود.

چهل  زیادی،  پدرهای  مانند  نورآقا، 

نشسته  کوچک  دکان  این  در  را  سال 

برای  لقمه نانی  تا  است  بافته  قفس  و 

کند.  پیدا  هفت نفری اش  خانواده ی 

از  را  پرواز  که  رشافتمندانه ای  پیشه 

است.  گرفته  بی شامری  پرنده های 

نورآقا،  صورت  و  دست  چین های  از 

سال  چهل  این  در  که  رنجی  می توان 

کشیده را یکی یکی شمرد.

درجه ی  چهل وچند   زاویه ی  در  آفتاب 

دکان  به  را  راهش  چاشت،  از  پیش 

پرنده ها  صدای  است.  کرده  باز  نورآقا 

از دکان او و دیگر دکان های پیرامونش 

بامداد  هر  نورآقا،  می رسد.  گوش  به 

ساعت نه به دکان می آید تا قفس ها و پرنده هایش را برای 

منایش به خریداران، جابه جا کند؛ قفس هایی که نورآقا 

خودش از چوب، سیم و مهره می سازد و به نرخی باالتر از 

400 افغانی به فروش می رساند.

نورآقا، در این چهل سال تنها قفس نبافته و پرنده نفروخته 

است؛ او دام نیز تنیده تا بتواند پرنده های بیشرتی را برای 

نگه داری یا خوردن شکار کند. با این که بیش از شصت 

سال از زندگی نورآقا گذشته اما می گوید که هنوز دلش 

احساس  می شنود،  که  را  پرنده ها  صدای  و  است  جوان 

خوشحالی می کند؛ صدایی که معلوم نیست پرنده ها با 

آن شکوه می کنند یا خرسندی.

درس  خان  امان الله  زمان  در  را  هفت  صنف  تا  نورآقا 

پرنده،  خوانده و طی چهل سال بافنت قفس و فروخنت 

توانسته پنج پرس را بزرگ و زمینه ی آموزش را برای شان 

متام  را  دانشگاه  آن ها،  تن   سه  که  پرسانی  کند؛  فراهم 

کرده ؛ اما هنوز بیکارند. نورآقا، تنها نان آور خانواده  است.

وسط  خودشان  منفعت  و  زندگی  پای  تا  معموالً  آدم ها، 

مثاً  ندارند.  کار  چیزی  بد  یا  و  خوب  به  نشود،  کشیده 

قتل  مخالف  که  یافت  را  زیادی  انسان های  بتوان  شاید 

پرندگانی  قتل  بیشرت مخالف  و  باشند؛  پرندگان کوچک 

که خوردنی نیست؛ اما به سختی می توان کسی را یافت 

که  پرنده ای  شکار  از  یا  و  نخورد  را  پرنده ای  گوشت  که 

برای خوردن است، احساس لذت نکند.

کوچه ی  در  دکان داران  از  یکی  مستعار-  -نام  احمد 

کاه فروشی، می گوید که این پرنده ها از کشورهای دیگر 

وارد افغانستان می شود. اگر آن ها برای شان قفس نبافند 

و کسی این پرندگان را نگه داری نکند، در رشایط اقلیمی 

افغانستان زندگی منی توانند. 

دارد،  دکان  این جا  در  می شود  سال  بیست  که  احمد 

می گوید؛ به ارزش یک لک دالر در گدامش قفس برای 

فروش دارد؛ مقداری که می تواند هزاران پرواز را از آسامن 

به زمین بکشاند.

از  یکی  کابل،  مندوی  ساحه ی  در  کاه فروشی  کوچه ی 

قدیمی ترین بازارهای کابل است که در آن، ده ها دکان 

دکان هایی  می کند.  فعالیت  پرنده فروشی  و  قفس سازی 

انواع  با  وارداتی  و  وطنی  دست ساز  قفس های  از  مملو 

از کشورها و جنگل های  رنگارنگ که هرکدام  پرنده های 

گزارش

نورآقا، در این 
چهل سال تنها 
قفس نبافته و 
�رنده نفروخته 

است؛ او دام 
نیز تنیده تا 

بتواند �رنده های 
بیشتری را برای 

نگه داری یا 
خوردن شکار 
کپند. با این که 

بیش از شصت 
سال از زندگی 
نورآقا گذشته 

اما می گوید که 
هنوز دلش 

جوان است و 
صدای �رنده ها 
را که می شنود، 

احساس 
خوشحالی 

می کپند؛ صدایی 
که معلوم نیست 

�رنده ها با آن 
شکوه می کپنند یا 

خرسندی.

که  انسانی  است؛  انسان   دیرین  دست آوردهای  از  یکی  حیوانات،  از  نگه داری 
برای  االغ،  از  باربری  برای  اسپ،  از  گرفتن  سواری  برای  گوسفند،  خوردن  برای 

�اسبانی از سگ و برای خوش گذرانی �رنده ای را اسیر کرده است.

ست ا ل  ــا س چهل  که  ی  مرد



سال دوم        شماره   325 سه شنبه         5 حوت  1399
www.subhekabul.com5

کـه بـه بالشـتی تکیـه داده بـود و انـگار انتظـار کاکا 

جـامل را می کشـید. او خانـم کاکا جـامل بـود. 

آن هـا تقریبـاً 30 سـال را بـدون فرزنـدی باهـم زندگـی 

کـرده بودنـد و پـس از مـادر جـامل که باهم در سـینام 

در  نیـز  خامنـش  و  جـامل  را  مدتـی  می کردنـد،  کار 

سـینام کار کـرده بودند. کاکا جـامل از اولین روزهایی 

می گویـد کـه با مادرش وارد سـینام پارک شـد، سـینام 

تـازه ای را  بـا سـاختامن دوطبقـه ای، هـر شـب فیلـم 

پخـش می کـرد. 

کرایـه  پوشـاک  اشـتیاق  و  شـور  بـا  مـردم  زمـان  آن 

می کردنـد و خـود را بـه سـینام می رسـاندند تـا فیلمـی 

درآمـد  کـه  مکتـب  دانش آمـوزان  از  بسـیاری  ببیننـد، 

نداشـتند بـا قـرص و جمـع آوری یک ماهـه ی پول شـان 

گاه  و  می آمدنـد  فیلـم  متاشـای  بـرای  سـینام  بـه 

می دیدنـد.  فیلـم  و  می شـدند  پنهـان  چوکی هـا  زیـر 

متاشـاچیان گاه از دیـدن فیلـم زار زار گریـه می کردند 

می خندیدنـد.  قاه قـاه  گاه  و 

کاکا جـامل می گویـد کـه بـا فیلـم در سـینام پـارک، 

بسـیاری از جوانـان عاشـق شـدند و بسـیاری دیگر نیز 

از هـم جـدا شـدند و برای پیـدا کردن دخرت فیلم شـهر 

را تـرک کردنـد. جـامل در آن  زمـان ۱2 سـال داشـت. 

او گاه تکـت می فروخـت و گاه کفش هـای متاشـاچیان 

را واکـس مـی زد و مـادرش صندلی های سـینام را متیز 

می کـرد. »د او وقتـا چیـز جالبـی کـه دیـدم، اولیـن بار 

را  او  و  زد  هـم  بـه  را  خلـوت جـامل  میان سـالی  مـرد 

تـا شـب  از صبـح  دیوانـه ای خطـاب کـرد کـه هـرروز 

حسـاب  را  خشـت ها  و  می نشـیند  پـارک  رسمـای  در 

می کنـد. وقتـی از جـامل پرسـیدم، گفـت از زمانـی که 

چشـم بـاز کـرده و راه رفـنت را آموختـه در ایـن سـینام 

بـا مـادرش بـوده و بعدهـا در این جـا کار کـرده اسـت. 

او حـال  را خـراب کردنـد،  از شـبی کـه سـینام  پـس 

مجنونـی را دارد کـه لیایـش را از دسـت داده باشـد. 

از مـن می پرسـد:  و  بیـرون می آیـد  از خـودش  کمـی 

»پیـش از ایـی  کـه سـینام پـارک آبـاد بـود، کـدام وقت 

نوشـتی؟  وقتایـش  او  دربـاره  چیـزی  یـا  بـودی  آمـده 

پـس حالـی فایـده نـدارد.« از جایـم بلند شـدم، شـاید 

پیرمـرد  بـرای  جوابـی  هیـچ  کـردم،  رشم  احسـاس 

نداشـتم.

کاکا جـامل پـس از چنـد دقیقـه کـه بـه فکـر فـرو رفته 

بـود، ایسـتاد و گفـت که خانه شـان نزدیک اسـت و اگر 

می خواهـم قصـه اش را بشـنوم بایـد دنبالـش بـروم. از 

پـارک بیرون می شـویم، هنوز به پشـتش، به سـینامیی 

کـه نیسـت، نـگاه می کنـد. هر قدمـی که برمی داشـت 

پـارک  سـینام  و  خـود  گذشـته ی  از  جدیـدی  حـرف 

می گفـت، انـگار زندگـی او بـا تاریخ این سـینام عجین 

باشد.  شـده 

شـهر شـلوغ بـود؛ امـا کاکا جـامل تند تنـد قـدم مـی زد 

تـا از جمعیـت دور شـود، اولیـن چیـزی کـه بـه زبـان 

مـرد  به عنـوان  ظاهرشـاه  از  او  بـود  »ظاهرشـاه«  آورد 

باسـواد و هوشـیار یـاد می کـرد و می گفـت کـه سـینام 

را ظاهرشـاه در سـال ۱333 سـاخته اسـت، پیش از او 

و حکومتـش هیچ کـس بـه فکـر سـینام نبـوده و کم تـر 

کسـی در افغانسـتان بـا فیلـم آشـنایی داشـته اسـت. 

در کوچـه ای باریـک و قدیمـی بـا دیوارهایی کـه در اثر 

بـاران  خـورده شـده بـود، رسـیدیم. دروازه  را بـاز کـرد و 

مـرا نیـز بـه داخل دعوت کـرد، خانه ای قدیمـی بود که 

پنجره هـای چوبـی اش بـا طـرح خاصـی طراحی شـده 

بـود، بالکـن نیـز از چـوب سـاخته شـده بـود. وقتـی به 

داخـل خانه رفتیم، چشـمم بـه پیرزن گوژپشـتی افتاد 

چهـره شـاه بـود، ظاهرشـاه هـم شـبانه بـه دیـدن فیلم 

می آمـد.« جـامل در کنـار کار در سـینام پـارک کم کـم 

در اتـاق پخـش فیلـم نیـز می رفت و روش شسـنت فیلم 

و همچنـان چرخانـدن دسـتگاه فیلم را یـاد گرفته بود. 

پـس از مدتـی دسـتیار مدیـر سـینام می شـود. جـامل 

زمانـی کـه ۱4 سـال داشـت، اولیـن بـار فیلـم معـروف 

و  افغانسـتان  همـکاری  بـا  کـه  دوسـتی«  و  »عشـق 

پـارک  سـینام  در  را  بـود  شـده  سـاخته  هندوسـتان 

پخـش کـرد. »آن وقت هـا یـک کارگـردان به نـام ویکتور 

او در  بـا  تـا  و می خواسـتم  آمـد  فرانسـه  از  فیلمینـگ 

سـاخت فیلمـش کمـک کنـم؛ اما نشـد.« وقتـی جامل 

کلفت تـر  سـبیل هایش  و  می شـد  بزرگ تـر  روز  هـر 

می منود؛ از رونق و شـلوغی سـینام پارک کم می شـد. 

از  انـگار چیـزی  بـار حکومـت،  هـر  تبدیـل شـدن  بـا 

خنده هـا و گریه هـای بی تابانـه ی متاشـاچیان کاسـته 

می شـد و مـردم خانـه  مانـدن را بـه آمـدن بـه سـینام 

ترجیـح می دادنـد. پس از ظاهرشـاه، داوود خان کودتا 

کـرد و مردم مدتی خانه نشـین شـدند و چند سـال بعد 

کـه اوضـاع سـینام خوب تـر شـده بـود، شـوروی سـابق 

وارد افغانسـتان شـد. 

دیوارهـای سـینام  بـه  گلولـه  آمـدن شـوروی چنـد  بـا 

اصابـت کـرد و دل جـامل از هـامن روز گـواه حادثـه ی 

بـدی را مـی داد. شـوروی بـرای مدتـی اجـازه پخـش 

و  فیلـم  نوارهـای  بـدون  جـامل  و  منـی داد  را  فیلـم 

دسـتگاه آهنـی پخـش فیلـم، نفس کشـیدن را سـخت 

می دانسـت و هـر روز برایـش جهنمی بدون آتش شـده 

بـود. پـس از چنـد مـاه کـه بـربک کارمـل بـه قـدرت 

رسـید و حاکمیتـش رشوع شـد، از آن روز تـا زمانـی که 

شـوروی از افغانسـتان نرفتـه بـود، همیشـه در سـینام 

فیلـم روسـی پخـش می شـد و پخـش فیلم هـای دیگـر 

قدغـن شـده بـود.

بـا رشوع جنگ هـای داخلی، دیگر خـربی از فیلم نبود 

و شـهر کابـل بـه ویرانـه، بـه شـهر خـون و گلولـه بـدل 

شـده بـود. جنگ هـای داخلی بـا ورود طالبـان کاهش 

یافـت؛ امـا تغییـر بـه حال کابـل نیامـد و سـینام پارک 

امـا به محـل خوش گذرانـی جنگ جویـان طالبان بدل 

شـده بـود. »خانـه مـا نزدیـک بـود، شـب کـه می شـد 

آن هـا مسـت می کـردن و بعـد در صحـن سـینام جمـع 

می شـدند و تیرانـدازی می کـردن، متـام دسـتگاه فیلم 

اوباشـی طالبـان  بـه  تبدیـل  و سـینام  را سـوختاندند 

بـود. گرفـنت عکـس، فیلـم و بازدیـد از سـینام  شـده 

به کلـی ممنـوع شـده بود.« سـینام پـارک بـا دیوارهای 

فرسـوده و ترک خـورده شـاهد عمـر طوالنی شـهر کابل 

بـود کـه صدهـا نفـر ماننـد جـامل بـا خشت خشـت آن 

امـا در شـب 2۱  زندگـی کردنـد و خاطـره سـاختند؛ 

عقـرب ۱3۹۹ ایـن سـینام بـه دسـتور امراللـه صالـح، 

معـاون نخسـت رییس جمهـور ویـران شـد.

سـاعت یـازده پیـش از چاشـت بـود کـه بـه شـهر نـو 

رسـیدم؛ جـاده ماننـد همیشـه شـلوغ بـود و مـردم بـه 

کارشـان مشـغول. چنـد قـدم جلوتـر رفتـم تـا این کـه 

بـه نزدیکـی پـارک شـهر نـو رسـیدم، اطـراف پـارک را 

نرده هـای آهنـی رسخ و زرد گرفتـه بـود، همه جـا آرام 

بـود. درختـان بلنـد پـارک، تنهـا چیـزی بود کـه این جا 

را بـه پـارک شـبیه می کـرد. 

صدایـی از عقبـم شـنیدم کـه می گفـت، این جـا دیگـر 

فیلمـی پخـش منی شـود. وقتـی به پشـتم نـگاه کردم، 

خورشـید  کم رنـگ  نـور  زیـر  کـه  دیـدم  را  پیرمـردی 

از  را درون لحافـی پیچانـده و تکـه ای  پاییـزی، خـود 

موکـت را زیـر پایـش انداختـه و بـا کمـر خمیـده اش به 

سـنگی تکیـه داده اسـت. 

از خاک ها، سـنگ و خشـت سـینام، حصاری اطرافش 

درسـت کـرده بـود. وقتـی نزدیک تـر شـدم و بـا دقـت 

نـگاه کـردم از پشـت ریـش و سـبیل بلنـد و چهـره ی 

رسمـازده اش، جـامل را دیـدم. جـامل را در شـبی کـه 

سـینام پـارک را خـراب می کردنـد، دیـده ام. 

آن شـب او را در حالـی دیـدم کـه دسـتان چروکیـده و 

به سـختی  و  تکیـه داده  تنـه ی درخـت  را روی  پیـرش 

روی دوپایـش ایسـتاده بـود. شـب 2۱ عقـرب اسـت و 

اسـکواتورها یکـی پشـت دیگـری می آمدنـد تـا سـینام 

کـه  از سـینام  هـر خشـتی  بـا  کننـد،  نابـود  را  پـارک 

بیشـرت  اشـک می ریخـت.  نیـز  او  زمیـن می افتـاد  بـه 

آن هایـی  کـه بـرای متاشـای فروریخـنت سـینام آمـده 

بودنـد، هم سن وسـال جـامل بودنـد. حالت جـامل اما 

فـرق می کـرد؛ غـم متفاوت تر از دیگـران را در چهره اش 

فیلـم  اولیـن  داشـت،  سـال   ۱4 وقتـی  او  می دیـدم. 

زندگـی اش را در ایـن سـینام دیده بـود و تا همین چند 

سـال پیـش کارمنـد این جـا بـود.

مـردم  حضـور  از  عجیب تـر  هیچ چیـز  برایـم  شـب  آن 

نبـود؛ آن هایـی کـه آمـده بودنـد، نـه جـوان بودنـد و نه 

فرهنگیـان و سـینامگران؛ بیشـرت آن هایـی آمـده بودند 

کـه ماننـد جـامل پیـر و فرتـوت بودنـد و بـا فروریخـنت 

سـینام در تاریکـی شـب، اشـک ریختنـد و پـس ازآن با 

ناامیـدی بـه سـمت خانه شـان رفتنـد.

خشـت های  بـه  چشـمم  نشسـتم،  جـامل  کنـار 

خواهـر،  مـادر،  بـود؛  شـده  نوشـته  رویـش  کـه  افتـاد 

روی  را  همـه  و...  احمدظاهـر  زرغونـه،  عبداللـه، 

همدیگـر بـه ترتیـب جلویـش چیـده بـود و چشـم از آن 

برمنی داشـت. »همیشـه برای شـان چوکـی می گرفتـم 

بـاد  و  می تابیـد  کم رنـگ  آفتـاب  ببیننـد.«  فیلـم  تـا 

تـا  کـرد  را جمع وجـور  پیرمـرد خـود  رسدی می وزیـد، 

رسدی بـاد را احسـاس نکنـد. خواسـتم رس صحبـت را 

بـا او آغـاز کنـم و بدانـم کـه چه چیز باعث شـده اسـت 

کـه بـه ایـن حـال وروز افتاده اسـت؛ اما حـرف منی زد و 

بـود.  شـده  خیـره  نامعلومـی  به جـای 

معصومه  عرفان

آن شب برایم هیچ چیز عجیب تر از حضور 
مردم نبود؛ آن هایی که آمده بودند، نه 

جوان بودند و نه فرهنگیان و سینماگران؛ 
بیشتر آن هایی آمده بودند که مانند جمال 

�پیر و فرتوت بودند و با فروریختن سینما 
در تاریکی شب، اشک ریختند و �س ازآن 

با ناامیدی به سمت خانه شان رفتند.

خاطره هایی که



سه شنبه         5 حوت  1399سال دوم        شماره    325
www.subhekabul.com 6

برگردان:ابوبکر صدیق

نویسنده: دایل مک مانس
منبع: لوس آنجلس تایمز

تحلیل

سب  منا ن  زما یک  ر  د ن  ا می تو یا  آ
؟ شد ن  و بير ن  نستا فغا ا ز  ا

افغانستان  در  ماندن  می کنم،  بیشرتی  دقت  افغانستان 

این  او  استدالل  است.«  به رصفه  شدن  بیرون  به  نسبت 

است که ماندن نیروهای امریکایی برای ترغیب طالبان 

به گفت وگو می تواند راهکار مناسبی برای کشاندن این 

را  طالبان  جنگ  میدان  در  و  باشد  مذاکره  میز  به  گروه 

زمین گیر کند. در حالی با 2500 نیرو منی توان این کار 

را انجام داد. 

اما تقسیم  گزینه  دوم؛ تنظیم خروج در مدت شش ماه، 

قرار  موردبازنگری  مدت  این  در  باید  گفت وگوها  اوقات 

نتیجه رسیدن مذاکرات  به  برای  اقدامات رسیعی  گیرد. 

رصف  آن  روی  بیشرتی  انرژی  و  شود  گرفته  دست  روی 

قدرت های  و  همسایه  کشورهای  از  کمک  گرفنت  شود. 

منطقه مانند، روسیه و چین، از گزینه های محتمل است 

تا باالی طالبان فشار وارد مضاعفی وارد شود که به صورت 

جدی به میز مذاکره برگردند. 

لورل میلر، فرستاده پیشین وزارت خارجه امریکا در امور 

خارج  راه حل  بهرتین  گفت وگو  می گوید؛  افغانستان، 

حتا  است؛  افغانستان  از  امریکا  کنونی  معضلِ   از  شدن 

اگر این گفت وگو در دقیقه ۹0 به موفقیت برسد. او گفت: 

»شام کم ازکم به شش ماه زمان نیاز دارید تا به شیوه ی 

ممکن گروه طالبان را به میز مذاکره بکشانید.

بهرتین موفقیت برای امریکا، تنها از طریق حضور نظامی 

امریکا  که  دارد  وجود  امکان  این  می گوید:  او  نیست. 

به  نیاز  و  است  بین املللی  تهدید  یک  این  دهد  نشان 

گذاشنت نیرو دارد. 

در  امریکا  خارجه  وزارت  پیشین  مشاور  روبین،  بارنت 

 – آنان  می بینم  که  زمانی  است؛  باور  این  بر  افغانستان 

سیاه  فهرست  از  تا  دارند  نیاز   - طالبان  گروه  رهربان 

این  از  می توانیم  ما  شوند،  بیرون  متحد  ملل  سازمان 

گزینه به خوبی استفاده کنیم و آنان را مجبور به پذیرفنت 

گفت وگو کنیم. 

ماه می  اول  تا  ماه فربوری 2020،  توافق نامه   پایه ی  بر 

اما  می کند؛  بیرون  افغانستان  از  را  خود  نظامیان  متام 

بایدن  جدید  اداره ی  بازنگری  زیر  تصمیم  این  درنهایت 

قرار دارد؛ این صدا خیلی خاموشانه است.

پس از ۱۹ سال جنگ در افغانستان و تلف شدن 2400 

برای کشوری کار کنیم که  رسباز، ما مسئولیت نداریم، 

منطقی   هنوز  اما  منی تواند؛  شده  ایستاده  به پای خود 

این غایله  یک  پایان دادن  برای  وجود دارد که می تواند 

از  پس  هرج ومرج  از  می تواند  که  راهی  بسنجد،  راه حل 

بیرون شدن ما در افغانستان جلوگیری کند. 

در  نامتام  جنگ  به  دادن  پایان  برای  دیگر  ماه  شش 

زمان  می تواند  این  شود؛  داده  فرصت  باید  افغانستان 

مناسبی برای موفق شدن گفت وگوهای صلح باشد. 

انجلس  النس  خربنگار  مکامنس  دایل  یادداشت: 

از  زیاد  گزارش های  او  است،  واشنگنت  در  تایمز 

چهل  از  بیش  برای  جهان  دیگر  نقاط  و  خاورمیانه 

شده  تولد  سانفرانسسکو  در  است.  نگاشته  سال 

است.  خوانده  درس  استنفورد  دانشگاه  در  و  است 

را توقع می کنند. چندی پیش، آقای صالح، باید دیگری 

که  بود  خواسته  مردم  از  ظاهراً  و  بود  انداخته  راه  به  را 

زندانیان گروه های تروریستی را اعدام کنند. این خواست 

سیاسی  قدرت  در  فرد  دومین  به عنوان  صالح،  آقای 

ریاست جمهوری  نخست  معاونت  سمت  که  افغانستان 

این لحاظ  به  بود.  اتوریته ی دولت  آوردن  پایین  را دارد، 

و  است  قوه  سه  از  متشکل  افغانستان،  در  دولت  که 

اصلی  بازیگر  و  اجرایی  قوه ی  به عنوان  ریاست جمهوری 

از  باید  بین املللی،  و  ملی  مناسبات  در  قوه  سه  هر  دو 

جایگاه  از  نه  کند؛  اظهارنظر  تصمیم گیرنده  جایگاه 

و  ملی  مناسبات  در  نهادی  یا  از کس  که  نهادی  یا  فرد 

به  ریاست جمهوری  اگر  درخواست می کند.  بین املللی، 

تروریستی،  زندانیان گروه های  باور رسیده است که  این 

باید اعدام شوند، این تصمیم را باید در تبانی با پارملان و 

قوه ی قضاییه، روی دست بگیرد و به اجرا بگذارد. محول 

کردن آن به مردم و به بازی گرفنت افکار عامه به این بهانه 

تا این که گویای موقف قدرمتند دولت باشد، پایین  آوردن 

موقف دولت در افکار عمومی و میدان جهانی است؛ چون 

این وظیفه ی شهروندان که نقش اجرایی ندارند است و 

در نقش اعرتاضی، باید هایی را پیش پای سیاست گران 

را  آن  اجرایی،  نقش  در  حکومت  تا  می گذارند  نظام  و 

جنبه ی عملی بدهد و یا به دالیلی رد کند. وقتی رسان 

کسی  چه  می کنند،  مطرح  را  خواستی  چنین  حکومت 

و  به درستی  یا  و  بگذارد  اجر  به  را  باید چین درخواستی 

نادرستی آن حکم کند؟

ازجمله،  مختلفی  لحاظ  های  به  افغانستان،  در  وضعیت 

چنین  در  است؛  شکننده  سیاسی  و  اقتصادی  امنیتی، 

عمل  مقتدرانه  نتوانند  سیاسی،  رسان  اگر  وضعیتی، 

کنند و این باور را به افکار عمومی بدهند که می توانند 

وضعیت  نیست  بعید  کنند،  دفاع  منافع شان  و  مردم  از 

بیش تر از این آسیب پذیر و شکننده شود. رسان نظام که 

مسئولیت اجرای نظام و بازی در میدان ملی و بین املللی 

را دارند، باید این باور را به مردم بدهند که می توانند از 

عهده ی این نقش برآیند و این وضع نابسامان را به سامان 

برسانند.

رسیدن به یک توافق و راه حل سیاسی، نظامیان بیشرتی 

به افغانستان اعزام خواهد کرد.  

جنگ  حالت  یک  در  امریکا  که  است  آن  زمان  اکنون 

حدود  ما  که  بگوید  و  کند  نگاه  افغانستان  به  اضطراب 
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تریلیون دالر در این کشور هزینه کرده ایم و موفق نشدیم. 

زمان آن فرا رسیده که این کشور را ترک کنیم.  

را  خود  منافع  جهان  از  بخش هایی  در  هنوز  اما  امریکا 

گروه های  از  برخی  و  القاعده  با  مبارزه  می کند.  دنبال 

از ۱۹  دارد. پس  نظر  زیر  منطقه   در  را  دیگر  تروریستِی 

تا ارزش آن ماجرای ۱۱ سپتامرب  سال هنوز تاش دارد 

را به پایان برساند تا از خطرهای بیشرت جلوگیری شود.  

در  صلح  توافق   یک  به  رسیدن  و  کردن  عملی  برای 

افغانستان سه گزینه ی بنیادی قابل پیشین بینی است:

یکم؛ ماندن در افغانستان. جوزف دانفورد، رییس پشین 

که  است  گفته  روان  ماه  در  امریکا  مشرتک  ارتش  ستاد 

این برداشت، به هامن میزان که عوامل تاریخی-فرهنگی 

به  داشته،  نقش  اخیر  دهه ی  دو  طی  نظام  ناکامی  در 

نیز  دولت  رأس  در  سیاسی  کنش گران  عملکرد  میزانی، 

تأثیرگذار بوده است. این که پس از دو دهه، نتایج پژوهش 

واحد اطاعات اکونومیست، دولت افغانستان را با وجود 

ساختار دموکرات آن، دولتی با رویکرد دیکتاتورانه معرفی 

می کند، گویای نقش سیاست گران و رسان قدرت است 

نظام  و  ساختار  ارزش های  به  داخلی،  مناسبات  در  که 

خودرسانه  کنش های  به  دست  و  نکرده  عمل  سیاسی 

اجرایی  مهره های  به عنوان  سیاست گران  نقش  زده اند. 

نظام و ساختار سیاسی، به هامن میزان که بر مناسبات 

می تواند  بگذارد،  تأثیر  می تواند  کشور  یک  داخلی 

سیاست  رویکرد  در  را  کشور  یک  بین املللی  مناسبات 

خارجی آن آسیب پذیر کند.

به دالیل مختلف  افغانستان،  در  متأسفانه، رسان قدرت 

ازجمله نبود تجربه و درک نوعیت بازی در میدان جهانی، 

کشیده  وسط  جهان  پای  که  مناسباتی  در  هرازگاهی 

می شود، طوری ابراز نظر می کنند که انگار از موقف یک 

شهروند بدون مسئولیت زبان باز کرده اند؛ شهروندی که 

مسئولیت حفظ اتوریته و جایگاه یک کشور را منی فهمد. 

در آخرین مورد، رسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، 

نیاز است.  افغانستان یک  امریکایی در  نیروهای  حضور 

بازنشسته ی  و  آبی  تسمه  ستاره ی–  چهار  جرنال  این 

اول ماه می  امریکایی گفت: »ما می دانیم زمانی که در 

افغانستان را ترک کنیم چه اتفاقی می افتد.« او هشدار 

به  شود،  بیرون  افغانستان  از  امریکا  اگر  که  است  داده 

دنبال آن هرج ومرج در افغانستان یک امر طبیعی خواهد 

بود.

در  امریکایی  نیروهای  ماندن  که  بود  این  او  استدالل 

مهم  مذاکره  میز  به  طالبان  کشاندن  برای  افغانستان 

در  گزینه های  از  امریکایی  نیروهای  خروج  چون  است؛ 

گسرتش  زمینه  خروج،  زیرا  دارد؛  قرار  گروه  این  اولویت 

قدرت را بیشرت فراهم می کند. 

از طرف دیگر، یکی از مشاوران دانفورد که در افغانستان 

خدمت کرده است، می گوید؛ زمان آن گذشته که ایاالت 

متحده افغانستان را ترک کند. او اخیراً به واشنگنت پست 

از  شدن  خارج  هزینه  به  که  »هنگامی  است:   گفته 

در دیدار با فیونا فریز، رییس بخش حقوق برش سازمان 

و  ملل  سازمان  باید  که  گفته  افغانستان،  در  متحد  ملل 

کشورهای همکار افغانستان، فشارها بر طالبان را افزایش 

داده و آنان را مجبور به احرتام به حقوق برش کنند. هرچند 

این درخواست از سوی آقای دانش، از مناینده ی حقوق 

زمانی  اما  باشد؛  توجیه پذیر  می تواند  ملل،  برش سازمان 

که او، از موقف دولت افغانستان ابراز نظر می کند؛ آن هم 

دولتی که به شدت به لحاظ اتوریته ی سیاسی آسیب پذیر 

از  بیشرت  که  بپردازد  مسئله  این  به  لحنی  با  باید  است، 

این، موقعیت افغانستان را نزد مخالفان نظام و کشورهای 

رقیب، آسیب نزند. در رشایطی که طالبان، دولت را به نام 

اداره ی کابل می شناسند و آن را در ادبیات سیاسی شان، 

و کشورهای همسایه  پایتخت کرده اند  اداره ی  به  تبدیل 

میدان  در  منافع شان  به  رسیدن  دنبال  به  هرکدام  نیز، 

منطقه ای و جهانی، در توجیه طالبان و به قدرت رسیدن 

از  باید  قدرت،  رأس  در  سیاسی  بازیگران  هستند،  آن 

جایگاهی حرف بزنند که این موقعیت آسیب پذیر را بهرت 

نشان دهند تا ضعیف تر.

بارها از زبان رسان قدرت در افغانستان، بایدهایی شبیه 

به باید آقای دانش مطرح شده است؛ بایدهایی که باید 

از سوی رسان نظام اجرا شود؛ نه از کسانی که این بایدها 

تعهد کرده که  امریکا، روی کاغذ  ایاالت متحده ی  دولت 

تا ۱0 هفته  دیگر؛ یعنی اول ماه می سال روان میادی 

بیرون  افغانستان  از  را  خود  باقی مانده  نیروی   2500

می کند. این راهربد به اساس امضای توافق نامه ای است 

طالبان؛  و  ترامپ  دونالد  اداره ی  میان  گذشته  سال  که 

گروه تروریستی ای که در حال جنگ با دولت افغانستان 

است، صورت می گیرد.

امریکا  ایاالت متحده ی  ویژه  خلیل زاد-مناینده   زملی 

 ،2020 فربوری  ماه  افغانستان-در  مصالحه ی  امور  در 

بنیاد  بر  که  رسانده  امضا  به  طالبان  با  را  توافق نامه ای 

میادی  روان  سال  می  ماه  تا  امریکایی  نیروهای  آن 

افغانستان را ترک می کنند.

به  تصور  از  دور  پیامن  این  شدن  عملی  این همه،  با 

نه  و  طالبان  نه  افغانستان،  دولت  نه  می رسد.  نظر 

ایاالت متحد ی امریکا به تعهدات خود در این توافق نامه 

وعده  طالبان  نکرده اند.  عمل  باید  و  شاید  گونه ی  به 

سپرده بود که حمات را باالی نیروهای امنیتی – دفاعی 

این  اما؛ در  و فعاالن مدنی کاهش می دهند  افغانستان 

راستا اقدام عملی انجام نداده اند.

 دولت افغانستان اعام کرده که بی هیچ ماحظه ای وارد 

تاکنون گام های عملی  اما  با طالبان می شود؛  گفت وگو 

نیز  ایاالت متحده ی  است.  نشده  برداشته  باره  این  در 

تعهد کرده که تحریم های بین املللی را از روی برخی از 

رهربان طالبان دور می کند که هیچ کدام از این اقدامات 

عملی نشده است. با این وجود، جنگ دوباره به میدان 

خزانه داری  وزارت  اخیراً  خورد.  بن بست  به  صلح  و  آمد 

با  را متهم کرده که  امریکا گروه طالبان  ایاالت متحده ی 

القاعده قطع رابطه نکرده  است.

افغانستان  دولت  بر  فشار  کردن  وارد  با  طالبان،  گروه 

تاش دارد تا مناطق زیر کنرتل خود را گسرتش دهد؛ این 

گروه حمات هدفمندی را در برابر قاضی ها، خربنگاران، 

استادان و مدافعان حقوق برشی و زنان راه اندازی کرده 

است. هرچند آن ها از زیر بار مسئولیت این ترورها شانه 

در عقب  که  دارند  باور  زیادی  اما شامر  کرده اند؛  خالی 

این کار طالبان قرار دارند.

درنتیجه؛ روندی که رییس جمهور بایدن برای پایان دادن 

نسبت  گرفته،  دست  روی  کشور  این  طوالنی  جنگ  به 

در  او  دشواراست.  امریکا  دیگر  رییس جمهوری  سه  به 

حال حارض نیاز به تصمیم گیری دارد؛ چنان چه در زمان 

بود:  گفته  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدی 

امریکایی  نیروهای  متام  یا  بخشی  که  است  ممکن  »آیا 

را از افغانستان بیرون کند و این ریسک را قبول کند که 

افغانستان دوباره وارد فاز تازه ای از خون ریزی شود؟«

تا  بایدن  احتامالً  پیشین،  مسئوالن  برخی  گفته ی  به 

یک کشور،  در  مقام های سیاسی  و  کنش سیاست گران 

در  هرچند  است.  دولت ها  موقعیت  و  اتوریته  بیان گر 

ساختارهای مدرن سیاسی، کنش گران سیاسی یا رسان 

نظام، کنش ها و واکنش های شان توسط یک رسی قوانین 

مهار می شود و قانون یا ساختار است که آن ها را فرصت 

اتوریته ی  در  که  هامن گونه  اما  می دهد؛  موضع گیری 

سیاست خارجی و موجودیت یک نظام، اقتصاد، نفوس 

کیفی و کمی و جغرافیا همراه با عوام دیگر ازجمله منابع 

طبیعی یا راه داشنت به آب های تجاری نقش دارد، نقش 

کنش گران سیاسی نیز در میدان بین امللل، برای تعریف 

اثبات  برای  دارد.  اهمیت  کشورها  اتوریته ی  و  جایگاه 

ترامپ،  عمل گرای  کارنامه ی  به  است  کافی  ادعا،  این 

رییس جمهوری پیشین امریکا توجه کرد که با سیاست ها، 

برنامه ها و عملکردهای نسنجیده اش در میدان سیاست 

مسلط  هژمونی  می شود  ده ها  که  را  کشور  این  جهانی، 

جهان است، آسیب پذیر کرد و در مقابله با بحران همه گیر 

کرونا که باید نقش امریکا به عنوان قدرت حاکم بر اکرث 

احتامل  که  زد  اقداماتی  به  دست  جهانی،  مناسبات 

قدرت های  آمدن  میان   به  و  امریکا  هژمونی  شکست 

جو  که  اقداماتی  کشید؛  وسط  را  چین  ازجمله  دیگری 

بایدن، در اولین روز نشستش بر کرسی ریاست جمهوری 

در کاخ سفید، آن را لغو و موقف امریکا را به جایگاه اول 

آن برگرداند.

که  کسانی  به عنوان  سیاست گران  کنش   بنابراین، 

مسئولیت پشتیبانی از نظام را دارند، نقش شان در اجرای 

است؛  برجسته  آن  ظرفیت های  از  استفاده  و  نظام  بهرت 

به صورت  که  قوانینی  یک رسی  از  نظام  برداشت،  این  با 

تیوری و ایستا طراحی شده، فعال می شود و در بسرتهای 

با  می کند.  مقتدرانه  عملکرد  به  وادار  را  تیوری  اجرایی، 

گروه طالبان، با وارد کردن فشار بر دولت افغانستان تالش دارد تا مناطق زیر 
کپنترل خود را گسترش دهد؛ این گروه حمالت هدفمندی را در برابر قاضی ها، 

خبرنگاران، استادان و مدافعان حقوق بشری و زنان راه اندازی کرده است. 
هرچند آن ها از زیر بار مسئولیت این ترورها شانه خالی کرده اند؛ اما شمار 

زیادی باور دارند که در عقب این کار طالبان قرار دارند.

کپنش  سیاست گران به عنوان کسانی که مسئولیت �شتیبانی از نظام را دارند، نقش شان 
در اجرای بهتر نظام و استفاده از ظرفیت های آن برجسته است؛ با این برداشت، نظام از 

یک سری قوانینی که به صورت تیوری و ایستا طراحی شده، فعال می شود و در بسترهای 
اجرایی، تیوری را وادار به عملکرد مقتدرانه می کپند.

بایدهای سیاسی حکومت؛

ضعف ه  یگا جا ز  ا ی  رد برخو زاهد مصطفا
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صمیم: عدلي او قضایي ارګانونو ته 
مې د مال انصاري په اړه شکایت کړی

 

د رسحدونواو قبایلو چارو وزیر وایي د نظام او ميل اردو په اړه د مال انصاري 

څرګندونې د هغه خپلې نه دي، بلکې د نورو له خوا ورښودل شوې او له دین 

څخه په ناسم تعبیراو څرګندونو د کورنیو امنیت د ګډوډولو هڅه او د بیان 

له آزادۍ ناوړه استفاده ده.

د رسحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله صمیم د دوشنبې په ورځ د یو 

په خربو کې وویل:»  ته  په ګډون جوړې شوې غونډې  شمېر دیني عاملانو 

د ښځو وهل  په هرات کې  لري،  افراطي سابقه  او  مال  افراطي  یو  انصاري 

ټکول، د محکمې له حکم پرته سزا ورکول او په نورو غیر قانوين کارونو کې 

ښکېل دی.«

صمیم وویل: دا ډول څرګندونې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ماشومانو او 

کونډو رسه چې د هېواد د ساتنې او ولس د هوساینې لپاره یې قرباين ورکړې 

او الهم قرباين ورکوي ښکاره دښمني ده.

هغه وویل چې د ولس او دین دښمنان باید پوه يش، چې دا پخوانی افغانستان 

نه دی، چې شاته الړيش، بلکې اوس په تفسیر او فقه کې متخصصین لري او 

د هرچا په هره وینا نه غولیږي.

 د رسحدونو قومونو او قبایلو وزیر وویل:» ما شخصا عديل او قضایي ارګانونو 

ته عریضه کړې، چې هغه ترعديل تعقیب الندې ونیيس.«

د  هم  روحاين  اسمعیل  محمد  مولوي  مرش  قومي  او  عامل  دیني  راز  همدا 

مال انصاري څرګندونې ناسمې وبللې. روحاين امنیتي او دفاعي ځواکونو ته 

په خطاب کې وویل: » د خپل ملک او هویت نه د دفاع په الره کې مرګ 

شهادت دی، ستاسو دنده ترهر چا مقدسه ده، ستاسو دنده جهاد دی، ستاسو 

مرګ شهادت دی.«

الرحمن  مجیب  مال  جومات  ګذرګاه  د  کې  هرات  په  وړاندې  ورځې  دوې 

انصاري د امنیتي او دفاعي ځواکونو او نظام مالتړ لویه ګناه بللې وه .

د دولتي او خصوصي پوهنتونو 
حضوري درسونه د کب په 

پنځلسمه پیلیږي
د  لوړو زده کړو وزارت  او د  کابینې غونډې  لوړو زده کړو وزارت وایي د  د 

رهربي شورا د پرېکړې له مخې د هېواد په یخو او ګرمو سیمو کې ټول دولتي 

او خصويص پوهنتونو او لوړو زده کړو موسسو حضوري درسونه د کب په ۱۵ 

مه پیلیږي.

د لوړو زده کړو وزارت له خوا د دوشنبې په ورځ خپره شوې خربپاڼه وایي:» 

دولتي او خصويص پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې اړې دي، څو د کب 

میاشتې له ۱۵مې د ۱۴۰۰ کال د وري تر ۱۵مې پورې د څلورو اونیو په لړ کې 

درسونه په تشدیدي توګه مخ ته یويس او د الندې اکادمیک مهالویش پربنسټ 

د ۱۳۹۹ کال د مني سمسرتپاتې درسونه وړاندې کړي.«

د لوړو زده کړو وزارت د خربپاڼې له مخې د پوهنتونو د مني سمسرتد لومړي 

چانس ازموینې د ۱۴۰۰ ل کال د وري په ۱۵مه پيل او په ۷مه نیټه پای ته 

رسیږي. د دوهم چانس ازموینې هم د غویي له ۱۰مې تر ۱۹مې نیټې پورې 

اخیستل کیږي.

د لوړو زده کړو وزارت د رهربي شورا د پرېکړې له مخې د دولتي او خصويص 

پوهنتونو او لوړو زده کړو موسسو د پرسلني سمسرت درسونه د راتلونکي کال 

د غویي په ۲۰مه پیلیږي.

 د افغانستان کابینې د روان کال د لړم په شپږویشتمه پرېکړه کړې وه چې د 

کرونا ویروس د دوهمې څپې د خپرېدو د ډېروايل د مخنیوي په موخه دې ټول 

دولتي او خصويص پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د لیندۍ له امتې د 

کب تر ۱۵مې رخصت يش.

پروان کې د سویابینو۱۸۰۰ 
ننداریزې کروندې جوړې شوې

په پروان کې د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ ریاست وایي په روان ملریزکال کې 

په دغه والیت کې د سویابینو ۱۸۰۰ ننداریزې کروندې په دې موخه جوړې 

شوې چې بزګرانو ته د سویابینو د کرکیلې الرې چارې وروښودل يش.

په دغه ریاست کې مسوولین وایي دا کروندې په چاریکارښار او بګرام او جبل 

رساج ولسوالیو کې جوړې شوې چې د کرنې وزارت له خوا د سویابینو د کرکیلې 

د دودولو د ودې په پار پرې ۱۷ میلیونه او ۳۷۳۱۳۹ افغانۍ لګښت راغلی دی.

سویابین که څه هم په افغانستان کې یې کرکیله نوې دود شوې، خو د هرکال 

په تېرېدو یې په کرکیله کې ډېروالی راځي .

شلو  په  افغانستان  د  سږکال  وایي  وزارت  مالدارۍ  او  کرنې  د  افغانستان  د 

والیتونو کې په نېژدې ۳۰۰۰ جریبه ځمکه سویابین کرل شوي په داسې حال 

کې چې تېرکال په ۱۱۸۸ هکتاره ځمکه سویابین کرل شوي وو.

 د کرنې وزارت د مالوماتو له مخې سویابین ډېر په پروان، کاپیسا، بلخ، تخار، 

بغالن، کندز، ننګرهار، لغامن، هرات او هلمند والیتونو کې کرل شوي دي.

منایندگان مجلس در نشست عمومی روز دوشنبه )4 

حوت(، پیش نویس سوم بودجه ی سال مالی ۱400 

خورشیدی را تصویب کردند.

نصاب نشست مجلس منایندگان، ۱47 نفر بود و تنها 

سه مناینده، مخالف تصویب پیش نویس سوم بودجه ی 

سال مالی ۱400 خورشیدی بودند.

منایندگان،  مجلس  رییس  رحامنی،  میررحامن 

گفت: »تا اکنون دو بار پیش نویس بودجه، به منظور 

گنجانیدن اصاحات بیشرت در آن، رد شده بود. در این 

مدت، کار مجلس منایندگان نه سیاسی بود و نه هم 

امتیازگیری. از حکومت تشکر می کنم که هر چند با 

را درک  ما  نگرانی های  زیاد،  تاخیر و رسسختی های 

کردند و طرح های اصاحی مجلس را قبول کردند و 

دروازه ی همکاری های آینده را باز گذاشتند.«

وسط  بودجه ی  در  منایندگان  مجلس  او،  گفته ی  به 

سال، نقش نظارتی خود را بیشرت خواهد کرد.

آقای رحامنی، همچنان گفت که مجلس منایندگان، 

دیدگاه های  و  بوده  جمهوری  نظام  حامی  همیشه 

مخالف در برخی زمینه ها، نباید مخالفت با نظام تلقی 

شود.

رییس جمهور غنی نیز، به خاطر تصویب پیش نویس 

سوم بودجه ی سال مالی ۱400 خورشیدی، از مجلس 

منایندگان ستایش کرده است.

دو  رای زنی های  از  پس  حوت(،   3( یک شنبه  روز 

هفته ای، کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس منایندگان 

و منایندگان حکومت، بر رس پیش نویس سوم بودجه ی 

سال مالی ۱400 خورشیدی به توافق رسیدند.

چگونگی تخصیص بودجه برای شورای عالی مصالحه ی 

ملی، تنقیص پروژه های توسعه ای و بودجه ی اداره ی 

تنظیم نفت و گاز، سه موضوع اختافی ای را تشکیل 

می داد که در نشست روز یک شنبه، مورد بحث قرار 

بودجه ی  از  افغانی  میلیون   ۱5 رسانجام،  و  گرفت 

اداره ی تنظیم نفت و گاز حذف شد. همچنان چند روز 

پیش، کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس منایندگان 

و منایندگان وزارت مالیه، روی افزایش 2 هزار افغانی 

به حقوق آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ی خدمات 

ملکی به توافق رسیدند.

گفتنی است که مجلس منایندگان، پیش از این، دو 

بار پیش نویس بودجه ی سال مالی ۱400 خورشیدی 

را رد کرده بود.

این پیش نویس، بار نخست، به دلیل ۱7 مورد تخطی 

از سوی مجلس  به دلیل ۱۹ مورد تخطی  بار دوم  و 

طرح  منایندگان  مجلس  بود.  شده  رد  منایندگان 

رسخ  خط  را  دولتی  کارمندان  حقوق  یک سان سازی 

خود دانسته و گفته بود که این طرح باید در پیش نویس 

بودجه گنجانیده شود.

 ۱400 مالی  سال  بودجه ی  سوم  پیش نویس 

افغانی  میلیون   4۱ و  میلیارد   473 خورشیدی، 

آن  میلیارد   3۱۱ میان،  این  از  که  شده  پیش بینی 

بودجه ی  آن  دیگر  میلیارد   ۱6۱ و  عادی  بودجه ی 

انکشافی است.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، بار 

در رسارس جهان،  درگیر  گروه های  از متام  دیگر 

خواسته است تا آتش بس کنند.

آقای گوترش، روز دوشنبه )4 حوت(، در برگه ی 

خواهان  دیگر  بار  »من  است:  نوشته  تویرتش 

جهان  رسارس  در  برشدوستانه  آتش بس  برقراری 

استم. 

این آتش بس، باید برای کاهش درد و رنج، ایجاد 

فضا برای دیپلامسی و امکان دسرتسی مردم به 

واکسین کرونا، برقرار شود.«

به گفته ی او، ادامه ی جنگ هنگام بحران ناشی 

هم  آن  که  دارد  برنده  یک  تنها  کرونا،  ویروس  از 

»ویروس کرونا« است.

تا اکنون، در مناطق جنگی در  گفتنی است که 

رسارس جهان، واکسین کرونا توزیع نشده است.

از  ملل  سازمان  کل  دبیر  این،  از  پیش  همچنان 

توزیع ناعادالنه ی واکسین کرونا، به شدت انتقاد 

از  ده کشور 75 درصد  که  بود  گفته  و  بود  کرده 

متامی واکسین های کرونا را استفاده کرده اند؛ اما 

هم  واکسین  دوز  یک  به  حتا  جهان  کشور   ۱30

دسرتسی ندارند. 

آنتونیو گوترش گفته بود: »در این دوره ی بحرانی، 

رعایت انصاف در توزیع واکسین کرونا، بزرگ ترین 

آزمون اخاقی پیش روی جامعه ی جهانی است.«

محور هم نشست گروه هفت نیز، مقابله با ویروس 

گروه  رسان  آن  در  و  بود  جهان  رسارس  در  کرونا 

هفت، تعهد سپردند که بیش از هفت میلیارد دالر 

را به برنامه ی کوواکس برای تهیه واکسین کرونا 

کمک  فقیر،  و  توسعه  حال  در  کشورهای  برای 

می کنند.

امراللـه صالـح، معـاون اول ریاسـت جمهوری، گفتـه 

تاکتیـک  از  اسـتفاده  بـا  طالبـان،  اخیـراً  کـه  اسـت 

ماین گـذاری  کابـل  جاده هـای  در  جدیـدی، 

. می کننـد

جلسـه   در  حـوت(،   4( دوشـنبه  روز  صالـح،  آقـای 

شـش ونیم، گفتـه اسـت: »بـه اسـاس ثبـوت و مدارک 

قـوی کـه در اختیـار داریـم، طالبان برمه هـای خاص 

را  برمه هـا  ایـن  آورده انـد.  بـه دسـت  پاکسـتان  از  را 

عمدتـاً در موترهـای رساچـه جابه جـا می سـازند و بـا 

توقـف یـک تـا دو دقیقـه ای، می تواننـد یـک سـوراخ 

بـه عمـق ۱0 سـانتی مرت در جـاده ایجـاد کـرده و بـا 

اسـت، جابه جـا  کـه همرنـگ جـاده  را  مایـن  عجلـه 

کننـد.« 

بـه گفتـه ی او، این تاکتیک آدم کشـی و تـرور، اکنون 

افشا شـده است.

نیروهـای  متـام  بـه  کـه  اسـت  گفتـه  صالـح،  آقـای 

پولیـس دسـتور داده شـده تـا موترهـای رساچـه و یـا 

به ویـژه  غرفـه دار،  اصطـاح  بـه  موترهـای  هـم متـام 

موترهایی که سـیت عقبی آن ها کشـیده شـده  باشـد 

را بـه گونـه ی دقیـق مـورد بازرسـی قـرار دهنـد. 

بـا  برمـه  شـدن  »پیـدا  اسـت:  کـرده  خاطرنشـان  او 

مشـخصاتی که گفته شـد، ثبوتی برای دست داشـنت 

فـرد در ترورهـای شـهری اسـت.«

معـاون اول ریاسـت جمهوری، افـزوده اسـت کـه در 

مبب گـذاری سـوم حـوت در چهارراهـی برکـی کـه 4 

کشـته و چندیـن زخمـی بـه جـا گذاشـت، از همیـن 

تاکتیـک اسـتفاده شـده بـود.

گفته  ریاست جمهوری،  دوم  معاون  دانش،  رسور 

است که مسئله ی حقوق برش، باید به عنوان یکی 

از اصول اساسی روند صلح، در گفت وگوها با گروه 

طالبان مطرح شود.

آقای دانش، این موضوع را روز دوشنبه )4 حوت(، 

برش  حقوق  بخش  رییس  فریز،  فیونا  با  دیدار  در 

کرده  مطرح  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 

است.

از  نشانه ای  هیچ  تاکنون  »اگرچه  است:  گفته  او 

از  حامیت  و  احرتام  بر  مبنی  طالبان  گروه  سوی 

این  اما اهمیت  حقوق برش مشاهده نشده است؛ 

متام  و  جهانی  جامعه ی  که  می طلبد  موضوع 

جوانب دخیل در صلح افغانستان، گروه طالبان را 

در این زمینه تحت فشار قرار دهند.«

آقای دانش، با اشاره به افزایش خشونت و رویکرد 

قرار  هدف  بر  مبنی  تروریستی  گروه های  جدید 

فعاالن حقوق برش، خربنگاران  غیرنظامیان،  دادن 

این  برابر  در  که  است  گفته  مدنی،  فعاالن  و 

بین املللی  همکاران  همه  فزاینده  خشونت های 

افغانستان باید با یک صدا بایستند.

از سویی هم، فیونا فریز، در این دیدار، ضمن ابراز 

حقوق  فعاالن  ترور  و  تهدیدها  افزایش  از  نگرانی 

غیرنظامیان،  و  مدنی  فعاالن  و  خربنگاران  برش، 

می دهد  نشان  انجام شده  مطالعات  است،  گفته 

که فعاالن این عرصه ها عمدا هدف قرار گرفته اند.

که  این  بر  عاوه  خشونت ها  این  او،  گفته ی  به 

زمینه های  دارد،  بد  اثر  جامعه  عمومی  فضای  بر 

حضور  بدون  زیرا  می کند؛  متاثر  نیز  را  مربوطه 

فعاالن حقوق برشی، فعاالن مدنی و خربنگاران، 

مردم با مشکل مواجه می شوند.

روند  که  است  کرده  امیدواری  ابراز  فریز،  بانو 

خشونت ها  عامان  قضایی  و  عدلی  پی گیری 

تقویت یابد.

محمدارشف غنی، رییس جمهور افغانستان، در یک 

گفت وگوی ویژه با بی بی سی، گفته است که تصمیم 

روند  به  بخشیدن  رسعت  برای  فرصتی  ناتو،  اخیر 

صلح با گروه طالبان است.

تصمیم  به  اشاره  با  گفت وگو،  این  در  غنی  آقای 

مورد  در  نگرفنت  نهایی  تصمیم  بر  مبنی  ناتو  اخیر 

که  است  گفته  افغانستان،  از  خود  نیروهای  خروج 

این موضع ناتو، فرصت تازه ای برای همه طرف های 

درگیر ایجاد می کند تا محاسبه کنند که استفاده از 

زور راه  حل نیست.

تعداد  چه  حضور  به  که  این  مورد  در  رییس جمهور 

نیروهای خارجی در افغانستان نیاز است و چه مدت 

گفت  اما  نکرد؛  نظری  ابراز  مبانند،  کشور  این  در 

جنگ  شدت  میزان  به  خارجی  نیروهای  تعداد  که 

بستگی دارد.

امیدوارکننده  »رشایط  گفت:  ادامه  در  غنی  آقای 

است؛ نه مایوس کننده! این جا ویتنام نیست و دولت 

نیز در حال سقوط نیست.«

شدن  سهیم  و  موقت  دولت  به  اشاره  با  سپس  او 

ریاست جمهوری  »دوره ی  گفت:  قدرت  در  طالبان 

پنج ساله ام کمرت از صلح اهمیت دارد و آینده توسط 

مردم افغانستان تعیین خواهد شد، نه توسط کسی 

که پشت میز نشسته و رویا پردازی می کند.«

حوت(   2( شنبه  روز  غنی،  آقای  که  است  گفتنی 

قربانیان  خانواده ی  اعضای  از  شامری  با  دیدار  در 

زنده  من  »تا  بود:  گفته  دفاعی،  و  امنیتی  نیروهای 

استم، طالبان روی حکومت موقت را نخواهند دید.«
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توجیه پذیر« وارد شوم. در سوی سپید سکه ی جنگ و 

هرن، هرن درگیر با جنگ، التیامی است برای زخم هایی 

که انسان از جنگ خورده؛ بازمنایی واقعیت های جنگی 

که انسان را به سوی نابودی و مسخ شدگی برده است. 

در یک مفهوم کلی؛ هرن درگیر با جنگ را می توان هرن 

ضد و یا در برابر جنگ تعبیر کرد.

خدمت  در  را  هرن  که  کسانی  هستند  این همه،  با 

حاکمیت قرار داده، خالی از ماهیت یا حذف ماهیتی 

استفاده  هرنی  روش های  و  ساختارها  از  می کنند؛ 

را که روی گرده های مردم  یا قدرتی  و  کرده حاکمیت 

را  جنگ  آن؛  از  مهم تر  می کنند.  توجیه  گذاشته ،  پا 

تحمیل  انسان ها  روان  بر  هرن  زیبایی  با  و  توجیه پذیر 

می کنند/کرده اند.

او  بر  چه  منی داند  هرن،  به  باورمند  و  بی خرب  انسان 

تحمیل می شود؛ اما در پیروی از هرن، احساساتی عمل 

با  پذیرفنت  می کند.  نگاه  کورکورانه  وقایع  بر  کرده، 

قدرت نرم هرن در انسان پرورش می یابد که خطرناک تر 

از جنگ های عمل گرا است. ماهیت جنگ در انسان، 

جز تنفر چیز دیگری را پرورش منی دهد؛ اما جنگ را 

با شعر دگرگون نشان دادن، مردم را آماده ی رفنت به 

ساخ خانه می کند. انسان هایی ازاین دست جز مایه ی 

ننگ هرن، چیز دیگری نیستند.

هرن درواقع با رسالت مندی معناگرا شده است. رسالت 

هرن در وضعیت جنگی هامن ضد جنگ بودن است، 

نه تریبون جنگ شدن. اگر رسالت را از هرن برداریم، 

دیگر  کنار  در  که  اسلحه ای  اسلحه ساخته ایم.  را  هرن 

کسانی  حتا  دسته جمعی،  کشتارهای  جنگ افزارها، 

جنگ  توجیه  می کند.  توجیه  قابل  را  هیتلر  به  شبیه 

با  جنگ  که  چرا  است؛  جنگ  از  خطرناک تر  هرن،  با 

این مواقع دچار  هرن مرشوعیت پذیر و اصالت هرن در 

ازخودبیگانگی می شود.

و  سه شنبه ها  تازه ی  برگ  و  نوشتار  این  هدف   

چهارشنبه ها در صبح کابل، پرداخت به جنگ و واکاوی 

هرن درگیر با جنگ است. شاید هم بتوان نامش نقد و 

تعریف من  البته  با جنگ گذاشت؛  تحلیل هرن درگیر 

از نقد، تعریف عام نیست؛ رسه را از نارسه جدا کردن 

و یا سیاه وسفید کردن هرن. تعریف من از نقد: »بررسی 

و تحلیل منت یا در کل هرن با بسرت مکانی و زمانی اش 

است«. که در این برگی می خواهم بیشرت هرن درگیر با 

جنگ را نقد و بررسی کنم.

در این ستون، مترکز تنها بر هرن و ادبیات افغانستان 

ادعا  منی توانیم  ما  است.  جهانی  هرن  بلکه  نیست؛ 

کنیم، هرنی که در برابر جنگ های جهانی خلق شده 

بر ما تأثیر نداشته و یا خود جنگ های جهانی روی ما 

اثرگذار نبوده است. وقتی ما تأثیرپذیر از هر پدیده ی 

که  می شود  هم  ما  به  مربوط  پس  هستیم،  جهانی ای 

روی آن بپردازیم، حتا اگر در محدوده ی جغرفیایی ما 

نباشد. یکی دیگر از اصالت های هرن، رد شدن از مرز 

منطق  عام است که بر ما در خط طوالنی زمان تحمیل 

کان  یا  و  هرنی  کان  بحث های  در  ما  اگر  شده؛ 

هرن  و  است  ویرانی  و  نیستی  آفرینش گر  جنگ 

قاطعانه  یکی  تغییر.  بنیاد  و  زندگی  برای  دستاویزی 

برای نیست کردن کار می کند و دیگری با بازمنایی و 

نوآفرینی، واقعیت  ها را آشکار می سازد؛ واقعیت جنگ 

یکی از آن ها است.

درواقع  است.  عمل گرا  هرن-  و  پدیده-جنگ  دو  هر 

آدمی  زندگی  روی  ژرفی  تأثیر  پدیده  دو  این  چیستی 

دو  هرن،  و  جنگ  است.   غیرقابل انکار  که  گذاشته 

پیوسته  که  است  زندگی  و  مرگ  سیاه وسفید  سوی 

و  نقاش ها  نویسندگان،  سینامگران،  شاعران،  آثار  در 

تئاتریست ها به منایش درآمده است.

یا  پساجنگ  ادبیات  و  هرن  چیست؟  جنگ  ماهیت   

درگیر با جنگ چگونه تولید و بازمنایی می شود؟

تثبیت  و  برخورد  از  برآمده  جنگ  کارکرد  و  تیوری   

قدرت ها است؛ قدرت ها برای نیروی بیشرت و یا پایدار 

انسان های  می شوند.  عمل   وارد  قدرت شان،  کردن 

درگیر با کان روایت هایی چون؛ مادر میهن، افتخار، 

گرسنگی،  با  درگیر  انسان های  یا   ... و  ایدیولوژی 

داغ   را  جنگ  جهنم  فریب خوردگان،  و  ناگزیران 

می کنند.

انقاب،  و  ایستادگی  بنیاد  بر  جنگ ها  برخی  شاید،   

توجیه پذیر باشد که منی خواهم بر مقام انقاب و »جنگ 

بر منطق هرن  بدانیم،  را چیره  عام  روایت هرن، منطق 

پا گذاشته ایم.

مقاومت  ادبیات  دور  نه چندان  در همین گذشته ی  ما 

را داشتیم که در برابر جنگ ایستادگی کرده است. در 

بعضی مواقع ادبیات مقاومت نیز از خط تعریف شده ی 

نادیده  منی توان  کل  در  اما  شده؛  دور  ادبی  و  هرنی 

گرفت.

فیلم سازان زیادی داریم که جنگ را بازمنایی کرده  و 

در  بسیاری  پرداخته اند. هرنمندان  نکوهش جنگ  در 

برافراشته اند،  قد  جنگ  برابر  در  که  داریم  افغانستان 

کنار  در  هرن  نام  با  که  موجوداتی  منی شود  اما 

شوند؛  فراموش  برداشته اند  اسلحه  جنگی  مجرمین 

و  جنگ  به  هرنمندانه  روایت سازی  با  موجودات  این 

پیامد های جنگ مرشوعیت بخشیده  و مجرمان جنگی 

را بر حق دانسته اند.

در  تازه،  برگ  این  بحث های  از  یکی  رو،  همین  از 

هرن  به  می داند،  جهانی  پدیده ی  را  هرن  این که  کنار 

افغانستان نیز می پردازد. فراموش نخواهد شد که چه 

هرنمند  اصطاح  به  کدام  یا  و  بوده  جنگ  ضد  کسی 

مرشوعیت  را  جنگ ها  شده  هم سو  قدرت  صاحبان  با 

هرن  روایت  ستون،  این  روایت  کل،  در  مگر  بخشیده ؛ 

عام  منطق  هیچ  از  که  هرنی  است.  جنگ  با  درگیر 

پیروی نخواهد کرد و حتا خود نویسنده نیز اگر در برابر 

منطق هرن اقدامی کرده باشد و یا هرن را فارغ از اصالت 

خود کرده باشد از تیغ این برگ رهایی نخواهد داشت.

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com ایستگاه	خبری	افغانستان			

کابل، کارته سه
+93774002604

قـــــاب
حامد خاوری
عکاس

آسیاب آبی، والیت بلخ، ولسوالس چمتال

یک سالشش ماهاشتراک کپنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی

نصیر ندیم
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