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هنوز بوی خون و باروت
را حس میکنم

چرا بایدن باید از افغانستان
بيرون شود؟

شهر ،برای لحظاتی در سکوت
فرو رفت؛ اما دیری نگذشت
که سکوت جایش...

جو بایدن ر�ییسجمهوری ایاالتمتحدهی
امریکا با یک راهبرد از �پیش تعریفشده
در سیاست خارجی امریکا...
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شهر خوانی

آیا کاغذ پران بازی
یک تفریح سالم
است؟
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گفتوگوهای بینتیجهی صلح؛

غنی خواستارضمانتاجراییصلح ازجهان شد
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صدسالگی
روابط دیپلوماتیک
ترکیه و افغانستان

«جامعهی بینالمللی ،چهل سال است که یک ملت را با تارخ عظیم با تمدن درخشان و با مردم زنده ،از
بنیادیترین حق که حق صلح است محروم نگهداشته و این قابل تحمل نیست...».

کاغذپران بازی یکی از بازیهایی
است که در شهر کابل طرفداران
پرشامری دارد .گفته میشود
گذشتهی این بازی در افغانستان
به نزدیک صدسال پیش میرسد.
نظر به گفتهها؛ این بازی از هند
به پاکستان و از آنجا به افغانستان
آمده است .این بازی در افغانستان
بیشرت میان باشندگان شهرها رواج
دارد.
در شهر کابل روزانه دهها کودک و
جوان به این بازی میپردازند .بازی
کاغذپران با دو نفر؛ چرخهگیر و
آنکه کنرتل خود کاغذپران را در
اختیار دارد صورت میگیرد .جنگ
کاغذپران و تالش برای به دست
آوردن کاغذپران سقوط دادهشده از
بخشهای حساس این بازی است.
با گرم شدن هوا این بازی در شهر
کابل آغاز میشود و عمدتاً در فصل
بهار باشندههای کابل به کاغذپران
بازی میپردازند.
خوشبختانه این...
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امروز صدمین سالگرد تأسیس روابط
دیپلوماتیک بین ترکیه و افغانستان
است .افغانستان امروز در تاریخ
 ۱مارچ  ۱۹۲۱میالدی با امضای
پیامن اتفاق ،حکومت انقره را به
رسمیت شناخته است .من اصطالح
«حکومت انقره» را به کار میبرم،
زیرا ترکیه در سال  ۱۹۲۳تأسیس
شده و در سالهای قبل از آن ،تحت
رهربی آتاتورک به شکل امتحانی
از جانب مجلس بزرگ مردم ترکیه
رهربی شده است که ما آن را
حکومت پارملانی و یا حکومت انقره
مینامیم.
بهمنظور تجلیل این روز1 ،مارچ
بهعنوان روز دوستی ترک و افغان،
هر دو وزارت امور خارجه در ۲۴
دسامرب  ۲۰۱۰میالدی در استانبول
توافقنامه را امضا کردند.
برای هر دو جانب...

5
6

4

7

آگاهی از کجا میآید؟

هغه ولسوال چې د کورنۍ  27غړي
او دند ه یې له السه ورکړل

دور جدید سفرهای زلمی
خلیلزاد برای تسهیل
روند صلح افغانستان
آغاز شد

اگر از شما بخواهند که آگاهی را
با یک شکل نشان دهید ،تصویر
یک چراغ را خواهید کشید.
چراکه آگاهی بر حقیقت روشنی
میاندازد...

همزمان با یکسالهگی امضای
توافقنامهی قطر...،

جهـان

خبر

د کورنیو چارو وزیر :د طالبانو په لیکو کې ګڼ
بهرني ترهګرجګړه کوي
د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرايب
وایي په کندهار کې د طالبانو په لیکو
کې ګڼ بهرين ترهګرجنګیږي .اندرايب
چې د یکشنبې په ورځ د دفاع وزارت
له مرستیال او رسپرست شاه محمود
میاخېل رسه کندهار ته تللی و ویيل
طالبان له بهرنیو ترهګرو ډلو رسه اوس
هم اړیکي لري او دا اړیکې یې نه دي
بندې کړې.
هغه ویيل چې د کندهار په ارغنداب
ولسوالۍ کې د طالبانو له تکتیکونو،
تونلونو او د ماینونو له ځای پرځای
کولو ښکاري چې هلته بهرين ترهګر
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو
پروړاندې جګړه کوي .د کورنیو چارو
وزیر وایي طالبانو هغه ژمنې هم ماتې
کړې چې ویيل یې و د سولې په بهیر

د  ۲۰۱۴کال په نیمایي کې د پاکستاني طالبانو یوه مهم قوماندان
حافظ سعیدخان په لومړي ځل ډیورنډ کرښې ته څېرمه په
ننګرهار کې د داعش د خراسان څانګې جوړېدل اعالن کړل.

کې خويش شوي طالب زندانیان به بیا
د جګړې لیکو ته نه ستنیږي.
د دفاع وزارت د یوې خربپاڼې په
خپرولو رسه ویيل چې د کورنیو چارو
او دفاع وزارتونو دغو لوړ پوړو چارواکو
په  ۲۰۵اتل قول اردو کې د رستیري د
ميل ورځې په مناسبت په جوړه شوې
غونډه کې ګډون کړی او د امنیتي او
دفاعي ځواکونو رسښندنې یې ستایلې
دي.
خربپاڼه وایي د ميل دفاع وزارت
لومړي مرستیال او رسپرست همدا راز
د کندهار په ساحوي روغتون کې د
یوشمیر ټپي رستیرو پوښتنې ته ورغلی
او د رستیري د ميل ورځې په مناسبت
یې له دوی رسه نقدي مرستې هم کړې
دي.

جو بایدن :حمله به شبهنظامیان در سوریه حق امریکا بود
جو بایدن ،رییسجمهور امریکا ،در نامهای
به رهربان کنگرهی این کشور ،گفته است،
دستور حمله به پایگاه شبهنظامیان در سوریه
که از سوی ایران حامیت میشوند ،حق
ایاالت متحده بود.
به نقل از رادیو فردا ،جو بایدن در این نامه که
به پاتریک لیهی ،رییس موقت مجلس سنا
و نانسی پلوسی رییس مجلس منایندگان
فرستاده ،نوشته است ،این اقدام بر اساس
حق ذاتی دفاع از خود مطابق به مادهی ۵۱
منشور سازمان ملل انجام شده است.
جو بایدن در نامه نوشته است« :به دستور و
هدایت من ،این اقدام نظامی برای دفاع و
حفاظت از نیروها و رشیکهای ما در مقابل
حمالت دشمنان انجام شده است».
او همچنان تاکید کرده که این اقدام برای
حفاظت از شهروندان امریکایی در داخل و
خارج از این کشور و پیشربد امنیت ملی و
منافع سیاست خارجی این کشور ،اجرا شده

است.
جو بایدن ،روز پنجشنبه به ارتش این کشور
دستور داد که شبهنظامیان مورد حامیت
ایران در خاک سوریه را هدف قرار دهد.
پنتاگون بامداد روز جمعه حملهی هوایی
به پایگاه شبهنظامیان در سوریه انجام داد
که در این حمله ،پایگاه کتائب حزبالله و
کتائب سیدالشهدا تخریب شد.
جو بایدن ،پس از انجام این حملهها ،گفت
که این اقدام ،هشدار به ایران است که

اقدامهای آنها بیپاسخ منیماند.
گروه دیدبان حقوق برش سوریه که در بریتانیا
موقعیت دارد ،ساعاتی پس از حملهی هوایی
امریکا ،گزارش داد که در این حمله۱۷ ،
شبهنظامی مربوط به گروه حشدالشعبی
کشته شدند.
یک روز پس از این حمله ،شبکهی خربی
سیانبیسی ،در گزارشی نوشت که
حملهی هوایی وزارت دفاع امریکا  ،با واکنش
تند شامری از منایندگان دموکراتها در
کنگرهی این کشور روبهرو شده است.
منایندگان گفتهاند ،اقدام نظامی جو بایدن
باید با تایید کنگره انجام میشد و او باید در
این مورد توضیح دهد.
بر اساس قانون اختیارات جنگی امریکا،
رییسجمهور باید  ۴۸ساعت پیش از اقدام
نظامی ،کنگره را در جریان بگذارد؛ اما آقای
بایدن گفته این حق قانونی او به عنوان
فرماندهی کل قوای امریکا است.
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سرمقاله

اول مالی هرات و حال حزبالتحریر؛

هر دو بازی افراطی
حکومت است

پـس از آنکـه مالیـی در هرات ،شـعار ضد نظـام داد و علیه
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـه منبر رفـت ،واکنشهـای
اعضـای حکومـت در سـخرنانیها و صفحههـای مجـازی
نیـز بـاال گرفـت .بـا اینهمـه ،هیـچ واکنـش مشـخصی در
برابـر ایـن ملا کـه تأییدگـر حاکمیـت قانـون و همچنـان
نشـاندهندهی قـدرت آن باشـد ،صـورت نگرفـت.
توقـع میرفـت ،سـخنان تنـد ملای هراتـی ،مرزهـای
بردبـاری و صبر مقامهـا را دریـده باشـد؛ امـا چنانچـه
میبینیـم ،مقامهـای حکومتـی افغانسـتان ،در صبر و
شـکیبایی اصلاً مـرز ندارند .این منفعل بـودن نظام کنونی
را نشـان میدهـد .انفعالـی را کـه دلیـل خنثـا مانـدن متام
نهادهـای مربـوط بـه نظم اسـتوار بر قانون اساسـی اسـت.
نظـام جمهـوری ،فـارغ از حکومتـی اسـت کـه نقـش مدیر و
یـا اداره آن را بهعهـده دارد؛ امـا بـا آنهـم رفتـار حکومـت،
منیتوانـد بیتأثیـر بـر نظـام باشـد .حکومـت افغانسـتان،
تأثیـر سـویی بـر نظـام جمهـوری گذاشـته اسـت و ایـن را
میتـوان از منفعـل بـودن آن ،فهمید .نظامـی که منیتواند
حتـا حرمـت خـودش را نگـه دارد ،بیشـک شـهروندان
پایبنـد بـه آن و کارمندانـش نیـز ،حرمتـی نـدارد.
البتـه ایـن بیحرمتـی ،جـای اینکـه بـه افـرادی مثـل
ملای هـرات برگـردد ،بیشتر بـه مقامهـای حکومتـی مثـل
رییسجمهـور ،معاونـان و افـراد شـامل در امنیـت ملـی
برمیگـردد .انفعالـی کـه از آن سـخن گفتـه شـد ،بـه دلیل
رشـد افراطیـت و ایـن قبیـل حرفهـا نیسـت .اگـر دلیلـی
داشـته باشـد ،آن دلیـل ،تلاش عمـد حکومـت بـه ایجـاد
جـوی احساسـی بـه نفـع نظـام اسـت .حکومـت میخواهد
بـا بیجـواب گذاشتن سـخنان تنـد و افراطـی علیـه نظام،
مـردم را بـه دفـاع از نظـام و پرداختن به اهمیـت آن وادارد.
اگـر چنین نیسـت ،اقدام الزم و قانونی کـه زمینهاش فراهم
بـود و میتوانسـت اقتـدار نظـام را بـه منایـش بگـذارد ،چرا
صـورت نگرفت؟
یـا چـرا علیـه فعالیـت گروههـای تنـدروی کـه در کشـور
حضـور دارنـد و مثـل یـک حـزب قانونـی در میـان مـردم بـه
پرداختن علیـه نظـام مشـغول هسـتند ،کاری منیکننـد؟
همیـن دیـروز ،امراللـه صالـح ،معـاون نخسـت ریاسـت
جمهـوری ،در مـورد حزبالتحریـر سـخن گفـت؛ حزبـی
کـه متهـم بـه پشـتیبانی از گروههـای تروریسـتی اسـت و
بس�یاری نیـز اعض�ای آن را تروریس�ت میخواننـد .آقـای
صالـح ،روز یکشـنبه ( ۱۰حـوت) ،در برگـهی فیسبوکـش
نوشـت« :حزبالتحریـر را دولـت افغانسـتان بـه رسـمیت
منیشناسـد و تـا زمانـی کـه ایـن معضلـهی حقوقـی حـل
نشـود ،هـر نـوع فعالیـت از نـام و نشـانی ایـن شـبکهی
مجهـول ،غیرقانونـی خواهـد بـود».
ایـن در حالـی اسـت کـه فعالیـت ایـن شـبکه مجهول-بـه
گفتـهی صالـح -نزدیکـی فکـری بـا گروههـای تروریسـتی
دارد .پـس اگـر چنیـن اسـت چـرا حکومـت افغانسـتان
منتظـر حـل معضـل حقوقی این حـزب اسـت و منیخواهد
بـه دلیـل اتهامهـا و کارکردهای مشـکوک ،افـراد این حزب
را بازداشـت کـرده و خواهـان وضاحت از سـوی آنان شـود؟
صالـح گفتـه اسـت کـه حزبالتحریـر در وزارت عدلیـه ثبت
نشـده و بنابراین ،منیتواند تجمع رسـمی داشـته و دسـت
بـه فعالیتهـای سیاسـی بزنـد .فعالیتهـای حزبالتحریـر
متضـاد بـا قانـون و نظـام افغانسـتان اسـت و میتـوان آن
را ضـد نظـام خوانـد امـا چـرا چنیـن اسـت و چـرا حکومـت
افغانسـتان تلاش میکنـد با مجـال دادن بـه افـراد تندرو،
بحـث حفاظـت از نظـام را چنـان داغ کنـد کـه مـردم
افغانسـتان بیشتر از هـر قضیـهای بـه آن بپـردازد؟
بـه نظـر میرسـد هـدف حکومت چیـزی جز این نیسـت که
بـا بحثبرانگیـز سـاخنت افـراد خاصـی ،نظـام افغانسـتان
را در خطـر نشـان داده و بگویـد؛ افـرادی هسـتند کـه
میخواهنـد بـا دامـن زدن بـه حکومت موقـت و ...از داخل
علیـه جمهـوری ایسـتاده و همهچیـز را بـه هـم بزننـد.
اینکـه منیخواهنـد بـا عمـل قانونـی و منادیـن ،هـم
اقتـدار نظـام را نشـان بدهنـد و هم کسـانی را که دسـت به
فتنهانـدازی میزننـد ،از کار بیاندازنـد ،به این خاطر اسـت
کـه اگـر اقدامـی داشـته باشـند ،جـو مدافـع نظـام در بیـن
مـردم شـکل منیگیـرد.
حکومـت افغانسـتان فقـط بهخاطـر در دادن بحـث اهمیت
نظـام و خلـق جو احساسـی بین مـردم ،به گروههـای تندرو
فرصـت میدهـد و حتـا آنـان را برجسـته میکنـد .ایـن
رفتـار ،خطرنـاک اسـت زیـرا میتوانـد حتـا زمینـه اسـتبداد
حکومتـی را نیز پس از جوسـازی به وجود بیاورد و بسـیاری
از قوانیـن بـرای تجمـع و فعالیت سیاسـی بـه بهانه مجهول
بـودن و قبیـل حرفهـا ،محدود شـود.
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گفتوگوهای بینتیجهی صلح؛

غنی خواستار ضمانت اجرایی صلح از جهان شد
روحالله طاهری
گزارشگر

«جامعهی بیناملللی ،چهل سال است که یک ملت
را با تارخ عظیم با متدن درخشان و با مردم زنده،
از بنیادیترین حق که حق صلح است محروم نگه
داشته و این قابل تحمل نیست ».این حرفها را
محمدارشف غنی ،رییسجمهور افغانستان در
روز رسباز  9-حوت -و در یکسالگی توافقنامهی
امریکا و طالبان برای صلح افغانستان ،گفته است؛
توافقنامهای که قرار بود ،برای افغانستان صلح
بیاورد؛ اما نه تنها صلحی در پی نداشت ،بلکه در
سایهی آن خشونتها در افغانستان گسرتش یافته و
طرفهای توافقنامه نیز به نقص آن متهم شدهاند.
همچنان آقای غنی ،در ناوقت شب هامن روز ،در
دیدار با جوانان در ارگ ریاستجمهوری ،ترصیح کرده
است؛ چهل سال میشود که حق کلیدی شهروندان
افغانستان که هامن حق صلح و زندگی است ،غضب
میشود« .ما از متام جهان و کشورهای منطقه ،حق
خود را میخواهیم ،ما از جهان و کشورهای منطقه
ضامنت اجرایی صلح را میخواهیم».
هرچند آقای غنی ،از کشورهای مشخصی نام نربده
است؛ اما کارشناسان سیاسی افغانستان باور دارند
که روی حرف رییسجمهور غنی ،امریکا و کشورهای
عضو ناتو و همچنان روسیه و کشورهای منطقه است؛
زیرا شهروندان افغانستان در جنگی که در افغانستان
جریان دارد و توافقنامهی صلحی که یک سال پیش
در دوحه امضا شده ،رشیک نیستند.
مصطفا علیزاده ،کارشناس سیاسی ،در صحبت با
روزنامهی صبح کابل میگوید که گفتههای آقای
غنی به این معنا است که ایاالتمتحدهی امریکا
نتوانسته است ،گروه طالبان و دیگر گروههای
تروریستی را در افغانستان شکست و یا برای صلح
راضی کند.
در همین حال ،شورای امنیت ملی افغانستان
نیز میگوید که توافقنامهی دوحه ،تنها برای
ایاالتمتحده آتشبس را تضمین کرده است؛ اما
انتظارات شهروندان افغانستان را برای رسیدن به
صلح برآورده نکرده و باعث از دسترفنت وقت شده
است.
رحمتالله اندر ،سخنگوی شورای امنیت افغانستان،
یکشنبه ( ۱۰حوت) در برگهی توییرتش نوشته
است« :این توافقنامه تنها برای امریکا آتشبس را
تضمین کرد .رابطهی طالبان با مردم افغانستان،
هنوز هم به قتل ،غارت ،ترور و وحشت محدود است.
از این به بعد نیز هیچ امیدی به توافقنامهی قطر
وجود ندارد؛ زیرا طالبان روند گفتوگوهای صلح را با
کندی مواجه کردهاند ».به گفتهی اندر ،اگر از دیدگاه
افغانستان به توافقنامهی قطر دیده شود ،زمان برای
امید برقراری صلح به هدر رفته ،به شهروندان تلفات
سنگین جانی و مالی وارد شده و در کل افغانستان

تخریب شده است.
از سویی دیگر ،آقای غنی در بخش دیگری از
سخنانش گفت که کسی حق ندارد ،در تعیین
رسنوشت شهروندان مداخله کند« :چه حق دارند که
در خاک ما مداخله کنند ،با کدام حق میخواهند
که رسنوشت ما را تعیین کنند؟»
در جنگ و صلح افغانستان ،کشورهای زیادی
دخالت میکند .هرچند امریکا و پاکستان تا اکنون
مهندسان اصلی بودهاند؛ اما نقش کشورهای رقیب
امریکا؛ مانند پاکستان ،روسیه و ایران کمتر از امریکا
و همپیامنانش نبوده است.
چندی پیش ،هیئتی از گروه طالبان به روسیه رفت و
در آنجا حرفهای تندی حوالهی رییسجمهور غنی
کرد .عباس استانکزی ،معاون هیئت طالبان (۱۰
دلو) در یک نشست خربی به خربنگاران روسیه،
گفت که رییسجمهور غنی مانع اصلی آمدن صلح
در افغانستان است و اگر او استعفا بدهد ،صلح نیز
خواهد آمد.
مدتی پسازآن ،ضمیر کابلوف ،منایندهی روسیه در
امور افغانستان ۲۰( ،دلو) در گفتوگو با خربگزاری
ن جنگ افغانستان
اسپوتنیک روسیه گفت« :برای پایا 
به یک دولت انتقالی -موقت -نیاز است که توانایی و
قدرت کنرتل هر دو طرف را داشته و یکدیگر را مهار

چندی �پیش ،هیئتی از گروه طالبان
به روسیه رفت و در آنجا حرفهای
تندی حوالهی ر�ییسجمهور غنی
کرد .عباس استانکزی ،معاون
هیئت طالبان ( ۱۰دلو) در یک
نشست خبری به خبرنگاران
روسیه ،گفت که ر�ییسجمهور
غنی مانع اصلی آمدن صلح در
افغانستان است و اگر او استعفا
بدهد ،صلح نیز خواهد آمد.
کند».
آقای کابلوف اضافه کرد که بهزودی نشستی در
مورد صلح افغانستان در روسیه برگزار خواهد شد؛
اما منایندگانی از دولت افغانستان و گروه طالبان که
طرفهای درگیر جنگ هستند ،دعوت نخواهد شد.
مطرح کردن حکومت موقت از سوی منایندهی
روسیه ،واکنشهای زیادی را در داخل افغانستان
از سوی مقامهای دولتی به همراه داشت .وزارت
خارجهی افغانستان گفت که این کشور هیچگاهی
در روند صلح افغانستان تعلل نکرده است.
با اینحال ،رییسجمهور غنی ،در بخش دیگری از
سخنانش گفت« :تا مه زنده باشم ،کسی منیتواند
جمهوریت را بفروشد ،در جمهوریت قدرت میراثی
نیست ،هر حکومت جمهوری ،حکومت موقت است؛

چون از دو دور بیشرت کسی منیتواند رییسجمهور
باشد».
شامری از آگاهان سیاسی و امنیتی باور دارند
که شهروندان افغانستان و جامعهی جهانی دیگر
به گفتههای آقای غنی که دفاع از جمهوریت
است ،باور ندارد .رحمتالله نبیل ،رییس پیشین
امنیت ملی افغانستان ،شنبه ( ۹حوت) در برگهی
فیسبوکش نوشته است« :در اینطرف از جبههی
«جمهوریت» تاجر جمهوریت داكرت صاحب خلیلزاد
آنقدر دندانهاى جمهوریت را از طریق داكرتان
مقررشدهشان به نام متخصصین جمهوریت كشیدند
كه حال هرقدر جمهوریت ،جمهوریت نعره میكشند!
كىس باور منیكند!»
از سویی هم شامری دیگر از کارشناسان سیاسی
میگویند که طرف این حرف غنی ،روسیه است.
هامنگونه که در باال اشاره شد ،روسیه بهطور
مستقیم اظهارنظرهای زنندهای در برابر حکومت
غنی داشته است و به نحوی از طالبان حامیت
میکند .به گفتهی کارشناسان سیاسی ،آقای غنی
تنها به این گفتهها اکتفا نکرده ،بلکه تالش میکند
که از راه دیپلامسی نیز روسیه را مهار کند.
آقای علیزاده میگوید؛ امکانش زیاد است که روسیه
بهجای امریکا محور اصلی صلح افغانستان شود و در
شیوهی بازی صلح افغانستان تغییر آورده شود« .از
آنجایی که مطرح کردن حکومت موقت توسط روسیه
به نفع طالبان است ،به همین دلیل آقای غنی تالش
میکند که رابطهاش را با روسیه حفظ کند».
گفتنی است که حنیف امتر ،وزیر خارجهی
افغانستان ( ۶حوت) به مسکو رفته است و اکنون
نیز در این کشور به رس میبرد .در اعالمیهای که از
سوی وزارت خارجه نرش شده ،آمده است« :هدف از
این بازدید ،گسرتش روابط دوجانبه ،تقویت اجامع
منطقهای و بیناملللی در قبال روند صلح افغانستان
و افزایش همکاریها در راستای مبارزهی مشرتک با
تروریزم و جرایم سازمانیافته در منطقه است».
اینهمه در حالی است که زملیخلیلزاد ،منایندهی
ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای صلح افغانستان،
دور تازهی سفرهایش را به کشورهای جهان و منطقه
رشوع کرده و اکنون نیز در آملان به رس میبرد .گفته
میشود که او در روزهای آینده به قطر ،افغانستان،
پاکستان ،امارات عربی و کشورهای منطقه میرود.
هرچند وزارت دولت افغانستان در امور صلح ،از سفر
تازهی آقای خلیلزاد اشاره کرده است؛ اما شامری
از آگاهان سیاسی و امنیتی افغانستان باور دارند
که آقای خلیلزاد ،پاکستان و طالبان را از آنچه که
است ،بزرگتر جلوه داده است.
آقای نبیل نوشته است« :خلیلزاد از طالبان و
پاکستان ،چنان یك برب كاغذى هولناک ساخته
كه متام کشورهای منطقه و بازیگران جهانی ،به آن
باور کنند و آنها را بخشی از بازی حساب کنند؛ در
واقعیت اما اینها برب اصىل نیست ،در هامن شکل
کاغذی هم کارتون پشکهای صحرایی هستند».
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کاغذپران بازی یکی از بازیهایی است که در شهر کابل
طرفداران پرشامری دارد .گفته میشود گذشتهی این بازی
در افغانستان نزدیک به صدسال پیش میرسد .نظر به
گفتهها؛ این بازی از هند به پاکستان و از آنجا به افغانستان
آمده است .این بازی در افغانستان بیشرت میان باشندگان
شهرها رواج دارد.
در شهر کابل روزانه دهها کودک و جوان به این بازی
میپردازند .بازی کاغذپران با دو نفر؛ چرخهگیر و آنکه
کنرتل خود کاغذپران را در اختیار دارد صورت میگیرد.
جنگ کاغذپران و تالش برای به دست آوردن کاغذپران
سقوط دادهشده از بخشهای حساس این بازی است .با گرم
شدن هوا این بازی در شهر کابل آغاز میشود و عمدتاً در
فصل بهار باشندههای کابل به کاغذپران بازی میپردازند.
خوشبختانه این بازی تا حدود زیادی سیاسی نشده است.
روی این لحاظ جنبهی خوشگذرانی بر ابعاد دیگرش
میچربد.
با آنکه ممکن است ،کاغذپران بازی ،بهویژه در داخل شهر
خطراتی را بهدنبال داشته باشد؛ اما مترکز این نوشته به
ابعاد اجتامعی بازی خواهد بود.
نقشهای افراد پس از دوران کودکی ،آنها را بیشرت مرصوف
میکند .بههمین دلیل ،اشخاص بزرگسال برای تفریح نیاز
به برنامهریزی و وقت اضافی دارند؛ اما کودکان به نسبت
نداشنت مسئولیتهای جدی ،زمان بیشرتی برای تفریح
دارند .طبیعت کودک از لحاظ اجتامعی بهگونهای است
که فعاالنه میخواهد مهارتهای تازهای را بیاموزد .این
مهارتها عمدتاً از راه تجربه کسب میشود.
نظر به دستگاه آموزشی کشور ،مکتبهای کابل در سه
ماه زمستان رخصت است .در این فصل ،کودکان بسیاری
به دلیل فقر به مراکز آموزشی تقویتی فرستاده منیشوند.
در اواخر زمستان که مراکز آموزشی تقویتی برنامههای
سهماههشان را به پایان میرساند ،کودکان بیشرتی به جمع
کودکانی که فعالیت خاصی ندارند ،اضافه میشوند.
در صورتیکه تجمع مردم در کابل بیشازحد عادی است.
اکرثیت مطلق خانهها ،فضای سبز کافی و زمین خالی
ندارد .در کل؛ باشندههای این شهر کمرت به مکانهای
تفریحی دسرتسی دارند.
از جانب دیگر ،کودک بههیچ عنوان دلش منیخواهد صبح
تا شب در چهاردیواریهای حویلی و داخل اتاقها مباند.
آنها میخواهند با همسنوسالهایشان ،به ساعتتیری
و تفریح بپردازند و چیزهای جدیدی یاد بگیرند .در چنین
وضعیتی ،تفریحی که نیاز به افراد بیشرتی نداشته باشد و
امکانات کمرتی نیاز داشته باشد ،ارزشمند میشود.
بیرسنوشت ماندن کودکان از لحاظ تفریحی میتواند
آسیبهای خطرناکی را متوجه آنها کند؛ در زمانهای که
زمینهی کجروی و ناهنجار شدن آنها از هر زمانی بیشرت
شده ،تلویزیون میتواند یکی از موارد رسگرم کننده باشد.
با اینهمه اما دیدن رسیالهای تلویزیونی جنگی میتواند
بهخوبی الگوی کودکان قرار گرفته و باعث شود آنها دست
به تشکیل گروه بزنند .در وضعیتی که شبکههای تلویزیونی
بیشامری ،برنامه نرش میکنند ،کودکان به آسانی میتوانند
فیلمها و رسیالهای خشن متاشا کنند.
کودکان همینکه از متاشای فیلم و مرصوفیتهای دیگر
فارغ شوند ،به تفریح میاندیشند و بهاحتاملزیاد همین امر
پای آنها را به کوچه میکشاند .در کوچه کودکانی که باهم

آیا
یک تفریح سالم است؟
طاهر احمدی

شناخت بیشرتی دارند ،بدون آنکه خودشان متوجه شوند،
گروه تشکیل میدهند .بهدلیل اینکه زمینه فعالیتها
و تفریح گروهی شبیه فوتبال ،غالباً محیا نیست ،آنها به
تفریحات دیگری میاندیشند.
از آنجایی که ممکن است آنها تجربهی مشرتکی در دیدن
رسیالها و فیلمهای خشن داشته باشند ،اولین احتامل این
است که آنها بر محور تجربهی مشرتکشان دست به تفریح
بزنند .تفریحی که نیاز به میدان و امکانات بهخصوصی
نداشته باشد ،کمرت میتواند سوژهی تفریح آنها باشد؛ چون
تجربهی مشرتکی که ذهن آنها را درگیر خود کند وجود
ندارد .در چنین حالتی اولین امکان ،آن است که کودکان با
تقلید از گروههای کجرو تلویزیونی نقش بازی کنند.
تقلید نقش کجرو ،خود زمینهساز بدزبانی و استفاده از
کلامت رکیک است .هرگاه چنین چیزی در گروه کودکان
جریان یابد ،میتواند بر ادبیات کوچهبازاری تأثیر بدی
بگذارد .به همین دلیل گروههای کودکان و نوجوانانی
که در کوچهها به تفریح و جستوخیز میپردازند ،غالباً با
کلامت رکیکی باهم گفتوگو میکنند .این آسیبها تنها
بخشی از واقعیتی است که کودکان کابل را تهدید میکند.
دزدی ،رویآوری به فحشا ،رفنت سمت به مواد مخدر ،رشکت
در فعالیتهای تروریستی از پدیدههای دیگری است که
کودکان کابل را تهدید میکند.
در چنین وضعیتی ،کاغذپران بازی ،که امکانات زیادی نیاز

ندارد ،میتواند تا حدود زیادی مؤثر واقع شده ،کمازکم در
طول چند ماه ،آنها را مرصوف نگه دارد.
از سوی دیگر ،کاغذپران بازی تأثیرات زیادی در شکلدهی
شخصیت فرد ،بخصوص کودکان میگذارد .همینکه
دو کودک باهم توافق کرده ،کاغذپرانی را در آسامن بلند
میکنند ،به آنها یاد میدهد که کار تیمی مثربخش است.
این مثربخشی در توافق و همکاری دیده میشود.
همین چند روز پیش ،کودکانی را دیدم که کاغذپران در
آسامن بلند کرده بودند .در میان سه کاغذپران ،یکی از آنها
را یک نفر کنرتل میکرد؛ یعنی چرخهگیر نداشت .در میان
کلامتی که بین این گروه پنجنفره ردوبدل میشد ،هامنکه
چرخهگیر نداشت  ،رکیکتر حرف میزد و از لحاظ فزیکی
بزرگتر بود .در چند دقیقهای که متوجه آنها بودم ،چند
بار متوجه شدم که تارهای کودکی که تنها بود ،دچار مشکل
میشد.
اگر درباره این گروه پنجنفره عمیقتر فکر کنیم  ،درمییابیم
که آنها تفاهم ،همکاری ،توبیخ و  ...را میتوانند در
مناسباتشان یاد بگیرند .همینکه یکی از آنها چرخهگیر
نداشت ،نشان میدهد که دوستانش مایل نبودهاند با
او همکاری کنند .این رفتار دوستانش میتواند در پاسخ
خشونت و بدزبانی او صورت گرفته باشد.
ب ه اینسان ،وضعیت گروه نشان میدهد که توبیخ بدون
خشونت در این گروه پذیرفته شده است .نهتنها پذیرفته
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شده؛ بلکه با موفقیت بهکار برده شده است .همین مناسبات
و یادگیری آنها میتواند تهداب مهارتهای زندگی
مساملتآمیز را بگذارد.
گفتنی است که بخشی از این بازی  ،تقابل کاغذپرانها
باهم است .در این تقابل ،یکی باعث سقوط دیگری
میشود .رقابت شامل ساختار اکرث مطلق بازیهای تفریحی
است ،با این تفاوت که رقابت در کاغذپران بازی از دور
صورت میگیرد .در بیشرت موارد ،اشخاصی که میخواهند
کاغذپرانهایشان برندهی رقابت باشد ،صدایشان به هم
منیرسد .این میتواند مانع بروز کنش و واکنشهای خشنی
باشد که در بازیهای تفریحی دیگر بهآسانی مهیا است.
در نگاه جامعهشناسانه ،تنها درگیری فزیکی اهمیت
ندارد؛ بلکه متام واکنشها و کنشهای خشن ،حتا اگر
منجر به درگیری نباشد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در واکنشهای خشن ،سه احتامل وجود دارد .یا مخاطب
بهدالیل مختلفی تسلیم میشود ،یا منجر به درگیری
میشود و یا مخاطب واکنش مشابه نشان میدهد .در هر
سهصورت ،خرب خوشی نیست و ممکن است منجر بهنتایج
تأسفآور شود .رقابت کاغذپرانها بهدلیل اینکه از راه دورتر
صورت میگیرد ،قابلیت خوبی برای جلوگیری از برخوردهای
فزیکی و واکنشهای خشن دارد.
رقابت بر رس گرفنت کاغذپران مغلوب یا به گفته عامیانه
«آزاتی» ،غالباً توسط اشخاصی صورت میگیرد که در رقابت
سهیم نبودهاند .بر همین اساس ،هرکسی چانس برابر در
قاپیدن آن را دارد و قانون نانوشتهای هم در این بازی وجود
دارد که هرکسی کاغذپران آزاد شده را بقاپد ،دیگران حق
دخالت ندارند.
هرچند این قسمت ،بازی میتواند آسیبهایی را به همراه
داشته باشد؛ اما میتواند به کودک ،رقابت را یاد دهد .به
این صورت هرکسی بیشرت دویده و جهت باد را دقیقتر در
نظر گرفته باشد ،کاغذپران مغلوب را به دست خواهد آورد؛
اما از آنجایی که اکرث کاغذپرانهای سقوط داده شده
در چهاردیواریهای خانهها سقوط میکند ،میتواند پای
کودکان را به داخل محدودهای بکشاند که بنا بر اصول
اجتامعی وارد شدن به آن منع است .کودک ممکن است از
همینجا شکسنت اصول اجتامعی را یاد بگیرد و در مراحل
بعدی بهراحتی و با اهداف مختلف ،فضای شخصی دیگران
را زیر پا کند.
از جانب دیگر ،در بسیاری موارد ،تار کاغذپرانها به سیمهای
برق گیر میکند .کودکان بدون آنکه معلومات کافی داشته
باشند ،تالش میکنند ،تارهایشان را از سیم برهانند .این
میتواند باعث اتصال سیمها به یکدیگر شده ،باعث قطع
برق شود .نهتنها این؛ بلکه ممکن است باعث برقگرفتگی و
مرگ کودک شود .البته چنین مشکلی در متام شهرهای دنیا
که این بازی رواج دارد ،دیده میشود.
از جانب دیگر؛ چون بعضی کودکان ،از پشتبام به این بازی
میپردازند ،ممکن است باعث افتادن خودشان از پشتبام
به زمین شود.
رویهمرفته ،این بازی اگر با تدابیر احتیاطی انجام شود،
پدیدهی سامل و شادیبخشی است و میتواند مانع منحرف
شدن تعداد زیادی از کودکان ،کمازکم در ماههایی که به
این بازی میپردازند ،شود .با اینهمه ،نهادهای مسئول
دولتی با ساخنت انیمیشنهای تبلیغاتی تا حدودی زیادی
میتوانند ،از آسیبهای این تفریح بکاهند.

ردپای جنگ

هنوز بوی
معصومه عرفان
گزارشگر

شهر ،برای لحظاتی در سکوت فرو رفت؛ اما دیری نگذشت
که سکوت جایش را به صدای آه و نالهای زخمیانی که
به زمین افتاده بودند ،داد .شهر بوی خون میداد ،بوی
بدنهای سوخته و صدای ناله و ضجهشان گوشش را آزار
میداد.
بهسختی دستش را به سمت پایش میکشاند تا از بودن پای
زخمیاش مطمین شود .پایش رس جایش است؛ اما خون
پیرامونش را گرفته و مانند جویی جریان پیدا کرده است.
احسان  11ساله ،با دیدن خون از هوش میرود و حتا قادر
به پیدا کردن پدرش منیشود.
چشامنش را باز میکند ،دود نیست و آسامن نیز سیاه
دیده منیشود .چراغ درازی در انتهای سالون امرجنسی
بهصورت احسان میتابد و او را از درد پایش باخرب میکند.
وقتی پایش رشوع به سوزش میکند آه و ناله میکند .پرس
دیگری که لباس مکتب به تن دارد مانع داد زدنش میشود
و میگوید که آرام باش؛ تنها تو زخمی نشدی.
پرستاری باالی رسش میرسد و با لبخندی که ترس و
اسرتس بههمراه دارد ،میگوید« :به هوش آمدی؟» احسان
رسش را میچرخاند تا از سمت راستش نیز آگاه شود که
درد شدیدی را در ناحیه رسش نیز احساس میکند .رسش
زخمی شده بود و با بانداژ سفیدرنگ دور رسش پیچیده
بودند تا از خونریزی جلوگیری شود.
بهسختی توانست چشامنش را کامالً باز کند .هر بار که به
اطرافش نگاه میکرد ،پدرش را منیدید .نور چراغ میتابید
و او بیشرت اذیت میشد .احساس میکرد متام وجودش و

رسارس سالون شفاخانه بوی خون و دارو میدهد .داکرتان
و پرستاران هر طرف میدویدند تا به زخمیان کمک کنند.
«در آن لحظه اصالً منیدانستم چه خرب است و چرا من
زخمی شدهام؛ اما فقط هامن لحظهای که آسامن را دود
گرفته بود و پاهایم میسوخت بهخوبی بهیاد دارم که
چند دقیقه پیشتر آن با پدرم میوهها را روی کراچی پاک
میکردیم تا مشرتی بیاید».
احسان  11ساله که صنف  5مکتب بود ،پیش از ظهر را با
پدرش در کراچی دستی که داشتند ،میوهفروشی میکرد.
پدر احسان که به گفتهی مادرش  40سال عمر داشت،
صاحب  4فرزند بود که بزرگترین فرزندشان احسان نام
دارد .خانهای دو اتاقه که شیشههای بزرگ و پرنور داشت
و حویلیای که با درخت سیب و زردآلو تزیین شده بود در
منطقه داراالمان از حمزه ،پدر احسان بود.
پس از به قدرت رسیدن حامد کرزی ،حمزه با خانوادهاش از
غزنی به مقصد کابل کوچ میکند.
کابل آن روزها ،پس از سالها جنگ عجیب دیده میشد و
چهرهی شهر کبود و خسته بود .همه با خوشحالی از رسارس
کشور به کابل میآمدند و از آمدن حکومت جدید خوشحال
بودند.
حمزه نیز که تازه ازدواج کرده بود خانهای را برای اولین بار
در منطقهی افشار کرایه میکنند و پس از چند سال زندگی
مشرتک با همرسش ،تعداد خانوادهشان بیشرت میشود.
فرزندانشان به دنیا میآیند و زندگی حمزه و همرسش رنگ
و بوی تازهای میگیرد.
حمزه پس از سالها کارگری ،تصمیم میگیرد تا بساط
میوهفروشی را با کراچی دستیاش بنا کند و هر سحرگاه،

را حس میکنم
پرستاری باالی سرش میرسد و با
لبخندی که ترس و استرس بههمراه
دارد ،میگوید« :به هوش آمدی؟»
احسان سرش را میچرخاند تا از
سمت راستش نیز آگاه شود که
درد شدیدی را در ناحیه سرش نیز
احساس می�کند .سرش زخمی شده
بود و با بانداژ سفیدرنگ دور سرش
�پیچیده بودند تا از خونریزی جلوگیری
شود.
همراه با پرس بزرگش –احسان -با کراچی میوهفروشی
میکنند.
نزدیک به یک ماه میشد که به خانهدیگری کوچ کرده بودند
و جای فروش و کراچیشان نیز دیگر شده بود .پدر و پرس،
هر روز کنار یک دیوار کانکریتی بساط میوهفروشی خود را
برای مشرتیان پهن میکردند.
«یک صبح از خواب بلند شدم وقتی صبحانه میخوردم،
پدرم منیخورد و میگفت که روزه دارد .من خوردم و پدرم
کراچی را تنظیم میکرد.
دقیق یادم منانده؛ اما وقتیکه میخواستیم از رسک
چهارراهی زنبق بگذریم و به مقصد برسیم که ناگهان با یک
صدای وحشتناک به زمین افتادم ».میوهها هر طرف ریخته

بود و احسان که پایش زخمی شده بود یکطرف افتاده بود
و پدرش که خون آهسته و مالیم از کنار شاهرگ گردنش
جریان داشت به روی زمین غلتیده بود .گویا پدر در حال
جان دادن چندین بار احسان را صدا زند هبود اما ...هوای
غبارآلود انتحار هنوز جلوی چشامن احسان هست و او را به
یاد پدرش میاندازد.
پس از پدر ،احسان مجبور به ترک مکتب میشود و برای
یافنت یک لقمه نان به هر دری میزند؛ «هر جای که
میرفتیم برای کار منیگرفتند و میگفتند که خرد هستم
و من مجبور شدم دستفروشی کنم که کجا پیسه داشت و
حتا پیسه جور کردن کراچی را نیز نداشتیم».
پس از انفجار چهارراهی زنبق ،صدها نفر مانند احسان
یا بیپدر شدند ،یا بیمادر و یا بیبرادر و خواهر .شبی
که احسان از درد در شفاخانه امرجنسی ناله میکرد ،از
پدرش بیخرب بود و فکر میکرد که حتامً پدرش زنده است؛
اما صبح زود وقتی مادر و دو خواهرش با گریه و زاری به
مالقاتش میآید ،به رسوصورتشان میزنند و از نبود پدرش
او را باخرب میکنند .احسان منیدانست چه شده و چرا و
چه اتفاقی افتاده است؟ وقتی خرب نبود پدرش را از زبان
بغضآلود مادرش میشنود ،برای ساعاتی از هوش میرود.
پس از بهبودی ،احسان را به خانه میآورند؛ اما هیچچیز
مانند گذشته نبود .اکنون ،پدر مرده و احسان نوجوان،
مرده بزرگ خانواده است« .من حاال  14ساله هستم و در
این سالها احساس میکنم چند بار مردهام ،یکبار حتا
بهخاطر قرضداری قرار بود بهجای پول خواهرم را بربند.
زندگی خیلی سخت است و بعضی وقتها احساس میکنم
که منیتوانم دیگر ادامه دهم».
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هغه ولسوال چې د کورنۍ  27غړي او دند ه یې له السه ورکړل

غالب :مجبورشوی یم چې له طالبانو او داعش د خپلو تېرو کړنو بښنه وغواړم
غالب مجاهد د ننګرهار د غني خیلو ولسوالۍ د ګوالیي سیمې اوسیدونکی دی چې په ځوانۍ کې
یې د شوروي اتحاد د ځواکونو پروړاندې جګړه پيل کړې وه .د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره
کې د غني خېلو ولسوالۍ د امنیې قوماندان په توګه وټاکل شو چې وروسته نړیوالو ځواکونو ونیو او
ګوانتانامو ته یې ولیږداوه هلته یې پینځه کاله تېر کړل.
له زندان څخه تر آزادېدو وروسته یې د حکومت په مالتړ د وسله والو پرضد مبارزه پيل کړه ،د
ولسوال او امنیې د قوماندان په توګه یې دنده اجرا کړې او وروستۍ دنده یې د ننګرهار د شیرزادو د
ولسوال په توګه وه.

نجیب مایار
گزارشگر

د  ۲۰۱۴کال په نیمایي کې د پاکستاني طالبانو
یوه مهم قوماندان حافظ سعیدخان په لومړي
ځل ډیورنډ کرښې ته څېرمه په ننګرهار کې د
داعش د خراسان څانګې جوړېدل اعالن کړل.
حافظ سعید خان د همدې کال په اکتوبر
میاشت کې د تلیفوني خبرو له الرې په عراق او
سوریه کې د داعش له رهبر ابوبکرالبغدادي سره
بیعت وکړ او وروسته د بغدادي له خوا هغه د
داعش د خراسان والیت د امیر په توګه وټاکل
شو.
د داعش خراسان څانګې هم په عراق او سوریه
کې د داعش ډلې له وحشت او بې رحمانه وژنو
په الهام اخیستو سره په ننګرهار کې وحشیانه او
غیرانساني ترهګرو کړنو الس پورې کړ.
دې ډلې چې غړي یې زیاتره د اورکزیو اجنسۍ
اوسیدونکي وو د ننګرهار په هسکه مېنه ،اچین
او کوټ ولسوالیو کې لسګونه ملکي خلک له
دولت سره د همکارې په جرم ووژل.
په اچین کې د داعش پروړاندې مقابله کې یو
هم د هغه وخت د اچین ولسوال غالب مجاهد
و چې د ولسوالۍ د ملکي کارونو ترڅنګ یې د
داعش پروړاندې جګړه کې هم مستقیمه برخه
درلوده.
له هغه وروسته چې په اچین او نورو ولسوالیو
کې د داعش له جنایتونو پرده پورته شوه د
افغانستان دولت د دغې ډلې د جنګیالو پرضد
پراخ عملیات پيل کړل.
غالب مجاهد په هماغه وخت کې د اچین
ولسوال و هغه ځای چې د داعش خراسان ډلې
مرکز بلل کېده.
مجاهد وایي په اچین کې د داعش وحشتونه
ما نړۍ ته وښودل او پروړاندې یې ترهغه پورې
وجنګېدم چې په دغه ولسوالۍ کې یې ماتې
وخوړله.
غالب چې کلونه وړاندې د طالبانو او داعشیانو
پروړاندې په ننګرهار کې خلکو یو«سپر» باله
اوس د ځان د امنیت په اړه اندیښمن دی.
غالب وایي له اوو چاودنو او ځانمرګو بریدونو
روغ وتلی ،خو د ټپونو له امله یې په بدن کې د

نوک په اندازه جوړځای نشته.
د حاجی غالب وروستۍ دنده د ننګرهار د
شیرزادو د ولسوال په توګه وه چې پرځای یې بل
کس د ولسوال په توګه وګومارل شو.
هغه یوازې ولسوال نه بلکې د جګړې په لومړۍ
کرښه کې د داعش پروړاندې د جګړې قومانده
هم پرغاړه اخیستې ده.
هغه په  ۱۳۹۱کال کې د بټي کوټ ولسوال
وګومارل شو هغه وخت دا یوه نا امنه ولسوالي
بلل کیده ،خو غالب په څو میاشتو کې له وسله
والو مخالفینو پاکه کړه.
غالب وایي «:په دنده کې وم چې خبر شوم
ګوښه کړی یې یم ،کورته راغلم او په سبا یې
هرڅه رانه واخیستل ،طالب او داعش ته یې
الس تړلی پریښوم ،هغه طالب او داعش چې د
ننګرهار په هره برخه کې مې مات کړل ،نو اوس
ما چېرته ژوندی پریږدي».
د محاذ ملي ګوند دا پخوانی قوماندان چې له
دولت څخه د دفاع په الره کې یې د خپلې کورنۍ
 ۲۷غړي له السه ورکړي اوس له دولت ګیله من
او حتی په تېرو کړنو پښیمانه ښکاري.
« په یوه ورځ مې د کورنۍ  ۱۷غړي شهیدان
شول ،دوه کلن ماشومان یې راته شهیدان کړل،
دوه وروڼه یې راته شهیدان کړل ،د کورنۍ ټول
 27غړي مې له السه ورکړي ،ټول ژوند مې د

دولت په دفاع کې تېرکړ ،همدا اوس مې الس
کار نه کوي او وس نه لرم چې هند یا بل ځای
کې یې درملنه وکړم ،خو افسوس چې دولت
راسره څه وکړل».
هغه له دولت نهیلی دی او وایي له کوم دلیل
پرته یې ګوښه کړی او که دلیل هم وي ،خو دی
پرې نه دی خبر.
د خدمت سزا دا نه ده!
غالب وایي هغه څه یې چې له دولت سره کړي
سزا یې دا نه ده چې اوس ورکړل شوې او د ده په
وینا « الس او پښې تړلی» هغو کسانو ته سپارل
کیږي چې یو عمر یې پروړاندې جګړه کړې ده
«قرباني مې ورکړې ،طالب او داعش ته مې ماتې
ورکړې ،په اچین ،په بټي کوټ ،چپرهار او نورو
ځایونو کې مې داعش او طالبان مات کړل ،خو
والي مې اوس دغو ډلو ته الس وتړل».
مجاهد وایي داسې ګوښه کول له هېڅ قانون
سره سمون نه خوري او په هیڅ دولت کې نشته،
هغه وایي که یې کوم خیانت کړی وي او یا یې
په اړه خلکو شکایت کړی وي ،نو نورې الرې یې
شته باید عدلي او قضایي ارګانونو ته د نورو
څیړنو او سپیناوي په موخه معرفي شوی وای،
نه داسې چې اوس شوی« د جګړې په لیکه کې
پروت وم چې احوال راغی له دندې ګوښه شوی

یې ،ما هم رابار کړل او کورته راغلم ،په سبایي
هرڅه رانه واخیستل».
د غالب مجاهد دوه زامن هم له ده سره په
اچین او نورو سیمو کې جګړې په کرښه کې وو
چې وایي اوس حتی د ځان د ساتنې امکانات
نلري او له کوره نه شي راوتلی.
غالب مجاهد وایي اوس مجبور دی چې کومې
بلې خوا ته الړشي « چاته مراجعه وکړم ،یا له
طالب او داعش د خپلو تېرو کړنو بښنه وغواړم،
ځکه اوس مې دولت ورته الس او پښې وتړل،
یا به کوم بل هېواد ته ځم له هرڅه یې خالص
کړم».
غالب مجاهد پنځه کاله د ګوانتامو زندان هم
تېرکړی چې تر آزادېدو وروسته یې له دولت سره
همکاري پيل کړې ،خو اوس پښیمانه ښکاري او
وایي هغه کسان چې له ګوانتانامو څخه طالبانو
ته الړل ښه دروند عزت یې وشو اوس هم قطر
کې د طالبانو مشران دي.
مجاهد وایي  «:له هغه ځایه خوشي شوي ټول
کسان قطر او نورو هېوادونو ته الړل ،خو زما ګناه
داوه چې دولت ته راغلم او له دولت سره مې
همکارۍ ته دوام ورکړ ،که نه هغه وخت ټولو
زنداني ملګرو ویل چې له ملحد دولت سره له
همکارۍ تېرشه یوه ورځ به دې پرېږدي».
نوموړی وایي که دی له طالبانو د تېرو کړنو بښنه
وغواړي ،نو له شک پرته په قطر کې میشت
طالب مشران به یې هرکلی وکړي او په ورین
تندي به یې ومني.
هغه د ننګرهار په والي ضیاالحق امرخېل هم
نیوکه کوي چې په وینا یې ټول یې د خپل «بانډ»
کسان ګومارلي«نوي والي ټول د خپل بانډ خلک
راوستي دي ،هغه کسان چې ورسره آشپزان وو
هم اوس یې ګومارلي دي .والي فیسبوکیان
راوستي او هلکان یې راوستي حکومت یې ورته
سپارلی دی ،دا به څنګه ننګرهار وساتي او څنګه
به وطن وساتي».
داعش الهم نه دی مات شوی
غالب مجاهد وایي کله چې دوی د داعش
پروړاندې جنګیدل هغه وخت په جالل آباد او د
ننګرهار په ولسوالیو کې د اوس په پرته امنیت
ښه و ،هغه وایي داعش ته مو په ولسوالیو
کې ماتې ورکړې وه او په ولسوالیو کې ورسره
جنګیدو ،خو اوس داعش په جالل آباد ښار کې
جګړه کوي.
مجاهد وایي «:اوس څه حال دی ،جګړه جالل
آباد ته راغلې او والي حتی د جالل آباد ښار
امنیت هم نشي ساتالی ،قوماندان وژل کیږي،
هېڅوک خوندي نه دي».
د داعش پروړاندې د جګړې دا پخوانی قوماندان
وایي داعش الهم په ننګرهار کې پراخ فعالیت
لري او نه دی مات شوی.
د ننګرهار دا پخوانی مسوول وایي داعشیان
اوس هم شته او فعالیتونه کوي ،دا چې هره
ورځ نیول کیږي همدا د دوی فعالیت او شتون
ښیي« داعش کونړ کې شته ،ننګرهار کې شته
ولسوالیو کې او په جالل آباد ښار کې شته،
چاودنې کوي ،بریدونه کوي او مسوولیت یې
پرغاړه اخلي».
د ننګرهار والي څه وایي؟
د ننګرهار د والي ویاند عطاهللا خوږیاڼی وایي چې
غالب مجاهد وطن ته ریښتینی خدمت کړی او
خپله دنده یې په ښه اخالص او صداقت سرته
رسولې ده.
خوږیاڼي صبح کابل ورځپاڼې ته وویل چې د
مسوولینو ادلون بدلون د حکومت یو اصل دی او
دا د مرکزي ادارې او د ننګرهار د ولسونو غوښتنه
وه چې دا ډول بدلونونه باید رامنځ ته شي.
خوږیاڼي وویل«:یوازې غالب مجاهد نه دی
ګوښه شوی ،بلکې ټول پنځلس ولسواالن بدل
شوي او پرځای یې نوي کسان ګومارل شوي
دي».
د ننګرهارد والي ویاند د مجاهد دا څرګندونې
هم ردوي چې ګنې والي «خپل کسان» په دندو
ګومارلي دي ،هغه وایي ټول نوي ګومارل شوي
کسان د ننګرهار والیت اوسیدونکي دي او والي
له ځان سره له بل ځای نه دي راوستي.
حاجي غالب په شان ډېر کسان چې له دندو
لیرې شوي د خپل ژوند د نه خوندیتوب له امله
وېره لري او وایي پخوا یې هم له طالب او داعش
سره دښمني وه ،خو هغه وخت یې په خپله د
ځان ساتنه کوله او د ځان ساتنې په موخه یې
وسلې لرې ،خو په تش الس څنګه له ځان او
خپلې کورنۍ دفاع وکړي.
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امروز صدمین سالگرد تأسیس روابط دیپلوماتیک بین
ترکیه و افغانستان است .افغانستان امروز در تاریخ ۱
مارچ  ۱۹۲۱میالدی با به امضای پیامن اتفاق ،حکومت
انقره را به رسمیت شناخته است .من اصطالح «حکومت
انقره» را به کار میبرم ،زیرا ترکیه در سال ۱۹۲۳
تأسیس شده و در سالهای قبل از آن ،تحت رهربی
آتاتورک به شکل امتحانی از جانب مجلس بزرگ مردم
ترکیه رهربی شده است که ما آن را حکومت پارملانی و
یا حکومت انقره مینامیم.
بهمنظور تجلیل این روز ،همهساله از  ۱مارچ بهعنوان
روز دوستی ترک و افغان ،هر دو وزارت امور خارجه در
 ۲۴دسامرب  ۲۰۱۰میالدی در استانبول توافقنامه را
امضا کردند.
برای هر دو جانب یک وظیفه اخالقی و تاریخی است
که ارزش و معنای واقعی این پیوند آزمایششده را به
نسلهای جدید بیاموزند .با وجودی که ما از صدمین
سالگرد تأسیس روابط دیپلوماتیک برخورداریم .این
رابطه تنها به قرن گذشته محدود نیست؛ نخستین
ردپای ترکان به قرن دوم قبل از میالد برمیگردد
که ترکان ساکا (ایسکیت) دولت خود را در شامل
افغانستان تأسیس کردند.
به دنبال آن قبیله دیگری از ترکان به نامهای افتالیت،
امپراتوری خود را در قرن پنجم در منطقه تأسیس کردند
که دربرگیرنده مناطق بلخ ،تخار ،کابل ،غزنی ،زابل و
کندهار امروزی است.
افغانستان زمان غزنویان در قرن دهم ،سلجوقیان در
قرن یازدهم و خوارزمشاهیان در قرن دوازدهم ،به یکی
از سکونتگاههای مهم ترکها تبدیل شده بود .به
دنبال اشغال مغولیان در قرن سیزدهم ،ترکها در قرن
 ۱۶و  ،۱۷این بار در زمان بابرشاه ،به اقامت در این
جغرافیا ادامه دادهاند.
تعامل بین ترکها و افغانها در قرن هجدهم همچنان
ادامه داشت که احمدشاه درانی با سلطان مصطفا
سومین عثامنی تبادل نامه کرد و نیز در اواخر قرن
نوزدهم ،هنگامیکه سلطان عبدالحمید عثامنی ،یک
هيئت دیپلوماتیک به افغانستان اعزام کرد.
در اوایل قرن بیستم ،حبیبالله خان ،به پیشنهاد
محمود طرزی ،مشاوران ترک را در متامی عرصههای
زندگی ،به افغانستان دعوت کرد .جای تعجب نیست که
اولین شفاخانه دولتی در سال  ۱۹۱۲میالدی توسط
برخی از این مشاوران تأسیس شد.
در اواخر دهه  ۱۹۱۰میالدی ،دانشجویان افغان که
در آناتولی تحصیل میکردند ،به جنگ استقالل ترکیه
پیوستند و به شهادت رسیدند .زنان افغان نیز با اهدای
زیورات با ارزششان بهخاطر مبارزه استقالل ترکیه ،در
مشکالت مردم ترکیه همدرد شدند.
در سال  ۱۹۲۰میالدی ،جامل پاشا ،یکی از
تأثیرگذارترین رهربان امپراتوری عثامنی به کابل آمد و
یک سال برای نوسازی اردوی افغانستان ماند .آتاتورک،
سخت درگیر جنگ استقالل ترکیه بود و در زمانی که
خواهران و برادران افغان بیشرت از همه به کمک ما نیاز
داشتند ،از اعزام هیئتهای متعددی به افغانستان
متشکل از داکرتان ،افرسان نظامی و معلامن دریغ
نکرد.
جنگهای استقاللطلبانه در اواخر  ۱۹۱۰و اوایل
 ۱۹۲۰میالدی ،هردو ملت ترک و افغان را از نگاه قلبی
و ذهنی باهم نزدیکتر ساخته است.
آنها در همبستگی کامل ،اندوه و خوشیهای مشابه

افغانستان زمان غزنویان در قرن دهم ،سلجوقیان در قرن یازدهم
و خوارزمشاهیان در قرن دوازدهم ،به یکی از سکونتگاههای مهم
ترکها تبدیل شده بود .به دنبال اشغال مغولیان در قرن سیزدهم،
ترکها در قرن  ۱۶و  ،۱۷این بار در زمان بابرشاه ،به اقامت در این
جغرافیا ادامه دادهاند.
تعامل بین ترکها و افغانها در قرن هجدهم همچنان ادامه
داشت که احمدشاه درانی با سلطان مصطفا سومین عثمانی
تبادل نامه کرد و نیز در اواخر قرن نوزدهم ،هنگامیکه سلطان
عبدالحمید عثمانی ،یک هيئت د�یپلوماتیک به افغانستان اعزام
کرد.
اوغوزخانارطغرل-سفریجمهوریترکیهدرافغانستان

صدسالگی روابط دیپلوماتیک
ترکیه و افغانستان

را تجربه کردند .هامنطور که غازی امانالله خان ،در
مراسمی که در  ۱۰اکتوبر  ۱۹۲۲میالدی به مناسبت
پیروزی جنگ استقالل ترکیه در کاخ دلگشا برگزار
کرده بود ،خاطرنشان ساخت« :ترکها و افغانها برادر
هستند .شادی ترکها شادی ما است؛ غم و اندوه آنها
غم و اندوه ماست».
یکی از نخستین قطعنامههایی که توسط حکومت
انقره به تصویب رسید ،در رابطه به گشایش منایندگی
دیپلوماتیک در کابل بود .بر این اساس ،یک افرس ترک
افغانیاالصل ،آقای عبدالرحامن صمدان ،در سال
 ۱۹۲۰میالدی بهعنوان مناینده ترکیه در افغانستان

توظیف شد .ترکیه دومین کشوری بود که افغانستان را
به رسمیت شناخت .همچنان افغانستان دومین کشوری
بود که حکومت انقره را به رسمیت شناخته است.
در  ۱۰جون  ۱۹۲۱میالدی ،سفارت افغانستان در انقره
افتتاح شد و آتاتورک خود پرچم افغانستان را به باالی
قطب برافراشت.
امانالله خان اولین رییس دولت خارجی بود که در ماه
می سال  ۱۹۲۸میالدی به ترکیه سفر کرد .ترکیه نیز
در این سفر اولین توافقنامه همکاری فنی خود را امضا
کرد .همکاری نزدیک ترکیه با افغانستان تا آغاز جنگ
جهانی دوم ادامه داشت .قسمت میانه مرز افغانستان
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و ایران توسط یک کمیسیون از ترکیه در سالهای
 ۱۹۴۵-۱۹۳۴میالدی تنظیم شده است.
هنگامیکه آتاتورک در سال  ۱۹۳۸میالدی درگذشت،
افغانستان تنها کشوری بود که بهطور رسمی عزای یک
هفته را با پرچمهای نیمه برافراشته اعالم کرد.
پس از جنگ جهانی دوم ،ترکیه نقش مهمی در
افغانستان ،در عرصهی ایجاد ساختارهای مدرن دولتی
و نهادهای عامه و عرصههای اداری ،نظامی ،فرهنگی،
آموزشی و صحت ایفا کرده است .این کشور تا دهه
 ۱۹۶۰میالدی به اعزام معلامن ،داکرتان ،افرسان
نظامی و کارشناسان در زمینههای مختلف ادامه داده
است.
سفر ظاهر شاه به ترکیه در تاریخ  ۲۶آگست ۸ -سپتامرب
 ۱۹۵۷میالدی در آن زمانهای گرامی انجام شد.
بهعنوان منایش مشخص حامیت ،نخستوزیر ترکیه
«عدنان مندرس» در تاریخ  ۳۰-۲۶جوالی ۱۹۵۶
میالدی از کابل دیدار کرد و به دنبال آن یک سفر ۱۰
روزه ،رییسجمهور جالل بایار در  ۱۲الی  ۲۲سپتامرب
 ۱۹۵۸میالدی ،از کابل ،کندهار ،هلمند ،کندز و بغالن
داشته است.
این همکاری نزدیک تا زمان اشغال شوروی در سال
 ۱۹۷۹میالدی ادامه داشت .پس از سال ۱۹۸۹
میالدی ،ترکیه از نزدیک درگیری را دنبال کرد و تالش
کرد تا از طریق سفارت خود که تا سال  ۱۹۹۶میالدی
باز بود ،به تالشهای صلح و ثبات کمک کند.
طی  ۱۹سال اخیر ،ترکیه به آموزش افرسان نظامی و
پولیس افغانستان آغاز کرده که تا اکنون  ۵۰۶۱نظامی
و  ۹۹۱۳افرس پولیس را آموزش داده است .امروز ،ترکیه
بیشرتین کمکهای انکشافی را در طول تاریخ خود به
افغانستان ارایه کرده که عمدتاً در عرصههای آموزش،
زیرساختی و صحت است.
افغانها بزرگترین متقاضی و دریافتکننده
بورسیههای تحصیلی ترکیه هستند .در هشت والیت
افغانستان ۲۱ ،مکتب و چهار مرکز آموزشی ترکیه با
 ۷۰۸۰دانشآموز وجود دارد و ما قصد داریم تا مکاتب
جدیدی را در والیتهای دیگر نیز گشایش دهیم.
بهعنوان بخشی از تالشهای ما برای دستیابی به
مناطق مختلف افغانستان ،دومین رسکنسولگری خود را
در ماه جون سال  ۲۰۲۰میالدی در هرات افتتاح کردیم
و آمادهسازیها برای افتتاح کنسولگری سوم در قندهار
در سال جاری ادامه دارد.
افغانستان از چهار دهه بدینسو رنجهای پرشامری
کشیده است .پس از آغاز روند گفتوگوهای صلح
افغانستان در  ۱۲سپتامرب  ۲۰۲۰میالدی ،اکنون یک
فرصت تاریخی برای دستیابی به صلح پیش آمده
است .با اینهمه ،نباید فراموش کنیم که راه صلح
طوالنی و پرچالش است؛ بنابراین ،هدف نهایی نباید
هر صلحی باشد؛ بلکه یک صلح پایدار و دایمیای باشد
که هدف اساسی آن آسایس مردم و رسزمین افغانستان
باشد.
از اینرو ،هر یک از طرفین مسئولیت تاریخی دارند که
این فرصت را از دست ندهند.
ترکیه همیشه طرفدار روند صلح به رهربی و مالکیت
افغانستان بوده است .در این راستا تا زمانی که به کمک
ما نیاز باشد ،آمادهایم تا از برادران افغانستانی خود
پشتیبانی کنیم تا در تالش برای دستیابی به صلح
پایدار مورد استقبال همه اقشار جامعه افغانستان و
بازیگران منطقهای و بیناملللی مشارکت داشته باشیم.

پیشگيــری از بــروز خیانــت در زندگــی مشــترک
مجتباکیهان

زندگی مشرتک یکی بهرتین و خوشآیندترین دورههای
زندگی است؛ اما شامری از زوجها خود را از آن بازداشته
و وارد خیانت به همدیگر میشوند.
عهدشکنی در زندگی مشرتک بهمرور زمان در بعد
ناخودآگاه اتفاق میافتد و بعدها عادی شده و فرد به
آن خو میگیرد.
زمانی که بحث روی خیانت زوجها میشود ،تنها منظور
از خیانت ،برقراری رابطهی جنسی با غیر از همرس
نیست؛ بلکه روابط دیگری که در تعهدهای زوجها وجود
دارند و برخالف آنها عمل میشود ،خود خیانت به
همرس است.
در اینجا نکاتی را بیان میداریم که باعث پایداری
زندگی زناشویی میشود؛ شامری از این نکتهها نیاز
است تا پیش از عروسی در نظر گرفته شود.
• درک دوسویه :در بیشرت حالتها یکی از دو طرف
در موردهای جزیی و کوچک از هم کینه میگیرند و
متنفر میشوند .زندگی باهمی بازی نیست که اگر در
بحثی و موضوعی برنده شوند ،خرسند باشند و اگر برنده

نشوند ،از هم متنفر؛ بنابراین بحثهای بیمفهوم روی
موضوعهای بیارزش و جبههگیریها باعث میشود تا
یکی از دو طرف احساس تنهایی کند و برای فراز از این
تنهایی به فرد سوم پناه بربد.
• تفاوت شخصیت :ما دو نوع معمول شخصیت داریم؛
یکی درونگرا و دوم بیرونگرا؛ ازدواج درونگرا با
بیرونگرا ،اشتباه است؛ چون نوع برقراری ارتباط جنسی
درونگرا با بیرونگرا از هم متفاوت است .درونگرا در
ارتباط جنسی خیلی آرام و راحت است و از ارتباط
جنسی شوخ و هیجانی دوری میگزینند؛ اما برعکس
این بیرون گرا بهدنبال برقراری ارتباط جنسی شوخ و
هیجانی است و به هراندازهای که از ارتباط پرتنش باشد
لذت بیشرتی میبرد.
• همصحبتی :در رابطهی مشرتک هنگامیکه گفتوگو
و تفاهم نباشد و در طول روز دستکم نیم و یا یک
ساعت حرف زده نشود ،اعتامد میان آنها از میان
میرود .بیشرتین زمانها ،حرف نزدن ،ریشه در نداشنت
رضایت پیش از عروسی دارد.
• تفاوتها :هنگامیکه دخرت و پرسی از روی احساسات
و بدون در نظر گرفنت مطابقت دانش ،چهره ،اندام

و اقتصاد هم دیگر عروسی میکنند ،پس از مدتی
احساسات آنها فرو نشسته ،بهدنبال عیبگیری و
عیبیابی همرس خود میشوند.
• طالق :عادی نبودن طالق خود باعث میشود تا فرد به
رشیک زندگیاش خیانت کند .در پی طالق حکمتهای
نهفته است که یکی از هامن حکمتها برطرف شدن
خیانت به همرس است .هنگامیکه دو فرد بهطور مداوم
با همدیگر در هر رشایطی سازگاری ندارند ،بهرتین راه
طالق است.
• دورهی نامزدی؛ خیلیها باور دارند که اگر با فردی
نامزد شدند ،بالفاصله در هر رشایطی با او ازدواج کند،
دورهی نامزدی بهرتین زمان شناخت از همدیگر است،
هنگامیکه در این دوره پی برده میشود که به همدیگر
ساخته نشدهاند و باورهای مشرتکی ندارند ،بهرت است
عروسی انجام نشود.
• احرتام دوسویه :احرتام گذاشنت زن و شوهر به هم
جزو شیرین شدن و عمیق شدن رابطه است .زمانی که
احرتام میان زن و شوهر وجود نداشته باشد ،بیعالقگی
و احساس بد در آنها بروز میکند.
• شک :هنگامیکه فردی با تو ازدواج میکند ،تو را

پذیرفته است و میخواهد با تو زندگی کند ،اگر چنین
منیبود ،با تو ازدواج منیکرد و آزادانه با هرکسی که
خواستشبود رابطه میگرفت؛ زمانی که در هر موردی به
رشیک زندگیات شک کنی ،ممکن است رشیک زندگی
است زودتر وارد رابطه با دیگری شود.
• گزینش همرس :شامری احساساتی عمل کرده و
برای برطرف کردن تنهایی و نیاز جنسی خود عروسی
میکنند ،اگر در عروسی هدف و مقصد ما همین باشد،
ممکن پس از عروسی به خیلی چیزهایی که در مورد
همرس خود فکر نکرده بودیم ،به خواست ما نباشند.
پیشتر یادآور شدم که خیانت به همرس تنها خیانت
جنسی نیست؛ بلکه حرف زدن عاشقانه بهجز همرس،
پنهان کردن روابط کاری با جنسهای مخالف ،بودن در
فکر با فردی که پیش از ازدواج بود ،دیگری را ترجیع
دادن نسبت به همرس (تعریف و متجید از دیگران) و
غیره...
بنابراین ،باید گفت؛ زندگی مشرتک جز اینکه باهم
بودن است ،مسئولیتهایی را در پی دارد که باید آن
را در نظر داشت تا بتوان زندگی مشرتک خوبی برای
هم رقم زد.
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حفظ نیروهای نظامی در
افغانستان و دور زدن زمان
نهایی خروج نیروهای در
ماه می ،طالبان را دوباره به
میدانهای نبرد میکشاند
و دوباره درگیر یک جنگ
بینتیجه میشویم؛ چنانچه
این جنگ تا هنوز بیش از
 ۲تریلیون دالر هزینه مالی
برداشته و  ۲۴۰۰سرباز امریکایی
در آن جان باختهاند.

ویلیامراجر،رییسپالییسانستیتوتچارلیکوچ

منبع:نیویورکتایمز

جو بایدن رییسجمهوری ایاالتمتحدهی امریکا با
یک راهربد از پیش تعریفشده در سیاست خارجی
امریکا مواجه است :سال گذشته ایاالتمتحدهی امریکا
توافقنامه را در دوحه قطر با طالبان به امضا رساند.
به اساس این توافقنامه امریکا تعهد کرده است که تا
اول ماه می سال روان میالدی ،متام نظامیان خود را از
افغانستان بیرون میکند .طالبان نیز وعده سپردهاند
که افغانستان دوباره به مرکز تروریزم بیناملللی مبدل
منیشود که منافع امریکا را تهدید کند.
در حال حارض نزدیک به  ۶۴روز تا ماه می – روزی که
به اساس توافقنامه (امریکا و طالبان) متام نیروهای
امریکایی باید افغانستان را ترک کنند  -باقی مانده است.
کسانی که موافق به امضای توافقنامه با طالبان و
خروج نیروهای امریکایی نبودند ،خواهان حفظ نظامیان
در جنگ افغانستان هستند .استدالل آنان است که
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان برنامهی مبارزه
با تروریزم را در این کشور با شکنندگی مواجه میکند،
دولت شکنندهی افغانستان را تضعیف کرده و ارزشهای
نیمبند ما که در سالهای گذشته به دست آمده است را
تهدید میکنند.
احتامل دارد که جو بایدن این دیدگاه – نگرانیها را رد
کند و برنامهی خروج در ماه می عملی کند .برنامهی
خروج کامل نظامیان از افغانستان راهربدی است که
مزیتهای زیادی برای امریکا دارد؛ زیرا منافع امنیتی
امریکا ،طرفدار ادامهی حضور نظامی این کشور در
افغانستان نیست.
حفظ نیروهای نظامی در افغانستان و دور زدن زمان
نهایی خروج نیروهای در ماه می ،طالبان را دوباره به
میدانهای نربد میکشاند و دوباره درگیر یک جنگ
بینتیجه میشویم؛ چنانچه این جنگ تا هنوز بیش
از  ۲تریلیون دالر هزینه مالی برداشته و  ۲۴۰۰رسباز
امریکایی در آن جان باختهاند.
به نیت هدف قرار دادن شبکه و نهادهای تروریستیای
که قابلیت صدمه زدن به امریکا را داشته باشد ،نیازی به
ایجاد پادگان و حضور نظامی در آن کشور –افغانستان-
نیست.
در کنار آن ،با امضای توافقنامه با طالبان ،ما میتوانیم
امنیت بهرت برای خود ایجاد کنیم .بدون کدام اشتباهی
و بهصورت واضح برای طالبان و حامیان پاکستانیشان
تفهیم کنیم؛ اگر آنان – طالبان و حامیانشان  -توافقنامه

دوشنبه 11حوت 1399

چرا بایدن باید از افغانستان
بيرون شود؟
را نقض کنند و حمالت تروریستی از خاکشان در برابر ما
انجام شود ،با پاسخ و حمالت سنگین نیروهای امریکایی
مواجه خواهند شد.
اگر طالبان بازهم روی تحرکات خود پافشاری کنند،
ایاالتمتحدهی امریکا تصمیم را به مردم افغانستان
واگذار خواهد کرد که در مورد رسنوشت آیندهی کشور
خود تصمیم بگیرند.
تجربه دو دهه گذشته به ما آموخته است که خروج
نیروهای امریکایی به اساس یک آگاهی است؛ چون برای
اعامر روند سیاسی و اجتامعی افغانستان بدون طالبان،
فراتر از تحلیل ما بوده است.
اگر رییسجمهور جو بایدن برای حفظ نیروها در
افغانستان تصمیم بگیرد ،این روی روند گفتوگوهای
صلح تأثیر دارد و این پیام را به دولت افغانستان
میرساند :با متام هزینههای هنگفت ،ما از شام حامیت
میکنیم ،در حالی که این کشور در بخش مبارزه با
تروریزم و فساد موفق عمل نکرده است.
این رویکرد اعتبار جهانی ما را نزد طالبان به پرسش
مواجه میسازد و سنگر را برای گروه تروریستی داغتر
میکند .خروج نیروها بدون اینکه با طالبان در میان

گذاشته شود ،روند خشونتها و حمالت و کشتهها را
افزایش دهد.
ادارهی بایدن ممکن است که به دلیل هراس و ادعای
موجود ،خروج کلی نظامیان را دور بزند؛ اما ممکن است
این به مثابهی از دست دادن فرصت برای افغانستان
باشد.
امریکاییها از رییسجمهوری حامیت خواهند کرد که
برنامهی خروج نظامیان را روی دست بگیرد .بهصورت
ویژه دوسوم مردم عام امریکا از آن حامیت میکنند.
در نظر نگرفنت توافقنامهی خروج نیروها ،ادارهی بایدن
را با انتقاد شدید از جمهوری خواهان نیز مواجه میکند.
کسانی که در زمان دونالد ترامپ خواستار پایان دادن به
جنگهای بیفرجام شدند.
اگر بایدن تصمیم به حفظ نیروها در افغانستان بگیرد،
انتقاد شدید از جمهوریخواهان را بهدنبال خواهد
داشت .چنانچه در  ،۱۹۹۳زمانی که رییسجمهور
بیل کلینتون نیروهای بیشرت به سومالیا اعزام کرد و یا
رییسجمهور اوباما در زمان حاکمیتش به لیبیا فرستاد.
اگر اکنون تصمیم خروج نظامیان از نگاه سیاسی مشکل
به نظر میرسد ،رییسجمهور بایدن ممکن است سال

 ۲۰۲۴را در نظر داشته باشد .در آن صورت او نیز مانند
دونالد ترامپ که در سال  ۲۰۱۹تصمیم گرفت تا به
جنگهای نافرجام نقطهی پایان بگذارد و رسبازان را به
خانه برگرداند ،موردنقد شدید مردم امریکا قرار گرفت.
آقای بایدن با فرستادن نیروهای بیشرت در  ۲۰۰۹به
افغانستان مخالفت کرد و در جریان کارزارهای انتخاباتی
به خربنگار «سیبیاس» گفت؛ این مکلفیت او نبود تا
رسبازان امریکایی را در یک مسیر خطرناک بفرستد که
حقوق برش در افغانستان مصون مباند .این سخنان به
آن میماند که مردم امریکا از رییسجمهور بایدن انتظار
دارند تا جنگ را مسئوالنه پایان دهد.
«سارا کروکا» ،استاد سیاسی در دانشگاه مریلند ،در
کتاب اخیرش– سیاست بومی از پایان جنگها – گفته
است« :رییسجمهور ،رهرب کارکشتهای است و ازنظر
عامهی مردم البته مسئول تنشها اخیر شناخته میشود.
البته او در یک بزنگاه زمانی قرار گرفته تا به تنشها پایان
دهد و با یک جنگ هزینهبردار و ادامهدار مواجه است».
اگر رییسجمهور بایدن تصمیم بگیرد که توافقنامه
خروج نیروها را عملی نکند ،او وارد فاز جدیدی از جنگ
با گروه طالبان خواهد شد .طالبان حمالت خود را دوباره
علیه نیروهای امریکایی آغاز خواهند کرد و ما دوباره وارد
یک دایرهی جنگ خونین که از گذشتگان به ما به میراث
گذاشته شده ،خواهیم شد.
رییسجمهوری ممکن است استدالل کند که ما باید
روی اهداف بزرگ خود که ریشهکن کردن القاعده در
افغانستان است ،بیشرت تأمل کنیم .اسامه را کشتیم و
طالبان را وادار به گفتوگو کردیم و درنتیجه توافقنامهی
دوحه به دست آمد .بایدن دو انتخاب دارد؛ برنامهی
خروج ترامپ را عملی کند یا جنگ بایدن را به دوش
بکشد و تصمیم دقیق معلوم دار است.

آگاهی از کجا میآید؟
داکرتصمدعلیمرادی

بخش نخست
اگر از شام بخواهند که آگاهی را با یک شکل نشان
دهید ،تصویر یک چراغ را خواهید کشید .چراکه آگاهی بر
حقیقت روشنی میاندازد و باعث دیدن آن میشود .هرچه
آگاهی بیشرت ،عمق دید بیشرت .این عمق دید به آدم توان
دیدن حقایق پنهان را میدهد .دیدنی که با درک کردن
همراه است و نام آن را بصیرت گذاشتهاند .کافی است
که گفتههای قبلی را برعکس کنیم تا معنی عدم آگاهی
را بفهمیم .عدم آگاهی یعنی ندیدن حقایق آشکار .وقتی
جمعیت کالنی از یک جامعه حقایق آشکار را نبینند ،چه
اتفاقی خواهد افتاد؟ برای ما که شاهد چنین جامعهای
هستیم فهم مسئله آسان است.
البته آگاهی و ناآگاهی حد و مرزی ندارد .برای همین هم
برای خوشبختی و بدبختی جامعه ،حدی وجود ندارد.
منظور ما از جامعهی آگاه ،جامعهای در مسیر کسب
آگاهی است وگرنه هیچ جامعهای کامالً آگاه نیست .وقتی
به جامعهای نسبت ناآگاه را میدهیم منظور این است که
در مسیر آگاهی روان نیست.
در مورد انسان نیز چنین است .مسیر آگاهی طوالنی
است و راهی بیپایان است .انسان هیچگاه کامالً بیدار
و هوشیار نخواهد شد .آگاهتر شدن هامنقدر سخت
است که بیدار شدن از خواب عمیق صدساله .انسان در
خواب ،عالقهای به بیدار شدن ندارد .چرا بهدنبال آگاهی
و هوشیاری روان شود وقتیکه به خواب بودن خودآگاه
نیست! هامنا ما همه در خوابیم ولی نه به یک اندازه! آنکه
بیدارتر است وظیفه دارد تا دلسوز باشد و دیگری را با
مهربانی بیدار کند و با زبان خودش هوشیار کند .چراکه
دیگری این چراغ را برای دیدن حقیقت در اختیار ندارد.
رشد مغز و آگاه شدن
حتامً متوجه شدهاید که هرگونه از حیوانات رفتار مخصوص
به خود را بروز میدهد؛ اما رفتار انسانها با یکدیگر بسیار
متفاوت است .علم اعصاب بهخوبی دلیل این تفاوت را
برای ما توضیح میدهد .مغز حیوانات از بدو تولد تا حد
زیادی رشد یافته است و حیوانات از نظر ژنتیکی بهصورت

برنامهریزیشده به دنیا میآیند تا رفتار مخصوص به خود
را از بدو تولد بروز دهند؛ اما مغز انسان در بدو تولد رشد
نیافته است .مسیرهای عصبی و ارتباطات بین حجرات
عصبی محدود بوده و فقط برخی نیازهای حیاتی را
پشتیبانی میکنند ،مثل تنفس ،گریه ،شناخنت چهره،
مکیدن و فهم زبانی .تا  9ماهگی ارتباطات بین حجرات
عصبی بسیار افزایش یافته و تواناییهای عصبی بیشرت
میشوند .به ارتباطات یا اتصاالت بین حجرات عصبی
«سیناپس» میگویند .تعداد ،قوام و چگونگی سیناپسها
عملکردهای عصبی را شکل میدهند؛ یعنی مغز برای
خود مدلهای تحلیلی و مسیرهای تفکر میسازد تا

مسیر آگاهی طولانی است و
پایان است .انسان
راهی بی
ً
هیچگاه کامال بیدار و هوشیار
نخواهد شد .آگاهتر شدن
همانقدر سخت است که
بیدار شدن از خواب عمیق
صدساله .انسان در خواب،
عالقهای به بیدار شدن ندارد.
چرا بهدنبال آگاهی و هوشیاری
روان شود وقتیکه به خواب
بودن خودآگاه نیست! همانا ما
همه در خوابیم ولی نه به یک
اندازه!
بتواند دادههای دریافتی را تحلیل کند .مسیر تفکر و
رفتار ما متأثر از مسیرهای عصبی شکل یافته در طول
زندگی است .تعداد سیناپسها در مغز در دوسالگی
حتی از سیناپسها در مغز بالغین هم بیشرت است؛ اما
این ارتباطات عصبی هنوز قوام نیافتهاند و تا سن بلوغ
بهتدریج تعداد آنها کم شده و سیناپسهای باقی مانده

قوام مییابند ،یعنی ارتباطات بین حجرات عصبی محکم
میشوند و مسیرهای عصبی تکامل مییابند.
این دانش مهم که علم اعصاب در اختیار ما قرار میدهد،
یکی از اساسات علوم آموزشی و تربیتی است .همچنین به
درک رفتارهای فردی و رفتارهای اجتامعی کمک میکند.
چراکه تفکر و رفتار متفاوت در بین ما انسانها تا حد
زیادی ناشی از تفاوت در مسیرهای عصبی و یا مدلهای
عصبی است .مسیرهایی که در مغز ما متأثر از محیط
خانواده ،تربیت ،آموزش و بسرت فرهنگی جامعه شکل و
قوام پیدا میکنند .به این ترتیب «آگاهی جمعی» بهعنوان
عاملی که بر بسرت فرهنگی ،آموزش و تربیت خانوادگی
تأثیرگذار است ،نقش خود را در رشد مغزی ما نشان
میدهد.
نکته مهم دیگر اینکه بر اساس این دانش ،بیشرت
سیناپسها در دوران طفولیت ایجاد میشوند و مسیرهای
عصبی تا سن بلوغ تکامل مییابند .بعد از سن بلوغ
قابلیت ایجاد سیناپسهای جدید یا قوام مسیرهای عصبی
کاهش مییابد .پس تربیت دوران کودکی در شکلگیری
رفتار انسان نقش اساسی دارد .رفتارهایی که باعث
خوشبختی یا بدبختی یک جامعه خواهند شد .انسانها
با رفتارهای نامتعادل اجتامعی یا رفتارهای بیامرگونه،
توانایی آموزشوپرورش اطفال را بهطور مطلوب ندارند .این
چرخه معیوب یکی از دالیل وضعیت فعلی جامعه ما است.
کسانی که این دانش پایه را درک میکنند باید انرژی
خود را رصف آموزش و تربیت اطفال منایند .نهادهای
آموزشی را برای تربیت معلمین و نوآوری در آموزش را ایجاد
منایند .چون آموزشوپرورش با آگاهی جمعی در تعامل
است ،اینگونه تالشها در سطح کالن میتواند آگاهی
جمعی را در طول یک نسل متحول کند و چرخه معیوب
«انسان ناآگاه – آموزش بدوی – انسان ناآگاه» را بشکند.
عوامل مؤثر بر آگاهی
عوامل مؤثر بر آگاهی بهقدری زیادند که از حوصله این
مقاله خارج است .در واقع هر چیزی که دریافت حسی
شود و یا به آن فکر شود میتواند بر آگاهی مؤثر باشد.
آموزشوپرورش که با تفکر ،نوآوری و خالقیت همراه شود

تأثیر شگفتانگیزی بر کسب آگاهی دارد .چنانکه نور
چراغ آگاهی توان روشن کردن دوردستها را پیدا میکند
و انسان دوراندیش قادر به گرفنت تصمیامت نجاتبخش
برای خود و برشیت میشود .البته برعکس آنهم میتواند
اتفاق افتد؛ یعنی آموزشوپرورشی که با تقلید همراه شود و
از عقل تجربی تهی شود ،چراغ آگاهی را خاموش میکند.
چنانکه انسان حتی پیش روی خود را هم منیبیند.
تأثیر هرن ،ادبیات ،موسیقی ،فلسفه و علوم تجربی بر
کسب آگاهی بر اندیشمندان واضح است؛ اما برخی
عوامل مثل «مرگ» کمرت شناخته شدهاند .لذا میخواهم
از مرگاندیشی بهعنوان یک مثال چند سطری بنویسم
تا ذهنامن در مسیر انکشاف آگاهی قدری پیشتر رود.
مرگ بخشی از چرخه هستی است که بدون آن زندگی
معنی خود را از دست خواهد داد .یا اینکه معنی زندگی
بدون مرگ بهکلی عوض خواهد شد .مرگ در طول تاریخ
انسان را به جستجوی معنی کشانده است .در واقع مرگ
یک عنرص قوی معنویت است .همین جستجوی معنی و
معنی سازی میتواند انسان را آگاهتر کند .با مرگاندیشی
ذهن انسان از زندان زمان و مکان فراتر میرود .این شیوه
تفکر میتواند سطح آگاهی را نسبت به چیستی زندگی
افزایش دهد.
اینکه چگونه و از چه زاویهای به مرگ بیاندیشیم تا بهرت
زندگی کنیم ،سوالی مهم در آموزشوپرورش است.
شناخنت بدن بهعنوان یک ماشین که روزی از کار خواهد
افتاد ،بر رفتار فردی مؤثر است .جستجوی معنی زندگی و
مأنوس شدن با مرگ جسامنی بهمثابه مرحلهای از زندگی،
بر رفتار اجتامعی نیز تأثیرگذار است؛ اما در دنیای آموزش
به این موضوع از دید روانشناسانه پرداخته نشده است.
در برخی موقعیتها مرگ هراسی ممکن است رفتار
ناآگاهانه را تشویق کند .از همین نکته ،طالبان و
دهشتافکنان برای ترساندن مردم و تحمیل نسخه خود
بر جامعه سود میبرند .آیا بخشی از مشکالت اجتامعی ما
مربوط به آموزش معنای مرگ به اطفال میشود؟ آیا باید
در مرگاندیشی خود تجدیدنظر کنیم و علمیتر به این
موضوع بپردازیم؟ پیشنهاد میکنم که معلمین و والدین
بر اساس نظر روانشناسان به این موضوع بپردازند.
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انس حقانی :ما هوا�پیمای بدون سرنشین و موشک داریم!
انس حقانی ،از اعضای رهربی گروه طالبان و شبکهی
حقانی ،هشدار داده است که لغو توافقنامهی قطر،
عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.
انس حقانی ،ناوقت روز شنبه ( 9حوت) ،در برگهی
تویرتش نوشت« :الفهای ادارهی امریکا و ناتو روی
انگیزهی ما تاثیر ندارد ۱۵ .سال پیش ما با امکانات
ناچیز نظامی جنگ را آغاز کردیم؛ اما امروز ما تجهیزات
نظامی فراوانی به شمول تکنالوژی ،هواپیامی بدون
رسنشین و موشک داریم .در این فرصت چنان بجنگیم
که در گذشته ندیده باشید و آرزوی گذشته را کنید».
به گفتهی او ،گروه طالبان هیچ توافقی را نقض نکرده؛
اما امریکا همواره این کار را انجام داده و طالبان دیگر
منیتوانند ادامهی نقض توافقنامهی قطر را تحمل

کنند.
انس حقانی افزوده است« :رهربی ما گفتهاند که
جنگجویان هیچ خشونتی را مرتکب نشوند ،اما اگر
توافقنامه لغو شود ،پیام ما به جامعهی جهانی خیلی
روشن خواهد بود».
توافقنامهی قطر ،در دهم حوت سال گذشتهی هجری
خورشیدی ،میان امریکا و طالبان به امضا رسید.
در این توافقنامه ،طالبان تعهد کردند که از حمله
بر نیروهای خارجی خودداری کرده و خشونتها را
کاهش میدهند .طالبان تعهد کردند که رابطهی شان
با سایر گروههای تروریستی به ویژه القاعده را قطع
کرده و با دولت افغانستان وارد گفتوگو خواهند شد.
از سویی هم ،بر اساس این توافقنامه ،دولت امریکا

خبرونه

نیز تعهد کرد که تا ماه می سال روان میالدی ،متام
رسبازانش را از افغانستان بیرون میکند.
افزایش خشونتها ،عدم قطع رابطه با سایر گروههای
تروریستی و عدم پابندی به گفتوگوهای صلح از سوی
طالبان ،سبب شد تا دولت جدید امریکا به رهربی جو
بایدن ،توافقنامهی قطر را مورد بررسی قرار دهد.
جـو بایـدن ،رییسجمهـور امریـکا ،گفتـه اسـت
کـه میتوانـد جـدول خـروج رسبـازان امریکایـی از
افغانسـتان در مـاه مـی سـال روان میلادی را کنـار
بگـذارد .ینـس اسـتولتنربگ ،دبیـر کل ناتو نیـز ،گفته
اسـت کـه خـروج عجوالنـه از افغانسـتان نگرانکننـده
اسـت و سـبب قـوت گرفتن گروههـای تروریسـتی
خواهـد شـد.

دولت :در انتظار صلح ،وقت ضایع شده است /طالبان :بدیلی برای توافقنامهی دوحه وجود ندارد
همزمان با یکسالگی امضای توافقنامهی قطر
میان امریکا و طالبان ،رحمتالله اندر ،سخنگوی
دفرت شورای امنیت ملی ،گفته است که این
توافقنامه ،تنها برای ایاالت متحده آتشبس را
تضمین کرد و مردم افغانستان هنوز هم با قتل و
وحشت دستوپنجه نرم میکنند.
آقای اندر ،روز یکشنبه ( 10حوت) ،در برگهی
تویرتش نوشت« :توقعی که مردم از امضای
توافقنامهی قطر داشتند ،برآورده نشد .این
توافقنامه تنها برای امریکا آتشبس را تضمین
کرد .رابطهی طالبان با مردم افغانستان ،هنوز هم
به قتل ،غارت ،ترور و وحشت محدود است».
به گفتهی او ،از این به بعد نیز هیچ امیدی به
توافقنامهی قطر وجود ندارد؛ زیرا طالبان روند
گفتوگوهای صلح را با کندی مواجه کردهاند.
آقای اندر افزوده است« :اگر از دیدگاه افغانستان
به توافقنامهی قطر دیده شود ،زمان به امید
برقراری صلح به هدر رفته ،به مردم تلفات سنگین

جانی و مالی وارد شده و در کل افغانستان تخریب
شده است».
از سویی هم ،گروه طالبان روز یکشنبه (10
حوت) ،با نرش اعالمیهای به مناسبت یکسالگی
امضای توافقنامهی قطر ،گفته است که این گروه
به متام محتویات این توافقنامه ،متعهد بوده و
دولت امریکا نیز باید در این زمینه پابند باشد.
گروه طالبان ،گفته است ،رهایی زندانیان
باقیمانده و حذف نام اعضای رهربی این گروه
از فهرست سیاه سازمان ملل متحد ،از موارد مهم
توافقنامهی قطر بوده که تا اکنون عملی نشده
است.
در اعالمیه آمده است که تطبیق توافقنامهی قطر،
راه عملی را برای برقراری امنیت در افغانستان
هموار میکند و تالش برای راه بدیل ،به ناکامی
میانجامد .گروه طالبان ،گفته است که با وجود
برخی کمبودیها ،اما باز هم توافقنامهی قطر به
سمت مثبتی در حرکت است.

در اعالمیه آمده است« :بخش زیادی از نیروهای
خارجی ،افغانستان را ترک کردهاند و نیروهای
باقیمانده نیز باید در زمان تعیینشده این کشور
را ترک کنند».
گروه طالبان ،گفته است که کشور قطر ،شورای
امنیت و متام کشورها و ناظران بیناملللیای که
در مراسم امضای توافقنامه قطر اشرتاک داشتند،
مسئولیت تطبیق کامل این توافقنامه را به عهده
دارند و باید در این زمینه کار کنند.
توافقنامهی قطر ،یک سال پیش میان امریکا و
طالبان امضا شد .حکومت جدید امریکا به رهربی
جو بایدن ،گروه طالبان را به نقض توافقنامهی
قطر متهم کرده و در حال بازنگری این توافقنامه
است.
اخیرا بسیاری از مقامهای امریکایی ،گفتهاند که
خروج از افغانستان در ماه می سال روان میالدی،
ممکن نیست و عواقب بدی در پی خواهد داشت.

دور جدید سفرهای زلمی خلیلزاد برای تسهیل روند صلح افغانستان آغاز شد
همزمان با یکسالگی امضای توافقنامهی قطر ،زملی
خلیلزاد ،اولین دور سفرهای خود را به عنوان منایندهی
ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای صلح افغانستان در
ادارهی جو بایدن ،آغاز کرده است.
منابع گفتهاند که آقای خلیلزاد در حال حارض در
آملان به رس میبرد و انتظار میرود در روزهای آینده ،به
قطر ،افغانستان ،پاکستان ،امارات و کشورهای منطقه
سفر کند.
در همین حال ،وزارت دولت در امور صلح ،از آغاز دور
جدید سفرهای آقای خلیلزاد به منظور تسهیل روند
صلح ،ابراز خوشبینی کرده است.
سیدسعادت منصور نادری ،وزیر دولت در امور
صلح ،میگوید« :ما از آغاز دور جدید سفرهای آقای

خلیلزاد استقبال میکنیم .ایاالت متحده یک رشیک
اسرتاتژیک خوب برای افغانستان است و امیدواریم
این سفر در تسهیل روند صلح در افغانستان موثر واقع
شود».
از سویی هم ،گروه طالبان در اعالمیهای به مناسبت
یک ساله شدن امضای توافقنامهی قطر ،از دولت
امریکا خواسته است تا به این توافقنامه پابند باشد و
بر اساس آن ،زندانیان باقیمانده را آزاد و نام اعضای
رهربی این گروه را از فهرست سیاه سازمان ملل متحد
بیرون کند.
این در حالی است که دور دوم گفتوگوهای صلح،
بیش از یکونیم ماه پیش در قطر آغاز شد؛ اما از آن
زمان تا اکنون ،هیچ نشست رسمیای میان دو طرف

برگزار نشد .در این مدت ،هیئت طالبان سفرهایی به
ایران ،روسیه و ترکمنستان داشت .با این همه ،دوشنبه
شب ( ۴حوت) ،روسا و برخی از اعضای هیئتهای دو
طرف ،پس از گذشت چندین هفته با هم دیدار کرده و
در بارهی آجندای گفتوگوها صحبت کردند.
عبدالله عبدالله ،رییس شورای عالی مصالحهی ملی،
گفته است که طرفهای گفتوگوکننده در روزهای
اخیر ،متاسهایی داشتهاند؛ اما توقع مردم افغانستان
هنوز هم برآورده نشده است.
آقای عبدالله ،با اشاره به آمار بلند ترورهای هدفمند،
خشونتها و جنگ در افغانستان ،تاکید کرده که
نیاز است تا هرچه زودتر ،آتشبس برقرار شده و
گفتوگوهای صلح ترسیع شود.

چین چهارصد هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک می�کند
وزارت صحت ،اعالم کرده است که دولت چین ،چهار
صد هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک
میکند.
در اعالمیهای که روز یکشنبه ( 10حوت) ،از سوی
وزارت صحت منترش شده ،آمده است که وانگ یو ،سفیر
چین در کابل ،در دیدار با وحید مجروح ،رسپرست این
وزارت ،از کمک دوصد هزار دوز دیگر واکسین کرونا به
دولت افغانستان خرب داده است .پیش از این ،دولت
چین گفته بود که دوصد هزار دوز واکسین کرونا به
دولت افغانستان کمک خواهد کرد .با این حال ،در

اعالمیهی وزارت صحت آمده است که به دلیل تقاضای
دولت ،قرار است دولت چین دوصد هزار دوز دیگر
واکسین کرونا به افغانستان کمک کند.
وحید مجروح ،رسپرست وزارت صحت ،از کمک چین
قدردانی کرده و واکسین کرونا را یکی از نیازهای مهم
سکتور صحت در مهار ویروس کرونا خوانده است.
پیش از این ،دولت هند نیز  500هزار دوز واکسین
کرونا به دولت افغانستان کمک کرده که روند تطبیق
آن چند روز پیش آغاز شد .این مقدار واکسین به 250
هزار نفر تزریق خواهد شد .دولت افغانستان گفته است

که در مرحلهی نخست؛ کارمندان صحی ،نیروهای
دفاعی و امنیتی و خربنگاران واکسین کرونا دریافت
خواهند کرد .رییسجمهور غنی ،در مراسم آغاز روند
تطبیق واکسین کرونا در افغانستان ،گفت که دولت
تالش خواهد کرد تا در مرحلهی دوم ،برای  ۴۰درصد
شهروندان افغانستان واکسین کرونا فراهم کند.
تا اکنون 55733 ،فرد مبتال به ویروس کرونا در
افغانستان شناسایی شده است که از این میان ،بیش
از  49هزار نفر بهبود یافت ه و  2444نفر دیگر جان
باخته است.

امرالله صالح :فعالیت حزب التحریر در افغانستان غیرقانونی است
امرالله صالح ،معاون اول ریاستجمهوری ،میگوید که
حزب التحریر ،در وزارت عدلیه ثبت نیست و به همین
دلیل ،این حزب حق تجمع و تبلیغ را تا زمانی که ثبت
و راجسرت نشود ،ندارد .آقای صالح ،روز یکشنبه (10
حوت) ،در برگهی فیسبوکش نوشت« :حزب التحریر را
دولت افغانستان به رسمیت منیشناسد و تا زمانی که
این معضلهی حقوقی حل نشود ،هر نوع فعالیت از نام

و نشانی این شبکهی مجهول ،غیرقانونی خواهد بود».
به گفتهی او ،شامری از فعاالن حزب التحریر ،تبانی
نزدیک فکری با گروههای تروریستی دارند .آقای
صالح گفته که قرار است در آیندهی نزدیک ،پالیسی
چگونگی برخورد حقوقی و قانونی با فعاالن حزب
التحریر مورد بحث قرار گیرد .او افزوده است« :پس تا
آن زمان یک بار دیگر به کسانی که خود را متعلق حزب
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التحریر میدانند ،رسانیده میشود که دست از تبلیغ
ضد نظام و فعالیت بردارند».
حزب التحریر از سال  ۲۰۰۳به این طرف ،به گونهی
غیرقانونی در افغانستان فعالیت میکند .هرچند بارها
مقامهای دولتی افغانستان ،حزب التحریر را تروریستی
خواندهاند؛ اما تا اکنون هیچ کاری برای جلوگیری از
فعالیت این حزب انجام نشده است.

اته زره روغتیایي کارکوونکي
واکسین شول
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ،په هیواد کې د کرونا ویروس ضد
واکسین د تطبیق بهیر روان دی او تر اوسه څه باندې  ۸۲۰۶روغتیايي کار
کوونکي واکسین شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې خربپاڼې په خپرولو رسه
ویيل دا روغتیايي کار کوونکي په  ۳۴والیتونو کې واکسین شوي دي.
خربپاڼه وایي د روغتیايي کار کوونکو ترڅنګ د کرونا ویروس ضد واکسین
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د رسنیو کارکوونکو ته هم ورکول کیږي
چې دقیق شمېریې روښانه نه دی.
د عامې روغتیا وزارت ویيل چې د هند مرسته شوی ۵۰۰زره ډوزه کرونا ضد
واکسین رسه به ۲۵۰زره کسان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په هېواد کې
 ۱۹کسان په کرونا ویروس اخته شوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په دې رسه په ټول هېواد کې په کرونا ویروس د
اخته کسانو شمېر ۵۵۷۳۳کسانو ته رسیږي.
دا وزارت وایي په دې موده کې د کرونا ویروس له امله یو تن مړشوی چې
په دې رسه په هېواد کې د کرونا ویروس له امله د ټولو مړو شویو کسانو
شمېر  ۲۴۴۴کسو ته رسیږي.

بامیانو کې دوه نیم میلیونه
نیالګي کینول کیږي
په بامیان والیت کې به سږکال دوه میلیونه او  ۵۰۰زره مېوه لرونکي او
زینتي نیالګي وکرل يش .د بامیانو وايل سیدانور رحمتي وایي دا نیالګي د
بامیانو په ښار او ولسوالیو کې کینول کیږي.
رحمتي چې د چاپیریال ساتنې کمیټې د غړو ادارو د استازو په دوهمه ناسته
کې یې ګډون کړی و وویل :د نیالګیو د کینولو دود باید تقویه يش او ټولې
دولتي ادارې او خلک باید د ښار په سمسورتیا کې ونډه واخيل.
نوموړي وویل« :سږکال په پام کې ده د بامیان والیت په مرکز او ولسوالیو
کې دوه میلیونه او  ۵۰۰زره بېالبېل نیالګي کینول يش».
د بامیان د محيل مسوولینو په وینا دا نیالګي به د والیت مقام په رهربۍ د
چاپیریال ساتنې ریاست په همغږۍ رسه د ښاروالۍ ،پوهنتون ،د ښځو چارو
 ،پوهنې او عامې روغتیا ریاستونو ،د ولسوالیو د کارمندانو ،نړیوالو او کورنیو
موسسواو وليس پرمختیایي شوراګانو له خوا کینول يش.

سمنګان کې د هنجې کروندې
 ۷۰زره هکتارو ته رسیږي
سمنګان د هېواد په هغو والیتونو کې راځي چې د هنجې ډېرې للمې
ځمکې لري .د سمنګان د کرنې ،اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست وایي په
دغه والیت کې په  ۱۹زره او  ۷۰۲هکتاره ځمکه للمه هنجه کرل شوې ده.
د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رییس عبدالرحامن ارغندیوال وایي پردې
رسبېره لسګونه زره هکتاره نوره د اوبو پرځمکه هم هنجه کرل شوې ده.
ارغندیوال وایي یوازې په تېرکال کې په دغه والیت کې د للمې هنجې ۷۰۰
هکتاره کروندې رغول شوې او پر هغو  ۸۰۰کسانو کرنیز د هنجې اړوند
وسایل ویشل شوي چې په دې برخه کې فعالیت کوي.
هغه وایي سږکال هم د سمنګان په دوو ولسوالیو کې د هنجې په کروندګرو
د تخم په ګډون پنځلس ډوله بیالبیل کرنیز وسایل ویشل شوي دي.
د سمنګان د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د هنجې کروندې هرکال د
ډېرېدو په حال کې دي او ډېرو کسانو دې کارته مخه کړې ده.
دا مسوولین د خلکو د لېوالتیا المل د هنجې له پاره ښه بازار او د دولت
پاملرنه ګڼي او وایي ترالسه شوې هنجه هرکال هند ته صادریږي او ښه
ګټه ترالسه کوي.
د افغانستان په شامل بلخ ،بغالن ،سمنګان او نورو والیتونو کې هنجه ډېره
کرل کیږي .کروند ګروایي د هنجې کرلو ته د خلکو د لېوالتیا المل دادی
چې دا نبات لږو اوبو ته اړتیا لري او د پرسيل او اوړي بارانونه یې هم
خړوبوالی يش.
بـل المـل یـې دادی چـې هـم پـه للمـي بڼـه کـرل کیـږي او هـم د اوبـو
پرځمکـه.
د کرنـې او مالـدارۍ وزارت د مالوماتـو لـه مخې په سـمنګان کـې په ۱۳۹۹
کال کـې د هنجـې کرونـدې شـاوخوا اویـا زره هکتاره ځمکې ته رسـیږي.
هنجـه د افغانسـتان پـه مهمـو صـادرايت طبـي بوتـو کـې راځـي چـې پـه
وروسـتیو کلونـو کـې یـې کـر تـه ډېـره پاملرنـه شـوې ده.
د کرنـې او مالـدارۍ وزارت د شـمېرو لـه مخـې لـه  ۱۳۹۳کال را په دیخوا د
هنجـې کرلـو تـه ځانګړی پام شـوی دی.
ویـل کیـږي د هېـواد پـه شمال کـې پـه هرجریـب ځمکـه لـه کـرل شـوې
هنجـې څخـه
 ۱۰۰ډالـره خالـص عایـد ترالسـه کیـږي .د افغانسـتان څخه دېـره هنجه هند
تـه صادریږي.
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نـامـه

بشریاحمدموسوی

آقای کابلوف!
از آنجایی که اظهارات شام را درباره پیشآمدها و
تحوالت منطقه ،بهویژه افغانستان با ارزش میپندارم و نیز
گفتههای اخیر شام در دیدار از پاکستان و پشتیبانی از
حکومت موقت در افغانستان ،مرا واداشت تا این دلنوشته
کوتاه را در قالب یک نامه برای شام بنویسم.
برای من جای تأسف است که چنین اظهارنظری بسرت
سخن را میسازد؛ وگرنه افغانستان و روسیه مشرتکات
فراوانی دارد که میتواند فرصتساز تعمیق در روابط
دو کشور و دو ملت باشد؛ اما برآیند جانبداری شام از
حکومت عبوری –موقت -جز فرصتسوزی نیست.
مردم افغانستان تجربهی حکومت موقت را دارند .باز
ماندن از کاروان تجدد و پیرشفت ،ویران شدن زیربناها،
آوارگی و بیچارگی میلیونها شهروند ،جنگهای ویرانگر
و دنبالهدار ،فزونی خشم و نفرت و بیسوادی از نشانهها
و بقایای حکومتهای موقت است که هنوز هم چنگ
در گریبان جامعهی ما دارد و آرامش را از شهروندان
افغانستان گرفته است.
کودکی را تصور کنید که در برابر دیدگانش عزیزان
خود را از دست میدهد ،خانوادهای که یگانه فرزند و
نانآورش کشته میشود ،همرسی که پیکر بیجان شوهر
را برایش آوردهاند و هامنند اینها ،دهها رخداد جانسوز
دیگر ،از واقعیتهای امروز افغانستان است که ریشه در
حکومتهای موقت دیروز و موقتخواهان امروز دارد .این
رنجهایی است که هر روز مردم ما با آن دستوپنجه نرم
میکنند.
هر کس که از مهرورزی و انسانیت بهرهای برده باشد،
خواستار چنین رنجی چه در افغانستان و چه در هر
نقطهای از جهان ،نیست .رنجهای امروز اگر زمینهی

نامهی دانشجوی افغان در مسکو به فرستادهی پوتین در امور افغانستان
ساخنت فردایِ بهرت را فراهم نسازد ،به یادمانهایی تلخ
و بیارزش تنزیل خواهد کرد .بیایید در کنار افغانستان
که در خط نخست مبارزه با تروریسم سد محکمی ساخته
است ،بایستید و یکجا مانع بیراهههایی شوید که
افغانستان و جهان را در معرض خطر تروریسم قرار داده
است.
جناب ضمیر کابلوف!
درست است که امروز تروریسم دشمن مشرتک همهی
ما است؛ اما الزم است بدانید که ناامنی و اضطرابی
که شام در حمله انتحاری  ۲۰۱۱در فرودگاه دَما ِددُوا
( ،)Аэропорт Домодедовоحمله سال ۲۰۱۳
به ترمینل مسافربری «والگاگراد» و حمله تروریستی ۲۰۱۷
در مرتوی شهر سنپرتزبورگ در روسیه تجربه کردید،
با رنجی که هر روز مردم ما در افغانستان طی سالهای
متامدی تحمل میکنند دو تفاوت دارد :نخست اینکه؛
افغانستان در ابعادی بهمراتب گسرتدهتر ،در حجمی
انبوهتر و به مدت بسیار طوالنیتر قربانی دحشتافکنی
و خشونت است .دوم؛ دریغا که این خشونتها ،همواره
از سوی برخی از کشورهای منطقه به روشهای گوناگون
پشتیبانی شده است .امروز کمرت کسی از نقش پاکستان
در تقویت و تسلیح طالبان بیاطالع است.
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آقای کابلوف!
من امیدوارم که دیدگاه شام که گویا برپایی حکومت موقت
و رشیک شدن طالبان در قدرت راه چارهی افغانستان
است ،تغییر کند؛ ذهنیتی که در صورت تحقق ،از یکسو
به زیان افغانستان متام خواهد شد و از سوی دیگر آتش آن
دامن کشورهای منطقه و جهان ،ازجمله روسیه را خواهد
گرفت.
اشتباه بزرگ در مبارزه با تروریسم رویکرد واکنشی است
و هر حرکت هیجانی و شتابزده به زیان همگان متام
خواهد شد.
تروریسم دشمن مشرتک همه است .هامنطور که
رییسجمهور پوتین در جلسه  ۲۴فربوری امسال (رسویس
امنیت فدرال روسیه) از تروریسم بهعنوان بزرگترین
تهدید برای جهان نام برد ،افغانستان در خط نخست نربد
با تروریسم جهانی قرار دارد .این پیکار هر روز از نیروهای
قهرمان امنیتی و مردم عزیز ما قربانی میگیرد .بگذارید
مردم خود رسنوشتشان را تعیین کنند و این حق اساسی
و بنیادین برای آنها محفوظ مباند.
آقای کابلوف!
حکومت موقت امتداد اختناق و استبداد دوره طالبانی
است .مردم افغانستان بههیچوجه حارض به تکرار و تحمل

آن دورهی سیاه و نکبتبار نیستند.
در دوره طالبان ،نظامی وجود نداشت و متام آزادیهای
مدنی و شهروندی از مردم سلب شده و زنان و اقلیتها ،از
اساسیترین حقوقشان که حق تعلیم و کار است محروم
شده بودند .قانون بهوسیله دره و شالق تطبیق میشد و
مخالفان رژیم را یا اعدام میکردند و یا هم به حبس و
بند میکشیدند .این گروه با زبان جهان امروز آشنا نبوده
و با تجدد و توسعه رس ستیز داشتند .آنها بسیاری از
میراثهای فرهنگی و تاریخی کشور را نابود کرده و به روی
هرن و هرنمند تیغ میکشیدند.
افغانستان امروز اما از نظم و نظام برخوردار است و از
رهگذر آن به دستآوردهای چشمگیری رسیده است.
ارتش منظم ،نهادهای حکومتی و ادارات دولتی ،رسانهها،
آزادی بیان ،کرثتگرایی ،مشارکت سیاسی و اجتامعی
زنان و دهها منونهی دیگر از دستآوردهای نظام امروز
افغانستان است.
مردم افغانستان بههیچعنوان حارض به معامله بر رس این
ارزشها که نظام جمهوری اسالمی افغانستان شاکله آن
را میسازد ،نیستند و هیچ قدرتی هم حق معامله بر رس
آن را ندارد.
جناب کابلوف!
از اقامت من در مسکو یک و نیم سال میگذرد .روسیه
کشوری رسدسیر اما مردمان دوستداشتنی و خونگرمی
دارد .مردمان زحمتکش ،وطندوست و اهل علم و ادب
که رسزمین مادریشان را مثل خانوادهی خود دوست
دارند .از جنگ بیزارند و صلحخواهی را میشود در رفتار و
گفتار آنها مشاهده کرد.
من در طول یکونیم سال گذشته همیشه از مهامننوازی
ِ
رفاقت صمیامنه دوستان روسیام شگفتزده شدهام.
و
جاهای باستانی و فرهنگی روسیه دیدهام و ادبیات
کالسیک روسیه برایم لذتبخش است .ادبیاتی که
شالودهی آن خیر و صلحخواهی برای عموم جهان است.
منونهای از این صلحجویی را در شعر خانم اولگا مسلووا
میتوان یافت:
جنگ در جهان بس است
رسبازها و کودکان کشته میشوند
مادران گریه میکنند ،گریه میکنند
آدم دلش میخواهد فریاد بکشد
مردم ،بایستید!
جنگ را خامته بدهید
با ارزش زندگی کنید
طبیعت و کرهی زمین میمیرد
چگونه شام چنین میپسندید
جنگ درد ،مرگ و اشک است
بگذارید که در روی زمین صلح و دوستی باشد
بگذارید که آفتاب درخشان بر همگان بتابد
و جنگ هرگز و در هیچ جا نباشد.
در پایان ،متنا دارم تا از رصاحت بیان که الزمهی اهمیت
باالی موضوع بود آزردهخاطر نشده باشید .بهمنایندگی
جوانان و مردم افغانستان برای روسیهی بزرگ و مردم
بیدار و صلحطلب کشور شام ،آرزوی موفقیت ،سعادت و
سالمتی دارم.
حامد خاوری
عکاس

