
For every child,
a safe & secure learning space
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آینده تعلیمی تانرا چگونه انتظار دارید؟

د ماشومانو نړیواله ورځی ټولو ماشومانو ته مبارکی وایم

تعلیم و تربیه جز از نیازهای 

جامعه است و اولین چیزی که 

برای یک دانش اموز مهم است 

ارامش روانی می باشد. 

 راشه راشه الس می واخله زه ددې دور منصور یم
فاطمه خوشحال پالره ما هم مکتب ته بوزه، خیر خیر دی که دې لوری یم

د ماللې لیسې د ۱۰ ټولګي زده کونکې، کندهار    

رحیمه هاشمی  
متعلم صنف دوازدهم مکتب چهاردار، والیت دایکندی   

زهره وکیلی، صنف هفتم، والیت بامیان 

زینب، د بی بی هوا ښوونځي زده کونکې 

کلـــه چی زه یو ښـــه کار وکړم، نو تاســـی ما تشـــویق 

کـــړی او د جایـــزی پـــه ډول څه راکړی، خیـــر دی که 

د جایـــزه وړه هم نـــه وی خو کله چی اشـــتباه وکړم، 

نـــو مه مـــی ډبوی، پـــه نرمـــه لهجه مـــی و پوهاوه. 

درس ویلـــو په خواکـــی د تفریح فرصت هـــم را کړه. 

د اشـــتباه کولـــو  پـــه وخت داســـی نومونـــه چی ما 

زوروی مـــه را باندی ایـــږده، دبیلګی پـــه ډول، ته کم 

عقـــل یی، تـــه په څه نـــه پوهیږی، پـــه ځانګړی ډول 

د نـــورو په وړانـــدی، خو کلـــه چی زه ځانتـــه وم نو 

بیا زمـــا اشـــتباه را په ګوته کـــړه، او الرښـــودنه راته 

وکړه تـــر څو زه پـــه راتلونکی کی ورته اشـــتباه تکرار 

بنـــده بـــه عنـــوان یـــک طفل 

افغان بـــه اینـــده تعلیمی خود 

فوق العـــاده امیـــد وار بوده و 

انتظـــار واقع شـــدن یـــک فرد 

فـــوق العاده مفیـــد و پرتالش را 

در عرصه هـــای مختلف جامعه 

از خود دارم ،بنـــا براین خواهان 

یک رسی امکانات اموزشـــی بهرت 

زه زینبـــه یم د جالل اباد د ښـــار د 

بی بی هوا د ښـــوونځي زده کونکی 

زه ال تر اوســـه یوازی د ۱۱ کالو یم، 

یانـــی ډیـــره وړه یم، خو پـــر الره 

ښـــوونځي ته ډیـــره ډاریـــږم، ځکه 

چی پـــه ښـــوونځی کی ځـــان امن 

نه بـــومل، بس یوازی دوی غوښـــتنی 

نکړم. یـــوه وړه کیســـه: یو وقـــت په یـــوه کلی کی 

یوی کورنـــۍ ژوند کاوه، په دی کورنـــۍ کی مور، پالر 

او یـــو زوی او یوه لـــور وه. دی پالر خپـــل زوی چی 

کلـــه د ۷ کلونو ســـو، نو سمدالســـه یی په ښـــوونځي 

کی شـــامل کړ او هـــره ورځ به یی ښـــوونځی ته ووړ، 

خـــو رسه لـــه دی چی لوری یـــی تر زوی مـــره وه، 

هغه یی ښـــوونځي تـــه نـــه پریښـــوده، او ویل یی، 

د لـــور تعلیـــم معنی نلـــری. لوریی ډیره خپـــه وه، او 

زوریدله. نجلـــی پریکړه وکړه تر څو خپـــل اواز د پالر 

تـــر غوږو ورســـوی. یـــوه ورځ یی خپل پالرته داســـی 

وویل:

و مکان مناســـب و اساتید مجرب 

بـــرای مکاتـــب و ســـایر مراکز 

باشد  تا  هســـتم.  نیز  اموزشـــی 

دولت بـــا رسمایه گـــذاری روی 

اطفـــال امروز یک نســـل جوان 

پرتـــالش ،جنبـــش گـــر و فعال 

را بـــرای فـــردای کشـــور به بار 

. ورد بیا

لـــرم. کیدای ســـی زموږ ښـــوونځي 

په امن کـــی وســـاتی، او بل دا چی 

کیدای ســـی د هغه ماشـــومان رسه 

چی تر اوســـه د ښـــوونځي د باندی 

دی مرســـته وکړی چی ښوونځي ته 

پيدا کړی. الس رســـی 
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ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  کابل:  ۸صبح، 
می گوید، اطمینان ندارد که مذاکرات دوحه به 

نتیجه ای برسد.
بیست وهفتم  سه شنبه،  روز  که  خالد  اسداهلل 
عنوان  به  را  خود  کاری  برنامه های  عقرب 
نامزدوزیر وزارت دفاع ملی به مجلس نماینده گان 
ارائه می کرد، گفت هیچ اراده ای در نزد طالبان 

برای »صلح و کاهش خشونت« دیده نمی شود.
مطمین  که  گفت  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست 
او  برسد.  نتیجه  به  صلح  مذاکرات  که  نیست 
معنای  به  او  اظهارات  این  که  کرد  تأکید  اما 
مخالفت با صلح نیست؛ زیرا تنها نیروی منظم 
که می تواند از پایداری صلح حفاظت کند، ارتش 

است.
خالد تأکید کرد که هیچ نشانه ای برای صلح در 
نزد حامیان بین المللی و منطقه ای طالبان نیز 

دیده نشده است.
از  حمایت  و  آموزش  مراکز  هنوز  او،  گفته  به 
و  کراچی  میرانشاه،  کویته،  در  طالبان  گروه 
الهور پاکستان فعال است و زخمیان این گروه 

در این مراکز درمان می شوند.
خالد از جانب دیگر تأکید کرد که »مزاحمت ها 
سال  جریان  در  قطر  مذاکرات  محدودیت«  و 
گذشته، سبب شد که نیروهای ارتش با دست  

۸صبح، کابل: موزیم بریتانیا ۱۱ اثر باستانی را به 
سفارت افغانستان در لندن سپرده است.

طبق اعالم سفارت افغانستان در لندن، این آثار 
بریتانیا ضبط شده بود و  از سوی پولیس مرزی 

متعلق به افغانستان است.
سفارت افغانستان در بریتانیا گفته است که ۱۱ 
در  مدتی  برای  است،  گرفته  تحویل  که  را  اثری 
و  شد  خواهد  گذاشته  نمایش  به  بریتانیا  موزیم 

سپس دوباره به افغانستان منتقل می شود.
بریتانیا  در  افغانستان  سفارت  که  است  گفتنی 
سال گذشته نیز اعالم کرده بود که مجسمه معبد 

باز عمل نتواند.
رهایی صدها  و  ولسوالی  نُه  بازپس گیری  از  او 
زندانی طالبان به عنوان دست آوردهای نیروهای 

امنیتی در جریان سال گذشته یاد کرد.
اسداهلل خالد گفت که طالبان برنامه داشتند تا 
چند والیت را سقوط بدهند که  از آن جلوگیری 

شد.
خالد با اشاره به گزارش ها درباره خروج نیروهای 
امریکایی از کشور افزود که همه این نیروها از 

افغانستان خارج نمی شوند.
به گفته خالد، احتمال این که شمار نیروهای 

خارجی کاهش و یا افزایش یابد، وجود دارد.
سرپرست وزارت دفاع ملی با بیان این که ۹۶ 
درصد عملیات نظامی توسط نیروهای امنیتی 
ارتش  که  گفت  می شود،  مدیریت  و  رهبری 

آماده دفاع مستقالنه از کشور است.
امنیتی حدود ۶۰  نیروهای  که  خالد می گوید 
درصد خاک کشور را تحت پوشش پهبادی قرار 

داده و کنترل می کنند.
او هم چنان گفت که تجهیزات و وسایل ارتش 
هواپیماهای  خالد،  گفته  به  می شود.  عصری 
روسی ارتش جایش را به هواپیماهای امریکایی 
می دهد و تعهد وجود دارد که این هواپیماها تا 

سال ۲۰۲۴ به ارتش کمک شود.

سرخ کوتل، شاهکار باستانی کشور، از بریتانیا باز 
گردانده می شود. این مجسمه جز ۱۱ اثری است 

که سفارت افغانستان تحویل گرفته است.
مجسمه معبد سرخ کوتل که حدود ۳۰ سال قبل 
از کابل سرقت شده بود، در بریتانیا پیدا شده است.
زرد  رنگ  به  گاو  دو  شده  حکاکی  مجسمه  این 
اثر  این  است.  میالدی  دوم  قرن  مربوط  روشن، 
ارزشمند تاریخی در دهه ۱۹۵۰ از منطقه سرخ 
برخی  طبق  است.  شده  کشف  بغالن  در  کوتل 
کوشانی ها  دوره  مربوط  مجسمه  این  تحقیقات 

بوده است.

 

 

دعوت  به  است  قرار  پاکستان،  نخست وزیر  خان،  عمران  ارگ،  اعالم  طبق 
رسمی محمداشرف غنی در هفته ی جاری به افغانستان سفر کند. بحث با 
مقامات افغان روی بهبود و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور 
و روند صلح افغانستان از اهداف عمده ی سفر خان به کابل عنوان شده است. 
این اولین سفر عمران خان از زمان به قدرت رسیدن او در سال ۱۳۹7 به 

افغانستان است.
محمداشرف غنی دست کم سه بار از عمران خان برای سفر به افغانستان دعوت 
کرده است. غنی و عمران خان هم چنان دو بار از نزدیک با یک دیگر دیدار 
کرده اند. نخستین دیدار آن ها در ماه جوزای ۱۳۹8 در حاشیه ی چهاردهمین 
اجالس سران سازمان همکاری های اسالمی در شهر مکه ی عربستان سعودی 
انجام شد. یک ماه بعد )ششم سرطان ۱۳۹8(، محمداشرف غنی به دعوت 
رسمی دولت پاکستان به اسالم آباد رفت و با رییس جمهور، نخست وزیر و 
وزیر خارجه ی این کشور دیدار کرد. محور بحث های غنی و خان در این 

دیدارها اتصال منطقه ای، تجارت و ترانزیت، امنیت و صلح بوده است.
رییس جمهور غنی در نخستین تماس تلفنی که با خان پس از پیروزی او 
در انتخابات پارلمانی پاکستان داشت، در صفحه ی توییترش نوشت که آن ها 
با یک دیگر توافق کرده اند که بر »گذشته غلبه کنند« و برای روابط سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی دو کشور »اساس تازه« بگذارند. او بعدتر در دیداری که 
با خان در مکه داشت، نسبت به امکان »تحول تاریخی« در روابط افغانستان 
و پاکستان ابراز خوش بینی کرد. نخستین دیدار آن ها از سوی زلمی خلیل زاد، 
نماینده ی ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان، برای صلح در منطقه و روابط 

دو کشور مهم توصیف شد.
غنی و خان دست کم چهار بار در جریان دو سال اخیر با یک دیگر گفت وگوی 
در  آن ها  پیروزی  به  مربوط  آن ها  تلفنی  تماس  دو  داده اند.  انجام  تلفنی 
انتخابات های دو کشور بوده است. یک تماس تلفنی آن ها پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان انجام شد که غنی طی آن تماس خواستار اعمال 
فشار پاکستان بر طالبان برای برگزاری این انتخابات در فضای امن، شده 
بود. تماس تلفنی اخیر غنی و خان در ماه میزان امسال پیش از سفر عبداهلل 
عبداهلل به پاکستان، با محوریت بحث روی همکاری های آن کشور در زمینه ی 

صلح افغانستان، صورت گرفت.
خان در مدتی که به نخست وزیری پاکستان رسیده است، دست کم دوبار 
اظهارات جنجالی در قبال افغانستان داشته است. البته این اظهارات او به 
زمانی تعلق داشت که هنوز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار نشده 
بود و مذاکرات بین امریکا و طالبان در جریان بود. خان در حوت ۱۳۹7 در 
حالی که حکومت وحدت ملی در افغانستان روی کار بود، گفته بود که قرار 
است در آینده ی نزدیک »حکومت جدیدی« در افغانستان تشکیل شود. به 
گفته ی او، این »حکومت جدید« از کل مردم افغانستان نماینده گی خواهد 
بعدتر در  بود.  را روشن نکرده  این حکومت  او سازوکار تشکیل  البته  کرد. 
ماه حمل ۱۳۹8حکومت وحدت ملی به ریاست محمداشرف غنی را مانع 
اصلی در برابر روند صلح افغانستان توصیف کرد. خان گفته بود که به نظر 
او، راه حل احتمالی برای عبور از این مانع، تشکیل »حکومت موقت« و سپس 
برگزاری انتخابات در این کشور است. این اظهارات نخست وزیر پاکستان، با 
واکنش های منفی در داخل افغانستان روبه رو شد. او در پی این واکنش ها، 
تصریح کرد که قصد دخالت در امور افغانستان را ندارد و این حرف ها صرفاً 
»مشوره ی برادرانه« بود که در آینده از دادن چنین مشوره ای پرهیز خواهد 

کرد.
از جانب دیگر، با وجود این تماس ها و دیدارها، روابط دو کشور تاکنون با 
نوعی از سوء تفاهم و بدبینی توأم با اتهام متقابل، همراه بوده است. همین 
در  برنامه هایش  ارایه ی  هنگام  ملی،  دفاع  نامزدوزیر  خالد،  اسداهلل  دیروز، 
مجلس نماینده گان، اعالم کرد که پاکستان هنوز هم پناه گاه امن طالبان 
است و حمایت های این کشور از جنگ این گروه قطع نشده است. پیش از آن 
مقامات نظامی پاکستان، ادعا کرده بودند که شبه نظامیان مخالف دولت این 
کشور در خاک افغانستان به سر می برند و علیه مواضع نیروها و تأسیسات 

دولتی پاکستان از خاک افغانستان دست به حمله می زنند.
در کنار این اتهامات، سران افغانستان و پاکستان از مخالفان سیاسی یک دیگر 
اعتراضات »جنبش تحفظ  از  باری محمداشرف غنی  نیز حمایت کرده اند. 
پشتون ها« در پاکستان اعالم حمایت کرد که با واکنش تند سران آن کشور 
و  احزاب  با  را  گفت وگو  باب  اخیراً  پاکستان  شکل،  همین  به  شد.  روبه رو 
چهره های سیاسی افغانستان که اغلب منتقد حکومت هستند، باز کرده است. 
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی و لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ی 
ملی از چهره هایی هستند که در صف مخالفان سیاسی حکومت کنونی قرار 
دارند و اخیراً مهمان پاکستانی ها بوده اند. اکنون بیم آن می رود که پاکستان 
با برقراری رابطه با این چهره ها و احزاب سیاسی افغانستان، مسیر مذاکرات 
صلح را طوری تغییر بدهد که نقش حکومت مرکزی افغانستان در آن کاماًل 

صفر شود.
البته آن چه پاکستان از مذاکرات صلح انتظار دارد را عمران خان در ماه جاری 
)عقرب( در مصاحبه با مجله ی اشپیگل مطرح کرده است. او در این مصاحبه 
گفت که منافع پاکستان در افغانستان آن است که دولت آینده ی کابل به 
هند اجازه حمله علیه خاک پاکستان را ندهد. خان تأکید کرد که پاکستان 

غیر از این، دیگر هیچ ترجیحی در افغانستان ندارد.
خان با چنین نگاه و روی کردی، قرار است به افغانستان سفر و با غنی دیدار 
کند. با توجه به این که حکومت کنونی افغانستان با تشکیل حکومت موقت، 
قطع و یا تحدید روابط چندجانبه اش با هند و عدم همکاری با پشتون های 
آن سوی خط دیورند مخالف بوده است، بعید است که سفر خان تغییری 
از  این که سه بار سفر غنی به اسالم آباد  بیاورد. کما  در مناسبات دو کشور 
سال ۲۰۱۴ تاکنون نیز نتوانسته است باعث تغییر در مناسبات دو کشور 
مشکالت  دالیل  به  همسایه  کشور  دو  این  بین  بی اعتمادی  فضای  شود. 
مرزی و تنش تاریخی بین آن ها، آن قدر عمیق و پیچیده است که سخت 
است در پی این سفرها رفع شود. با این وجود، ادامه ی این رفت وآمدها و 
استمرار گفت وگوها بین دو کشور، کمک خواهد کرد تا کمی از میزان این 
بی اعتمادی ها کاسته شود و خصومت سیاسی دو کشور به نفع همکاری های 
اقتصادی و روابط آینده محور بین آن ها در درازمدت تغییر کند. بنابراین، این 
سه هدف اشرف غنی )غلبه بر گذشته، گذاشتن اساس تازه و تحول تاریخی 

در روابط دو کشور( در کوتاه مدت برآورده نخواهد شد.

مسأله ی افغانستان و پاکستان با 
سفرهای تشریفاتی حل نمی شود چهار شنبه
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اسداهلل خالد: مطمین نیستیم که مذاکرات 
صلح به نتیجه ای برسد

دبیر کل ناتو: 
حتا با کاهش سربازان 

امریکایی به مأموریت ما در 
افغانستان ادامه می دهیم

موزیم بریتانیا ۱۱ اثر باستانی قاچاق شده ی 
افغانستان را تحویل داد

درباره  گزارش ها  نشر  از  پس  کابل:  ۸صبح، 
نیروهای  از  بخشی  زودهنگام  خروج  احتمال 
امریکایی از افغانستان به دستور رییس جمهور 
اعالم کرد که هرنوع  ناتو  دبیر کل  این کشور، 
خروج شتاب زده هزینه سنگین را در پی خواهد 

داشت.
پیمان  سازمان  کل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس 
سه شنبه،  روز  ناتو  یا  شمالی  اتالنتیک 
بیست وهفتم عقرب با نشر بیانیه ای گفته است 
که حتا با کاهش شمار سربازان امریکایی، ناتو 
به مأموریت خود برای آموزش، مشورت و کمک 

به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد.
به گفته او، ناتو متعهد است که بودجه نیروهای 
میالدی   ۲۰۲۴ سال  تا  را  افغانستان  امنیتی 

تمویل کند.
امریکا عضو کلیدی ناتو است. رسانه ها گزارش 
امریکایی  سربازان  شمار  است  قرار  که  داده اند 
از پنج هزار تن به دو هزار و ۵۰۰ تن کاهش 
یابد. انتظار می رود که دستور خروج این شمار 
دونالد  سوی  از  زودی  به  امریکایی  سربازان  از 

ترمپ، رییس جمهور امریکا صادر شود.
با این حال، دبیر کل ناتو گفته است: »ما اکنون 
با یک تصمیم دشوار روبه رو هستیم. تقریباً ۲۰ 
سال است که در افغانستان حضور داریم و هیچ 
عضو ناتو نمی خواهد بیش از زمان الزم بماند، اما 
در عین حال هزینه ترک زودهنگام یا به طریق 

غیرهم آهنگ می تواند بسیار گزاف باشد.«
هنوز  افغانستان  استولتنبرگ،  ینس  باور  به 
تروریستان  برای  امنی  مکان  به  می تواند  هم 
علیه  کشور  این  خاک  از  و  بدل  بین المللی 
کشورهای عضو ناتو استفاده شود. او تأکید کرده 
خالفت  تا  کرد  خواهد  تالش  داعش  که  است 
در  عراق،  و  سوریه  در  را  خود  رفته  دست  از 

افغانستان بازسازی کند.
با این حال، دبیر کل ناتو تأکید کرده است که 
و  رفتند  افغانستان  به  ناتو یک جا  اعضای  همه 

یک جا نیز ترک می کنند.
دارد.  افغانستان  در  نیرو  هزار   ۱۲ حدود  ناتو 

بیش تر این نیروها متعلق به امریکا است.
خروج سربازان امریکایی از افغانستان که بخشی 
از تعهد این کشور در توافق نامه دوحه است، در 

کابل نیز واکنش هایی در پی داشته است.
و  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  خالد،  اسداهلل 
جمهوری  ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
نیروهای  زودهنگام  خروج  گزارش  به  اشاره  با 
امریکایی از توانایی نیروهای امنیتی افغانستان 

یاد کرده اند.
افزایش  خالد گفته است که احتمال کاهش و 
نیروهای امریکایی وجود دارد، اما خروج کامل 
جمهوری  ریاست  سخنگوی  نمی گیرد.  صورت 
با  افغانستان  همکاری  که  است  گفته  نیز 

متحدانش ادامه خواهد یافت.

که  می گوید  فاریاب  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
طالبان  شده  بمب گذاری  موتر  انفجار  پی  در 
خسارت  والیت  این  قیصار  ولسوالی  مرکز  در 

هنگفت مالی به مردم وارد شده است.
فاریاب،  پولیس  سخنگوی  یورش،  عبدالکریم 
روزنامه  به  عقرب،  بیست وهفتم  سه شنبه،  روز 
 ۱۰:۰۰ ساعت  طالبان  گروه  که  گفت  8صبح 
شب گذشته موتر بمب گذاری شده را در درون 

بازار در مرکز ولسوالی قیصار انفجار داده است.
یورش گفت که در این حمله به کسی آسیب 
 ۱۰۰ از  بیش  اموال  اما  است،  نرسیده  جانی 

دکان دار نابود شده است.

موتربمب  انفجار  از  پیش  یورش،  گفته  دوشنبه شب به   ۹:۳۰ ساعت  امنیتی  نیروهای 
حمله طالبان را عقب زدند و تلفات سنگین به 

این گروه در ولسوالی قیصار وارد شده بود.
حمله  که  گفت  فاریاب  پولیس  سخنگوی 
شکست  از  پس  ساعت  نیم  طالبان  موتربمب 

طالبان در قیصار صورت گرفت.
گروه طالبان در این باره چیزی نگفته است.

شاهد  اخیر  روزهای  در  شمال  در  فاریاب 
جنگ های شدید بوده است.

بمب گذاری شده  موتر  با  این، طالبان  از  پیش 
است به ولسوالی المار فاریاب حمله کرده بودند. 

در این حمله چهار سرباز پولیس کشته شدند.

انفجار موتربمب در ولسوالی قیصار فاریاب اموال ۱۰۰ دکان دار را نابود کرد



روند ارایه برنامه های نامزدوزیران 
کسب  برای  مجلس  به 
سه شنبه،  روز  اعتماد،  رای 
ادامه  عقرب،  بیست وهفتم 
روند،  این  دوم  روز  در  یافت. 
ملی،  دفاع  وزارت های  نامزدان 
در  عدلیه  و  عالی  تحصیالت 

نشست عمومی مجلس حضور یافتند. 
ملی،  دفاع  وزارت  نامزد  خالد،  اسداهلل  روز،  این  در 
»اصالحی«،  بخش  سه  در  را  کاری اش  برنامه های 
مجلس  به  نیروها«  »تجهیز  و  تربیت«  و  »تعلیم 
نماینده گان ارایه کرد. وی بر اصالح سیستم در وزارت 
دفاع ملی تاکید کرد و گفت که برای محود فساد و 
ملی،  اردوی  صفوف  در  خیالی  نیروی  از  جلوگیری 
هم چنان  و  کرده  دیجیتالی  را  دفاع  وزارت  سیستم 
تغییر و تبدیلی افسران براساس یک نظم استوار شده 
در  »رینجر«  قطعه ی  ایجاد  به  وی  ضمن  در  است. 
قول اردوها اشاره کرد و گفت که این قطعه پس از این 
به شکل کماندوها تربیت و تجهیز می شود و می تواند 

عملیات پیچیده را در زون ها انجام دهد. 
در  عالی،  تحصیالت  وزارت  نامزد  بصیر،  عباس 
مجلس  به  آینده اش  برنامه های  و  دست آوردها  مورد 
معلومات داد. او هرچند از دست آوردهای این وزارت 
ابراز خرسندی کرد، اما آن را بسنده ندانست؛ زیرا به 
گفته ی وی، کیفیت تحصیالت عالی در کشور پایین 
است و باید نصاب تحصیلی برای بلند بردن کیفیت، 
بازنگری شود. او تصریح کرد که روی سیستم تحصیلی 
تحصیلی  نهادهای  و  شده  سرمایه گذاری  باید  کشور 

خصوصی نیز حمایت شود. 
فضل احمد معنوی، نامزد وزارت عدلیه، نیز برنامه هایش 
را به مجلس ارایه کرد. او گفت که سیستم قانون گذاری 
به گونه ی کالسیک و قدیمی است و باید به روز شود. 
آقای معنوی بر ایجاد اداره حقوق تاکید کرد تا بخش 
بزرگ مشکالت مردم از طریق میانجی گری حل شده 

و به ترتیب کار محاکم کم تر  شود. 
ارایه برنامه های نامزدوزیران به مجلس اما با بی نظمی 
سخن های  بارها  بود.  همراه  نماینده گان  از  برخی 
اما  می شد،  قطع  مجلس  اعضای  توسط  نامزدوزیران 
و  نظم  رعایت  به  را  نماینده گان  این  رییس مجلس، 

اصول دعوت می کرد. 
برنامه های شان  دیگر  نامزدوزیر  چهار  فردا  است  قرار 
را به مجلس ارایه کنند و در ادامه، اعضای مجلس در 
مورد گذاشتن صندوق رای برای ۱۰ نامزدوزیر تصمیم 

خواهند گرفت. 

خالد: قطعات جدید زیر نام »رنجر« در چوکات 
قول اردو ایجاد می شوند

اسداهلل خالد، نامزدوزیر وزارت دفاع ملی، هنگام ارایه 
برنامه هایش به مجلس نماینده گان به کار کردهای اردو 
در چند سال گذشته اشاره کرد. او گفت که در یک ونیم 

و  سرما  فصل  آغاز  با  هم زمان 
احتمال »برف باری سنگین« در 
والیت غور، مقام های محلی و 
فعاالن مدنی این والیت از وقوع 
»فاجعه انسانی« نگران هستند. 
اداره محلی غور می پذیرد که بسته 
شدن مسیر اصلی بزرگ راه هرات 
- غور به دلیل تخریب پل »کمینج« و تهدیدهای طالبان، 
احتمال دارد در فصل سرما سبب قطع ارتباط این والیت 

با هرات شود.
ریاست فواید عامه غور نیز می گوید که به دلیل مسدود 
بودن راه اصلی غور - هرات، برای پاک کاری مسیر »کوتل 
می کند،  وصل  هرات  به  را  غور  که  دیگری  راه  غوک«، 
به  و  نمی شود  گرفته  کار  سنگین وزن  ماشین آالت  از 
هنگام  مواصالتی  راه  این  مسیر،  بودن  دلیل دشوارگذر 

برف باری ها مسدود خواهد شد.
کنش گران مدنی غور هم تاکید دارند که از بهار سال روان 
نگرانی  بارها  از تخریب پل »کمینج«  خورشیدی، پس 
مقام های  با  را  سرما  فصل  در  انسانی«  »فاجعه  بروز  از 
محلی غور، معاونت اول ریاست جمهوری، اعضای مجلس 
در  جمهوری  ریاست  و  عامه  فواید  وزارت  نماینده گان، 

میان گذاشتند، اما به این مساله توجه نشد.
وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث به تازه گی از 
تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی مرتبط به بارش برف 
این  که  افزود  و  داد  خبر  کشور  والیت  در ۲۵  باران  و 
والیت ها در زمستان پیش رو، روزهای سختی را تجربه 
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آقای خالد هم چنان به تجهیز نیروهای هوایی کشور 
اشاره کرد و گفت که قرار است تا سال ۲۰۲۴ تعدادی 
هلیکوپتر جدید در اختیار این نیروها قرار گیرد. افزون 
بر این، اسداهلل خالد بیان کرد که در سال آینده به 
منابع  هم چنان خشکاندن  و  شاهراه ها  امنیت  تامین 
قطع  آن ها  منابع  و  توجه  بیش  تر  طالبان  عایداتی 

می شود. 

عالی  تحصیالت  کیفیت  برای  است  نیاز  بصیر: 
تالش شود 

عباس بصیر، نامزدوزیر وزارت تحصیالت عالی، با ارایه 
تحصیالت  به  »دسترسی  محور  سه  در  برنامه هایش 
عالی«، »سرمایه گذاری« و »توسعه تحصیالت عالی« 
بخش  در  گذشته  سال های  در  وزارت  این  که  گفت 
گسترش دانشگاه ها و آغاز برنامه های ماستری و دکترا 
دست آوردهای خوبی داشته، اما این دست آوردها بسنده 
نبوده است. او در بخش دست رسی به تحصیالت عالی 
گفت که بر اساس قانون حق دست رس به تحصیالت، 
او،  گفته ی  به  است.  افغان  هر  حق  عالی  تحصیالت 
هرچند در سال های گذشته در زمینه جذب دانشجو 
این  اما  ایجاد دانشگاه  بعضی کارها صورت گرفته،  و 
کارها موثر و کافی نبوده است. آقای بصیر افزود که 
باید دست رسی دانشجویان به رشته  هایی که متناسب 
بازار است، بیش تر شود. او گفت که در صورت گرفتن 
رشته های  کار  این  برای  مجلس،  اعضای  تایید  رای 
برای  و زمینه تحصیل  افزایش می  دهد  را  دانشگاه ها 
دانشجویان را از طریق بورسیه های تحصیلی در بیرون 

از کشور فراهم می کند. 
از جانب دیگر عباس بصیر به کیفیت پایین تحصیالت 
این بخش  اشاره کرد و گفت که در  عالی در کشور 
تنها  که  گفت  او  دارد.  وجود  شکایت ها  بعضی 
دست رسی به تحصیالت عالی بسنده نیست، بلکه باید 
روی کیفیت نیز کار شود. به گفته ی او، اگر کیفیت 
نکند، احتمال دارد که وزارت تحصیالت  پیدا  بهبود 
وی  حال،  این  با  بدهد.  دست  از  را  استعدادها  عالی 
تاکید کرد که دانشجویان نباید به دلیل کیفیت پایین 

تحصیالت، به کشورهای همسایه مراجعه کنند. 
تقنینی،  اسناد  که  کرد  اذعان  هم چنان  بصیر  آقای 
نیازهای  پاسخگوی  عالی  مقررات تحصیالت  و  لوایح 
کنونی نیست و حتا در برخی موارد مانع اصلی رشد، 
تحول و پویایی در کشور شده است که باید این اسناد 
بازنگری شود. هم چنان وی خاطر نشان کرد که شیوه 

آموزش کهنه است و باید به روز شود. 

سه بار نگرانی مردم و فعاالن مدنی نسبت به وقوع فاجعه 
به دنبال مسدود شدن بزرگ راه  انسانی در فصل سرما 
در  مرکزی  حکومت  ارشد  مقام های  با  را  هرات   - غور 
میان گذاشته است. به گفته ی او، فعاالن مدنی، مقام های 
شورای  اعضای  و  نماینده گان  مجلس  اعضای  محلی، 
والیتی غور، بارها نگرانی شان را نسبت به مسدود شدن 
مسدود  احتمال  و  هرات   - غور  بزرگ راه  اصلی  مسیر 
اول ریاست  با معاون  شدن کامل مسیرهای فرعی آن، 
جمهوری، وزارت فواید عامه و مقام ریاست جمهوری در 
میان گذاشته اند، اما برای رسیده گی به این مشکل کاری 

نشده است.
مقام های محلی غور نگرانی فعاالن مدنی و ساکنان این 
والیت از بروز فاجعه انسانی در فصل سرما و بارنده گی 
به  غور،  والی  معاون  رادمنش،  حبیب اهلل  می پذیرند.  را 
مردم  نگرانی  محلی  اداره  که  می گوید  8صبح  روزنامه 
را می پذیرد، اما به دلیل وجود ناامنی و حضور طالبان، 
امکان بازسازی پل کمینج و بازگشایی مسیر وجود ندارد. 
معاون والی غور می افزاید که نگرانی مردم از وقوع فاجعه 
انسانی در فصل سرما با مقام های ارشد حکومت مرکزی 
بارش شدید  در صورت  و  است  گذاشته شده  میان  در 
برف و مسدود شدن راه های مواصالتی، برای ساکنان غور 

مشکل پیش می آید.
ریاست فواید عامه غور نیز می پذیرد که ناامنی و حضور 
مانع  هرات   - غور  اصلی  راه  مسیر  در  طالبان  گسترده 
روی  به  مسیر  این  بازگشایی  و  کمینج  پل  بازسازی 
است.  شده  مسافربری  و  باربری  موترهای  رفت وآمد 

معنوی: اداره حقوق باید فعال شود
 فضل احمد معنوی، نامزدوزیر وزارت عدلیه، نیز روز 
سه شنبه برنامه هایش را به اعضای مجلس ارایه کرد. 
او گفت که وزارت عدلیه برای اشخاص بی بضاعت 
کودکان  و  زنان  برای  و  جزایی  موضوعات  در 
تا  می کند  تعیین  مدافع  وکیل  مدنی  مسایل  در 
محاکمه ی عادالنه برای شان تحقق یابد. به گفته ی 
او، از آن جایی که این وزارت مسوولیت حقوقی دارد، 
آگاهان را برای آگاهی دهی مردم به سراسر کشور 
گفت  هم چنان  عدلیه  وزارت  نامزدوزیر  می فرستد. 
که این وزارت اسناد، مقررات و لوایح را ترجمه و به 
مجلس ارایه می کند. با این همه، وی بیان داشت که 
هنوز هم روند قانون گذاری در وزارت عدلیه به شکل 
قدیمی است و نیاز به نوآوری دارد. به گفته ی آقای 
معنوی، مردم و نخبه گان باید در جریان طرح قوانین 
افزود که  او  به روز شود.  قانون گذاری  و  قرار گیرند 
قانون باید موضوعاتی را احتوا کند که مورد اعتماد 

شهروندان و نهادهای بین المللی و عام فهم باشد. 
از سویی هم، نامزدوزیر وزارت عدلیه تصریح کرد که 
اداره حقوق این وزارت باید فعال شود. آقای معنوی 
بیان کرد، در صورتی که این بخش فعال شود، کار 
در محاکم کم تر می شود. او گفت: »ریاست حقوق 
در واقع یک معبر به طرف محاکم است. هر قضیه 
حقوقی و مدنی که مطرح می شود، ابتدا در این اداره 

راجع و از طریق مصالحه حل و فصل شود«. 
فضل احمد معنوی در مجلس گفت که برنامه دارد تا 
یک تلویزیون برای آگاهی دهی حقوقی در همکاری 
تصریح  او  کند.  ایجاد  قضایی  و  عدلی  نهادهای  با 
کرد که کشور از موضوع قاچاق انسان و مهاجرت 
رنج می برد و پدیده »بچه بازی« جزو این کار است. 
این  بساط  تا  دارد  برنامه  که  گفت  معنوی  آقای 
پدیده »شرم آور« را برچیند و از اعضای مجلس نیز 
می خواهد تا در  این راستا وزارت عدلیه را همکاری 

کنند.
گفتنی است که پروسه رای اعتماد به نامزدوزیران 
پس از یک ماه تأخیر آغاز شد. تاکنون نامزدوزیران 
تحصیالت  مالیه،  خارجه،  داخله،  دفاع،  وزارت های 
عالی و عدلیه به مجلس فرا خوانده شده اند. قرار است 
نامزدوزیران  عقرب،  بیست وهشتم  چهارشنبه،  روز 
وزارت های کار و امور اجتماعی، صنعت و تجارت، 
حج و اوقاف و تکنولوژی معلوماتی برنامه های شان را 
ارایه کنند و احتمال دارد که برای این ۱۰ نامزدوزیر 

روز پنج شنبه صندوق رای گذاشته  شود.

روزنامه  به  غور،  عامه  فواید  رییس  صمیم،  عبدالمجید 
8صبح می گوید که حکومت مرکزی دستور داده تا پیش 
از آغاز فصل سرما، بررسی های ابتدایی برای بازسازی پل 
کمینج و بازگشایی مسیر انجام شود، اما به دلیل حضور 

طالبان و ناامنی، چنین کاری امکان ندارد.
او می پذیرد که در صورت مسدود بودن مسیر بزرگ راه 
غور - هرات، حتا اگر مسیر فرعی »دره غوک« و »بند 
بایان« از وجود برف پاک کاری شود، باز هم این مسیر 
»قابل استفاده نیست« و راه غور - هرات به احتمال زیاد 

در فصل برف باری مسدود می شود.
حدود ۹۰ درصد راه های مواصالتی والیت غور »خامه/

خاکی« است و همه ساله با آغاز فصل بارش برف و باران 
مرکز  و  والیت  مرکز  به  ولسوالی ها  ارتباطی  مسیرهای 
والیت به والیت های هم جوار برای مدتی مسدود می شود.

جریان  در  حوادث  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت 
بیش  رو  پیش  زمستان  در  که  کرد  اعالم  هفته  همین 
از هفت میلیون نفر زیر تهدید خطرات حوادث طبیعی 
قرار دارند و برای رسیده گی به مشکالت آنان بیش از دو 

میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده است.
هم زمان با این وزارت  فواید عامه نیز از آماده گی اش برای 
پیش گیری از بسته  شدن راه های مواصالتی خبر داد و 
مسووالن این وزارت  می گویند که در صورت بسته شدن 
راه های مواصالتی، آماده اند تا بیش از هشت هزار کیلومتر 

سرک را پاک سازی کنند.
مسدود شدن راه ها در فصل زمستان سبب می شود که 
بسیاری از بیماران به دلیل نبود دوا و دست رسی نداشتن 
به پزشک و شفاخانه، در برخی ولسوالی های دوردست 
غور جان بدهند و همین امر نگرانی غوری ها از زمستان 
از احتمال  آنان  افزایش داده است و  را  دشوار پیش رو 

وقوع »فاجعه انسانی« هشدار می دهند.

سال گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در خط 
مقدم نبرد بوده و با گروه های تروریستی جنگیده اند. او 
پیرامون ناهم آهنگی میان مسووالن وزارت دفاع ملی 
درون  در  گفت،  صالحیت های شان  شدن  محدود  و 
این وزارت تیم کاری خوبی وجود دارد که با هم دیگر 
افزود  آقای خالد  هم آهنگ و یک جای کار می کنند. 
که کار تیمی در واقع مداخله در کار دیگران نیست و 

صالحیت این وزارت نیز صلب نشده است.
»اصالح  محورهای  در  را  برنامه هایش  خالد  اسداهلل 
اردو  »تجهیز  و  اردو«  تربیت  و  »تعلیم  اداره«،  نظم 
و موارد کشفی« به مجلس نماینده گان ارایه کرد. او 
گفت که سیستم این وزارت از سال ها به این سو به 
این سیستم دیجیتالی  اکنون  اما  بود،  شکل کاغذی 
عسکر  وجود  جمله  از  فساد،  راه های  همه  ی  و  شده 
خیالی و معاش خیالی مسدود شده است. به گفته ی 
افسران  تبدیل  و  تغییر  ترفیع،  آقای خالد، مشکالت 
این  ایجاد  با  و  است  شده  حل  نیز  اردو  منسوبان  و 
به شکل  اردو  منسوبان  و  سربازان  افسران،  سیستم، 

قانونی ترفیع می گیرند و تغییر و تبدیل می شوند. 
به گفته ی آقای خالد، برای سربازان یک مرکز آموزشی 
به  نام »KMTC« وجود دارد که سربازان و بریدمالن 
ارایه شده،  در آن تربیت می شوند. بر اساس آمارهای 
هفت هزار و ۳۶7 سرباز و یک هزار و 8۰۹ بریدمل 
در سال گذشته از این مرکز فارغ شده اند. وی افزود 
که در قول اردوها نیز مراکز آموزشی وجود دارند که 
به گفته ی  آموزش می دهند.  را  بریدمالن  و  سربازان 
اسداهلل خالد، بخش کشف و استخبارات وزارت دفاع 

ملی انکشاف یافته است. 
از سویی هم، نامزد وزارت دفاع ملی تصریح می کند 
»کمره های  توسط  کشور  جغرافیای  درصد   ۶۰ که 
ُدرون« نظارت می شود و تالش ها جریان دارد که تا 
یک سال دیگر، این رقم به ۱۰۰ درصد برسد و تمام 
خاک کشور تحت نظارت کشف و استخبارات این نهاد 

قرار گیرد. 
نامزدوزیر وزارت دفاع ملی هم چنان از ایجاد یک قطعه 
جدید زیر نام »رنجر« خبر داد و گفت که این قطعه 
در تمام قول اردوها ایجاد می شود. وی افزود که این 
قطعه مجهزتر و با ظرفیت  تر از نیروهای فعلی اردو است 
اند.  برخوردار  باالتر  تربیت   و  تعلیم  از  آن  و سربازان 
آقای خالد هدف از ایجاد این قطعه را دست یافتن به 
توانایی حمالت پیچیده به جای کماندوها عنوان کرد. 
گفتنی است که کماندوها پچیده ترین عملیات را انجام 

می دهند. 

خواهند کرد.
به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  معلومات  بر اساس 
حوادث، رژیم برف باری به دلیل تغییرات اقلیمی، دچار 
ماه  یک  گذشته،  سال های  به  نسبت  و  شده  دگرگونی 
زودتر آغاز شده است. این امر سبب نگرانی از بروز حوادث 
راه ها، سرازیر شدن سیالب، وقوع  طبیعی، بسته  شدن 

زلزله و لغزش کوه و برف کوچ شده است. 
از  کشور،  غرب  در  غور  سردسیر  و  کوهستانی  والیت 
جمله والیاتی است که همه ساله در فصل سرما، به دنبال 
برف باری سنگین، در بخش های گوناگون آن مسیرهای 
مواصالتی به روی رفت وآمد وسایل نقلیه روزها و هفته ها 

مسدود می شود.
مواد سوخت، ضروریات  مواد خوراکی،  از  بزرگی  بخش 
اساسی و اجناس مصرفی غور، از هرات وارد این والیت 
غور   - هرات  بزرگ راه  مسیر  بودن  دشوارگذر  می شود. 

سبب افزایش بهای مواد اساسی در این والیت می شود.
برف،  بارش  و  سرما  فصل  شدن  نزدیک  با  هم زمان 
مقام های حکومتی و ساکنان غور از بروز »فاجعه بزرگ 
انسانی« بیم دارند و از هم اکنون هشدار می دهند که برای 
جلوگیری از خسارت های احتمالی، باید اقدام فوری شود. 
بزرگ راه  اصلی  مسیر  بودن  بسته  از  آنان  اصلی  نگرانی 
غور - هرات به دنبال تخریب پل »کمینج« است. این پل 
در بهار سال روان خورشیدی از سوی طالبان تخریب و 

پس از آن مسیر اصلی غور - هرات مسدود شد.
حسن حکیمی، از فعاالن مدنی غور، در صحبت با روزنامه 
8صبح می گوید که از زمان تخریب پل تاکنون دست کم 

نامزدوزیران در مجلس؛  

تعهد به تجهیز ارتش، بهبود کیفیت 
تحصیالت عالی و نوآوری در وضع قانون

عبداالحمد حسینی 
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بخش  زیادی از سیاست گران افغانستان چشم به نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده امریکا دوخته 
این  می رسد.  نظر  به  طبیعی  جایی  تا  امر  این  بودند. 
کشور  یکی از موثر ترین عامل های خارجی بر تحوالت 
سیاسی و امنیتی کشور ما در چهل سال پسین بوده و 
از سال ۱۳8۰ بدین سو به مرکزی ترین عامل در تحوالت 
و شیفته گی  دل بسته گی  است.  یافته  ارتقا  ما  سرزمین 
به ایاالت متحده تا جایی است که تنی چند از نامزدان 
در  در سال ۲۰۰۹ حضور  افغانستان  ریاست جمهوری 
مراسم سوگند رییس جمهور آن کشور را سند مشروعیت 
و افتخار می انگاشتند و به دروغ اخبار کسب دعوت نامه 
از برگزار کننده گان چنین مراسمی را پخش می کردند. 
زمانی که آقای اوباما به صفت رییس جمهور ایاالت متحده 
برگزیده شد، چنین شایعاتی در رسانه های کشور ما از 
بازتاب می یافت. من در آن  انتخاباتی  جانب دسته های 
سال ها وزیر امور  خارجه ی جمهوری اسالمی افغانستان 
در  مقاله  دو  برده وار  روی کرد های  چنین  نقد  در  بودم. 
روزنامه ی هشت صبح زیر عنوان »المپیای خفت« انتشار 
دادم. امروز هم دیدار و یا محاوره ی تلفنی رییس جمهور 
ایاالت  با مدیران درجه سوم وزارت خارجه ی  افغانستان 
متحده دلیل مشروعیت و حمایت جهانی از سیاست های 
حکومت ما انگاشته می شود. این در حالی است که آقای 
و  گفت وگو  تلفنی  برادر  مال  با  می دهد  ترجیح  ترمپ 
کند.  ستایش  دلیر«  و  »هوشمند  رهبر  عنوان  به  او  از 
برای  امریکا  متحده  ایاالت  انتخابات  نتیجه ی  امروز  اما 
افغانستان از یک منظر دیگر واجد اهمیت است. گروه 
به  متحده،  ایاالت  جدید  متحد  مثابه ی  به  طالبان 
مقتضای سیاست  دوران ترمپ در همان جایی نشسته 
در  افغانستان  اسالمی  است که حکومت های جمهوری 
هژده سال گذشته قرار داشت. در این روزگار بیش تر از 
سخنگویان طالبان این آقای خلیل زاد است که به دفاع 
نیایش های  می پردازد.  آن ها  سیاست های  و  طالبان  از 
پی هم سخن پردازان طالبان برای پیروزی آقای ترمپ در 
همین راستا معنا و مفهوم می یابد. از سوی دیگر برخی 
از سیاست مداران در کابل نیز هنوز هم چشم به راه حل 
ترمپی-خلیل زادی دوخته اند و گمان می کنند که چنین 
پروژه ای منجر به صلح خواهد شد و مناسبات قدرت را 
در کابل از نو تبیین خواهد کرد؛ از این رو جایی شگفتی 
نخواهد بود که اگر از شکست آقای ترمپ زیاد خوش حال 

نباشند.  
رهبران جمهوری اسالمی افغانستان نیز با دقت بیش تر 
توهم  در  بودند.  متحده  ایاالت  انتخابات  نتایج  منتظر 
تغییر سیاست ایاالت متحده به سود حکومت کنونی و 
شکست احتمالی برنامه ی صلح آقای خلیل زاد، از منظر 
حکومت در کابل فرصتی خواهد بود تا بقیه مدت زمانی 
را که قانون در نظر گرفته است، به سر برساند. امید ها 
و  زده شود  کنار  که خلیل زاد  است  بسته شده  این  به 
جای او را یک دیپلمات دیگر بگیرد؛ کسی که به سیاست 
انتقال قدرت خلیل زاد به طالبان و پاکستان تعهد نداشته 
و شاید به نظامیان ایاالت متحده و کمپلکس تسلیحاتی 
و نظامی این کشور نزدیکی بیش تری داشته باشد و به 
سخن دیگر به مثابه ی نماینده ی دولت ایاالت متحده به 
جای طالبان به بقای این حکومت ارجحیت قایل شود. از 
چنین چشم اندازی، احتماالً آقای جو بایدن بر سیاست 

انتقال قدرت به طالبان و پاکستان بازنگری کند.
هر دوی این روی کرد ها منطق خود را دارد. یکی کوشش 
می کند که طالبان  قدرت را در کابل بگیرند و ادامه ی 
تدوام  طریق  از  را  افغانستان  در  متحده  ایاالت  حضور 
حضور امنیتی-استخباراتی این کشور تأمین کند. همان 
نقشی را که حکومت های گذشته در هژده سال گذشته 
انجام داد؛ اما موفق به ایجاد یک حکومت استوار و متکی 
به خود و بر مردم خود و حتا حکومت صاحب استقرار 
متکی بر ایاالت متحده نشد. این ها می خواهند با عنایت 
ایاالت متحده دست کم سه سال دیگر بر اریکه ی قدرت 
بمانند و به ایاالت متحده تفهیم کنند که می تواند سالیان 
دیگری هم در افغانستان باشد و دستگاه های استخباراتی 
و کشفی اش را در قلمرو افغانستان نگه داری کند. پیام 
دقیق  برنامه های  ما  که  است  این  واشنگتن  به  ارسالی 
را  متحده  ایاالت  حضور  هزینه های  می توانیم  و  داریم 
کاهش  دهیم و آن را برای مردم امریکا قابل تحمل  سازیم. 
به  را  ترمپ- خلیل زاد  برنامه ی صلح  رو شکست  این  از 
مثابه ی یکی از پس آمد های انتخابات ایاالت متحده در 
ساحت سیاست خارجی می انگارند و در این راستا سخت 

چشم به پیروزی آقای بایدن دوخته اند.
که  لحاظ  این  از  روی کرد  دو  هر  فکری  برخاستگاه 
یکی  بیابد،  تداوم  خارجیان  به  وابسته گی  می خواهند 
است. هر دو کماکان به این توهم باور دارند که واشنگتن 
واشنگتن  بر  تکیه  با  تنها  و  است  افغانستان  ام القرای 
است که می توان در افغانستان سیاست گذاری کرد. این 
تلخ  واقعیت های  بر  تا حدود زیادی مبتنی  پندار شاید 
در سرزمین ما باشد که ما خود در تبلور آن مسوولیت 
خود  دردناک  واقعیت  و  باور  این  تعمیق  به  ما  داریم. 

زمینه فراهم ساختیم و با به وجود آوردن شرایط برای 
اشاعه ی  با  ما  ریشه یابی چنین سیاستی کمک کردیم. 
می توان جای  دیگر  برکشور های  تکیه  با  که  توهم  این 
خالی جنبش های مردمی را به مثابه ی حامالن پروژه های 
اصالحی و ترقی خواهانه پر کرد، دامن زدیم. آن را بیش تر 
از پیش نهادینه کردیم و به سترون سازی باور به نیروی 
و  اجتماعی  روابط  و  تاریخی  داده های  تحلیل  و  مردم 
پخته گی معرفت جمعی به مثابه ی پیش شرط های تحول 
سیاسی توجه الزم نکردیم. ما متأسفانه از »کودتای هفتم 
ثور« تا امروز به تداوم باور به وابسته گی به دیگران و گریز 

از مسوولیت خودی کمک کردیم.
نه کسب قدرت توسط طالبان می تواند منجر به صلح و 
استقرار یک جامعه ای شود که در آن حد اقل های مظاهر 
از استقالل رعایت  زنده گی معاصر بشری و دست کمی 
که  این چنینی  حکومتی  تداوم  هم  نه  و  شود  تأمین  و 
ما داریم می تواند منجر به استقالل و عدالت اجتماعی 
شود. اما تفاوت در این است که یکی با تمامیت مطلق 
یک بدویت بی نظیر را می خواهد حاکم  کند و افغانستان 
را بیش تر از امروز از کیهان تمدن بشری برون  اندازد و در 
کلیت و بدون هر استثنایی یک جریان تاریخ زده است و 
این دیگر هم می خواهد همچنان به وابسته گی، فساد و 

قانون گریزی، تقلب و تبعیض ادامه  دهد.
»جنگ جویان  طالبان  که  بود  باور  این  به  ترمپ  آقای 
دفاع  شان  کشور  از  »هوش مندی  با  که  اند«  دلیری 
کردند« و امروز هم »خواهان صلح اند«. آقای بایدن به 
این نظر است و این سخن را در ضیافت شامی که آقای 
کرزی به افتخار او برگزار کرده بود، در حضور تعدادی از 
برزبان آورد  این قلم  از جمله صاحب  افغانستان  وزرای 
که »پاکستان بیش تر از پنجاه برابر از افغانستان« برایش 
اهمیت دارد. من این نقل قول آقای بایدن را در کتاب 
وی  کردم.  نقل  درون«  از  روایتی  افغانستان؛  »سیاست 
در یک مناظره ی تلویزیونی با کاندیدان حزب دموکرات 
مشارکت  منظور  به  حزب  آن  نماینده گی  کسب  برای 
امسال  فبروری  ماه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
گفت: »درباره ی افغانستان باید بگویم، من کاماًل مخالف 
ایده ی ملت سازی در این کشور بودم،...ممکن نیست که 
آن کشور  که  ندارد  امکان  متحد شود، هیچ  آن کشور 
زمانی   ۲۰۱۱ سال  در  بایدن  آقای  شود«.  یک پارچه 
مجله ی  با  مصاحبه  در  نیز  بود،  اوباما  بارک  معاون  که 
امریکایی نیوز ویک گفت که امریکا، گروه طالبان را در 
ما  دشمن  »طالبان  نمی داند،  خود  دشمن  افغانستان 

نیستند. این بسیار مهم است.«
حزب  نامزدان  میان  مناظره  یک  در  گذشته،  سال 
که  کرد  پیشنهاد  دیگر  بار  بایدن  آقای  نیز  دموکرات 
نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و در عوض 
امریکا  اختیار  در  سربازان  این  برای  پایگاهی  پاکستان 
حمالت  از  »جلوگیری  به  بتواند  واشنگتن  تا  بگذارد 

تروریستی از افغانستان به امریکا« بپردازد.
پالیسی سازی  منظر  از  واقعیت ها  این  نظر داشت  در  با 
برای افغانستان و تبیین سیاست میان این انتخاب و آن 
ندارد. شکست  تفاوتی وجود  لحاظ گوهرین  از  انتخاب 
آقای ترمپ در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 
در  که  به سخنی  که  دارد  را  مزیت  این  جهان  دید  از 
هفته نامه ی سایت آلمانی خواندم، »امریکاییان به زودی 
رییس  )هر سطر  از  که  عادت خواهند کرد  امر  این  به 
جمهور شان( بی اعتنایی به دموکراسی، به دولت قانون، 
به دانش و حقیقت برون نزند و کسانی هم بدون انتقاد 
افغانستان  از آن دنباله روی نکنند.«  و شاید هم مردم 
از شیادی ها و توطیه های سیاست مدار و دیپلماتی مانند 
را  اهدافش  بسیار  ترفند بازی  و  زیرکی  با  که   خلیل زاد 
ما  از سیاست مداران کشور  زیادی  تعداد  و  جلو می برد 
به بهانه ی این که »وی ریشه ی افغانی« دارد از او حمایت 
بی دریغ کردند و می کنند، نجات یابند. اگرچه نبود  رسمی 
آقای خلیل زاد در سیاست گذاری ایاالت متحده در پیوند 
با افغانستان این حسن را دارد که دیگر با عاطفی سازی 
سیاست و پناه جستن به اصلیت افغانش کم تر می تواند 
روی کرد های نژادگرایانه و تسلیمی افغانستان به پاکستان 
برابر  در  کشور  این  روی کرد  در  اما  کند؛  توجیه  را 
نخواهد  رونما  استراتژیک  و  کیفی   دگرگونی  افغانستان 
شد. کنار زدن احتمالی خلیل زاد این حسن دیگر را هم 
خواهد داشت که دست کم سیاست گذاران افغانستان از 
بدخواهی های یک دیپلمات که هوشیاری اش را بی پروا و 
گاهی با تهدید و ارعاب مستقیم، پشتوانه ای یک سیاست 

ویران گر می کند، در امان بمانند.
عدم حضور ترمپ به مثابه ی رییس جمهور در رهبری 
یک کشور بزرگ جهان این مزیت را دارد که دست کم 
به  روزانه،  سیستماتیک  دروغ های  به  سیاست  تقلیل 
و  شد.  خواهد  کم تر  باور نکردنی  ابتذال  و  دلقک بازی ها 
شاید که جهان از این ابتذال بی نظیر برای مدتی برون 
بیاید؛ اما در روابط ناعادالنه ی جهانی و در سیر و سرعت 
زوال نظام جهانی کنونی و ظهور قدرت ها و مرکز های 
نولیبرالیسم  جهانی شدن  فرایند  آسیب دیدن  و  رقیب 

تغییر بنیادیی نخواهد آورد.
انسانی ترین  از  یکی  افغانستان  در  جنگ  به  پایان دادن 
کنونی  روزگار  در  می توانم  من  که  است  خواست هایی 
برای مردم ما تصور کنم. از این رو باید در راستای تحقق 
آن تالش کرد؛ اما نخست باید شهامت این را داشت که 
بنیادی در  به یک چرخش  و  رادیکال  بازنگری  به یک 
سیاست اندیشید. بر این مبنا: خروج نیرو های خارجی 
باید از افغانستان تحقق یابد؛ اما این خروج باید مسووالنه 
افغانستان  توافق های  و  بین المللی  موازین  بر  مبتنی  و 
جا گذاری  به  سیاست  باشد.  ایاالت متحده  و  جهان  با 
زمین سوخته و تسلیمی کشور ما به پاکستان، سیاست 
خطر ناکی است و موجب پایان جنگ و استقرار امنیت 
در افغانستان و منطقه نمی شود. مردم افغانستان تداوم 
فصل   با  ما  نهایت  در  و  پذیرفت  نخواهند  را  قیمومیت 
است،  مشخصه  چند  داری  که  جنگ های  از  جدیدی 

روبه رو خواهیم شد.
از یک سو استقرار سلطه ی پاکستان بر افغانستان را هیچ 
کشور  در  جنگ  و  پذیرفت  نخواهد  افغان  میهن پرست 
ما وارد دوران جدیدی خواهد شد. خواست کوتاه سازی 
دست پاکستان از سرزمین ما بسیاری را برای اشتراک در 
یک جنگ ضد اشغال بسیج خواهد کرد. از این رو پیش 
از آن که جنگ وارد آن مرحله شود، بهتر است از اشغال 
کرد.  جلوگیری  پاکستان  توسط  افغانستان  دوباره ی 
برابری شهروندان  به  نیرو های وابسته ی آن  پاکستان و 
گشایش های  تا  اند  آن  پی  در  و  ندارند  باور  افغانستان 
به وقوع پیوسته است،  اخیر  را که در سال های  اندکی 
شهروندان  حقوق  بشر،  حقوق  با  دشمنی  برگردانند. 
را  این سیاست  اصلی  زنان درونمایه ی  به ویژه حقوق  و 

تشکیل می دهد.
و  کنونی  تیره گی های  علی رغم  نیز  جهانی  بعد  در 
امکان  به سود طالبان،  هیجان های منطقه ای و جهانی 
و  طالبان  ضد  بر  منطقوی  و  جهانی  صف آرایی های 
حامیان آن کار دشواری به نظر نمی رسد. همان گونه که 
در همه جا نیرو های سیاسی در مبارزات سیاسی خود از 
یک سو در تالش یافتن متحدان داخلی است، در ساحت 
یافتن متحدان خارجی خواهد شد؛  پی  نیز در  جهانی 
اوج حتمی  بود.  نیز طور دیگری نخواهد  افغانستان  در 
ما  اگر  ما،  حوزه ی  در  منطقه ای  و  جهانی  رقابت های 
نتوانیم یک سیاست متعادل را پیروی کنیم، چنین امری 
را کاماًل ممکن و حتا حتمی می سازد. این گمان که با 
از تکنوکرات های طالبان اندیش  بر طالبان، برخی  تکیه 
را  طوالنی  حضور  امنیت  می توان  پاکستان  حمایت  و 
ایاالت  ویژه ی  نیرو های  و  اطالعاتی  دستگاه های  برای 
بسیار  آن صورت  در  کرد،  تأمین  افغانستان  در  متحده 
دشوار خواهد شد. این تصور هم برای مردم افغانستان 
افغانستان را به پایگاه  خطرناک است که گویا می توان 
مبارزه با حضور و نفوذ ایاالت متحده با تکیه بر برخی از 
کشور های منطقه و قدرت های در حال عروج تبدیل کرد. 
نه کشور های منطقه و نه هم قدرت های در حال عروج 
آماده گی و اراده ی پرداختن بهای مبارزه با حضور ایاالت 
متحده و تمویل دولت ناکام را دارد و نه هم این امر به 

سود کشور ما خواهد بود.
ما  استراتژیک در جهان  واقعیت صف بندی  این همه،  با 
طوری است که ما در پگاه دورانی قرار داریم که در آن 
حوزه ی  در  منطقه ای  و  هژمونیک  مرگ آور  رقابت های 
پسیفیک و جنوب آسیا تا غرب آسیا زبانه خواهد زد. همین 
اکنون پیکار های اقتصادی و رجز خوانی های سیاسی حتا 
در مبارزه با بیماری کرونا و تأسیس جزایر مصنوعی در 
دریای جنوب چین و شکل دهی ائتالف های باورنکردنی 
پسیفیک  و  آسیا  و  چین  جنوب  دریای  حوزه ی  در 
نشانه های است که سیر هژمونی جهانی از آن ها متأثر 
شده است. اما این که دورنمای این تحول از منظر رقابت 
میان دموکراسی های لیبرال و نظام های اتوریتر به کجا 
خواهد انجامید، دقیق نمی دانیم. مهم ترین ویژه گی این 
دوران این خواهد بود که به روشنی نمی دانیم که پس آمد 
ائتالف ها و رقابت های کنونی و آینده و گسست های نظام 
جهانی کنونی به کجا خواهد انجامید. خالی ایجاد شده 
در پی پس کشی ایاالت متحده از غرب آسیا )خاورمیانه( 
چگونه پر خواهد شد. قدرت های هژمونیک جهانی چگونه 
با در نظرداشت گسست های ساختاری  خواهد توانست 
ائتالف  شکل گیری  چین،  )عروج  جهانی  موجود  نظام 
امنیتی در حوزه ی پسیفیک میان ایاالت متحده، جاپان، 
حوزه ی  شکل گیری  دیگر  سوی  از  و  هند  و  آسترالیا 
و کشور های  میان چین  منطقه  در همین  آزاد  تجارت 
به  روسیه  فدراسیون  برگشت  هند،  غیاب  در  یاد شده 
اتحادیه ی  میان  جدایی  جهانی،  رقابت های  صحنه ی 
اروپایی و ایاالت متحده امریکا، پیش روی های منطقه ای 
تدوین  به   )... و  آسیا  غرب  در  و سعودی  ترکیه  ایران، 
استراتژی بپردازد. رقابت نظام های سیاسی و اجتماعی در 
عرصه ی جهانی از یک سو، نظام در بحران لیبرال غربی از 
سوی دیگر و نظام های سیاسی اتوریتر اما موفق از جانب 
دیگر چه دورنمایی را در درازمدت موجب خواهد شد؟ 

خواهد  کجا  به  موجود  سوسیال دموکراسی  بحران های 
انجامید؟ و بسیاری از پرسش های دیگر.

تنها چیزی که روشن می نماید این است که جهان دیگر 
غربی  کشور های  منحصر  تک تازی  روزگار  جهان   آن 
به رهبری ایاالت متحده نخواهد بود. با این هم برخی 
را می توان دید. در جنوب آسیا، دریای جنوب  نمود ها 
چین و حوزه ی پسیفیک یک رقابت جهانی وحشتناک 
بر جای  بر سر خالی  در  شرق میانه  است.  در جریان 
مانده از پس روی ایاالت متحده یک رقابت خونین میان 
قدرت های منطقه ای از اواخر اداره ی رییس جمهور اوباما 
بعد  در  به وضوح دیده می شود که  دارد.  ادامه  تا حال 
مرگ بار  رقابت های  اصلی  گره گاه  کالن،  سیاست های 
آینده همان گونه که در باال اشاره کردم، در نزدیکی های 
نخستین  که  می شود  دیده  بود.  خواهد  ما  سرزمین 
و  همکاری  در  استراتژیک  جا به جایی  این  نشانه های 
و  ایاالت متحده، جاپان، آسترالیا  نظامی میان  نزدیکی 
منظور  به  این همکاری که  آیا  اما  تبیین می یابد.  هند 
مقابله با عروج اقتصادی و نظامی جمهوری مردم چین 
میان کشور های  پیوند  مانند  صورت می گیرد، می تواند 
بیابد،  تداوم  و  تحکیم  جنگ سرد  روزگار  در  ناتو  عضو 
پرسشی است که به دشواری بتوان به آن جواب روشن 
مردان  شانه های  بر  غربی  تمدن  استعماری  بخش  داد. 
موی بور، سپیدپوست و اقتصاد سرمایه داری لیبرال استوار 
بود و استوار است. امری که از آن تاکنون در کشور های 
غربی به نام »اتحاد ارزشی« یاد می کنند. اما در واقعیت، 
عنصر اصلی آن و نیروی محرکه ای مرکزی آن، در دوران 
جنگ سرد، تقابل اقتصاد و سیاست سرمایه داری لیبرال 
با اقتصاد و نظام سیاسی توتالیتر سوسیالیسم دولتی بود. 
به سخن دیگر افزون بر دشمنی میان دو نظام سیاسی 
رقیب، مشترکات دیگری نیز وجود داشت که روابط میان 
کشور های عضو ناتو را، دست کم تا پیروزی بر شوروی، 
ظاهراً عاری از بحران و تنش کرده بود. در رقابت کنونی 
میان چین و ایاالت متحده برخی از این عناصر وجود 
ندارند. از انقالب صنعتی بدین سو این نخستین بار است 
که مردان اتوریتر غیر سپید و غیر مسیحی داعیه ای سلطه 

بر جهان و احتماالً امکان تحقق آن را دارند.
وقتی عوامل تقابل و صف بندی هم در گستره ای منطقه 
و هم در ابعاد جهانی در کنار افغانستان در جریان باشد، 
آیا ممکن است که با یک صف از این نیرو های ستیزه جو 
از   متحد شد، به آن پایگاه نظامی و استخباراتی داد و 
آیا  در چنین شرایطی  بود؟  امان  در  دیگر  گزند بخش 
چنبره ی جنگ های  از  را  افغانستان  بود  خواهد  ممکن 
نیابتی در آینده برون کرد؟ تحول های اوکراین، سوریه، 
لیبیا و بیش تر از آن تجربه ی افغانستان نشان می دهد 
ساحت  از  ما  کشور  برون کردن  درست،  سیاست  که 

رقابت های هژمونیک است. 
دوران سالح های  در  استراتژیک  تقابل های کالن  وقتی 
آن  اصلی  قربانیان  می پیوندد،  وقوع  به  جمعی  امحای 
کشور های ضعیف و به خصوص کشور های است که در 
ناکام حکمروایی می کند. مردم سوریه و  آن دولت های 
لیبیا نه تنها به دموکراسی و حقوق بشر دست نیافتند؛ 
بلکه هستی شان را نیز از دست دادند. نه تنها سرزمین ها 
ویران و تاراج شد که عزت و شرف زنان و فرزندان ما 
مردم جهان سوم، از افغانستان تا لیبیا، نیز در بازار ها و 

عشرت کده ها   به حراج گذاشته شد.
امکان های  همان  با  و  برگردیم  رفته  راه  این  از  باید  ما 
مان  عزت  و  و شرف  بسازیم  را  مان  کشور  ناچیز خود 
را احیا و پاسداری کنیم. این ممکن نیست مگر این که 
کشور بی طرف و دارای سیاستی آرام و دوستانه با همه 

همسایه ها، منطقه و جهان باشیم.
بایدن  آقای  که  بود  امیدوار  امر  این  به  نباید  این رو  از 
در  کشور  آن  حضور  از  نوی  صفحه ی  و  آمد  خواهد 
از جنگ و کشتار  سرزمین ما گشوده خواهد شد و ما 
آگاهی  این  با  باید  ما  یافت.  خواهیم  رهایی  بدین گونه 
روابط خود با ایاالت متحده را سامان بدهیم که از یک 
دست، امریکاستیزی و دشمنی با این کشور به سود ما 
نیست و از جانب دیگر تبدیل کشور ما به پایگاه دایمی 
حضور ایاالت متحده و قبول دشمنی رقیبان این کشور، 
به سود امنیت، صلح، استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی 

در سرزمین ما نخواهد بود.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
  شماره تماس: 0781235040

info@ayenasehat.af :ایمیل آدرس

تخفیف ويژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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پس از برکناری مارک اسپر، وزیر دفاع ایاالت متحده 
در هفته ی گذشته و ارتقای کریستوفر میلر به سمت 
مک  داگالس  تعیین  و  دفاع  وزارت  سرپرست وزیر 
به  پنتاگون،  ارشد وی در  به عنوان مشاور  گریگور 
باور بسیاری از  کارشناسان  ترمپ قصد دارد که قبل 
از ختم دوره ی ریاست جمهوری خود، روند خروج 
نیروهای امریکایی را از افغانستان و احتماالً عراق و 

سوریه سرعت بخشد.
در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به اقدامات 
گزارش شده در مورد عقب نشینی نظامی امریکا، زنگ 
هشدار را به صدا در می آورند، برخی دیگر  که در 
امور افغانستان از تجربه ی زیادی برخوردار هستند، 
در واقع از عقب نشینی احتمالی این نیروها حمایت 

می کنند.
مارک پولیمرپولس، افسر ارشد بازنشسته ی سازمان 
که  گفت  پولیتیکو  به  چهارشنبه  روز  اواخر  سیا، 
نیروهای  کامل  قریب الوقوع«  و  سریع  »خروج  وی 
»غیرمحتاطانه«  اقدام  را  افغانستان  از  امریکایی 
پولیمرپولس  آقای  مانند  دیدگاه هایی  می داند. 

هیچ گاه مورد غور و بررسی دقیق قرار نمی گیرد.
در ابتدایی ترین سطح، دشوار است که روند خروج 
از افغانستان پس از ۱۹ سال را »شتاب زده« تعریف 
کنیم. از زمان امضای توافق نامه میان ایاالت متحده و 

نکته ی مهم  نیز قابل ذکر است که رهبران و افسران 
نظامی منتخب ما برای تأمین منافع و اراده ی مردم 

امریکا خدمت می کنند.
بیش تری  درصدی  حتا  امریکا،  جمعیت  اکثریت 
برای  ترمپ  آقای  تصمیم  از  پیشین  سربازان  از 
درصد   ۶۰ حتا  می کنند.  حمایت  عقب نشینی 
رأی دهنده گان جو بایدن نیز عقب نشینی را ترجیح 
می دهند. برخی دیگر استدالل می کنند که رییس 
که  دهد  اجازه  عقب نشینی  از  قبل  باید  جمهور 

مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان انجام شود.
عقب نشینی از دو نظر یک اشتباه خواهد بود: اول، 
ارتش  چه  که  است  شده  واضح  همه  برای  اکنون 
خیر ،  یا  باشد  داشته  حضور  افغانستان  در  امریکا 
خشونت بین طالبان و نیروهای دولتی حتا در جریان 
مذاکرات ادامه خواهد داشت. ذکر این نکته نیز مهم 
برابر  نیروهای دولتی خود حکومت را در  است که 
طالبان محافظت کرده اند و این دلیل خوبی است که 
باور کنیم آن ها پس از اتمام عقب نشینی ما نیز به 
این کار ادامه خواهند داد. برعالوه این جنگ از آن ها 

)افغان ها( است -  نه از ما که برنده یا بازنده باشیم.
به دلیل توانایی قابل توجه امریکا برای دفاع از خود 

خروج امریکا از جنگ پیروزی ناپذیر 
افغانستان بی پروایی نیست

طالبان در ماه  فبروری سال جاری، قصد آقای ترمپ 
در مورد بیرون کشیدن همه نیروهای ما کاماًل واضح 

بود.
 نیویارک تایمز در ماه می گزارش داد که پنتاگون در 
حال تهیه ی نقشه هایی است که باید همه نیروها را تا 
ماه می ۲۰۲۱ بیرون بکشد. تسریع روند عقب نشینی 
پس از تقریباً دو دهه جنِگ بدون پیروزی، طی چهار 
بر  عالوه  است.  »شتاب زده«  اقدام  یک  بسیار  ماه 
این، کارشناسان از این که آقای ترمپ سعی دارد که 
خواست خود را باالی جنرال های ارتش برای خروج 
سریع تر تحمیل کند، نگران هستند. این بحث خود 

نشانه ی نگرانی است.
بیاید این را روشن بسازیم که قانون اساسی ایاالت 
متحده، پیش بینی کرده است که غیرنظامیان ارتش 
رییس  اساسی،  قانون   ۲ ماده ی  می کنند.  اداره  را 
و  است  کرده  تعیین  اعلی  سرقوماندان  را  جمهور 
جنرال ها را مکلف به اجرای دستورات وی می داند. 
ارشد  افسران  با  موضوعات  روی  جمهور،  رییس 
اعلی  اما وقتی سرقوماندان  نظامی مشوره می کند؛ 
دستور قانونی می دهد، جنرال ها ملزم به اجرای آن 
هستند، ولی حق ندارند آن را زیر سوال ببرند. این 

نهادهای  طریق  از  تروریستی  تهدیدات  برابر  در 
قدرت مند اطالعاتی، نظارتی و شبکه های اکتشافی 
و توانایی بی نظیر در انجام حمالت هدف مند علیه 
می توانیم  ما،  کشور  برای  مستقیم  تهدید  هرگونه 
بگوییم که امنیت ما در معرض خطر نیست. ما بدون 
داشتن پایگاه های دایمی در افغانستان از تهدیدات 
مصون خواهیم ماند. منطق راهبردی ایجاب می کند 
افغانستان  در جنگ  ما  نقش  به  متحده  ایاالت  که 

پایان دهد و نیروهای ما را بیرون کند. 
زمینه  بتواند  ترمپ  آقای  پنتاگون  تغییرات  اگر 
امریکا  جنگ  طوالنی ترین  به  پایان دادن  برای  را 
فراهم کند، این اقدام ستودنی خواهد بود. ما نباید 
برای  را  خود  پول  که  بخواهیم  مالیه دهنده گان  از 
یک جنگ بی پایان هدر دهند و ما از سربازان خود 
جنگ  این  برای  را  جان شان  دیگر  که  می خواهیم 

پیروزی ناپذیر به خطر نیندازند.
ارشد  اعضای  از  یکی  ال. دیویس،  دانیل  یادداشت: 
که  است  ارتش  افسر  یک  و  دفاعی  اولویت های 
او  بار در مناطق جنگی فرستاده شده است.  چهار 
 ۲۰۲۰ سال  در  یازدهم  »ساعت  کتاب  نویسنده ی 

امریکا« است.
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سپهر  در  انکارناپذیر  واقعیتی  به  اینک  پوپولیسم 
سیاست جهانی مبدل شده است. پس از ظهور بحران 
مهاجرت در سال ۲۰۱۵، احزاب دست راستی در اروپا 
به گونه ی روزافزون پایگاه های مردمی شان را استحکام 

بخشید و به احزاب اثرگذار و محبوب مبدل شد. 
همه پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ شاید یکی از نقاط 
اوج ظهور این پدیده در اروپا بود. نه تنها در انگلیس؛ 
اروپای  اسکندنویایی و کشورهای  بلکه در کشورهای 
شرقی و غربی احزاب پوپولیست یا به قدرت رسید و یا 

تا اندازه ی زیادی محبوبیت مردمی کسب کرد. 
در سال ۲۰۱۶، دونالد ترمپ با اتخاذ روش پوپولیستی و 
با هیوالنمایی مهاجران و مسلمانان، بر امواج احساسات 

مردمی سوار شد و در انتخابات به پیروزی رسید. 
در کشورهای آسیایی نیز کسانی چون رودریگو دوترت، 
رییس جمهور فیلیپین و نرندرا مودی، صدراعظم هند 
با اتخاذ سیاست های پوپولیستی حتا پروای پیامدهای 

خشونت آمیز چنین سیاست هایی را در سر نداشتند. 
پوتین و اردوغان نیز از چهره هایی بودند که بر محور 
گفتمان های حساسیت برانگیز، سیاست های شان را بنا 
کردند و در نتیجه کشورهای شان را به مکان های بدی 

برای دیگراندیشان و رسانه های آزاد بدل کردند. 
رقبای  تمام  دموکراسی  که  بود  گفته  فوکویاما  باری 
اینک  اما  است؛  رانده  میدان  از  را  ایدیولوژیکش 
با یک خطر جدی روبه رو  دموکراسی در تمام جهان 

است و آن پوپولیسم است. 
نرماتیف  کنش های  از  را  سیاست  عرصه ی  پوپولیسم 
و  دیگرهراسی  ترویج  به  عوض  در  و  است  کرده  دور 
تضعیف روزافزون نهادهای دموکراتیک در سطح جهان 

انجامیده است. 
شاید بتوان یکی از مهم ترین نمونه های پیامدهای ناگوار 
نپذیرفتن  در  حاضر  شرایط  در  را  سیاسی  روش  این 
نتایج انتخابات امریکا از جانب دونالد ترمپ و ترغیب 

هوادارانش به ریختن به خیابان ها، جست وجو کرد. 
دونالد ترمپ برای اولین بار نهاد انتخابات امریکا را با 
مسأله ی  با  او  واکنش های  است.  کرده  مواجه  چالش 
در  سیاست  متعارف  واکنش های  با  امریکا  انتخابات 
از  زیادی  شمار  پیش،  روز  دو  دارد.  مغایرت  امریکا 
هواداران خشن او به شمول یکی از جنبش های ضد 
مهاجران به جاده های واشنگتن دی سی ریخته بودند 
و با توسل به نمایش غضب و خشونت، علیه نهادهای 
جاافتاده ی امریکا شعار می دادند و در چند مورد باعث 
جمهور  رییس  مخالفان  با  خشونت بار  درگیری های 
ترمپ شدند. به گونه ی نمونه تمام شکایت های او مبنی 
بر تقلب در ایالت پنسلوانیا از جانب دادگاه ایالتی رد 
شده است، با وجود آن او خود را در توییت های مکرر 
برنده اعالم می کند و مخالفانش را به تقلب در انتخابات 

متهم می کند.

قانون شکنان کوچک علم شده است. 
یکی دیگر از ویژه گی های پوپولیسم قهرمان گرایی است. 
عرصه ی حکومت و دولت داری در این طرز دید مبدل 
قهرمان منشانه ی  اعمال  نمایش  عرصه ی  به  می شود 

یک عده ی محدود. 
می خواهند  عده ای  معموالً  حکومت ها  نوع  این  در 
تا نشان بدهند که آن ها یگانه غم خوار و ناجی ملت 
از  و  قربانی ها  پیشکش  حال  در  ملت  برای  و  اند 

خودگذری های بی شمار اند.
اگر آن را با مثال واضح سازم، در گفت وگوهای انتخابات 
یک  مجریان  از  یکی  جمهوری،  ریاست  نامزدان  با 
نشان  جمهور  رییس  به  را  عکسی  مشهور،  تلویزیون 
می داد که در آن رییس جمهور با هم کارانش با یک 
دور  آن  در  داشتند،  دیدار  بلندرتبه ی خارجی  هیأت 
رییس  بودند.  قوم  یک  از  بلندرتبه  مقامات  همه  میز 
جمهور آن حرف معروفش را در واکنش به نشان دادن 
این عکس به زبان آورد، او گفت که مهم نماینده گی از 
منافع افغانستان است. پرسشی که بی پاسخ ماند، این 
است که آیا اقوام دیگر نمی توانند از منافع افغانستان 

در سطوح تصمیم گیری نماینده گی کنند؟
همواره  اخیر  پنج سال  در  که  مسایلی  از  دیگر  یکی 
کار  می آمد،  زبان  به  حکومت  سخنگویان  جانب  از 
بود.  شبانه روز  یک  در  جمهور  رییس  ساعته ی   ۱۶
را  این مشغولیت رییس جمهور  سخنگویان حکومت 
عنوان  ملت  برای  او  ایثارگری  اندازه ی  برای  محکی 

می کردند. 
این درحالی است که اگر یک نفر خودش را به کلی از 
بی شمار  کند، مشکالت  محروم  و خوراک هم  خواب 
این ملت حل نمی شود. به جای ۱۶ ساعت کار در یک 
ارکان  تمام  رییس جمهور  که  است  شبانه روز، خوب 
مفید  کار  به  واحد  بدنه ی  یک  عنوان  به  را  حکومت 

حداقل ۵ ساعت در روز وادارد.
در این روزها، معاون اول رییس جمهور نیز می خواهد 
که یک تنه تمام مشکالت موجود کشور را حل کند. او 
به تنهایی به تمام کارهای دولت رسیده گی می کند. در 
موثریت شماری از کارهای او شکی نیست؛ اما دولت 
مفید  فعالیت  می تواند  زمانی  و  است  ارگانیسم  یک 
هم زمان  ارگانیسم  این  اعضای  تمام  که  باشد  داشته 

فعال باشد. 
از سوی دیگر، در شرایطی که سخن از جمهوریت در 
برابر امارت می رود، جا دارد که به جای افراد و اشخاص، 
روی ایجاد صالبت و استحکام نهادها کار شود. دولت 

زمانی می تواند هیبت داشته باشد که از رییس جمهور 
تا وزرا و تا ریاست های حکومت در سطح والیات، به 
چنان کارایی و جدیت و موثریت در عمل کرد برسند 
نام  به  ساختاری  صالبت  آن ها  فعالیت  مجموع  که 

حکومت و در تعبیر عام دولت را برجسته کند. 
تحکیم  از  بیش  دولت  پایه های  تحکیم  به  افغانستان 
است.  نیازمند  معاونانش  یا  جمهور  رییس  هیبت 
سخن  دولت  هیبت  از  که  زمانی  نیز  هابز  توماس 
نبود؛  جمهور  رییس  یا  شاه  تنها  او  منظور  می گفت، 
بلکه دستگاهی به نام دولت بود که با استفاده از قوه ی 
قهریه و مجموع نهادهایش شهروندان را به تبعیت از 

دولت و قانون وادارد. 
از  باید  حکومت  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  حاال 
نهادها  کارایی  به سوی  افراد  قهرمانانه ی  حرکت های 
گذار کند. تا زمانی که مجموعه ی نهادهای حکومت 
برای حل  افراد  از تالش های شبانه روزی  فعال نشود، 

مشکالت مردم کاری ساخته نیست. 
روبه رو  چالش  با  اساسی  قانون  نظم  که  شرایطی  در 
شده است و طالبان در صدد برانداختن یا تعویض این 
نظم اند، ایجاب می کند که نه تنها اختالفاتی که در 
حلقه ی کوچک قدرت است برطرف شود؛ بلکه برای 
بنیادین  کارهای  نیز  موجود  سیاسی  نیروهای  بسیج 
صورت گیرد. اختالفات حلقات درون حکومت، مانند 
موجود  دموکراتیک  نظم  تخریب  حال  در  موریانه ای 

است.
گروه های  از  شماری  با  تماس  حال  در  طالبان  امروز 
بی طرف  ناظر  نیز  حکومت  اند.  اپوزیسیون  سیاسی 
این اوضاع است. شکی نیست که امروز تمام نیروهای 
سیاسی موجود در جامعه بدیلی برای نظم دموکراتیک 
موجود با تمام عیب ها و نواقصش نمی بینند، حکومت 
باید در شرایط کنونی به جای کارهای انفرادی و دفاع 
یکه تازانه از نهادهایی که سرمایه ی سیاسی مردم است، 

به سوی اجماع داخلی برود.
تا اجماع نیروهای سیاسی در داخل افغانستان ایجاد 
اجماع  نه  و  است  چاره ساز  جهانی  اجماع  نه  نشود، 
منطقه ای که رسیدن به آن هم دشوار به نظر می رسد. 
حکومت باید از نمایش های یک نفره به سوی کاراسازی 
مجموع نهادهای دولت، گذار کند و برای ایجاد اجماع 

در میان نیروهای حوزه ی جمهوریت تالش کند.
تاریخ  یابد،  ادامه  نمایش های یک نفره ی حکومت  اگر 
در  دیگر  غم انگیز  تراژدی  یک  گونه ی  به  نیز  بار  این 

افغانستان تکرار خواهد شد.

نهادهای  و  نورم ها  به  بی اعتنایی  تنها  پوپولیسم 
آن،  کنار  در  نیست،  سیاسی  موجود  جاافتاده ی 
پوپولیسم نوعی سیاستی است که کثرت راه حل ها را 
نادیده می گیرد و با روی کردی مطلق گرایانه آرمان های 
ملی را در وجود یک ابرقهرمانی که در لحظه ی بحران 
مفصل بندی  می کند،  ظهور  ملت  ناجی  عنوان  به 
می کند. این پدیده ناجی یا ابرقهرمان که در شرایط 
بحران مقدرات ملتی را به دست گرفته است، خود را 
نماد پاکی، وفاداری به آرمان های ملت و حالل همه 
نادانی  به  را  خودش  مخالفان  و  می پندارد  مشکالت 
این ها  می کند.  متهم  ملی  منافع  با  مخالفت  حتا  و 
جهان  سطح  در  پوپولیست ها  تمام  عام  خصلت های 
به چند شعار،  با توسل  پوپولیست ها  این  تمام  است. 
منافع  و  مردم  برحق  نماینده ی  عنوان  به  خود  میان 
اجنبی ملت،  عنوان گماشته گان  به  و مخالفان  مردم 

مرز می کشند. 
نرندرا  هواداران  و  بی جی پی  حزب  رهبری  اعضای 
 »anti national« تاپه ی  را  خود  مخالفان  مودی 
خود  سیاسی  مخالفان  ساده گی  همین  به  و  می زنند 
را مشروعیت زدایی می کنند. والدیمیر پوتین مخالفان 
اردوغان  است.  کرده  متواری  کشور  از  را  سیاسی اش 
پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ در ترکیه، هزاران مخالف 
سیاسی اش را زندانی یا از کارهای دولتی برکنار کرد. 

دارد.  دیگرگونه  ماهیت  اما  افغانستان  در  پوپولیسم 
این جا پوپولیسم زبان حال الیگارشی است. پوپولیسم 
پایین جامعه  با خواست های طبقات  این مملکت  در 
در  پوپولیسم  است؛  نخورده  گره  متوسط  طبقه ی  یا 
افغانستان فقط در حد شعار است و بس و تالش دارد 

تا با زنده گی روزمره ی مردم در حد شعار پیوند یابد. 
زده  دامن  به چیزی  افغانستان  پوپولیسم سیاسی در 
عنوان  با  آن  از  سیاسی  علوم  دانش مندان  که  است 
»discriminatory legalism« که شاید بتوان آن را 
قانون گرایی گزینشی یا تبعیض آمیز ترجمه کرد، یاد 
نظریات  براساس  این جمله  معنای ساده ی  می کنند. 
این دانش مندان، این است که برای حلقه ی قدرت و 

حلقه ی رفقا همه چیز و برای مخالفان قانون. 
قانون شکنی ها،  شاهد  گذشته  سال های  در  ما، 
اختالس ها و فسادهای بزرگی در این مملکت بودیم 
که متأسفانه در برابر این قانون شکنی ها برخورد دوگانه 
حلقه ی  مقربان  از  که  شماری  است.  گرفته  صورت 
قدرت بوده اند، همواره در برابر قانون معافیت داشته اند 
و قانون فقط و فقط علیه مخالفان این حلقه ی قدرت یا 

افغانستان به استحکام نهادها ضرورت دارد،
نه به ابرقهرمان

قرار  می فامیدیم  »چه  می گوید: 
حال  تا  شوه،  قسم  ای  است 
حادثه  از  هفته  دو  تقریباً  که 
به  چشمم  که  هنوز  شده،  تیر 
می افته،  ساختمان   و  بلندمنزل 
احساس می کنم طرفم فیر خاد شد 
و کسی پشت کلکین ها مره هدف 
می گیره. فقط مه این قسم نیستم، دگه هم صنفی هایم هم 
به راحتی  که  نبود  عادی  روز  یک  آمدن.  حالت  همی  به 
فراموش شوه. ما فراموش نکدیم و هنوز کابوس می بینیم، 
اما فکر می کنم او روز تلخ د دانشگاه کابل هم برای دیگرا 
عادی شد و خالص. غیر از خود ما که َد روز دانشجو خانه 

رقیه و احمدعلی رفتیم، دگه کی سراغ اونا ره گرفت؟«
پشت میز کارم نشسته ام و ذهنم درگیر سوژه یابی است. 
فیس بوک و توییتر را باال و پایین می کنم تا موضوع بهتری 
برای نوشتن پیدا کنم. شبکه های اجتماعی تبدیل شده به 
رنگارنگ  عکس های  دانشجو.  جهانی  روز  تبریک  ویترین 
محصالنی که همه در عکس می خندند و چشمانی که از 
امید به آینده برق می زند. با خود می گویم دوران دانشجویی 
هم عالمی دارد. برای چند ثانیه خیالم می رود از افشار به 
پل سرخ، از شهرک حاجی نبی به خیرخانه، از پل سوخته 
به ایستگاه اُنچی برچی؛ خانه هایی که امسال روز جهانی 
بیرق  قامت.  بر  با تن پوش عزا  را تجلیل کرده اند  دانشجو 
در  افروخته  شمع های  خانه،  دروازه ی  بر  افراشته  سیاه 
حویلی و لبخندی غریب که خشکیده در یک قاب عکس؛ 
با شوق سمستر  قبل  هفته  دو  تا همین  که  دانشجویانی 
هفتم را شروع کرده بودند و فقط چند ماه دیگر باقی بود 

تا فارغ التحصیلی خود را جشن بگیرند، اما نشد که نشد.
نوامبر روز جهانی دانشجو است و من در میان تمام   ۱7
دانشکده  به  کابل،  دانشگاه  به  برمی گردم  دوباره  سوژه ها 

ما مستولی شده بود، چون  صدای پای مهاجمان هر لحظه 
نزدیک تر می شد. هر چه می خواستم کلکین چهارمی را باز 
کنم، دستم می لرزید و نمی تانستم دستگیره اش ره بگیرم. 
بیژن، هم صنفی ام، باز کد. تمام کلکین ها جالی داشت، با 
سر و شانه ام محکم زدم به جالی که پاره شوه. اول کمک 
می کدیم دخترا فرار کنن. خودم آماده پریدن شدم. همه 
پایین پریدیم، اما رقیه که ضعف کده بود، نمی تانست. برای 
همی، آخرین نفر بود و مهاجما با پنج گلوله او ره کشتن. 
رقیه هم صنفی آرام و درس خوان ما بود. همو روز دوشنبه، 
اولین روز د سمستر نو بود که رقیه آمد. قبل از او برش 
زنگ زده بودم که چرا نمی آیی؟ گفت محفل داشتیم. برش 
گفتم: تبریکت باشه، نامزد شدی؟ خندید و گفت: نی، از 

خودم نبود، اما از خودم هم به زودی شاید شوه.« 
بد  وضعیتم  اما  زمین خوردم،  به  محکم  و  پریدم  »پایین 
نبود. به هم صنفی هایی که با مه بودن، گفتم پشت دیوار یا 
درخت ها پناه بگیریم و هوشمندانه به زخمی ها کمک کنیم. 
می تانم بگویم صحنه هایی که د او لحظات خلق شد، چیزی 
بیش تر از یک فاجعه بود. پیش چشم هایم دوست هایم از 
منزل دو با اوج رعب و وحشت پایین می پریدن . سحر با 
صورت به زمین خورد، ناهیده پایش از شدت ضربه آسیب 
دید و در حین فرار گلوله خورد، چند فیر پیاپی به رقیه و 
احمدعلی و نعیم شد. از بین این سه نفر، فقط نعیم زنده 
ماند. گیتی کمرش میده شد، مبارک شاه، راشد و وهاب 
مرمی خوردند. از آسمان ستاژ حقوق دانشگاه کابل خون 
می بارید. این صحنه ها اگر فاجعه نیست، پس چه اس؟ این 

وضع مصونیت بزرگ ترین نهاد آموزشی کشور است.« 
قصه های الهام تلخ است، مخصوصاً قصه های لحظاتی که 
امید فقط به مویی بند می شود، به ویژه آن جا که می گوید: 
»ناهیده وقتی از کلکین خود را پرتاب می کد، پایش آسیب 
دید و در حالت فرار هم یک مرمی به دستش خورد. او در 

ساحه شلیک مهاجم دومی بود، اما برای لحظاتی صدایی 
نیامد. با خودم گفتم که شاید شاجور آن ها مرمی خالص 
کده، بالفاصله دویدم به طرف ناهیده. لحظات حساسی بود، 
هر ثانیه امکان داشت به ما شلیک کنن. سرش فریاد زدم 
کدم  کمکش  دختر.  او  می کشنت  می کنی؟  چه  گفتم:  و 
از  نفر  دو  به  تسلیمش کدم  رفتیم.  پیش تر  متر  تا ۳۰  و 
کارمندای دانشگاه، نفسم سوخته بود. برگشتم، من بودم 
از شدت  و سحر، بیژن، حسنا، نذیر، دنیا، سعدیه و هما. 
پشت  از  بود.  شده  گم  پیش مان  از  دانشگاه  نقشه  ترس 
بریم  دیوار  از  می خواستیم  کدیم،  فرار  دانشکده شرعیات 
باال و از محوطه دانشگاه و ضلعی که منتهی به دهبوری 
می شد، برآییم. سر دیوار پر از سیم های خاردار بود و فقط 
راهی کوچک و تنگ برای گریز داشت. اول سحر را روانه 
کدیم، وحشت ناک بود. وقتی می خواست عبور کند و بپرد، 
به  بود،  شده  پیچیده  گردنش  دور  که  چادرش  گوشه ی 
سیم های خاردار گیر کد. وقتی پرید، لحظه ای فکر کدیم 
سحر حلق آویز شده. کمکش کدیم. بخشی از فاجعه بعد از 
گریز بود؛ وقتی به خود آمدیم و دیدیم احمدعلی و رقیه 
را با خود نداریم؛ وقتی یکی یکی می رفتیم شفاخانه تا به 
هم صنفی های زخمی رسیده گی کنیم؛ وقتی مروه از جمع 

ما حالش وخیم بود و ما نگران.«
جان  کابل  دانشگاه  عقرب   ۱۲ حادثه  در  که  احمدعلی 
او احمدعلی  بوده است.  الهام  از دوستان صمیمی  باخت ، 
را »اندیوال« خود توصیف می کند و می گوید که »آن پسر 
آهنگ های  بود،  شده  عاشق  اواخر  این  پرانرژی  و  شوخ 
احمدظاهر را زمزمه می کد و گاهی درد دل... اما دنیا به او 

و عشقش وفادار نبود که نبود.«
۱7 نوامبر روز جهانی دانشجو است و این گوشه ای از روایت 
جوانانی که در سایه ی جنگ و خشونت در افغانستان درس 
می روند،  دانشگاه  به  سر  در  آرزوی  هزاران  با  می خوانند، 
همان  در  تعدادی  و  می کشند  سالمت  به  جان  برخی 
صنف های شان با زنده گی وداع می کنند، بسیار بی رحمانه 
و بسیار ناجوان مردانه. آن قدر مکالمات میان من و الهام تلخ 
است که یادم می رود، پیش از خداحافظی می گویم: راستی 

روز دانشجو مبارک!

حقوق و علوم سیاسی، به ستاژ حقوقی، به دوازدهم عقرب، 
با  آمیخته  صنوف  به  چاشت،  از  پیش   ۱۰:۴۶ ساعت  به 
خون و همه ی آن آرزوها و رویاهایی که در میانه جنگ و 
نفرت مهاجمان سوخت و خاکستر شد. فهرست دانشجویان 
به  بررسی می کنم،  را  پالیسی عامه دانشگاه کابل  و  اداره 
الهام پویا زنگ می زنم، دانشجوی صنف »ب« که در روز 
حمله مهاجمان در صنف حضور داشته است. آن روز پیش 
زخمی  شاهد  و  باخته  جان  هم صنفی اش  دو  چشمانش 
شدن دیگر هم صنفی هایش نیز بوده است. خودش توصیف 
می کند: »دل خراش بود، خیلی دل خراش. هم صنفی هایم 
یکی پشت دگه از منزل دوم پایین می پریدن، زمین گلگون 
شده بود. غیر از رقیه که همو اول در تیررس مهاجما قرار 
گرفت و کشته شد، دیگران لنگان لنگان با حرکات زیگزاگی 
هم صنفی هایم  یکی یکی  پی هم  شلیک های  می کدن.  فرار 
رقیه،  از  روز! غیر  بود همو  ره زمین گیر می کد، چه حال 

احمدعلی هم جان باخت.«
روحی  و  جسمی  حال  که  می کنم  درک  می گویم  او  به 
مساعدی نداری، اما خودت مانده ای تا راوی زنده ی آن روز 
باشی. بگو چه شد؟ می گوید: »چه می فامیدیم قرار است ای 
قسم شوه. تا حال که تقریباً دو هفته تیر شده از او حادثه، 
هنوز که چشمم به بلندمنزل و ساختمان  می افته، احساس 
مره  کلکین ها  و کسی پشت  فیر خاد شد  می کنم طرفم 
می گیره. فقط مه ای قسم نیستم، دگه هم صنفی هایم هم به 
همی حالت آمدن. یک روز عادی نبود که به راحتی فراموش 
شوه. ما فراموش نکدیم و هنوز کابوس می بینیم، اما فکر 
می کنم او روز تلخ د دانشگاه کابل هم برای دگرا عادی شد 
و خالص. غیر از خود ما که برای روز دانشجو خانه رقیه و 

احمدعلی رفتیم، دگه کی سراغ اونا ره گرفت؟«
»ما د منزل دوم بودیم، وقتی صدای فیرها و انفجارها آمد، 
به سمت چهار کلکین صنف هجوم بردیم. حس ترس بر 

روز جهانی دانشجو؛ 
کابوس دانشگاه و امیدی که به مویی بند ماند

آسیه حمزه ای



آفتاب صبح امروز گرم نیست. 
با  زیادی  مردان  او  همانند 
دیوار  به  خسته  چهره های 
تکیه داده اند. آنان به موردی 
فکر می کنند، شاید به نان و 
به شکم گرسنه کودکان شان یا 
مریض هایی  و  خانه  کرایه  هم 
جز  کسی  چه  اما  افتاده اند.  نادارای  بستر  در  که 

خودشان از این نگرانی می داند؟ 
کنار دیواری نشسته و به رفت وآمد موترها می نگرد. 
به  نیز  دیگر  کارگر  ده ها  چشمان  که  نه،  او  تنها 
خیابان دوخته شده است. کمرها بسته است و نگاه ها 
خیابان را رصد می کند. دقایقی غوغا برپا می شود، 
سکوت سهمگین فضا به یک باره گی می شکند و همه 
می دوند. چه خبر بود؟ از میان جمع کارگران موتر 
فردی  و  با شیشه های سیاه می نماید  شاسی بلندی 
که  کارگرانی  به  زیر چشمی  خوش لباس  و  شیک 
دوباره  و  می کند  نگاه  آورده اند،  هجوم  برش  و  دور 
امیدوار  نگاه های  می شود.  مصروف  موبایلش  به 
این همه آدم در انتظار او بود؟ آیا او است که می تواند 
حداقل امروز امید یک خانوار باشد؟ آری، این موتر 
و موترهایی از این دست است که بامدادان چشم ها 
بسته  ی  تا شام دل های کارگران  انتظار و صبح  در 

آن ها است. 
در  هیجان  با  یکی  جمع  میان  از  دقایقی  از  پس 
ابزار کارش می دود.  حالی که عجله دارد، به سوی 
بر سینه ی  اولین شعاع آفتاب  با  امید یک روز کار 
یخ زده اش تابیده  است. بلی، او موفق شد، او امشب 
نان خواهد  داشت. باید برود. بقیه اما نه هیجان دارند 
و نه خوشحال اند. با چهر ه های خسته و سرد دوباره 
به همان دیوار تکیه می دهند و به انتظار موتری دیگر 
می نشینند که شاید تا غروب هم از راه نرسد. صبح ها 

جنبش حفاظت از پشتون ها چگونه 
می تواند یک تکانه ی دموکراتیک به جامعه ی 

پشتون افغانستان باشد؟
جنبش حفاظت از پشتون های پاکستان با هر معیار 
تاریخی و سیاسی که سنجیده شود احتماالً یکی از 
بزرگ ترین حرکت های مردمی ، دموکراتیک و پویای 
جنوب آسیا است. کار سیاسی صلح آمیز و پیگیر این 
جنبش نشان گر آن است که این جنبش در درازمدت 
نه تنها به تقویت دموکراسی در پاکستان می انجامد؛ 
بلکه همچنان می تواند راه گشایی برای نهادینه شدن 
دادخواهی صلح آمیز و دموکراتیک نیروهای سیاسی 
و جوان در کشورهای همسایه شود. از این رو  عجیب 
نیست که پشتون های افغانستان از شور و پخته گی 
سیاسی هم زبانان آن سوی مرز و کار پیگیر سیاسی 
آن ها دل شاد شوند؛ انگیزه بگیرند و حتا به آرمان شهر 
سیاسی »لر و بر یو افغان« یا »این سو و آن  سوی مرز 
یک پشتون« دل ببندند. چه بسا که ایده ی تشکیل 
مرز  دو سوی  پشتون های  برای  واحد  یک سرزمین 
سرحد  اکنون  که  دیورند  مرز  برداشتن  هدف  با 
شناخته شده ی بین المللی میان افغانستان و پاکستان 
است، در ذهن و روان انسان پشتون دو سوی دیورند 
داشته  وجود  پاکستان  دولت-ملت  تأسیس  بدو  از 
است. بخشی از جنگ ۴۰ ساله  ی افغانستان هزینه ای 
است که پرورش و تقویت این ایده و فکر بر افغانستان 

و مردمان آن تحمیل کرده است.
پشتون های افغانستان و پشتون ها پاکستان حق دارند 
که آینده ی  شان را بیرون از جغرافیای دو دولت-ملت 
جداگانه ی افغانستان و پاکستان تصور کنند و محتمل 
بدانند. این که آیا تشکیل چنان دولت-ملت جدیدی 
که بتواند خانه ی مشترک پشتون های دو سوی مرز 
دیورند باشد، ممکن است یا نه، بحث دیگری است. 
سیاسی  آرمان شهر  یک  به  اندیشیدن  حق  مسأله، 
است که نه تنها حق انسانی پشتون ها است؛ بلکه حق 
انسانی تمامی مردمانی است که جوامع شان در خط  
کشی های  استعماری، مرزهای دولت -ملت های شکل 
گرفته در قرن ۱۹ و ۲۰ به این سوی مرز و آن سوی 
مرز تقسیم شده است. از این رو اگر چنین اندیشه  و 
آرمانی امروز و یا فردا از سر گزیر و یا ناگزیری وارد 
قاموس سیاسی غیرپشتون ها و بخشی از راه حل های 
شود،  افغانستان  قومی  معضل  به  آن ها  سیاسی 
نخبه گان پشتون اخالقاً حق نخواهند داشت که به 
چنان گرایش های سیاسی برچسب خیانت به وطن و 

نوستالژی  یک  حد  در  پاکستان  شدن  غیرهسته ای 
جمعی پشتون ها باقی می ماند.

عینیت  دو  این  مقایسه ای  مطالعه ی  دیگر،  از سوی 
ناهمگون و رابطه  ی آن با دولت-ملت های پاکستان و 
افغانستان نشان می دهد که بستر اجتماعی جامعه ی 
سیاسی  ایده آل های  و  آرمان ها  پاکستان  پشتون 
متفاوتی نسبت به جامعه ی پشتون افغانستان دارد. 
نقش  که  است  ویژه ای  شرایط  زاده ی  تفاوت ها  این 
جامعه ی  پشتون را در متن مناسبات قدرت، فرهنگ 
و اجتماع پاکستان تعریف می کند. از این رو روایت »لر 
او بر یو افغان« بیش تر از این که بخشی از مانیفست 
سیاسی جنبش حفاظت از پشتون ها باشد، تداوم یک 
نوستالژی تاریخی است. من تردید دارم که هسته ی 
سیاست گذار جنبش حفاظت از پشتون ها نداند که 
چسپیدن به این روایت سیاست زده و غیرکاربردی، 
کمکی به اجرایی شدن اولویت های استراتژیک جنبش 
حفاظت از پشتون ها نمی کند. افزون بر آن، واقعیت 
ناهمخوانی  افغانستان  پشتون  جامعه ی  سیاسی 
ساختاری و فرهنگی با جامعه و ایده آل های جامعه ی 
رهبران  مرز،  سوی  آن  در  دارد.  پاکستان  پشتون 
پشتون در برابر ستم تاریخی بر انسان پشتون، سپر 
شده اند. در این سوی مرز انسان پشتون سپر رهبران 
بادآورده است که در نزدیک به سه صد سال گذشته 

بر روزگار یا زهرخندی بر وضعیت اسف بار اقتصادی؟ 
یا شاید یاد تبلیغ انتخاباتی »دو میلیون شغل« افتاد 
به  یا هم خنده اش، زهرخندی  و خنده اش گرفت؟ 
هر وعده ای بود که به آنان داده شد و باد هوا بود؟ 
هرچه بود، پس از آن لبخند، چهره  ی حسین داد در 
هم کشیده شد و گفت ۴۳ سال دارد و از دو دهه 
به  این سو معماری می کند. شاید او به این کارش 
افتخار کند، چون ویران نمی کرد، بلکه آباد می کند. 
دستان  تکیه گاهش  تنها  ندارد؛  توقعی  کسی  از  او 
آبله برداشته است و دیواری که کنار چهار راه صبح ها 

به آن تکیه می زند.

رابطه ی ارگانیک و بومی با توده های پشتون ندارند و 
بر عکس طراح و مجری یک ستم تاریخی بر انسان 
افغانستان به شمول جامعه ی پشتون اند. در آن سوی 
و  روشن گری  کار  برکت  به  پشتون  زن  هزاران  مرز 
آگاهی دهی جنبش های دموکراتیک پشتون شریک 
کشورشان  تاریخ  دموکراتیک  حرکت  بزرگ ترین 
اند و دوشادوش مردان پشتون برای اعاده ی حقوق 
و  می رزمند  پاکستان  جمهوری  در  شهروندی شان 

ایستاده اند.
پشتون  رنجدیده ی  زنان  اکثریت  مرز  این سوی  در 
همانند سایر زنان افغانستان صاحب هویت مستقل 
این جا  نیستند.  هویت  آن  از  نماینده گی  و  حقوقی 
مثاًل یک متفکر پشتون خودش را مستحق می داند 
که زیر نام دفاع از حق حاکمیت انحصاری پشتون ها 
بر افغانستان از نشانی زنان پشتون صدها هزار رأی 
تقلبی به صندوق بریزد و بی هیچ شرمی از آن دفاع 
مرز  سوی  آن  در  پشتون  نخبه گان  و   رهبران  کند. 
برای تأمین عدالت و برابری شهروندی در جمهوری 
مرز  سوی  این  در  می کنند؛  دادخواهی  پاکستان 
اکثریت مطلق رهبران  و نخبه گان پشتون برای تداوم 
نابرابری، سلطه ی غیردموکراتیک، حذف هویت های 
شرط  و  بالقید  هژمونی  اعاده ی  و  قومی  مستقل 
یا دیوان و  و  با زور شالق طالبانی  پشتون ها - چه 
دفتر بر وکرات های پشتون می جنگند، فرصت  سوزی 
می کنند و از پذیرش قواعد دموکراتیک و مدنی جهت 

دستیابی به مشروعیت سیاسی سر باز می زنند.
نداشته های جوامع پشتون دو  و  داشته ها  فهرست    
و  دموکرات  پشتون های  است.  طوالنی  مرز  سوی 
در  ما  منطقه ی  دموکراتیک  آینده ی  به  باورمند 
موقعیت بهتر از من قرار دارند تا به این تفاوت های 
اجتماعی و ناهمگونی های سیاسی دقیق تر و فراگیرتر 
ببینند و انرژی جمعی جامعه ی پشتون افغانستان را 
بر یک داعیه ی دست نیافتنی،  به جای هزینه کردن 
و  معقول  شدنی،  امر  یک  به  دستیابی  صرف 
دموکراتیک کنند. نیروهای دموکراتیک و صلح دوست 
کشورهای  سایر  و  افغانستان  غیرپشتون  و  پشتون 
منطقه باید درس های مهمی از کار ارزش مند سیاسی 
و فکری جنبش حفاظت از پشتون ها بیاموزند. رهبران 
را  استثنایی  فرصت  این  پشتون  متنفذ  نخبه گان  و 
دارند که بی خیال از داعیه های ناکام، نوستالژیک و 
سیاست زده از تحوالت دموکراتیک و بومی جامعه ی 
پشتون پاکستان درس بگیرند و کمک کنند تا در این 
مرحله ی حساس، نیروهای تندرو و تاریک اندیش بر 
سرنوشت انسان پشتون افغانستان حاکم نشوند و یک 
عقب گرد فکری دیگر که خواسته ی اصلی بازی گران 
افغانستان  اجتماعی  مناسبات  بر  است  منطقه ای 

تحمیل نشود.

انتظار  با  شش  ساعت  حسین داد  خلیفه  روزهای 
انتظار  با  ظهر  از  بعد  سه  ساعت  و  می شود  شروع 
پایان می یابد؛ انتظاری که ثمر نمی دهد و او شبانگاه 
دست خالی به خانه برمی گردد. شاید این تنها دلیلی 
و  نمی بوسد  را  است که شب ها پسرک خردسالش 
روی خوشی با اهل خانه اش نشان نمی دهد. مثل او، 
هزاران کارگر دیگر نیز هستند. بیش تر کسانی  که 
این جا نشسته اند، پدران ده ها کودک اند و خانه های 
 ۳۳ رضای  همانند  حسین داد  خلیفه  دارند.  کرایی 
ساله، یکی از دو میلیون بی کار است که سال ها انتظار 
تحقق رویای صاحب کار شدن را کشیده اند. در واقع 
۲۴ درصد مردم افغانستان در جریان روز مدام به فکر 

شکم گرسنه ی خانواده  شان هستند. 
آری، این جا پایتخت افغانستان است و چهارراه هم 
یکی از چهارراه های گرسنه گان. جایی که حسن داد و 
هم مسلکانش نشسته اند، سخنی در کار نیست. همه 
نمی زند.  و کسی حرفی  زده اند  لب  بر  ُمهر سکوت 
غم  است .  نگرانی  با  توأم  حرف ها  همه ی  این جا 
است.  را مشغول کرده   فکرها  و غم گرسنه گی  نان 
بر  سر  تعدادی  و  گرفته  االشه  زیر  دست  شماری 
زانو گذاشته اند و خیابان را می پایند. جمعی هم به 
نقطه ای از زمین چشم دوخته اند، تلخ کامی روزگار را 
مزه می کنند و به چیزی می اندیشند. همه در انتظار 
اند که شاید روزنه ی امیدی گشوده شود و کسی از 
راه برسد و آنان را سر کار ببرد. اما مگر چند تا از آن 
موتر ها روزانه بیایند و یکی را از میان بردارند؟ چه قدر 
کار باشد که شکم گرسنه ۲ میلیون نفر را سیر کند؟

یا تجزیه طلبی بزنند؛ زیرا دست کم پس از جمهوری 
سردار محمد داوود تمامی رهبران و اکثریت نخبه گان 
جامعه ی پشتون به امید احیای »لوی افغانستان«  از 
همه  سیاسی  نشانی  از  و  افغانستان  ملی  سرمایه ی 
عماًل  که  پشتونستان خواهی  داعیه ی  به  آن  اقوام 
نفی جغرافیای سیاسی دولت-ملت افغانستان است، 

متعهد مانده اند.
تاریخی  و  حقوقی  تناقض های  تاریخ  به  پرداختن 
بر  آن  سیاسی  پیامدهای  و  پشتونستان خواهی 
مناسبات کابل و  اسالم آباد در این نوشته نمی گنجد. 
بحث من این جا این است که »لر« و »بر« یا همان 
پشتون  جامعه ی  و  پاکستان  پشتون  جامعه ی 
از تحوالت عمیق  افغانستان، صد و چند سال پس 
تاریخی منطقه ی جنوب  آسیا که با زوال حاکمیت 
بریتانیا در شبه قاره شروع شد و با تشکیل دولت های 
و  آن ها  میان   خونین  جنگ  های  پاکستان،  و  هند 
هسته ای شدن آن دو کشور ادامه یافت، دو عینیت 
اجتماعی-سیاسی تکامل یافته ای است که به دلیل 
آمیزش  نیست.  جمع  قابل  همسان نبودن  و  همسو 
این عینیت های ناهمگون و ایجاد یک کالن روایت 
که  بین المللی  و  منطقه ای  ملی،  سطح  در  سیاسی 
برای  جدیدی  سیاسی  جغرافیای  تشکیل  امکان 
تا  حداقل  بسازد،  میسر  منطقه  در  را  پشتون ها 

برای او مهم نیست هوا چه قدر سرد است، ۲۰ دقیقه 
عابران  کردن  رصد  و  این جا  تا  خانه  از  زدن  رکاب 
و موترهایی که هم چون امید واهی ظاهر می شوند، 
کار دو دهه ی او است. از آغاز حکومت حامد کرزی 
بدین  سو هر صبح این جا می ایستد و منتظر می ماند؛ 
منتظر کسی که سبب شود دست کم برای یک روز با 

دستان خالی به خانه بر نگردد. 
خلیفه حسین داد امروز هم خانه را به امید کار ترک 
کرده و کنار چهارراهی ای در تایمنی پشت به دیوار 
چشم به راه کسی است که شاید به این زودی  ها رخ 
ننماید. خنده های او را چه می توان نامید؛ لبخندی 

عمری در انتظار؛ 
از بام تا شام برای لقمه ای نان
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هفته ی گذشته، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت 
متحده امریکا در یک اقدام غیرمترقبه، مارک اسپر 
ارتش  بلندرتبه ی  مقامات  از  جمعی  و  دفاع  وزیر 
امریکا را برکنار کرد. رسانه های امریکایی خبر داده 
است که این تصمیم پس از آن گرفته شد که مارک 
اسپر در یک »یادداشت محرم و سلسله مراتبی« در 
آغاز ماه جاری به رییس جمهور پیشنهاد کرده بود 
که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا 
زمان برآورده شدن شرایط، متوقف شود. مارک اسپر 
وزیر دفاع، جنرال کنت فرانک مکنزی رییس ستاد 
نیروهای  فرمانده ی  میلر  و جنرال  ارتش  مشترک 
ناتو در افغانستان در این یاداشت بیان داشتند که 
شرایط الزم برای خروج هنوز به دست نیامده است 
و رهبری ارتش ایاالت متحده با این ارزیابی موافقت 

نشان داده بود.
به قول آگاهان امور، یکی از دالیل برکناری مارک 
دوره ی  که  ترمپ  جمهور  رییس  سوی  از  اسپر 
همین  می شود،  تمام  دیگر  دوماه  تا  کاری اش 
یادداشت بوده است. نظامیان هرچند منتظر دستور 
جدید ترمپ تا هفته های آینده برای کاهش نیمی 
عراق  و  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  از  دیگر 
برحال در مصاحبه  اما مقامات پیشین و  هستند؛ 
با روزنامه های معتبر امریکایی از خروج شتاب زده 

طالبان بعد از توافق با ایاالت متحده امریکا، همچنان با 
مردم افغانستان در جنگ اند. این گروه بیش تر از قبل 
دست به کشتار مردم بی گناه می زند و بیش تر از گذشته 
مصمم به خون ریزی و خلق وحشت در افغانستان است. 
رفتار طالبان ثابت می کند که آنان به جز زبان زور، حمله 
و خون ریزی و به آتش کشیدن شهرها به چیزی دیگری 
برای دوباره به قدرت  این گروه احتماالً  اعتقاد ندارند. 
رسیدن، روی همین ویژه گی خویش حساب می کند. با 
وصف آن که طالبان در توافق نامه ی شان با ایاالت متحده 
امریکا به کاهش خشونت در شهرهای بزرگ متعهد شده 
بودند؛ اما علی رغم آن توافق، بیش تر از قبل شهرهای 
بزرگ را مورد حمله قرار می دهند. حمله بر آموزشگاه 
کوثر،  دانشگاه کابل، والیت غور، شهر فیض آباد و الیت 
مطرح،  چهره های  و  خبرنگاران  بر  حمله  و  بدخشان 
و  بی گناه  مردم  خواست  به  زدن  پا  پشت  نمونه های 
عدم تعهد به صلح و کاهش خشونت ها است. کارنامه ی 
خونین طالب ثابت می کند که این گروه مدنی نخواهد 
شد و زنده گی مسالمت آمیز اختیار نخواهد کرد. عده ای 
از سیاسیون و ناسیونالیست های قومی در داخل کشور 
به دنبال توجیه کارنامه ی خونین این گروه اند و انتظار 
اما  ببخشند؛  افغانستان  مردم  را  گروه  این  که  دارند 
طالبان روح ملی و فردی تمام مردم افغانستان را عمیقاً 
صدمه زده و رنجانده اند و برای همین مردم و تاریخ، این 

گروه را نه می بخشند و نه فراموش می کنند.
در  »چک«  کشور  معروف  نویسنده ی  کوندرا،  میالن 
بخشی از رمان »بار هستی« وحشت و ظلم کمونیست ها 

هشدار داده اند.
و  پنتاگون  پیشین  مقام  یک  فلورنی،  مایکل 
کاندیدای احتمالی پست وزارت دفاع در اداره ی جو 
بایدن در مصاحبه با واشنگتن پست می گوید که 
»خروج عجوالنه« صلح را به مخاطره می اندازد و 
نیروی های مبارزه با هراس افکنی ایاالت متحده تا 
رسیدن به توافق همه شمول میان طالبان با دولت، 

باید در افغانستان باقی بمانند.
امریکایی  نیروهای  بر سر چگونه گی خروج  جدال 
از افغانستان میان حامیان و مخالفان آن از چندی 
تا  و  است  آغاز شده  ترمپ  اداره ی  در  این سو  به 
زمان تحلیف رییس جمهور جو بایدن )۲۰ جنوری 
۲۰۲۱(  ادامه خواهد یافت؛ اما واقعیت ها آن گونه 
به  متحده  ایاالت  و  افغانستان  در  نظامیان  که 
را  بزرگ تری  اشاره می کنند، خطر  به آن  درستی 
شتاب زده ی  خروج  صورت  در  که  می دهد  نشان 
نیروهای ایاالت متحده، دولت و مردم افغانستان و 
جهان با آن مواجه خواهند شد. این خطر وقتی بهتر 

هنگامی  است.  تصویر کشیده  به  را  در کشور »چک« 
شدند،  بیرون  چک  از  شوروی  کمونیست های  که 
روشن فکران، شاعران و مردم عام چک به نقد کارنامه ی 
به  مردم  پرداختند.  داخلی  کمونیست های  سیاسی 
کمونیست ها می گفتند که شما شوروی ها را آوردید و 
»چک« را صد سال به عقب راندید. می گفتند که شما 
استقالل را از چک گرفتید، شما باعث تیره روزی و تباهی 
مردم چک شدید و شما فرهنگ و مقدسات مردم چک 
اعتراض  جواب  در  کمونیست ها  برداشتید.  میان  از  را 
اول  از  ما  که  می گفتند  خویش  کشور  مردم  اتهام  و 
نفهمیدیم، ما از نخست نیت بد نداشتیم؛ ولی متأسفانه 
نتیجه همین شده است که شما مردم چک می بینید و 
مردم چک  که  داشتند  انتظار  کمونیست ها  می گویید. 
آنان را درک کنند و از سر تقصیر آنان بگذرند. اما از نظر 
مردم چک گناه،  خطا و خیانت کمونست ها نسبت به 
کشورشان چنان بزرگ و فراموش نشدنی بود که نباید 
بخشیده و فراموش شود. در پاسخ به منطق کمونیست ها 
نداشتند  بد  نیت  و  نمی دانستند  قول خودشان  به  که 
و برای همین تقاضای بخشش داشتند، قهرمان رمان 
مشهور »بار هستی« قصه ی »اودیپ« افسانه ی یونانی 
را در قالب یک مقاله برای اتحادیه ی نویسنده گان چک 
برای نشر می فرستد. توما )قهرمان داستان( در مقاله ی 
از پیش گویان معبد  خویش توضیح داده بود که یکی 
با  اگر  که  بود  گفته  اودیپ  پدر  الیوس،  برای  دلفی 
یوکاسته )مادر اودیپ( صاحب فرزند شود، به دست آن 
فرزند کشته خواهد شد. برای همین وقتی اودیپ تولد 

احساس می شود که به عمل کرد طالبان در میدان 
تعهدات  علی رغم  طالبان  گروه  شود.  توجه  جنگ 
صلح با ایاالت متحده مبنی بر کاهش خشونت و 
آغاز مذاکرات با دولت افغانستان، به حمالت خود 
طی ماه های اخیر افزوده است و مذاکرات صلح با 
تمام تالش های طرف های دخیل، در مراحل بسیار 

ابتدایی به بن بست خورده است. 
واشنگتن پست هفته ی پیش به قول از یک نهاد 
که  داد  گزارش  متحده  ایاالت  حکومت  دیدبان 
حمالت طالبان تا ۵۰ درصد در افغانستان افزایش 
یافته است و مناطقی که آسیب پذیری بیش تر دارد، 

در معرض خطر بیش تر است. 
در  تغییر  برای  امید  که  حالی  در  وجود  این  با 
انزواطلبان  جدال  و  است  شده  قطعی  سفید  کاخ 
ابعاد  ایاالت متحده در  و محافظه کاران سنتی در 
مختلف از جمله ساحت سیاست خارجی و تعامل 
با کشورها، شتاب بیش تر گرفته است و همچنان 
جو  سخنگوی  گذشته  روز  یافت؛  خواهد  ادامه 

شد، پدرش او را به دست چوپانان سپرد تا از او دورش 
کنند. چوپانان او را به شهر دیگری بردند و به پادشاه 
آن شهر )پولیبس( تقدیم کردند. او بعدها خبر شد که 
پسر پولیبس نیست و برای روشن کردن این موضوع به 
به جای پاسخ دادن  معبد دلفی رفت. پیش گوی معبد 
را خواهی  پدرت  روزی  که  او گفت  برای  او،  به سوال 
یک  با  که  از مسیری می گذشت  روزی  اودیپ  کشت. 
شاه زاده درگیر شد و شاه زاده را کشت. اودیپ بعد از قتل 
شاه زاده، خودش شاه شد و با زن آن شاه زاده ی مقتول 
ازدواج کرد. وی بعدها فهمید که کسی را که کشته است 
پدرش و با زنی که همبستر شده، مادرش است. اودیپ 
وقتی به این ماجرا پی  برد و نیز دانست که عامل اصلی 
تباهی و فالکت کشورش خودش است، چشمان خود را 
کور کرد و با چشم های نابینا از شهر خارج شد. توما در 
بود که کمونیست های  مقاله ی خویش استدالل کرده 
اهل چک که در همدستی با شوروی چک را به قهقرا 
اودیپ خود شان  باید همانند  و فالکت سوق داده اند، 
کور کنند و یا آماده شوند که مردم چشم های آنان را 
از کاسه ی سر شان بیرون آورند. چون اگر کمونیست ها 
اشتباه  به  پی بردن  از  بعد  باید  دارند،  شرف  و  وجدان 
عظیم شان، خود شان را کور کنند و کشور چک را ترک 
بگویند. بدتر از این وضع و روایت، در کشور ما اتفاقی رخ 
داده است؛ اتفاقی که محصول بنیادگرایی گروه طالبان 

است.
طالبان از زمان ظهورشان تاکنون بی شمار فاجعه خلق 
تجاوز  بی شمار  و  کشته اند  انسان  بی شمار  کرده اند، 

بایدن در پاسخ به سوالی در مورد خروج نیروهای 
و  طالبان  با  صلح  توافق نامه ی  حفظ  امریکایی، 
تالش های نماینده ی صلح امریکا در امور افغانستان 
جمهور  رییس  که  است  گفته  خلیل زاد(  )زلمی 
در  را  خارجی  سیاست  جامع  آجندای  منتخب، 
با  و  انتخاباتی طرح کرده است  جریان کارزارهای 

حضور در دفتر )کاخ سفید( آن را عملی می کند. 
برای  آینده، هفته های سختی  هر چند هفته های 
مردم و نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود؛ اما 
احتمال تغییر بازی با توجه به آن چه گفته شد به 
دولت  دارد.  وجود  افغانستان  مردم  و  دولت  سود 
امریکا و  به عنوان یک همکار و متحد  افغانستان 
کشورهای عضو ناتو، دو دهه است که یک جا با آنان 
در برابر تروریسم جنگیده و از سرمایه های انسانی و 
مادی خود هزینه کرده است. نباید فراموش کرد که 
این جنگ، نه تنها جنگ برای بقای افغانستان؛ بلکه 
خواهد  نیز  بین المللی  تروریسم  مهار  برای  مبارزه 

بود.

کرده اند. آنان افغانستان را به عظیم ترین رنج گاه منطقه 
افغانستان  مردم  در  را  آرزو  و  امید  کرده اند،  تبدیل 
آرزوهای  با  را  مملکت  این  جوان  هزاران  و  گرفته اند 
شان دفن خاک کرده اند. گروه طالبان فقط یک نیروی 
سیاسی مستبد نیست که دوره آنان فقط یک دیکتاتوری 
سبک  و  سنت  یک  گروه  این  شود.  نامیده  معمولی 
زنده گی را با شالق تطبیق کرده است و می کند. طالبان 
امیدوار هستند که این سنت را دوباره جاری سازند و 
بین المللی  و  ملی  فجایع  بزرگ ترین  نگه دارند.  حاکم 
را تا هنوز طالبان خلق کرده اند. آنان بر مردم شمالی 
کرده اند.  تجاوز  افغانستان  مناطق  دیگر  و  یکاولنگ  و 
آبشارها را تخریب و تاکستان ها را سوزانده اند. آنان عقاید 
و ایمان شخصی شان را با زور تحمیل می کنند و هنوز 
هم مصمم و معتقد به چنین راه و برنامه ای در افغانستان 
به  و  کردند  امضا  توافق نامه  آن که  با  طالبان  هستند. 
کاهش خشونت ها متعهد شده اند، روزانه بر مکان های 
مزدحم ملکی حمله می کنند. شهروندان افغانستان در 
دست داشتن طالبان به حمله بر آموزشگاه کوثر، دانشگاه 
کابل، حمله بر خبرنگاران و زنان مشکوک اند؛ زیرا میان 
شیوه ی جنگ طالبان با حمالتی از این دست، تفاوتی 
دیده نمی شود. این طالبان هستند که به تمام گروه های 
تروریستی منطقه در افغانستان جای داده اند و برای آنان 

ابزار تهیه می کنند و راه های حمله را نشان می دهند. 
طالبان که عظیم ترین فاجعه ی تاریخ معاصر افغانستان 
افغانستانی،  انسان  امنیت  که  آنان  کرده اند،  خلق  را 
کره ی  در  که  طالبان  زده اند،  برهم  را  و جهان  منطقه 
و  احترام  زنده جانی  هیچ  زنده گی  و  ذات  برای  زمین 
اهمیت قایل نبودند/نیستند، به خاطر بزرگ ترین گناه و 
بزرگ ترین مصیبت تاریخ، باید همانند اودیپ خود شان 
را کور کنند و از این پس هیچ گاه در انظار عمومی حاضر 
نشوند. ممکن است امریکا، پاکستان، کشورهای منطقه 
مردم  اما  کنند؛  صلح  طالبان  با  افغانستان  حکومت  و 
خویش  استخوان  و  پوست  و  خون  اعماق  از  افغانستا 
را  آنان  و  کرد  خواهند  اعتراض  آنان  علیه  همچنان 
نخواهند بخشید. همان طور که صلح گلبدین حکمتیار با 
حکومت افغانستان برای او اعتبار و عزت نبخشید، صلح 
طالبان با حکومت افغانستان، برای طالبان عزت نخواهد 
افغانستان مقبولیت و جایگاه پیدا  نزد مردم  آنان  داد. 
نخواهند کرد. طالب ممکن است که براساس مصلحت و 
سیاست به رسمیت شناخته شود؛ ولی هیچ قلب پاکی 
در افغانستان برای آنان نمی تپد و آنان را تأیید نمی کند.

جدال خروج و احتمال تغییر بازی 
به سود افغانستان
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به نقل از دویچه وله فارسی، دونالد ترمپ نه تنها از پذیرش 
شکستش در انتخابات اجتناب می ورزد، بلکه حتا حاضر به 
همکاری با بایدن نیز نشده است. بایدن با اشاره به افزایش 
شمار قربانیان کرونا به ترمپ هشدار داده و گفته است که 

موضوع جان مردم در میان است.
عدم همکاری کاخ سفید با تیم جو بایدن، باعث افزایش 
به  فقط  که  نگرانی هایی  است؛  شده  امریکا  در  نگرانی ها 
مسایل امنیتی امریکا محدود نمی شود. یکی از محورهای 
اصلی نگرانی های عمومی، مربوط به افزایش شمار قربانیان 

کرونا در امریکا است.
گسترده  شیوع  به  اشاره  با  بایدن  جو  رابطه،  همین  در 
ویروس کرونا در امریکا، از دونالد ترمپ درخواست کرده 
او  تیم  با  بیماری  این  شیوع  با  مقابله  عرصه  در  تا  است 

همکاری کند.
ممکن  همکاری،  عدم  صورت  در  که  است  گفته  بایدن 
است شمار بیش تری از مردم امریکا در اثر ابتال به بیماری 

کووید-۱۹ جان بدهند.
بایدن تاکید کرده است که چنان چه تیمش ناچار شود که 
برای مقابله با کرونا تا ۲۰ جنوری و انتقال رسمی قدرت به 
دولت جدید صبر کند، فرصتی مهم در مقابله با این ویروس 
از دست خواهد رفت. او گفته است: »به این ترتیب، یک ماه 

تا یک ماه و نیم زمان از دست می رود«.
اسرع  »در  و  »فوری«  که  است  خواسته  ترمپ  از  بایدن 
تاکید  او  فراهم سازد.  را  او  تیم  با  وقت« زمینه همکاری 
کرده است که برای توزیع واکسین کرونا نیز باید طرح و 
برنامه  ی دقیق تنظیم شود و چنین امری باید بدون فوت 

وقت صورت گیرد.
فرستنده  با  مصاحبه  در  نیز  اوباما  باراک  دیگر،  سوی  از 
که  است  کرده  درخواست  ترمپ  از  امریکا  »سی بی اس« 

شکست خود را در انتخابات سوم نوامبر بپذیرد.
اوباما گفته است: »آنگاه که دوره زمام داری شما به پایان 
می رسد، این وظیفه شما است که منافع و مصالح کشور را 
بر شخص و منافع خود ارجح شمرده و فراتر از دل سردی 

خود بیندیشید و عمل کنید«. 
باید افزود که شمار موارد ثبت شده ابتال به کرونا در امریکا 
از مرز ۱۱ میلیون نفر گذشته است. تا کنون بیش از ۲۴۶ 
هزار نفر در اثر ابتال به این ویروس جان داده اند. از منظر 
کشورها،  دیگر  با  قیاس  در  امریکا  کرونا،  قربانیان  شمار 

بیش ترین رقم فوتی کرونایی را در کارنامه ی خود دارد.

نیویورک تایمز: ترمپ امکان 
حمله بر تاسیسات هسته ای 
ایران را مورد بررسی قرار داد

عربستان: اگر برنامه ایران متوقف نشود، تجهیز 
به سالح هسته ای گزینه ی جدی ما است 

هشدار بایدن به ترمپ: 
عدم همکاری منجر به مرگ 

بیش تر انسان ها می شود

وزیر  الجبیر،  عادل  فارسی،  یورونیوز  از  نقل  به 
عربستان  پادشاهی  خارجی  امور  در  مشاور 
سعودی، گفته است: »اگر برنامه هسته ای ایران 
متوقف نشود، عربستان این حق را خواهد داشت 

تا خود را به سالح هسته ای مجهز کند«.
دی پی ای  آلمانی  خبرگزاری  با  که  الجبیر  آقای 
سالح  به  »دست یابی  افزود:  می کرد،  مصاحبه 
هسته ای قطعاً یک گزینه پیش روی ما است و 
در صورتی که ایران به یک قدرت هسته ای بدل 
افزون بر عربستان، کشورهای دیگری نیز  شود، 
این الگو را دنبال خواهند کرد«. او هم چنین تاکید 
کرده است که عربستان سعودی همه ی تالشش 
کار  به  سرزمینش  و  مردم  از  محافظت  برای  را 

خواهد گرفت.
وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در 
بایدن، رییس  این سوال که وقتی جو  به  پاسخ 
جمهور منتخب امریکا قدرت را به دست بگیرد، 
چه تغییراتی در قبال فعالیت های هسته ای ایران 
رخ خواهد داد، اظهار داشت: »آقای بایدن قول 
بازگشت به توافق هسته ای با ایران را داده است، 
اما در عین حال گفته است که تالش خواهد کرد 

فعالیت های منطقه ای و برنامه های موشکی ایران 
را تحت فشار قرار دهد«. آقای الجبیر تصریح کرد: 
»تنها سیاست فشار در قبال ایران کارآیی دارد«.

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، 
»موضع  اتخاذ  به  را  جهان  گذشته  هفته ی  نیز 
توسعه  برای  ایران  تالش های  برابر  در  قاطع« 
برنامه های موشکی و هسته ای دعوت کرد. البته 
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  مقابل،  در 
خارجه ایران، از عربستان سعودی خواست تا از 

بیان »اتهامات بی اساس« خودداری کند.

مرکز معلومات مهاجرت )MRC( به مردم کمک می کند تا زمانی که قصد مهاجرت دارند، تصمیم آگاهانه بگیرند.
تیمی از مشاوران، سطح آگاهی مردم را در مورد مزایای مهاجرت أمن و منظم و نیز خطرات و عواقب مهاجرت های 
غیرمنظم افزایش می دهد؛ اگر فامیل و دوستان تان تصمیم به مهاجرت دارند، قبل از این که تصمیم نهایی را بگیرند، 
می توانند با تیم مرکز معلومات مهاجرت جهت مشوره دهی رایگان به منظور معلومات دقیق مهاجرت به تماس شوند. 
مرکز معلومات مهاجرت یک مرکز ملی و بی طرف است و فقط خدمات معلوماتی ارایه می دهد. تمام خدمات ذکر 

شده رایگان می باشد. 
شما می توانید برای معلومات بیش تر از طریق شماره ی رایگان ۵۵88، واتس اپ، وایبر، اسکایپ، فیس بوک مسنجر 

و ایمیل از ساعت 8 صبح الی ۴ بعد از ظهر شنبه الی  چهارشنبه با ما تماس بگیرد. 
آدرس: واصل آباد، عقب فابریکه جنگلک گذشته از باغ بابر، ناحیه 7 کابل افغانستان.

شماره ی رایگان: ۵۵88 
شماره ی واتس اپ و وایبر: ۰7۹۹۵۹۹8۹8

Skype: mrcafghanistan
Facebook: https://www.facebook.com/mrcafghanistan/

Email: info@mrcafghanistan.af 
Website: www.mrcafghanistan.af

مرکز معلومات مهاجرت )MRC( چیست؟

کابل - دهلی - کابل هفته سه پرواز
پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

Delhi Flights
KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

آن گونه که ياری می کنی
ياری می شوی

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چهار مقام کنونی و سابق 
ایاالت متحده گزارش داد که دونالد ترمپ روز پنج شنبه، 
۲۲ عقرب، طی نشستی در کاخ سفید از مشاوران ارشدش 
پرسیده که آیا امکانی برای اقدام علیه سایت های هسته ای 

مهم ایران در هفته های آتی وجود دارد یا نه.
این گزارش که شامگاه دوشنبه، ۲۶ عقرب، منتشر شده 
است، می گوید که مشاوران ارشد آقای ترمپ او را از این 

تصمیم منصرف کرده اند.
از جمله  این مشاوران  تایمز، همه ی  نیویورک   نوشته  به 
مایک پنس معاون رییس جمهوری، مایک پومپیو وزیر 
و  دفاع  وزارت  سرپرست  میلر  کریستوفر  خارجه،  امور 
جنرال مارک میلی، رییس ستاد مشترک ایاالت متحده 
به  می تواند  ایران  نیروهای  بر  حمله  که  دادند  هشدار 
ساده گی منجر به یک نبرد گسترده تر در هفته های پایانی 

ریاست جمهوری آقای ترمپ شود.
به نقل از رادیو فردا، جلسه دونالد ترمپ با مشاوران ارشدش 
یک روز پس از گزارش بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی انجام شده است که اعالم کردند ذخایر یورانیوم غنی 

 شده ایران افزایش چشم گیری یافته است.
خواه  حمله ای،  هر  هدف  که  می نویسد  تایمز  نیویورک 
موشکی و خواه سایبری، تاسیسات هسته ای نطنز خواهد 
بود که ذخایر یورانیوم غنی  شده ایران در آن جا اکنون ۱۲ 
برابر بیش تر از میزان تعیین  شده در توافق هسته ای است.
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم چنین در گزارش 
روز چهارشنبه شان عنوان کرده بودند که ایران به آن ها 
اجازه نداده تا از یک سایت مشکوک که گمان می رود قباًل 

در آن آزمایش هسته ای انجام شده است، بازدید کنند.
از مشاوران خود پرسیده است  این حال  آقای ترمپ در 
که او چه واکنشی به ایران می تواند نشان بدهد. به نوشته 
نیویورک تایمز، پس از آن که آقای پومپیو و جنرال میلی 
ایران  هسته ای  تاسیسات  بر  حمله  مخاطرات  به  نسبت 
حاضر  مقام های  دادند،  هشدار  امریکا  جمهور  رییس  به 
از  موشکی  حمله  که  رسیدند  نتیجه  این  به  جلسه  در 
دستور کار خارج شود، اما آقای ترمپ احتماالً شیوه های 
حمله بر تأسیسات ایران و متحدانش و همین  طور حمله 
بررسی  را  عراق  در  ایران  حمایت  تحت  شبه نظامیان  بر 

می کند.
شامگاه  نیز  ترمپ  دونالد  امنیتی  مشاوران  از  شماری 
چهارشنبه، یک روز قبل از این نشست در کاخ سفید، با 
یک دیگر دیداری داشته اند که موضوع آن ایران بوده است.
به مذاق  اگرچه  ایران  بر  این گزارش می گوید که حمله 
پایگاه اجتماعی دونالد ترمپ خوش نمی آید، چرا که آن ها 
مخالف درگیر شدن بیش تر امریکا در جنگ های خاورمیانه 
هستند، اما این اقدام به طور حتم می تواند روابط تهران 
با واشنگتن را خراب تر کند؛ به طوری که برای جو بایدن، 
توافق  احیای  متحده،  ایاالت  منتخب  جمهور  رییس 

هسته ای با ایران سخت تر شود.
جو بایدن وعده داده که ایاالت متحده را به توافق هسته ای 
باز می گرداند. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه متحد اروپایی 
امریکا، همواره مخالف اقدام دونالد ترمپ برای خروج از 

برجام بوده اند.


