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صلح از عینک کودکان کار 
چه رنگی است؟
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که  ترازویی  به  پیاده رو  کنار  خسته،  پسرکی  است.  آدم  از  پر  همیشه  مثل  شهر 
شده  سیاه  آفتاب  از شدت  صورتش  می نگرد.  خیره خیره  است،  گذاشته  جلویش 
و جبینش چین برداشته است. عابران از روبه روی او می گذرند، بی خبر از این  که 
کودکی در پیاده رو به آنان چشم دوخته است تا شاید یکی بخواهد خود را وزن کند و 
او پنج افغانی بیش تر به اقتصاد ورشکسته ی خانواده اش بیفزاید. نظرمحمد یازده ساله 
اهل غزنی است و سالی چند می شود که با فامیلش به »قلعه ی واحد« در غرب کابل 
کوچیده است. می گوید سه سال است که مکتب را ترک کرده است، چون دست مزد 
روزانه ی پدرش از کراچی وانی برای آنان کفایت نمی کرد و سرانجام او تصمیم گرفت 
با ترازویش، عصای دست پدر باشد. دنیای نظرمحمد غم انگیز به نظر می رسد، این که 

از پگاه تا بیگاه عابرانی را بپایی که تمایلی به دانستن وزن شان ندارند.
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پیروزی بایدن در انتخابات امریکا؛ 
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بایدن با افغانستان جمهوریت ناکام
چه خواهد کرد؟ ماه عقرب، ماه خونین و پر فاجعه ای برای افغانستان بود. حمالت خونین و پی در پی علیه سربازان ارتش، مراکز آموزشی و دانشگاه ها و چهره های 

فرهنگی، همه ی مردم افغانستان را گرفتار اندوه عمیق ساخته است. تروریستان در ۱۹ سال پسین اغلب بر ارتش حمله می کردند و یا مقامات 
حکومتی را هدف قرار می دادند که مسلماً در آن حمالت مرگ بار هم مردم بی گناه ملکی قربانی می شدند. 

ساکنان  و  مدنی  فعاالن  دانشجویان،  جوانان،  از  شماری 
هرات، در واکنش به رویداد هراس افگنانه حمله بر دانشگاه 
و  قطر  دوحه ی  در  صلح  مذاکرات  لغو  خواهان  کابل، 
مجازات عامالن این رویداد خون بار شدند. آنان با حضور 
در یک گردهم آیی اعتراضی مقابل ساختمان والیت هرات، 
حمله بر دانشجویان و مراکز علمی را نکوهش کردند. با 
کابل،  دانشگاه  بر  مرگ بار  حمله  از  روز  چند  گذشت 

واکنش ها نسبت به این رویداد هم چنان ادامه دارد.
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هراتیان در واکنش به رویداد دانشگاه کابل:
مذاکرات صلح لغو شود

عبداهلل و کرزی نیز پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا را تبریک گفتند

رییس شورای  عبداهلل،  عبداهلل  کابل:  8صبح، 
عالی مصالحه ملی و حامدکرزی، رییس جمهور 
پیشین پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست 

جمهوری امریکا تبریک گفتند.
آقای عبداهلل روز یک شنبه، هژدهم عقرب با نشر 
توییتی پیروزی چشم گیر بایدن و کامال هریس 

را به آنان تبریک گفت.
حضور  برای  امریکا  مردم  به  هم چنان  وی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  تاریخی شان 

مبارک باد گفته است.
کشور  پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 

در  را  کامال هریس  و  بایدن  آقای  پیروزی  نیز 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا تبریک گفته 

است.
که  است  کرده  امیدواری  ابراز  کرزی  آقای 
به  افغانستان  با  بایدن  دولت  روابط  و  سیاست 
گونه کامل بر ایجاد صلح و ثبات متمرکز باشد.

نیز پیروزی  این رییس جمهور کشور  از  پیش 
آقای بایدن را تبریک گفته بود.

نامزد حزب دموکرات شب گذشته  بایدن،  جو 
عنوان  به  الکترال  رای   ۲۷۰ کردن  تکمیل  با 

۴۶مین رییس جمهور امریکا انتخاب شد.

صالح: تا یک هفته دیگر مسوولیت جمع آوری پاسپورت 
و تنظیم نوبت در سفارت پاکستان را به عهده می گیریم

ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  8صبح، 
مدیریت  دیگر  هفته  یک  تا  که  می گوید  جمهور 
سفارت  در  نوبت  تنظیم  و  پاسپورت  جمع آوری 

پاکستان را به عهده می گیرد.
کابل  امنیت شهر  تامین  مسوولیت  که  آقای صالح 
در  عقرب  هژدهم  یک شنبه،  روز  دارد،  دوش  به  را 
پاکستان  سفارت  است،  نوشته  فیس بوکش  صفحه 
وزارت  به  را  می کند  اجرا  روز  در  که  ویزایی  سقف 

خارجه افغانستان مشخص کرده است.
طرح  دیگر،  هفته  یک  از  کم تر  در  که  افزود  وی 
جمع آوری  مدیریت  متقاضیان،  امنیتی  مدیریت 

پاسپورت و تنظیم نوبت را به عهده خواهد گرفت.
ویزای  برای  نباید  است که مردم  آقای صالح گفته 
انسانی شان  هیچ کشوری »تحقیر« شوند و کرامت 
صدمه ببیند. او تصریح کرده است که جزییات طرح 
را با وزارت خارجه کشور شریک می کند تا در تطبیق 

آن با سفارت پاکستان هم آهنگی کند.
یکی  مسوول  جمهور،  رییس  اول  معاون  گفته  به 
از شش حلقه ای کمیشن کار که سال هاست ویزای 
به  به »بی عزت ترین شکل آن«  را  پاکستان  رایگان 
شهروندان فروخته، از ترس اعالمیه روز گذشته با وی 
در تماس شده و قرار است که جزییات آن را برای 

تیم آقای صالح ارایه کند. این در حالی است که آقای 
صالح روز گذشته گفته بود که شش حلقه به صورت 
میانگین روزانه نزدیک به ۱۰۰ هزار دالر از فروش 

ویزای پاکستان از مردم اخاذی می کنند.
جمهوری  ریاست  اول  معاون  حال،  همین  در 
چهار  گذشته،  روز  شبانه  جریان  در  که  می گویند 
رویداد تروریستی در کابل رخ داده و سه موتر نیز 
کشته  بر  افزون  که  افزود  وی  است.  شده  سرقت 
یک  و  افسر  یک  مرکزی،  بانک  کارمند  سه  شدن 
و  پغمان  ولسوالی های  در  امنیتی  نیروهای  سرباز 
قره باغ ترور شده اند. با این حال، معاون اول ریاست 
برای  تالش هایش  که  است  داده  وعده  جمهوری 
کاهش آمار جرایم جنایی و تروریستی در شهر کابل 
را ادامه می  دهد. آقای صالح در بیست وهفتم میزان 
مسوولیت امنیت شهر کابل را به گونه موقت عهده دار 

شده است.

افغانستان به ادامه ی همکاری ها 
میان کابل و واشنگتن امیدوار است

نمایشگاه هنرمندان هراتی؛
فریاد اعتراض زنان 

با زبان نقاشی
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»برابری  نقاشی  نمایشگاه 
دانشگاه  در  جنسیتی« 
جایی  شد؛  برگزار  هرات 
که 5۰ اثر از ۱۰ دانشجوی 
چهارم  و  سوم  صنف های 
زیبای  هنرهای  دانشکده 
به  آن  در  هرات،  دانشگاه 
نمایشگاه  برگزارکنندگان  است.  درآمده  نمایش 
گفت وگوهای  گرماگرم  در  که  می کنند  روایت 
صلح و نگرانی زنان از ایجاد محدودیت ها پس از 
توافق حکومت با طالبان، دختران جوان خواستند 
زنان  اجتماعی  فعالیت های  شدن  محدود  به  تا 
نقاشی  قالب  را در  آرزوهای شان  و  بگویند  »نه« 

بیان کنند. 
به باور برخی استادان دانشگاه هرات، آثاری که 
در این نمایشگاه در معرض دید مراجعه کنند گان 
»تبعیض  از  پیام هایی  نشان گر  شده،  گذاشته 
با  و  است  زنان  علیه  خشونت  و  جنسیتی« 
دید  از  است.  شده  نقاشی  خاصی،  هنرنمایی 
هنرمندان نقاش، به دلیل تصویرسازی ویژه آثار 
این نمایشگاه، احساسات، حاالت و مشکالت زنان 
توجه  جلب  نقاشی ها  در  افغانستان  جامعه  در 

می کند. 
تماشای  برای  را  آثارشان  که  نقاشانی 
ایجاد  نماد  را  بُرقع  گذاشته اند،  بازدیدکنند گان 
در  برخی  و  می دانند  زنان  برای  محدودیت 
آثار  شان به همین سوژه پرداخته اند و می خواهند 
از طریق تابلوهای نقاشی، صدای زنان را به گوش 
جامعه  برسانند؛ صدایی که با زبان بی زبانی فریاد 
سیاه  دوران  به  نمی خواهند  زنان،  که  می کشد 
حکومت طالبان برگردند و کسی نمی تواند برای 

آنان محدودیت ایجاد کند. 
هنرمند  دختران  نقاشی،  هنر  استادان  باور  به 
در  احساسات شان  بیان  از  خوبی  به  توانسته اند 
قالب رنگ و نقش آثار هنری ارایه شده در این 

8صبح، هرات: فرماندهی پولیس هرات، با نشر 
»دو  با  موترسایکل های  رفت وآمد  خبرنامه ای 

سرنشین« را در این شهر ممنوع کرد.
عقرب  روز یک شنبه، هژدهم  که  در خبرنامه ای 
این نهاد نشر شد، آمده است که تردد  از سوی 
دوشنبه،  روز  از  سرنشین  دو  موترسایکل های 

نزدهم عقرب، ممنوع می شود.
از  جلوگیری  را  اقدام  این  علت  هرات،  پولیس 
و  کرده  عنوان  مسلحانه  دزدی های«  و  »ترورها 
امنیتی«  »میثاق  طرح  کمیته  که  است  افزوده 
برای مهار جرایم تصمیم گرفت تا این طرح عملی 

شود.
سلطان داوود، فرمانده پولیس هرات گفت که به 
نیروهای امنیتی دستور داده شده تا افراد متخلف 

خلق  را  ارزش مندی  اثرهای  و  برآیند  نمایشگاه 
کنند. 

آتنا سلطانی، دختر جوانی که از کودکی عالقه مند 
هنر نقاشی بود و پیش از ورود به دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه هرات، در خانه تابلوهای چشم نواز 
نقاشی را خلق می کرد، یکی از اشتراک کنندگان 
این نمایشگاه هنری است. این هنرمند جوان به 
پنج  نمایشگاه  این  در  می گوید،  8صبح  روزنامه 
اثر هنری دارد که هر کدام شرح حال او را بیان 
می کند. او در یکی از نقاشی هایش تصویر یک زن 
را کشیده که زیر چادری و برقع، در حال نواختن 

گیتار است.
از آتنا، دلیل خلق این تصویر را پرسیدم. گفت: 
زیر  لباس سرخ  با  جوان  دختر  نقاشی  این  »در 
نقاشی  این  الگوی  برقع، گیتار می نوازد.  چادری 
آرزو  گفت  برایم  روزی  که  ا ست  جوانی  دختر 
دارم گیتار بنوازم، اما شرایط برایم مساعد نیست 
برقع  آتنا،  باور  به  نمی پذیرد.«  را  این  جامعه  و 
نشان گر محدودیت و گیتار نشان آزادی و آرزوی 
آن دختر جوان است. این دو نماد با قرار گرفتن 
کنار هم، سوژه ای برای خلق یک اثر هنر متفاوت 
در  و  کرده  نقاشی  را  آن  که  است  او  و  شده اند 
معرض دید بازدیدکنند گان گذاشته است تا از این 
طریق به ایجاد محدودیت برای زنان اعتراض کند.
آرزو آگاه، از دانشجویان دانشگاه هرات، به این باور 
است که افغانستان هر چه پیش رفت داشته باشد، 
زنان  برای  اجتماعی  فعالیت های  عرصه   بازهم 
چنان که باید، فراهم نیست. او در این نمایشگاه، 
نقاشی هایی از آرزوهای زنان را به نمایش گذاشته 
است؛ آرزوهایی که در افغانستان رسیدن به آن ها 

دشوار و در مواردی غیرممکن است. 
که  زمانی  می کند،  روایت  جوان  هنرمند  این 
دانش آموز صنف نهم مکتب بود، به ورزش والیبال 
عالقه داشت و به تیم منتخب هرات هم راه یافت، 
ناامنی،  و  اجتماعی  محدودیت های  دلیل  به  اما 

را متوقف و با آنان برخورد کنند.
در  هرات،  پولیس  فرمانده  و  والی  این،  از  پیش 
این  والیتی  شورای  اعضای  و  رییس  با  دیدار 
والیت، در مورد همکاری مردم برای مهار جرایم 

گفت وگو کرده بودند.
دو  با  موترسایکل های  تردد  کردن  ممنوع  طرح 
سرنشین، تا کنون چند بار دیگر در هرات اجرایی 
شد، اما به دنبال اعتراض مردم، دوباره لغو شده 

است.
دزدی های  افزایش  که  است  حالی  در  این 
مسلحانه، ترورها و آدم ربایی ها در هرات، نگرانی  

شهروندان را در پی داشته است.
در تازه ترین مورد از ترورها، صبح روز یک شنبه، 

یک سارنوال در هرات ترور شد.

اشتراک  برای  وی  که  ندادند  اجازه  خانواده اش 
مجبور  او  کند.  سفر  کابل  به  ملی  مسابقات  در 
می شود روی آرزوهایش خط بکشد و ورزش مورد 

عالقه اش را کنار بگذارد.  
زیبای  هنرهای  دانشکده   استاد  رهگذر،  نذیر 
دانشگاه هرات، به این باور است که دانشجویان 
دختر توانسته اند از پس بیان احساسات زنان به 
خوبی برآیند و با خلق نقاشی هایی، پیام روشنی 
او،  دید  از  باشند.  داشته  خواسته های شان  از 
نقاشی های آنان پیام  روشنی دارد و دلیل آن نیز 

دیداری بودن آثار است. 
عبدالستار فرزام، استاد انستیتوت مسلکی استاد 
کمال الدین بهزاد، به روزنامه 8صبح می گوید که 
صلح تنها نگرانی مردان نیست و دختران هنرمند 
هراتی با نقاشی های شان ثابت کرده اند که آن ها 
نیز از طریق این هنر می خواهند احساسات شان را 
به جامعه بازگو کرده و سبب رفع محدودیت ها و 

کاهش خشونت ها در برابر زنان شوند. 
هنرهای  دانشکده  دانشجوی  سلطانی،  پروین 
هدف  که  دارد  باور  هرات،  دانشگاه  زیبای 
نقاشی های این نمایشگاه این است تا به مخالفان 
به  که  زنان گوش زد شود  اجتماعی  فعالیت های 
هیچ عنوان نمی توانند زنان را محدود و همانند 
گذشته در خانه ها زندانی کنند. او به هیأت های 
مذاکره کننده صلح در دوحه ی قطر می گوید که 
به فکر ایجاد محدودیت بر حضور و فعالیت زنان 
سرشان  از  را  اندیشه  این  و  نباشند  اجتماع  در 

بیرون کنند.
بیش تر دختران هنرمندی که آثار هنری شان را 
در این نمایشگاه عرضه کرده اند، زمان حاکمیت 
از  دیگران  روایت های  اما  ندیده اند،  طالبان  را 
دوران،  آن  وحشت ناک  محدودیت های  دشواری 
برای شان تکان دهنده است. به همین دلیل، آن ها 
محدودیت  با  ممکن،  راه  هر  از  که  می  خواهند 

حضور زنان در اجتماع، مبارزه کنند.

 

اداره ی رییس جمهور ترمپ پس از مذاکرات هفده ماهه با طالبان، 
سرانجام در ۲۹ ماه جنوری توافق نامه ی دوحه را با طالبان امضا 
کرد. اداره ی ترمپ که در مدیریت بحران کرونا با شکست رو به رو 
در  افغانی  میان  گفت وگوهای  نتایج  از  می خواست  بود،  شده 
انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از برگ های برنده استفاده 
کند. بر همین اساس با امضای توافق نامه ی دوحه با گروهی که 
بیش از دو دهه با آن جنگیده بود، صلح کرد. او در ادامه برای 
رهایی زندانیان طالبان که در متن توافق نامه ی دوحه آمده بود، 
دولت افغانستان را مجبور ساخت تا پنج هزار زندانی طالب را رها 
کند. دولت افغانستان از گفت وگوهایی که در غیابش انجام یافته 
در  که  توافق نامه ی صلحی  بود. شرط های سنگین  ناراحت  بود، 
دولت  بردوش  را  بار مضاعفی  بود،  نهایی شده  دولت  این  غیاب 

افغانستان گذاشت. 
فشارهای امریکایی ها بر دولت سنگین بود، اما در نهایت دولت به 
آن خواست ها تن داد و با گرفتن رای تایید از لویه جرگه ی مشورتی 
صلح، روند رهایی زندانیان طالبان را آغاز و تکمیل کرد. اداره ی 
ترامپ وعده داده بود که حضور سربازان امریکایی را در افغانستان 
به صفر خواهد رساند. او می خواست جنگ پیچیده ی افغانستان را 
پیش از انتخابات تکمیل کند و خودش را قهرمان صلح افغانستان 
و برگرداننده ی ظفرمند سربازان امریکایی در نزد مردم امریکا و 
جهانیان جا بزند. با همه ی این ها مردم امریکا در انتخابات سوم 
نوامبر به جو بایدن رای دادند و ترمپ را با این اقدام از کاخ سفید 
بیرون راندند. ترامپ که با ظهور موج پوپولیسم و دیگرهراسی در 
بدترین شرایط مردم امریکا را فریفت، اما در ادامه مردم امریکا به 
وضوح خطر گماشتن یک آدم کم سواد و تصادفی را در کاخ سفید 

حس کردند.
در میان تصامیمی چون خروج از پیمان محیط زیستی پاریس، 
امضای  شمالی،  کوریای  رهبر  با  مذاکره  و  برجام  از  خروج 
از آن جمله بود؛ توافق نامه ای  نیز  با طالبان  موافقت نامه ی صلح 
نداشتند.   موافقت  آن  با  نیز  امریکایی  جنراالن  از  بسیاری  که 
زلمی خلیل زاد، نماینده ی وزارت امور خارجه امریکا در امور صلح 
افغانستان تالش های فراوانی انجام داد، اما نتیجه ی این تالش ها 
در نهایت توافق نامه ی صلحی بود که بخشی از مواد آن عماًل نقض 
کاهش  بر  مبنی  توافق نامه ی دوحه  برخالف  طالبان  است.  شده 
خشونت ها، خشونت ها را به اوج رساندند. پیش از گفت وگوهای 
صلح تنها در ۱۰ والیت افغانستان جنگ بود، اما اکنون جنگ در 

۲۰ تا ۲۹ والیت افغانستان جریان دارد. 
اداره ی ترامپ با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ترجیح می داد، فشارها 
را در سطح توییت های نارضایتی زلمی خلیل زاد نگه دارد. با امضای 
سیاسی  جدید  وضعیت  دچار  طالبان  دوحه،  صلح  توافق نامه ی 
کانال های جداگانه ای  آن ها  با  هرکدام  منطقه  شدند. کشورهای 
باز کردند و عماًل این اقدام اداره ی ترمپ باعث تجرید دولت در 
افغانستان شد. مذاکرات صلح میان افغانی در ادامه ی توافق نامه ی 
این  اما  یافت،  ادامه  کابل-واشنگتن  اعالمیه ی مشترک  و  دوحه 
گفت وگوها هرگز پیش رفتی نداشت. با افزایش خشونت های اخیر 
در کابل، هیات مذاکره کننده ی دولت به رسم اعتراض از دیدار با 

اعضای هیات طالبان خودداری کرده اند. 
است  الزم  است،  شده  امریکا  انتخابات  پیروز  بایدن  که  حاال 
بدون شک  باز شود.  افغانستان  برای صلح  تا صفحه ی جدیدی 
گفت وگوهای صلح باید ادامه یابد. صلح خواست مردم افغانستان 
است. در شرایطی که مردم از جنگ به ستوه آمده اند، نیاز به صلح 
باید براساس  اما این صلح  از هرزمانی بیش تر احساس می شود، 
خواست مردم افغانستان و شرایط قابل قبول برای مردم و دنیا 
پذیرفتنی  دیگر  مردم  برای  هم زمان  جنگ  و  صلح  یابد.  ادامه 
نیست. صلح زمانی معنی دارد که مردم افغانستان نیت آن را در 
اقدامات محسوس و عملی طالبان حس کنند. این اقدامات می تواند 
تن دادن به آتش بس تا زمان نهایی شدن نتایج گفت وگوهای میان 
افغانی باشد. دیگر جنگ نباید تعیین کننده ی امتیاز در میز مذاکره 
باشد. اداره ی بایدن باید همان گونه ای که روی دولت افغانستان 
شرط های سنگینی گذاشت، روی طالبان نیز شرط های سنگین 
بگذارد. طالبان باید به خواست مردم افغانستان تمکین کنند و 
آتش بس را بپذیرند و اداره ی جدید امریکا نیز باید این خواست 

مردم افغانستان را مبنای تعاملش با طالبان قرار دهد. 
نیت صلح طالبان تنها و تنها در صورتی فهمیده خواهد شد که 
آن ها به جنگ خانمان سوز کنونی نقطه ی پایان بگذارند و با قبول 
دهند.  نشان  مردم  به  را  نیت شان  مذاکرات،  پایان  تا  آتش بس 
سیاست دولت جدید امریکا در پیوند با صلح طالبان، باید خواست 

اکثریت مطلق مردم افغانستان را مبنا قرار دهد.

بایدن باید از صلح باعزت 
در افغانستان حمایت کند
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نمایشگاه هنرمندان هراتی؛

فریاد اعتراض زنان با زبان نقاشی

تردد موترسایکل های »دو سرنشین« 
در هرات ممنوع شد

یک افسر نظامی 
در کابل ترور شد

تأیید می کند  کابل  پولیس  8صبح، کابل: 
توسط  کابل  شهر  در  نظامی  افسر  یک  که 

افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است.
فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، روز 
یک شنبه، هژدهم عقرب به روزنامه 8صبح 
منطقه  در  نظامی  منسوب  این  که  گفت 
امنیتی   ۲۱ حوزه  مربوطات  از  پل چرخی 

پولیس کشته شده است.
و  بررسی  تحت  قضیه  که  کرد  تصریح  وی 

کشف قرار دارد.
به  کسی  را  رویداد  این  مسوولیت  تاکنون 

عهده نگرفته است.
قابل یاد آوری است که در شبانه روز گذشته 
یک افسر و یک سرباز نیروهای امنیتی در 
ولسوالی های قره باغ و پغمان کابل نیز ترور 

شده اند.

خلیل رسولی 



اعجازالحق سامی

پیروزی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا، واکنش گسترده ای در افغانستان داشته است. ارگ ریاست 

جمهوری راه یافتن بایدن و کامال هریس، معاون وی، به کاخ سفید را تبریک 
گفت و بر ادامه همکاری های کابل و واشنگتن تاکید کرد. محمداشرف 

غنی، رییس جمهور، از امریکا به عنوان »شریک اساسی« به ویژه در امر 
مبارزه با تروریزم و برقراری صلح نام برد و افزود که حکومت خواستار 
ادامه و عمیق شدن »همکاری های استراتژیک چند الیه ای« با این کشور 

است. عبداهلل عبداهلل، حامد کرزی، سرور دانش، محمد محقق، عطامحمد 
نور و برخی دیگر از سیاسیون نیز پیروزی بایدن را تبریک گفته   و به ادامه 

همکاری ها میان کابل و واشنگتن ابراز امیدواری کرده اند.

شهر مثل همیشه پر از آدم است. پسرکی خسته، کنار 
پیاده رو به ترازویی که جلویش گذاشته است، خیره خیره 
می نگرد. صورتش از شدت آفتاب سیاه شده و جبینش 
می گذرند،  او  روبه روی  از  عابران  است.  برداشته  چین 
بی خبر از این  که کودکی در پیاده رو به آنان چشم دوخته 
او پنج  تا شاید یکی بخواهد خود را وزن کند و  است 
افغانی بیش تر به اقتصاد ورشکسته ی خانواده اش بیفزاید.
نظرمحمد یازده ساله اهل غزنی است و سالی چند می شود 
که با فامیلش به »قلعه ی واحد« در غرب کابل کوچیده 
است. می گوید سه سال است که مکتب را ترک کرده 
کراچی وانی  از  پدرش  روزانه ی  دست مزد  چون  است، 
برای آنان کفایت نمی کرد و سرانجام او تصمیم گرفت 
نظرمحمد  دنیای  باشد.  پدر  ترازویش، عصای دست  با 
غم انگیز به نظر می رسد، این که از پگاه تا بیگاه عابرانی 
را بپایی که تمایلی به دانستن وزن شان ندارند. پسرک 
همین طور که به انتهای پیاده رو می نگرد، می گوید تمام 
روز این جا است به انتظار این که شاید از میان صدها عابر، 
کسی بخواهد بفهمد که در این روزها چه قدر اضافه وزن 
گرفته است؛ اما انگار همه  این روزها افِت وزن داشته اند. 
مادرش  است.  او  روز  یک  کار  حاصل  نان  قرص  چند 
این که  نگران جان پسرش است و نظر محمد دل واپس 
مبادا دست خالی به خانه برگردد. پیوسته حرف می زند 
و سرش را به نشان متانت و دلیری بلند نگه داشته است. 

این بزرگ مرد کوچک اندام، امید یک خانواده است. 
در کنار دیگر خیابان پسرک ژولیده موی روی کراچی اش 
سفره  می فروشد. تمایلی به حرف زدن ندارد. مانند صدها 

حزب  نامزد  بایدن،  جو  پیروزی 
ریاست  انتخابات  در  دموکرات 
واکنش  امریکا،  جمهوری 
افغانستان  در  گسترده ای 
ریاست  ارگ  است.  داشته 
جمهوری راه یافتن بایدن و کامال 
هریس، معاون وی، به کاخ سفید 
را تبریک گفت و بر ادامه همکاری های کابل و واشنگتن 
تاکید کرد. محمداشرف غنی، رییس جمهور، از امریکا 
با  مبارزه  امر  در  ویژه  به  اساسی«  »شریک  عنوان  به 
که حکومت  افزود  و  برد  نام  صلح  برقراری  و  تروریزم 
خواستار ادامه و عمیق شدن »همکاری های استراتژیک 
چند الیه ای« با این کشور است. عبداهلل عبداهلل، حامد 
و  نور  عطامحمد  محقق،  محمد  دانش،  سرور  کرزی، 
برخی دیگر از سیاسیون نیز پیروزی بایدن را تبریک 
گفته   و به ادامه همکاری ها میان کابل و واشنگتن ابراز 
که  جایی  دوحه،  در  حال  این  با  کرده اند.  امیدواری 
مذاکرات بین االفغانی در آن ادامه دارد، سکوت حکم فرما 
است و اعضای هیأت دو طرف در مورد میزان تاثیر اعالم 
نتایج امریکا بر برنامه های دو طرف چیزی نمی گویند. 
که  بودند  داده  گزارش  بین المللی  رسانه های  پیش تر 
مقام های افغان به پیروزی بایدن و گروه طالبان نیز به 
پیروی ترمپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا چشم 
دو  تصمیم گیری های  بر  موضوع  این  حتا  و  دوخته اند 

طرف در میز مذاکره تاثیر گذاشته است.
هرچند نتیجه قطعی انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
الکترال  کالج  آرای  براساس  اما  نشده،  مشخص  هنوز 
این  در  بایدن  جو  پیروزی  انتخاب کنند گان(  )مجمع 
بین المللی،  سطح  بر  افزون  است.  مسجل  انتخابات 
گسترده ای  واکنش های  نیز  کشور  در  بایدن  پیروزی 
روز  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  است.  داشته 
پیروزی  توییت،  با نشر یک  یک شنبه، هژدهم عقرب، 
بایدن و کامال هریس، معاون وی را تبریک گفته است. 
افغانستان،  اساسی«  »همکار  را  کشور  این  غنی  آقای 
در  صلح  برقراری  و  تروریزم  با  مبارزه  امر  در  ویژه  به 
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چند روپه غریبی کنم.« این یعنی او نمی خواهد جز نان 
در مورد چیز دیگری حرف بزند؛ حتا در مورد صلح. اما 
کلمات او پهلوی دیگر نیز دارد؛ این که او معنای صلح 
زاده شد  وقتی  قبل،  سال  دوازده  از  نمی داند، چون  را 
تا هنوز تنها واژه هایی که وافر شنیده و آن را از نزدیک 

می شناسد، »جنگ« است و »گرسنگی«.
پسربچه خسته از کار، دسته کراچی اش را زیر چانه خود 
نگه داشته و چشمش را به رفت وآمد عابران دوخته است. 

او به چیزی لبخند می زند. 
فیصل برعکس هدایت اهلل معنای صلح را نیک می داند. 
می گوید خیاطی دوست دارد. این که روزها جامه ها ی نو 
و  نو  نیز جامه ی  برای صلح  او می خواهد  شاید  بدوزد. 
واقعی بدوزد؛ جامه ای که هیچ گاه کهنه نشود. او روزها 
آرزوی صلح را با غم نان یک جا روی کراچی اش دور شهر 
می گرداند؛ دو موردی که این روزها آب حیات گشته اند. 
این روزها کاروبار او نیز بی رنگ است، چون به گفته ی 
خودش کسی سودایی ندارد تا از او بخواهد که انتقالش 

دهد. 
داستان فیصل نیز مانند داستان هزاران کودک کار در 
می گیرد.  سرچشمه  نان  غم  از  و  است  کشور  سراسر 

شده است.
عطامحمد نور، عضو برجسته حزب جمعیت اسالمی، نیز 
پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را 
تبریک گفته است. وی روز یک شنبه، هژدهم عقرب، در 
صفحه ی فیس بوکش نوشته است که مردم افغانستان با 
حضور جو بایدن در کاخ ریاست جمهوری امریکا، توقع 
دارند که حمایت این کشور از دولت و مردم ادامه یابد 
و افزون بر حمایت از تسریع روند صلح و تحقق ثبات 
در کشور، مردم را در رسیدن به رفاه و آرامش همکاری 
کند. وی گفته است که با توجه به »سابقه دار« بودن 
بایدن در عرصه سیاست، وی بر تحکیم روابط و حفظ 

مناسبات دو کشور بیش تر از پیش توجه کند. 
داده  گزارش  بارها  بین المللی  رسانه های  این،  از  پیش 
گام های  برداشتن  برای  افغانستان  حکومت  که  بودند 
ریاست  انتخابات  آینده  به  صلح،  روند  در  اساسی 
گفته ی  به  است.  دوخته  چشم  امریکا  جمهوری 
برنامه های  که  دارند  باور  افغان  مقام های  تحلیل گران، 
ترمپ،  برنامه های  با  مقایسه  در  افغانستان  در  بایدن 
متفاوت است و از این رو، باید برای در گرفتن تصامیم 
عجله نکنند. به گفته ی تحلیل گران، حکومت و افغان ها 
به گروه طالبان در جریان  ترمپ  باور دارند که دولت 
مذاکرات صلح دوحه، بیش از حد باج داده است؛ موردی 
که محمد محقق نیز حین تبریک گرفتن پیروزی به 
تلویحی در گفته هایش به آن اشاره  بایدن، به گونه ی 

کرده است. 
گروه  که  داده اند  گزارش  نیز  رسانه ها  از  دیگر  برخی 
ترمپ،  زمان  در  توافق نامه  امضای  به  توجه  با  طالبان 
روی پیروزی وی حساب کرده اند؛ موضوعی که بالفاصله 
پیرامون  موارد  این  حتا  شد.  رد  طالبان  گروه  توسط 
تصریح  آگاه  منابع  و  شد  مطرح  نیز  دوحه  مذاکرات 
کردند که دو طرف در جریان دو هفته ی اخیر انتخابات 
می کنند.  دنبال  جدیت  با  را  امریکا  جمهوری  ریاست 
مذاکرات  در  کنونی  بن بست  منابع،  این  گفته ی  به 
این  با  دارد.  امریکا  انتخابات  در  ریشه  بین االفغانی 
حال، اعضای هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان 

کودکانی که به دلیل فقر و گرسنگی دوران کودکی شان 
را از یاد برده اند و روزگار به آنان پشت کرده است. 

اما زندگی سهل کودکان پول دار با زندگی دشوار کودکان 
کار چه تفاوت و چه شباهت ها دارد؟ کودکانی که آزادی 
را میان سیلی از محافظان امنیتی مزه مزه می کنند، آیا 
صلح برای آنان همان معنا را دارد که برای نظر محمد 
دارد؟ یا همانند هدایت اهلل که سفره ی بی نان می فروشد 
و صبح تا شام به فکر خانواده ی گرسنه اش است، معنای 
صلح را نمی دانند؟ راستی خواستم بدانم که آزادی در 
یا  است  خوب  فراوان  نان  و  آب  با  چهاردیواری  میان 
آزادی بی قید و شرط پسرک حمال که شادمانه بر ریش 
دقایقی  و  بداند  خواست  که  همین  می خندد؟  روزگار 
بلند  بتون های  با  مزین  خانه های  از  یکی  درب  جلوی 
در  غمگین  کودک  به  که  همین طور  نشست.  سمنتی 
داخل موتر زرهی نگاه می کرد، به این می اندیشید که 
چه آشفته بازاری است این جا! آن که آزاد است، نان ندارد 

و آن که نان دارد، آزادی ندارد. 
می کند؛  فکر  نیز  پیاده رو  در  ترازوبان  نظرمحمد  به  او 
این که آیا او آرزو دارد چه کسی باشد؛ نظرمحمد آزاد 

یا پسرک غمگین میان محافظان تا به دندان مسلح؟

تاثیرگذاری انتخابات امریکا بر گفت وگوهای کنونی را 
انکار کردند و گفتند که حضور هیچ یک از نامزدان در 
برای  آنان  برنامه های  امریکا،  ریاست جمهوری  کرسی 

صلح را مختل نمی کند.
هرچند پیروزی بایدن حدس و گمان ها پیرامون تغییر 
سیاست های امریکا در قبال افغانستان را افزایش داده 
ترمپ  سیاست های  که  اند  معتقد  آگاهان  اما  است، 
تفاوت  صلح،  امر  در  ویژه  به  کشور،  قبال  در  بایدن  و 
آن چنانی ندارند. سیداکبر آغا، عضو سابق گروه طالبان 
که بیش تر در جریان توافق نامه صلح امریکا و طالبان 
یک  سیاست  امریکا  سیاست  که  می گوید  دارد،  قرار 
روند  بر  سفید،  کاخ  در  بایدن  حضور  و  است  کشور 
افغانستان  گفت وگوهای کنونی میان هیأت های دولت 
و طالبان تاثیر آن چنانی نخواهد گذاشت. پیش از این، 
تحلیل گران بین المللی نیز گفته بودند که سیاست های 
ترمپ و بایدن در مورد افغانستان باهم شباهت دارد و 
به همین دلیل، دو طرف در جریان کارزارهای انتخاباتی 
در  بایدن  و  ترمپ  نپرداخته اند.  مورد  این  به  بیش تر 
که  بودند  داده  وعده  انتخاباتی شان  کارزارهای  جریان 
از نیروهای امریکایی، سایر این  به جز بخش کوچکی 

نیروهای را از افغانستان خارج می کنند. 
عقرب  سیزدهم  در  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
برگزار شد و شمارش آرا در شمار معدودی از ایالت ها 
انتخابات  قطعی  نتیجه  هرچند  دارد.  ادامه  هم چنان 
ریاست جمهوری امریکا اعالم نشده است، اما جو بایدن، 
توانست که روز شنبه، هفدهم  نامزد حزب دموکرات، 
عقرب، با کسب بیش از ۲۷۰ رای کالج الکترال )مجمع 
انتخاب کنندگان(، آرای مورد نظر را تکمیل کند. گفتنی 
انتخابات  پیروز  تعیین کننده  الکترال،  آرای  که  است 
انتخابات  برنده  نامزد  و  است  امریکا  ریاست جمهوری 
باید از میان 538 رای که 5۰ ایالت را پوشش می دهد، 
هر  الکترال  آرای  آورد. مجموع  به دست  را  رای   ۲۷۰
ایالت در امریکا از پیش مشخص شده است و در صورتی 
که یک نامزد اکثریت آرای یک ایالت را برنده شود، همه 

آرای الکترال آن ایالت به حساب وی اضافه می شود.

سنگینی  شانه هایش  بر  گرسنگی  و  فقر  دیگر،  کودک 
بی انتها  نارضایتی  بیان گر  دردناکش  نگاه های  می کند. 
سال  چند  که  نمی داند  هدایت اهلل  است.  خسته  است. 
دارد ، یادش نمی آید کسی در جایی از سن وسال او حرف 

زده باشد. 
در دنیای هدایت اهلل همه ی حرف ها از گرسنگی است. 
حتا الالیی مادرش نیز شبانه زمزمه ای از آب و نان دارد. 
عجیب است که فکر کنی او از چهار سال بدین سو به 
چهره ی  با  می آورد.  در  را  خانواده  یک  خرج  تنهایی، 
از  او  خسته می گوید این روزها کار و بارش کساد است. 
ناامنی نمی ترسد و مدام به درامدش در پایان روز فکر 
می کند. از این که روزها با درامد کمی به خانه برمی گردد، 
ناراحت نیست. شاید او می دانست که مثل خودش همه 

سفره دارند، ولی نان ندارند. 
اما  می شناسند،  را  آن  همه  که  است  واژه ای  صلح 
هدایت اهلل آن قدر به فکر شکم گرسنه خانواده اش بوده 
که هرگز به آن فکر نکرده است. پرسیده می شود: »صلح 
برایت چه معنا دارد؟« نگاه غریبانه ای می اندازد و پس از 
سکوتی کوتاه در حالی که سفره ها را گردزدایی می کند، 
می گوید: »الال مه به این چیزها کار ندارم، آمده ام که 

کشور خوانده و ابراز امیدواری کرده است که همکاری 
رییس  به گفته  یابد.  ادامه  واشنگتن هم چنان  و  کابل 
جمهور غنی، حکومت خواستار »ادامه و عمیق شدن 

همکاری های استراتژیک چند الیه ای« دو کشور است. 
محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، نیز راه 
است.  گفته  تبریک  را  کاخ سفید  به  بایدن  یافتن جو 
انتخاب  این  توییت هایی،  رشته  نشر  با  دانش  آقای 
مردم امریکا را »تاریخی« عنوان کرده است. او تصریح 
کرده که امریکا »همکار استراتژیک« و »حامی بزرگ« 
حکومت و ملت افغانستان است و حکومت نیز اعتمادش 
این  و حمایت  تروریزم  با  مبارزه ی مشترک  زمینه  در 
با  دانش  آقای  می دهد.  ادامه  را  صلح  روند  از  کشور 
در  افغانستان  دولت  و  مردم  پیش رفت های  یادآوری 
زمینه هایی همانند حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان 
و تامین عدالت و برابری، ابراز امیدواری کرده است که 
دولت جدید ایاالت متحده امریکا در محافظت از این 

دست آوردها با حکومت افغانستان همکاری کند. 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، نیز در 
صفحه توییترش با نشر تصویر خود در کنار جو بایدن، 
به  را  انتخابات  در  تاریخی  به وی و حضور  را  پیروزی 
رییس  کرزی،  حامد  است.  گفته  تبریک  امریکا  مردم 
جمهور پیشین نیز در ادامه به این جمع پیوسته است. 
سیاست  که  است  کرده  امیدواری  ابراز  کرزی  آقای 
افغانستان  با  ایاالت متحده و روابطش  حکومت جدید 
بر تامین صلح و ثبات در کشور متمرکز باشد تا بدین 
ترتیب، جنگ و خون ریزی پایان یابد و مردم به »آرامش 
پایدار« دست یابند. محمد محقق، رییس حزب وحدت 
کامال  و  بایدن  برای  خود  سهم  در  افغانستان،  مردم 
هریس آرزوی موفقیت کرده است. وی ابراز امیدواری 
کرده است که با حضور بایدن در کاخ سفید، »امریکا 
تجربه  را  مثبت  تعامل  از  جدیدی  فصل  افغانستان  و 
کنند«. آقای محقق افزون بر »تقویت همکاری متقابل 
بین دو کشور با رعایت حقوق مشروع طرفین«، خواستار 
پایان »فصل باج دهی به تروریزم« در امر مصالحه ملی و 
حمایت از ارزش های مشترک مردم افغانستان و جهان 

صلح از عینک کودکان کار
چه رنگی است؟

پیروزی بایدن در انتخابات امریکا؛

افغانستان به ادامه ی همکاری ها 
میان کابل و واشنگتن امیدوار است

حسیب بهش
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ریاست  انتخابات  در  بایدن  جو 
شد.  پیروز  امریکا  جمهوری 
دونالد ترمپ، رقیب او در این 
دی روز  ناوقت  تا  انتخابات، 
شکست خود را نه پذیرفته بود. 
انتخابات  او مدعی است که در 
نوامبر(  )سوم  عقرب  سیزدهم 
تقلب شده است. با این حال، بسیاری از رهبران جهان، 
این  در  را  هریس  کامال  او  معاون  و  بایدن  پیروزی 
انتخابات تبریک گفته اند. قرار است بایدن در یکم دلو 
امسال به عنوان چهل وششمین رییس جمهور امریکا 

رسماً به کارش آغاز کند.
انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به عنوان قدرت 
برتر جهانی برای بسیاری از کشورها از اهمیت فراوانی 
برای دولت و شهروندان  انتخابات  این  بود.  برخوردار 
افغانستان که متحد استراتژیک و نظامی امریکا است، 
نیز بسیار مهم بود. حاال که ترمپ انتخابات را به بایدن 
باخته است، یکی از عمده ترین پرسش های افغان ها این 
است که رییس جمهور دموکرات امریکا با چه برنامه ای 
به روابط خود با افغانستان ادامه خواهد داد؟ در این 
مطلب تالش شده است، با بررسی استراتژی دولت های 
قبلی امریکا و همین طور دیدگاه گذشته ی بایدن در 

قبال افغانستان به این پرسش، پاسخ داده شود.
تا  از ۲۰۰۹  ساله  چهار  دوره ی  دو  برای  اوباما  بارک 
ریاست  دوران  در  بود.  امریکا  رییس جمهور   ۲۰۱۷
جمهوری اوباما، اسامه بن الدن، رهبر شبکه ی القاعده، 
در پاکستان کشته شد. او مسوول درجه یک حادثه ی 
یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا شناخته شده بود. 
هم چنان در دوره ی دوم ریاست جمهوری او، مرگ مال 
محمد عمر، رهبر گروه طالبان در پاکستان اتفاق افتاد 
و به تعقیب آن مال اخترمحمد منصور جانشین عمر 
نیز در همین کشور کشته شد. تمام این اتفاقات در آن 
دوره روی وضعیت افغانستان و تصمیم امریکا در قبال 

این کشور اثرگذار و مهم بود.
دولت بارک اوباما با دو روی کرد متفاوت با گروه طالبان 
برخورد کرد. در دوران اوباما بود که موضوع مذاکرات 
این  با گروه طالبان مطرح شد و دفتر سیاسی  صلح 
گروه در قطر گشایش یافت. هم چنان در همین دوره 
ما شاهد افزایش شمار سربازان امریکایی در افغانستان 
دوم  دوره ی  در  اوباما  بودیم.  نفر  هزار   ۱۰۰ مرز  تا 
ریاست جمهوری خود دست کم دو بار دستور افزایش 
طبق  کرد.  صادر  را  افغانستان  در  کشورش  سربازان 
دوم 3۰  و طبق دستور  هزار سرباز  اول، ۱۷  دستور 

پر  و  خونین  ماه  عقرب،  ماه 
افغانستان  برای  فاجعه ای 
پی  و  خونین  حمالت  بود. 
ارتش،  سربازان  علیه  پی  در 
مراکز آموزشی و دانشگاه ها و 
چهره های فرهنگی، همه ی مردم 
افغانستان را گرفتار اندوه عمیق 
ساخته است. تروریستان در ۱۹ سال پسین اغلب بر 
ارتش حمله می کردند و یا مقامات حکومتی را هدف 
در آن حمالت مرگ بار هم  قرار می دادند که مسلماً 
مردم بی گناه ملکی قربانی می شدند. اما تروریست ها 
طی سال های اخیر مراکز آموزشی و بی طرف در جنگ 
افغانستان را نیز مورد حمله های خون بار قرار داده اند. 
حمله های اخیر بر آموزشگاه کوثر و دانشگاه کابل و 
و رسانه ای کشور،  یما سیاوش چهره ی معروف  ترور 
تغییر روی کرد تروریست ها و برنامه های آنان را نشان 

می دهد. 
محروم ترین  و  بی گناه ترین  کوثر،  آموزشگاه  در  زیرا 
بودند  دانش  فراگیری  مصروف  جامعه  این  آدم های 
اغلب  نداشتند.  آن  مخالفان  و  دولت  با  هیچ کاری  و 
شاید  آنان  بودند.  سن  زیر  کوثر  آموزشگاه  بچه های 
جنگ  طرف های  از  یکی  علیه  مقاله ای  هیچ گاه 
نظری  اظهار  هیچ وقت  و  بودند  نوشته  نه  افغانستان 
سیاست های  آنان  از  هیچ یک  احتماالً  بودند.  نکرده 
ناپاک منطقه را در قبال افغانستان تعقیب نمی کردند. 
آنان فقط به دنیای پاک جوانی و دانش آموزی خودشان 
فکر می کردند. در دنیا و رویای آنان بحث دیگری غیر 
بزرگ شدن  و  آینده سازی  و  تربیت  و  تعلیم  بحث  از 
خودشان مطرح نبود. دانش جویان دانشگاه کابل نیز 
همانند آموزشگاه کوثر مصروف فراگیری دانش بودند 
و کاری به کاری دولت و طالبان نداشتند. آنان فقط به 
رویاهای خودشان و آروزهای خودشان فکر می  کردند 
و عضو هیچ حزب و نهاد سیاسی نبودند. یما سیاوش 
که به خاطر تندگویی و چابکی در مصاحبه هایش مورد 
از حرفه اش  بود  بود، مدتی  قرار گرفته  توجه عده ای 
فاصله گرفته بود و جایی غیر از تلویزیون مصروف کار 
بود. او حتا در صفحه ی فیسبوکش و یا کدام روزنامه ای 
نمی نوشت: نه علیه حکومت، نه علیه طالبان و نه علیه 

هزار سرباز تازه نفس باید وارد افغانستان می شدند. این 
افزایش نیرو به هدف مبارزه با هراس افگنی و سرکوب 
طالبان که متهم با هم کاری با القاعده بودند، انجام شد.

از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  طرح  آن،  کنار  در 
نیروهای خارجی به نیروهای افغان به اجرا گذاشته شد. 
از  امریکایی  این طرح، روند خروج سربازان  با اجرای 
افغانستان آغاز شد و مسوولیت جنگ به دوش نیروهای 
افغان افتاد. البته در مواردی نیروهای امریکایی در کنار 
آموزش نیروهای افغان، به حمایت هوایی از این نیروها 

در نبردها نیز ادامه دادند. 
دولت افغانستان در دوره ی دوم ریاست جمهوری اوباما 
موفق به امضای یک اعالمیه ی مشترک استراتژیک و 
یک پیمان امنیتی با امریکا شد. این اعالمیه و پیمان، 
چهارچوب روابط استراتژیک و هم کاری های نظامی و 

امنیتی دو طرف را تعریف کرده است.
دونالد ترمپ که در انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ امریکا به 
پیروزی رسید، پس از تحویل گرفتن قدرت در جنوری 
۲۰۱۷، استراتژی خود در قبال افغانستان را اعالم کرد. 
طبق استراتژی ترمپ، گروه طالبان تا حاضرشدن به 
میز مذاکرات صلح باید سرکوب می شد. او اعالم کرد 
که سربازان امریکایی را با تعداد نامشخص دوباره به 
فشارهایش  هم زمان  می گرداند.  باز  افغانستان  جنگ 
کشور  این  پناه دادن  از  و  داد  افزایش  را  پاکستان  بر 
ترمپ  کرد.  انتقاد  طالبان  جنگ جویان  و  رهبران  به 
با  امنیتی هند  اقتصادی و  از هم کاری های  در مقابل 
افغانستان ستایش کرد. این در واقع تفاوت بارز سیاست 
سیاست های  با  برخورد  در  ترمپ  و  اوباما  دولت  دو 

پاکستان و هند در قبال افغانستان بود.
به  ترمپ  تهدیدات  و  امریکا  نظامی  در پی فشارهای 
امریکا و  سرکوب طالبان، سرانجام درب مذاکره بین 
گروه طالبان باز شد. این مذاکرات برای مدت هفده ماه 
نتیجه ی آن  و  یافت  ادامه  نماینده گان دو طرف  بین 
در  که  شد  افغانستان«  به  صلح  آوردن  »موافقت نامه 
دولت  رسید.  امضا  به  دوحه  در  پارسال  حوت  دهم 
»توافق نامه  به  بعداً  که  موافقت نامه  این  طبق  ترمپ 
از  سربازانش  خروج  روند  یافت،  شهرت  دوحه« 
افغانستان را آغاز کرد و این روند تاکنون ادامه دارد. 
طالبان در ازای این اقدام متعهد شده اند، روابط خود با 
گروه های تروریستی از جمله شبکه ی القاعده را قطع 

مافیای داخلی. اما تروریستان بر هیچ یک از این مردمان 
بی گناه و در حاشیه ترحم نکردند. 

ترور یما سیاوش یکی از خبرنگاران و یکی از جوانان 
با استعداد کشور، دلیل آشکار و واضح ناتوانی رهبران 
حکومت و جمهوریت است. نبود برنامه، سیاست های 
غلط، و عدم تعهد در قبال مردم و کشور دلیل دوام 
که  است  این  واقعیت  است.  بی گناه  مردم  کشتار 
به دشواری  و  از دست داده است  را  جمهوریت خود 
فساد،  سنگین  بار  زیر  نظام  این  می کشد.  نفس 
خویش خوری و واسطه ساالری له شده و قادر نیست 
به خودش تکانی بدهد. مقامات امنیتی کابل متاسفانه 
هیچ گاه نتوانستند، از یک حمله ی خونین جلوگیری 
تا  بگیرد،  صورت  حمله ای  اند  منتظر  همیشه  کنند. 
آنان مراسم فاتحه و عزا برگزار کنند. تروریست ها ما را 
دسته دسته به گورستان می فرستند. اما مقامات فاسد 
جمهوریت به مردم زخمی و افتاده به خون می گویند: 
متحد باشید. اگر طالبان مردم بی گناه را مورد حمله 
حمالت  دفع  در  جمهوریت  مقامات  می دهند،  قرار 
با  طالبان غفلت می کنند و مسوولیت نمی گیرند که 
مردم  علیه  جمهوریت  و  طالبان  جفای  حساب،  این 

بی گناه یک سان و برابر است.
تروریست ها  از  بیش تر  اگر  مقامات جمهوریت  جفای 
کشتار  از  روزها  نیست.  آنان  از  کم تر  نباشد، 
بی رحمانه ی سربازان ارتش در والیت تخار، به خاک 

می کنند. هم چنان شروع مذاکرات بین االفغانی، حاصل 
دیگری از توافق نامه ی دوحه است که فعاًل بساط آن 

در قطر پهن است.
حاال نوبت به جو بایدن رسیده است. بایدن در مناظرات 
انتخاباتی درون حزبی خود بارها به مسایل افغانستان 
اشاره کرده است؛ هرچند بعدتر در مناظرات انتخاباتی 
او با دونالد ترمپ، موضوع افغانستان بین دو طرف به 

بحث گذاشته نشد. 
در  امریکایی  نیروهای  حضور  قبال  در  بایدن  موضع 
اندازه ای  تا  انتخاباتی  مبارزات  جریان  در  افغانستان 
متناقض بوده است. بایدن در یک مناظره تلویزیونی 
انتخاباتی خود از حزب دموکرات در  در برابر رقیبان 
سربازان  که  بود  گفته  تگزاس  ایالت  هوستون  ایالت 
او گفته  افغانستان خارج خواهد کرد.  از  را  امریکایی 
بود: »ما به این سربازان در آن جا نیاز نداریم« و آن ها 
را به خانه می آوریم. این مناظره در ماه سنبله ی ۱3۹8 
برگزار شده بود. جو بایدن بعدتر در یک مناظره ی دیگر 
در ماه دلو همان سال از پیامد خروج کامل سربازان 
امریکایی از افغانستان هشدار داد. او گفت که خروج 
بی ثباتی  باعث  افغانستان  از  امریکایی  سربازان  کامل 
در منطقه خواهد شد. بایدن در همان مناظره، خروج 
شرم آور  کشورش  برای  را  عراق  از  امریکایی  سربازان 

توصیف کرده بود.
که  بود  گفته  قوس سال گذشته  ماه  در  بایدن  البته 
افزایش سربازان امریکایی در افغانستان در دوران اوباما 
که او معاون او بود، یک اشتباه بود. او تأکید کرده بود 
که این کار در کشوری که امکان پیروزی نیست، یک 

اشتباه است.
جو بایدن در زمانی که معاون اوباما بود، در ماه جدی 
۱3۹8 سفری به افغانستان داشت. او در دیداری که 
هم کاری های  ادامه ی  روی  داشت،  کرزی  حامد  با 
کشورش با افغانستان در زمینه های مختلف از جمله 
مبارزه با هراس افکنی تاکید کرد. بعدتر که طرح مذاکره 
بین دولت امریکا و طالبان به میان آمد، بایدن در قوس 
۱3۹۰ در مصاحبه ای با مجله ی امریکایی »نیوزویک« 
اعالم داشت که هدف کشورش از حضور در افغانستان 
از بین بردن شبکه ی القاعده و رهبر این شبکه، اسامه 
بن الدن است. او تأکید داشت که طالبان برای امریکا 
»دشمن« نیست. به گفته ی آن زمان بایدن، طالبان 

و خون کشیده شدن مردم بی گناه والیت غور، حمله 
بر آموزشگاه کوثر و دانشگاه کابل می گذرد، اما هیچ 
سیاست های  و  برنامه  در  تازه ای  طرحی  و  تغییری 
پاسخی  هیچ گونه  و  نمی شود  دیده  امنیتی  مقامات 
به عامالن حمله ها داده نشده است. با این همه بعید 
باید  که  کشور  نماینده گان  مجلس  فردا  که  نیست 
این  به  گفت  سرمایه دارن  و  تجاران  مجلس  برایش 
همیشه  برای  و  بدهد  اعتماد  رأی  امنیتی  مقامات 
حمالت خون بار اخیر فراموش شود. رهبری جمهوریت 
به دست چند فرد بی اعتنا به خون مردم مظلوم است. 
جمهوریت به دست کسانی است که کم ترین نسبت 
این  برابر  اگر در  افغانستان دارند.  با مردم  را  و پیوند 
حکومت ناکام کار موثری صورت نگیرد و فضا هم چنان 
در اختیار این ها و فعاالن مدنی و سیاسیون چاپلوس 
این حکومت باقی بماند، وضع از این هم بدتر می شود. 
همه گی  باید  کند،  پیدا  ادامه  همین طور  وضع  اگر 

منتظر مرگ خود باشیم.
فرهنگی  چهره های  و  آموزشی  نهادهای  بر  حمله 
هیچ دلیل دیگری غیر از ایجاد ترس و ارعاب و ناکام 
نشان دادن جمهوریت ورشکسته و از کارافتاده ی کابل 
و  کابل  دانشگاه  مثل  آموزشی  نهادهای  زیرا  نیست. 
آموزشگاه کوثر و چهره های فرهنگی مثل یما سیاوش 
نبوده اند  یا داعش  و  هیچ گاه هم کار دشمنان طالبان 
نهادها  این  بر  حمله  به  تصمیم  ادله  این  با  آنان  تا 

زمانی برای امریکا تهدید واقع خواهند شد که بتوانند 
بایدن  بدهند.  سقوط  را  افغانستان  در  مرکزی  دولت 
اجالس  در  ماه جدی ۱3۹۲  در  بعد  سال  دو  حدود 
مقامات ارشد امنیت ملی امریکا در کاخ سفید، خواهان 
افغانستان  از  این کشور  نیروهای  کامل  تقریباً  خروج 
شد. او اعالم داشت که امریکا پس از سال ۲۰۱۴ تنها 

به حفظ دو تا سه هزار سرباز در افغانستان نیاز دارد.
جو بایدن در جریان مناظرات انتخاباتی درون حزبی 
اظهارات جنجالی دیگری هم در قبال افغانستان داشته 
است. او در یکی از مناظره ها در ماه سنبله ۱3۹8 گفته 
نمی توانیم  و  نیست  درست شدنی  افغانستان  که  بود 
این کشور را درست کنیم. بایدن در مناظره ی دیگری 
اظهار نظر جنجالی  بار دیگر  در ماه دلو همین سال 
درباره ی افغانستان داشت. او گفت که شخصاً مخالف 
ایده ی ملت سازی در افغانستان است؛ زیرا به گفته ی 
او ممکن نیست که این کشور متحد و یک پارچه شود. 
او پیشنهاد کرده بود که بهتر است، نیروهای امریکایی 
از افغانستان بیرون شوند و به جای آن چند پایگاه در 
اختیار این نیروها در خاک پاکستان گذاشته شود. به 
گفته ی بایدن، این نیروها باید از طریق خاک پاکستان 
برابر  در  افغانستان  از  تروریستی  احتمالی  با حمالت 

امریکا به مبارزه ادامه دهند.
که  کرد  پیش بینی  می توان  موارد،  این  به  توجه  با 
بایدن طرف دار افزایش نقش پاکستان در رسیده گی 
به مساله ی جنگ و صلح افغانستان خواهد بود. کما 
ضمن  پاکستان،  وزیر  نخست  خان،  عمران  این که 
تبریک  برایش  را  انتخابات  در  بایدن  پیروزی  آن که 
با  هم کاری  برای  کشورش  آماده گی  از  است،  گفته 
امریکا در زمینه ی صلح افغانستان نیز خبر داده است. 
توافق نامه ی  حفظ  طرف دار  بایدن  دیگر،  جانب  از 
که  در صورتی  اما  نظر می رسد.  به  طالبان  با  امریکا 
طالبان سطح خشونت ها را تا آن جا افزایش بدهند که 
این گروه  به دست  یا چند والیت  خطر سقوط یک 
متصور باشد، ممکن است بایدن مثل دو رییس جمهور 
گذشته ی امریکا به گزینه ی سرکوب روی بیاورد. در 
شرایط کنونی، توافق نامه ی دوحه برای بایدن فرصت 
کشورش  جنگ  به  تا  است  آورده  فراهم  را  مناسبی 
در افغانستان خاتمه دهد و سربازانش را از این کشور 

بیرون بکشد.

باشند. دانشگاه کابل و آموزشگاه کوثر، صرف  گرفته 
مکان  دو  این  از  و  است  دانش  ترویج  و  تربیت  جای 
چیزی بیش تر از این انتظار نمی رود. ولی تروریست ها 
متحمل  ارتش  مقابل  در  و  جنگ  میدان های  در 
برای همین همیشه نمی توانند در  تلفات می شوند و 
این که  برای  اما  نرم کنند.  پنجه  و  ارتش دست  برابر 
جمهوریت را به چالش بکشند و جمهوریت را ناکام تر 
از این در تامین امنیت مردم نشان بدهند، به مکان های 
حمله می کنند که برای آنان سهل است یا کم هزینه.

حال که از جمهوریت امیدی نیست و نباید هم باشد، 
چنین  در  شود.  مراجعه  مردم  و  خویش  به  بایستی 
امروز  بگیرند.  مسوولیت  باید  خودشان  مردم  وضعی 
که  است  نیاز  و شهروندانی  رهبران  به  افغانستان  در 
کشور  این  و  یک دیگر  به  نسبت  محبت  از  قلب شان 
لبریز باشد و با کمال اشتیاق در صدد کمک رسانی 
به آسیب دیده گان، به مصیبت دیده گان و به یک دیگر 
کوشش  یک  برای  باید  مردمش  و  افغانستان  باشند. 
عظیم و فداکاری نجیبانه بسیج شوند تا بتوانند آزاد 
و  رهبران  از  نجیب  نسل  یک  باشند.  آزاد  و  شوند 
روشن فکران و سیاست پیشه گان نجیب باید بار سنگین 
این اردوگاه گرسنه گان و فقیران و محرومان را بر عهده 
بگیرند. با تاسف این روزها رهبر و شهروندی نیست که 
پیامش به قلب مردم گرفتار بالی افغانستان ره یابد و 
سبب تسکین قلب شکسته ای شود. ما باید بدون استثنا 
آزادی میهن خویش و مردم خویش شویم.  سربازان 
انتظار  بیگانه ای  از  را  این مبارزه ی رهایی بخش  نباید 
داشته باشیم. این انتظار بیهوده ای است. موفقیت این 
مبارزه و رسیدن به هدف به حزم و مقاومت تمام مردم 
برای  که  جامعه ای  و  مردم  دارد.  بسته گی  افغانستان 
حل کردن مشکالت شان به جای تعقل و تفکر، به حمد 
و دعا پناه می برند، و پس از تجربه و تکرار هزار فاجعه 
برای  اند و کاری  و حادثه ی خونین هم چنان ساکت 
تغییر سرنوشت و اوضاع بد خویش انجام نمی دهند و 
همه ی اتفاقات را یک سره کار تقدیر و سرنوشت محتوم 
خویش می پندارند، نمی توانند وضع بهتر از وضع فعلی 
داشته باشند. نوبت همه ی ما که سکوت کرده ایم و در 
برابر این قیامت برپا شده احساس مسوولیت نمی کنیم، 

رسیدنی است.

حمله بر نهادهای آموزشی و چهره های فرهنگی هیچ دلیل دیگری غیر از ایجاد ترس و ارعاب و 
ناکام نشان دادن جمهوریت ورشکسته و از کارافتاده ی کابل نیست. زیرا نهادهای آموزشی مثل 
دانشگاه کابل و آموزشگاه کوثر و چهره های فرهنگی مثل یما سیاوش هیچ گاه هم کار دشمنان 
طالبان و یا داعش نبوده اند تا آنان با این ادله تصمیم به حمله بر این نهادها گرفته باشند. 

دانشگاه کابل و آموزشگاه کوثر، صرف جای تربیت و ترویج دانش است و از این دو مکان چیزی 
بیش تر از این انتظار نمی رود. ولی تروریست ها در میدان های جنگ و در مقابل ارتش متحمل 
تلفات می شوند و برای همین همیشه نمی توانند در برابر ارتش دست و پنجه نرم کنند. اما 

برای این که جمهوریت را به چالش بکشند و جمهوریت را ناکام تر از این در تامین امنیت مردم 
نشان بدهند، به مکان های حمله می کنند که برای آنان سهل است یا کم هزینه.

حبیب حمیدزاده

خلیل اسیر



799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

صفحه وژیه تبلیغاتی روزانهم 8صبح

بامیکا

--------------
------------

---------------------
-----

معتبر و باکیفیت هاردسک اکسترنالانتی ویروس(خانگی + تحت سرور)

٣ سال ورنتی تبدیلی

www.bamikatech.com

ADATA
Silicon Power

ESET

Kaspersky

0789945066 - 0799735660 آدرس: چهارراهی پل سرخ، مارکت ملی، منزل اول، نمبر١٩

@BamikaSoft & @BamikaHardFollow us on ------------------------ ------------------- ما را دنبال کنید

روزنامه 8صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه 8صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

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 ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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سال سوم دانشگاه بودم، همیشه آوازه ی حمله به دانشگاه 
)دانشکده ی  ما  دانشکده ی  به گوش می رسید. چون  کابل 
بود،  ورودی  دروازه ی  به  مکان  نزدیک ترین  روان شناسی( 
داشتند. گذشت  ترس  موضوع  این  از  دانش جویان  همه ی 
زمان از این ترس حساسیت زدایی کرد. دیگر دانش جویان 
کم تر به اخبار تهدیدآمیز بها می دادند. اما دو سال بعد، بعد 
از شش ماه قرنطین، در روزهای که دانش جویان درس ها را 
با فشرده گی تمام تعقیب می کردند، در یک روز آفتابی، آن 

فضای پر از آرامش تبدیل به شام سرد و تاریک شد. 
بودم.  آن جا  من  گرفت.  قرار  حمله  مورد  کابل  دانشگاه 
و  نگران  همه  می رسید.  گوش  به  گلوله  شلیک  صداهای 
ترک  را  دانشگاه  بسیار  اضطراب  با  و  بودند  وحشت زده 
در  ترس  و  اضطراب  که  دیدم  را  دانش جویی  می کردند. 
افتاده؟«  اتفاقی  »چه  پرسیدم:  او  از  بود.  نمایان  صورتش 
»داخل  داد:  پاسخ  اما  نداشت،  رمق صحبت کردن  هرچند 
صنف ما شدند، مه از راه پنجره فرار کردم. اما صنف را ضربه 

)رگ بار( کردند«. 
به  ساعت ها  وحشت  این  آفریدند.  وحشت  تروریستان 
طول انجامید. خانواده های گیرمانده گان و شهدا بی خبر از 
دو  و  دانش جو   ۲۰ بودند.  نگران  همه  عزیزان شان،  احوال 
کارمند دانشگاه قربانی شدند. این حادثه ظرف چند ساعت 
به صورت برق آسا در تمامی جهان پخش شد. در این چند 
روز شبکه های اجتماعی پر از اندوه و سوگواری بوده است؛ 
هر لحظه یک تصویر جدید، یک قربانی جدید و یک اندوه 

جدید. 
بلکه  دانش جو،  چندهزار  تنها  نه  کابل  دانشگاه  به  حمله 
این حادثه،  از  بعد  را داغ دار و سوگوار ساخت.  تمام مردم 
نوشتند،  را  رویداد، چشم دیدهای شان  گواهان  از  تعدادی 

آدرنالین  زیاد  انسان در زمان ترس مقدار  می کنند. وجود 
واکنش  بروز  آماده ی  را  بدن  هورمون  این  می کند،  ترشح 
آدرنالین  سطح  می رود،  بین  از  استرس  وقتی  می سازد. 
حادثه  خاطرات  زخم(،  )روان  تروما  در  اما  می آید.  پایین 
باعث می شود  این کار  باال نگه می دارد.  را  سطح آدرنالین 
که شخص دچار فشار، بی قراری، ناراحتی و بی خوابی شود. 
اگر شما نتوانید با این مشکالت به صورت درست کنار بیایید، 
اختالل،  دچار  درازمدت  در  که  دارد  وجود  این  احتمال 
اختالل  یا  و  اضطراب  افسرده گی،  سانحه،  از  استرس پس 
گسستی شوید. در ادامه، روش هایی توضیح داده شده است 
که به واسطه ی آن می توانید به خود در راستای حل شدن 

مشکالت تان کمک کنید.
عادی  حالت  به  امکان  حد  تا  را  زنده گی  کنید،  سعی 
برگردانید: به زنده گی روزمره ی تان برگردید. دوری از امور و 
نبودن در میان جمع نه تنها راه گشای مشکالت شما نیست، 
کارمند هستید، کوشش  اگر  آن را دوچندان می کند.  بلکه 

کنید به سر کار تان برگردید.
با کسی که اعتماد دارید  افتاده است،  اتفاقی که  درباره ی 
تخلیه ی  برای  روش ها  بهترین  از  یکی  کنید:  صحبت 
تان  دوستان  از  یکی  با  است.  احساسات  بیان  هیجانات، 
که قابل اعتماد شما است، در مورد احساسات و مشکالت 
نمی توانید،  داده  انجام  را  کار  این  اگر  کنید.  خود صحبت 
احساسات تان را روی کاغذ بنویسید. این کار به شما کمک 

آیا خاطرات حمله به دانشگاه کابل 
شما را آزار می دهد؟

تعدادی چیزی نگفتند و ننوشتند. با تعدادی از افرادی که 
حادثه را تجربه کرده بودند، به گفت وگو پرداختم. هم چنان 
یادداشت های زیادی را مرور کردم. بین آن ها موارد مشترک 
زیادی بود. یکی گفت: »چه کنم، خوابم نمی برد. هر لحظه 
از  عده ای  است«.  من  روبه روی  شهیدم،  دوست  چهره ی 
این که نمی توانند به صورت عادی ادامه دهند، گفتند. در این 
میان، شاید عده ی زیادی دردها، بغض ها و ترس های شان 

را کتمان کردند. 
پیامدهای  است،  نگران کننده  آن چه  اما  گذشت،  حادثه 
است.  حمله  آن  از  به جامانده  روان شناختی  وحشتناک 
احتمال این که دانش جویان دچار انواع متفاوتی از مشکالت 
در  متاسفانه  اول،  دارد.  وجود  زیر  دالیل  به  شوند،  روانی 
وجود  گسترده  شکل  به  روان شناختی  خدمات  افغانستان 
ندارد و خدمات ناچیز آن نیز به صورت درست جا نیفتاده 
است. دوم، در افغانستان سوگواری تابو است؛ اشک ریختن 
و ناراحتی به عنوان یک نقطه ی ضعف در میان مردم تلقی 
خدمات  به  که  آن هایی  برای  یادداشت  این  در  می شود. 
این  با  کنارآمدن  راه های  ندارند،  دسترسی  روان شناسی 

ناراحتی ها یادآوری شده است.
اگر شما احساس خشم، ناراحتی، انکار و ترس دارید و اگر 
سردرد، اختالل در خواب و یا حالت تهوع دارید، نترسید. این 
حالت طبیعی است. هفتاد درصد مردم جهان به طور عادی 
تجربه  را  حالت ها  این  ناگوار،  حوادث  سپری کردن  از  بعد 

می کند، تا حدودی راحت شوید. 
تمرینات آرام بخش را انجام دهید: مدیتیشن و ریلکسیشن 
می تواند کمک کننده ی خوبی باشد. اگر شما نحوه ی اجرای 
آن را نمی دانید، به انترنت مراجعه کنید. ویدیوهای آموزشی 

زیادی است که شما را در این مورد کمک کند. 
برنامه های  کنید:  ورزش  و  بخورید  غذا  منظم  به صورت 
به طور  کنید،  نزنید. سعی  به هم  را  غذایی  رژیم  و  ورزشی 
منظم ورزش کنید؛ حتا اگر قبل از حادثه ورزش نمی کردید. 
بی اشتهایی عصبی جلوگیری  و  پرخوری  از  کوشش کنید 

کنید. 
لحظاتی را با خانواده و دوستان خود صرف کنید: بودن در 
کار  این  است.  موهبت خاص  دوستان یک  و  خانواده  کنار 
می تواند کمک زیادی در تسریع روند بهبود شما داشته باشد.
انتظار بهبود را داشته باشید: امید تان را از دست ندهید. امید 
بزرگ ترین اسلحه ای است که همیشه می تواند با شما باشد.

در صورتی که شما دسترسی به مشاور روان شناس دارید، 
در زودترین فرصت به او مراجعه کنید و از او کمک بگیرید. 
نباید خودتان را به خاطر مشکالتی که دارید، سرزنش کنید. 
احساسات خود را سرکوب نکنید، آن را بروز دهید، بنویسید 
یا برای دوست تان و یا هم روان شناس بازگو کنید. انتظار 
نداشته باشید که خاطرات سریعاً از بین بروند. این خاطرات 
ممکن است، برای مدتی با شما باشد، اما با اجرای شیوه های 

فوق مطمین باشید، به زودی سالمتی تان را باز می یابید.



یکی از مهم ترین دالیلی که داعش نتوانسته است، در خارج از قلم رو ننگرهار و کنر ثبات داشته باشد، تسلط کامل طالبان بر صحنه ی 
جهادی افغانستان است که به دلیل اختالف عقیدتی و سایر اختالفات علناً با این گروه می جنگند. زمان برافراشته شدن بیرق سیاه داعش 
در گجالن باال در اوایل سال 2020 نیز قابل مکث است. زیرا این واقعه در حالی رخ می دهد که گروه خودخوانده ی دولت اسالمی معروف 

به والیت خراسان، سریعاً در حال زوال بوده است.
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رییس جمهور  غنی،  اشرف   ،۲۰۱۹ سال  نوامبر  در 
افغانستان اعالم کرد که دولت خودخوانده ی اسالمی 
رفته  بین  از  افغانستان،  شرق  در  ننگرهار  والیت  در 
است. سپس در بهار سال ۲۰۲۰، گروه مذکور آخرین 
پایگاه های خود در والیت کنر در همسایه گی ننگرهار 

را از دست داد. 
خودخوانده ی  دولت  فصل  پایان  این  حال،  این  با 
کوچک  گروه های  زیرا  نبود،  افغانستان  در  اسالمی 
هنوز به طور مخفیانه در چندین بخش کشور فعالیت 
دارند و »دولت خودخوانده ی اسالمی« هم چنان ادعای 

حمالت در افغانستان را دارد.
انستیتوت  اختصاصی جمع آوری شده توسط  گزارش 
نشان  افغانستان،  در   )SIGA( سوئیس  جهانی  امور 
با  از گروه هایی که خود را مرتبط  می دهد که برخی 
گروه دولت اسالمی می دانند، مستقالنه عمل می کنند 
و ائتالف آن ها با داعش اغلباً مشکوک است. این به آن 
معنا است که چنین گروه هایی تهدید فراملی نیستند، 
ایدیولوژی  ریشه یابی  که   می دهد  نشان  هم چنین 

خطرناک دولت خودخوانده ی اسالمی دشوار است.

شاخه ی  مورد  در  غافل گیر کننده  گزارش های 
افغانستان دولت خودخوانده ی اسالمی

در خانه ی  اکتوبر سال ۲۰۲۰  اوایل  در  رحمت خان 
خود در گجالن باال، منطقه ای در انتهای دره ی خلوت 
سه ونیم  که  کاپیسا  والیت  نجراب  ولسوالی  مربوط 
ساعت از کابل فاصله دارد، برای SIGA اظهار داشت: 

»داعشی ها در آن طرف تپه ی کوچک قرار دارند.« 
 رحمت خان که یک واحد کوچک شبه نظامی طرف دار 
منظور  می گوید  می کند،  رهبری  نجراب  در  را  دولت 
از »داعشی« اعضای گروه خودخوانده ی دولت اسالمی 
افغانستان  در  داعش  عربی  اختصاری  نام  با  که  است 
شناخته می شود. رحمت خان افزود: »حبیب الرحمان 
که رهبری گروه 3۰۰ نفری را به عهده دارد، صریحاً 
می گوید که او داعشی است.« احتماالً در شمار افراد و 
توانایی این گروه اغراق صورت گرفته است، زیرا منابع 
دیگر تعداد افراد تحت امر وی را ۷۰ تا 8۰ نفر گفته اند.

بعداً، او مامور SIGA را به سمت یک شیب تند به سوی 
یک پاسگاه که در باالی تپه موقعیت داشت، هدایت 
کرد. از آن جا، منظره ی قریه ی حبیب الرحمان به آسانی 
قابل دید بود. مردان مسلح به خانه ی حبیب الرحمان 
که فقط در چند صد متر واقع شده بود، اشاره کردند. 
سال  زمستان  پایان  »در  داشت:  اظهار  آن ها  از  یکی 
را در  بیرق سیاه داعش  گذشته، حبیب الرحمان یک 
پشت بام خود باال کرده بود.«  وی گفت: »او درست 
پس از حمله ی نیروهای دولتی باالی بعضی از افراد وی 
بیرق را پایین کرد، اما هنوز هم او یک داعشی است«.

اول،  دلیل  است.  تعجب آور  دلیل  به چند  ادعاها  این 
سال ۲۰۱5  آغاز  و  سال ۲۰۱۴  اواخر  در  که  داعش 
در والیت شرقی ننگرهار افغانستان ظهور کرد، هرگز 
بیرون از ننگرهار و همسایه ی آن کنر، حضور آشکار 
استثنای احتمالی که وجود دارد،  تنها  نداشته است. 
شمال  در  جوزجان  والیت  در  داعش  وجود  ادعای 
آغاز  فغالیت  به   ۲۰۱5 سال  از  که  است  افغانستان 
اما  ادامه داشت.  تا تابستان ۲۰۱8 فعالیت اش  کرد و 
وابسته گی آن به دولت خودخوانده ی اسالمی همیشه 

مشکوک بوده است.
داعش  را  خود  که  گروه هایی  مورد  در  گزارش ها 
می خوانند، در سایر والیات غیر از هسته های کوچک 
فعال در شهر کابل و اطراف آن و در شهر هرات، یا 
شایعه بودند و یا هم مورد انکار قرار گرفتند. تا آن جایی 
باره ی  در  کاپیسا هیچ گزارشی  از  است  که مشخص 

حضور داعش وجود نداشته است.
است،  نتوانسته  داعش  که  دالیلی  مهم ترین  از  یکی 
باشد،  ثبات داشته  و کنر  ننگرهار  قلم رو  از  در خارج 
افغانستان  جهادی  صحنه ی  بر  طالبان  کامل  تسلط 
است که به دلیل اختالف عقیدتی و سایر اختالفات 
علناً با این گروه می جنگند. زمان برافراشته شدن بیرق 
سیاه داعش در گجالن باال در اوایل سال ۲۰۲۰ نیز 
قابل مکث است. زیرا این واقعه در حالی رخ می دهد 
که گروه خودخوانده ی دولت اسالمی معروف به والیت 

خراسان، سریعاً در حال زوال بوده است. 
نیروهای   ،۲۰۲۰ بهار  و   ۲۰۱۹ تابستان  اواخر  بین 
حمالت  طالبان  هم چنین  و  افغان  و  امریکایی 
جداگانه ای را برای هدف قراردادن داعش آغاز کردند 
که در نتیجه داعش قلم رو خود در والیات ننگرهار و 

کنر را از دست داد.

داعش خودخوانده 
با توجه به موارد ذکرشده، این سوال مطرح می شود که 

خراسان داعش با هم دشمنان تلخی هستند، اما ظاهراً 
باال  با طالبان محلی در گجالن  گروه حبیب الرحمان 

رابطه ی خوبی دارند.

پیشینه ی پیچیده ای سایر گروه هایی که ادعای 
داعشی بودن دارند 

گروه حبیب الرحمان اولین گروه داعش در افغانستان 
اسالمی  خودخوانده ی  دولت  با  آن  روابط  که  نیست 
مشکوک است. یکی از نمونه های دیگر، ادعای داعش 
در جوزجان بود که سرانجام در تابستان ۲۰۱8 توسط 
طالبان مغلوب شدند. گروه دیگر مشابه نیز در والیت 
جوزجان بودند که ظاهرا خود را داعشی اعالم کرده 
اما  می کردند،  استفاده  داعش  نشان های  از  و  بودند 
داعش  گروه های  سایر  با  توجهی  قابل  پیوند  احتماالً 

نداشتند.
از  یکی  داعش  ظهور  ابتدای  از  کنر  این که  علی رغم 
سنگرهای مستحکم داعش بوده است، اما روابط برخی 
از گروه های داعش در کنر با سازمان گسترده تر دولت 
خودخوانده ی اسالمی نسبت به آن چه به تصویر کشیده 
وجود  شواهدی  حقیقت،  در  نیست.  واضح   می شود، 
دارد که نشان می دهد، برخی از داعشی ها در کنر فقط 
دولت  ایدیولوژی  رنگ   با  مبهم محلی  نسخه ی  یک 
اسالمی را پذیرفته اند. به عنوان مثال، برای داعشی ها 
در کورنگل، دره ای واقع در منطقه ی ولسوالی مانوگی، 
جایی که حدود یک دهه قبل نیروهای ایاالت متحده 
نشانه هایی  بودند، چنین  متقبل شده  تلفات سنگین 
وجود دارد. به دلیل خلوت بودن دره و هم چنین دالیل 
دیگر، کورنگلی ها که از نظر قومیت با دیگر کنری ها 
صحبت  خود  مخصوص  زبان  با  و  هستند  متفاوت 

می کنند، در مقابل نفوذ بیرونی ها مقاومت می کنند.
سال های  طی  افغانستان  در  »سیگا«  فعلی  هم کاران 
گذشته با نشانه های روبه رو شده اند که نشان می دهد، 
به  طالب  از  جنوری ۲۰۱۹  تا  کورنگلی  شبه نظامیان 
داعش تغییر جهت دادند و سپس تحت فشار دوباره 
عمل  مستقل  بیش  و  کم  و  شدند  یک جا  طالبان  با 

می کنند.
با این حال، به نظر می رسد که شبه نظامیان کورنگلی 
بیرق هر گروهی را که به نفع شان باشد، بلند می کنند 
و اسم خود را با آن گروه پیوند می دهند. در حالی که 
به طور موثر هیچ گاه با آن ها مدغم نمی شوند. سال ها 
تنها  طالبان  داعش،  خراسان  شاخه ی  ظهور  از  قبل 
گزینه ی مناسب بودند، اما پس از آن شاخه ی خراسان 
با توجه  داعش به گزینه ای مناسب دیگر مبدل شد. 
به این که کورنگلی ها سلفی مذهب بودند، شباهت های 
ایدیولوژی آنان با داعش، آن ها را مجذوب داعش کرده 

است.
»سیگا« چندین بار تالش کرد تا با بازدید از کورنگل در 
این مورد اطالعات معتبر به دست بیاورد، اما بی نتیجه 
بود. از این رو موارد ذکرشده در باال، زیاد معتبر نیست 

و تا حدی بر حدس و گمان استوار است.
 به همین ترتیب، در اواخر سپتامبر سال ۲۰۲۰، یک 
افسر اداره ی امنیت ملی کنر )پولیس مخفی افغانستان(، 
تاکید داشت  که کم و بیش همه ی کورنگلی هایی که 
به داعش پیوسته بودند ، تسلیم طالبان شدند و بعداً 
پیوستند.  داعش  به  دوباره  سال۲۰۲۰،  تابستان   در 
وی افزود که آن ها این کار را مخفیانه انجام  داده اند، 
طالبان  سفید  بیرق  از  رسمی  به صورت  هم  هنوز  اما 
استفاده می کنند، نه از بیرق سیاه خالفت خودخوانده. 
او توضیح نداد که این اظهارات براساس چه اطالعاتی 
استوار است و نمی توان آن را توسط SIGA تأیید کرد. 
اوقات  اغلب  که  است  دیگری  تذکر  این  این حال،  با 
وضعیت گروه های محلی داعش در افغانستان را مبهم 

می سازد.
یا  دره ی کورنگل  مانند گروه های  اگر گروه هایی  حتا 
نشانه هایی  باشند،  واقعی  داعشی های  باال،  گجالن 
وجود دارد که چنین گروه هایی با داعشی های محلی 
و خارج از افغانستان تعامل اندکی داشته اند. این امر از 
مصاحبه هایی که SIGA در طول تابستان گذشته با 
چندین سرباز پیاده ی داعشی سابق که بیش تر آن ها 
از والیت کنر هستند، انجام داده، به دست آمده است. 

گروه های  میان  تعامل  عدم  که  است  تذکر  به  الزم 
محلی داعش، ممکن به منظور جلوگیری از دست گیری 
به  را  دیگر  داعشی های  تا  باشد،  گروه  یک  اعضای 
عملیاتی  تدابیر  چنین  حال،  این  با  اندازد.  نه  خطر 
این  میان  که  باشد  شده  باعث  ممکن  سخت گیرانه 

گروه ها هماهنگی محدود باشد.

هنوز هم میان داعش جهانی و داعش خراسان 
پیوند وجود دارد 

مدارکی وجود دارد که نشان می دهد حداقل برخی از 
هسته های داعش در افغانستان با گروه اصلی خالفت 
خودخوانده در خاورمیانه ارتباط و هماهنگی دارند. از 
بعد  این است که داعش خراسان، ماه ها  همه مهم تر  
هنوز  افغانستان،  در  خود  قلم رو  تمام  دست دادن  از 

مسوولیت بعضی از حمالت را به عهده می گیرد.
کانال های  طریق  از  داعش  حمالت  ادعاهایی  همه ی 
پیام رسان  برنامه های  در  داعش  مستقر  تبلیغاتی 
مانند هوپ مسنجر و تلگرام که تمام والیات خالفت 
پوشش  را  فیلیپین  تا  آفریقا  غرب  از  که  خودخوانده 
تبلیغاتی  کانال های  این  است.  شده  منتشر  می دهد، 
داعش از اول اگست تا ۲8 اکتوبر سال ۲۰۲۰، دست 

کم ادعای ۲۶ حمله در افغانستان را کرده است.
شانزده مورد از این حمالت در والیت ننگرهار )اکثراً در 
شهر جالل آباد مرکز این والیت(، چهار مورد در شهر 
کابل، چهار مورد مقابل یا نزدیک میدان هوایی بگرام 
واقع در شمال کابل )بزرگ ترین پایگاه نظامی ایاالت 
متحده در افغانستان( و دو مورد دیگر در والیت هرات 

رخ داده است.
زندان  به  گروه  این  هماهنگ  حمله ی  یک  از  به جز 
والیتی ننگرهار در شهر جالل آباد که از عصر ۲ اگست 
و  کشید  طول  ساعت   ۲۴ تقریباً  و  شد  آغاز   ۲۰۲۰
حمله ی انتحاری در مقابل یک مرکز آموزشی در شهر 
کابل در ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۰، حمالت دیگر آن از هیچ نوع 
موثریت برخوردار نبوده و تقریباً همه ی انفجارها ناشی 
موشکی  یا حمالت  و  دست ساز  کوچک  ماین های  از 

ناموفق بوده است.
مورد دوم نشان می دهد که توانایی هسته های داعش 
بزرگ  حمالت  انجام  برای  هستند،  فعال  هنوز  که 
محدود است و احتماالً عملیات بزرگ بر   زندان شهر 

جالل آباد جداً یک استثنا می باشد.
نشان  کابل  در  آموزشی  مرکز  باالی  حمله  طوری که 
می دهد، حمالت ساده علیه اهداف نرم غیرنظامی که 
سازمان دهی آن نسبتاً آسان است، هنوز هم می تواند 

منجر به تلفات ویران گر شود.
تمرکز ادعاهای حمالت در شهرها و اطراف آن نه به 
دلیل موجودیت اهداف بیش تر، بلکه به خاطر جذابیت 
نیز  شهرها  در  ادعاها  بیش تر  تعداد  و   است  اهداف 
هسته های  بین  اختالف  موجودیت  به خاطر  ممکن 
شهرها  اطراف  و  داخل  در  مخفی  به طور  که  داعش 

فعالیت دارند، باشد.
هسته های که در شهرها فعالیت دارند، قادر به تغذیه ی 
فعالیت های خود در دستگاه تبلیغاتی داعش هستند، 
دارند،  فعالیت  اطراف  در  که  آن هایی  که  حالی  در 
احتماالً فاقد پیوند برای انجام این کار اند. با توجه به 
این که تقریباً هیچ اطالعات موثقی در مورد هسته های 
می کنند  فعالیت  آن  اطراف  و  شهرها  در  که  داعش 

وجود ندارد، این امر به طور قطعی قابل تأیید نیست. 
با این حال، این با یافته های تنها مطالعه ی هسته های 
اعضای  آن  براساس  که  است  سازگار  داعش  کابل 
و  از خانواده های طبقه ی متوسط  اغلب  این هسته ها 
تحصیل کرده هستند که آن ها را در موقعیت بهتری 
برای ارتباط آنالین با سایر اعضای داعش قرار می دهند.
ذکر این نکته در این زمینه نیز مهم است که در این 
در شهر  داعشی هایی که  است که  تحقیق ذکر شده 
کابل دست به حمالت می زنند، حداقل در گذشته با 
رهبری  اصلی داعش خراسان در ننگرهار در تماس 
بوده و از آن ها دستوراتی دریافت کرده اند. این مسأله 
نشان می دهد که هسته ی فعال در ننگرهار هم چنین 
و  داشته  افغانستان  از  خارج  در  داعش  با  پیوندهایی 
افغانستان  دیگر  جاهای  در  ادعا شده  داعشی هایی  با 

متفاوت هستند.
با توجه به این که مطالعه ی متذکره روی دالیل پیوستن 
سازمان دهی  و  بود  متمرکز  خراسان  داعش  به  افراد 
گروه را با جزئیات تحلیل نکرده است، نمی توان به طور 

قطعی در این مورد چیزی گفت.
واقعیت این که داعش اکنون سنگرهای علنی خود در 
ننگرهار را از دست داده و رهبری داعش خراسان بیش 
از هر زمان دیگری  مجهول شده است، احتماالً توانایی 
ادعای رهبری برای هماهنگی عملیات را نیز تخریب 

کرده است.
به هر حال، با توجه به همه ی موارد فوق، به ویژه ماهیت 
نظر  به  بعید  افغانستان،  در  داعش  گروه های  محلی 
می رسد که چنین گروه هایی چه در ساحات شهری 
و چه در مناطق روستایی، تهدید فراتر از محدوده ی 
اصلی عملیات آن ها باشد. آن ها تهدید فراملی نیستند 
که در باره ی آن صحبت کنیم. در همین حال اما که 
زیرا  است،  دشوار  گروه هایی  چنین  ریشه کن کردن 
کنار هم جمع  را  آن ها  ایدیولوژیکی،  عقیده ی  ظاهراً 
داخل  در  خونین  حمالت  به  احتماالً  آن ها  کرده اند. 

افغانستان ادامه خواهند داد.

آیا گزارش مربوط به حضور داعش در کاپیسا، مانند 
ادعاهای قبلی در والیات دیگر به جز ننگرهار و کنر، 
نادرست است، یا این که داعش به واقعیت در فاصله ی 
این که  دارد؟  اندک  کابل حضور  از شهر  ساعته  چند 
حبیب الرحمان و پیروانش خود را داعشی می نامند، از 

سوی چندین منبع توسط )سیگا(  تایید شده است.
اهل  نه  که  است  تکسی  راننده ی  منابع،  این  از  یکی 
گجالن باال است و نه وابسته به شبه نظامیان طرف دار 
اظهارات وی  که  را  احتمال  این  مسأله،  این  و  دولت 
»وقتی  گفت:  او  می دهد.  کاهش  باشد،  جانب دارانه 
گجالن  در  را  سواری  یک   ۲۰۲۰ سال  بهار  در  من 
باال آوردم، شخصاً حبیب الرحمان را مالقات کردم. او 
از من دعوت کرد که به گروپ جهادی اش بپیوندم و 
در مورد خالفت )طریقه ی معمول دعوت داعشی ها( 
»من  داد:  توضیح  تکسی ران  کرد.  صحبت  من  با 
باالی خانه های قریه  را  هم چنین چندین بیرق سیاه 
دیدم«. راننده ی تکسی دیگری که معموالً به گجالن 
باال، قریه ی حبیب الرحمان رفت و آمد دارد، موجودیت 
بیرق های سیاه داعش بر سر بام خانه ها را رد کرد. اما 
او تایید می کند که برخی از مردم قریه به صورت علنی 
در مورد بیعت خود با گروه خودخوانده دولت اسالمی 

صحبت می کردند.
به همین ترتیب، SIGA شفاف ترین دلیل را که  برای 
داعش  گروه  به  پیروانش  و  حبیب الرحمان  وفاداری 

به دست آورد، تصاویر وی است.
شبه نظامیان  عضو   ۲۰ از  یکی  حبیب،  نور  گفته  به 
در  نظر  مورد  عکس  باال،  گجالن  در  دولت  طرف دار 
خزان ۲۰۱۹ گرفته شده است و حبیب الرحمن همراه 
نشان  دارای  سیاه  سربند  دارای  که  برادرزاده اش  با 

داعش است را نشان می دهد.
تا آن جا که مشخص است، این عکس به صورت آنالین 
ارسال نشده است و نور حبیب اطمینان داد که آن را 
از طریق بلوتوث از مبایل هوشمند یکی از  مستقیماً 

ساکنان قریه ی حبیب الرحمان دریافت کرده است.
افرادش،  و  حبیب الرحمان  تصاویر  و  گفته ها  چه  اگر 
با  اما  هستند،  داعشی  واقعاً  آنان  که  می دهد  نشان 
سایر  با  گروه  این  آیا  که  سوال  این  به  آن ها  هم  آن 
گروه های داعش در ارتباط بوده و یا در کدام سازمان 
بزرگ تر مدغم شده اند یا خیر؟ پاسخ نمی دهند. هرچند 
ثابت شده است که حل این سوال ناممکن است، اما 
تردید های وجود دارد که قضیه همین باشد. یکی از 
دالیل این است که هیچ یک از مردم محل در گجالن 
باال نتوانسته اند به طور موثق بگویند که حبیب الرحمان 
دقیقاً چگونه داعشی شده و چگونه با سازمان وسیع تر 

ارتباط برقرار کرده است.
به صورت  فقط  دولت  طرف دار  محلی  شبه نظامیان 
در  یک سو  از  حبیب الرحمان  که  داشتند  بیان  مبهم 
جریان تحصیالت دینی خود در پاکستان رادیکال شده 
با  دره   از  خارج  داعشی های  برخی  دیگر  از سوی  و 
از  داعشی ها  احتماالً  داشته اند.  دیدار  حبیب الرحمن 
بیرون این سربندهای سیاه را با خود آورده اند و گفته 

می شود که حبیب الرحمان با آن ها بیعت کرده است.
با این حال، از آن جا که تحصیالت حبیب الرحمان در 
پاکستان به چند سال قبل بر می گردد و احتماالً پیش 
از ظهور دولت خود خوانده ی اسالمی در افغانستان بوده 
است، به نظر می رسد که میلیشیاهای طرف دار دولت 
نتوانسته اند به صورت واضح بیعت حبیب الرحمان را با 
گرایش وی به سلفیت )جریانی که داعش ایدیولوژی 

خود را براساس آن بنا کرده است( تشخیص دهند.
که  شد  تأیید  واقعیت  این  با  نتیجه گیری  این 
که  را  پیروانش  و  حبیب الرحمن  ظاهراً  شبه نظامیان 
اخیراً نماز خود را  به سبک سلفی ها عوض کرده بودند، 
با داعش مرتبط دانسته اند، اگر چه هر سلفی داعشی 

نیست.
گزارش های مربوط به دیدار داعشی های بیرونی از این 
منطقه نیز بسیار مشکوک بود، زیرا هیچ یک از مردان 
ارایه  زمینه جزئیات موثق  نتوانستند، در  باال  گجالن 
کنند. محمدبخش، یکی دیگر از اعضای شبه نظامیان 
توضیح  منابع  اظهارات سایر  تایید  با  دولت،  طرف دار 
آمدند  داد: »هیأت داعشی های خارج کشور مخفیانه 
و  مخفیانه رفتند.« این موضوع نیز داللت بر این دارد 
که چنین داستان هایی براساس گفته های غیرموثق بنا 
شده اند. با توجه به این موارد، سوال این جا است که 
آیا گروه حبیب الرحمان با سایر گروه های داعش پیوند 
داشت است/دارد یا این که در یک سازمان گسترده تر 

داعش مدغم شده است.
زیاد  احتمال  به  افرادش  و  حبیب الرحمان  برعکس، 
صرفاً به دلیل اعتقادات مذهبی شخصی شان، با داعش 
شاخه ی  و  طالبان  این که  علی رغم  باشند.  وابسته 

بقایای مرموز داعش در افغانستان
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شماری از جوانان، دانشجویان، فعاالن مدنی و ساکنان 
بر  حمله  هراس افگنانه  رویداد  به  واکنش  در  هرات، 
دانشگاه کابل، خواهان لغو مذاکرات صلح در دوحه ی 
قطر و مجازات عامالن این رویداد خون بار شدند. آنان 
با حضور در یک گردهم آیی اعتراضی مقابل ساختمان 
را  علمی  مراکز  و  دانشجویان  بر  هرات، حمله  والیت 

نکوهش کردند.
با گذشت چند روز از حمله مرگ بار بر دانشگاه کابل، 
دارد.  ادامه  هم چنان  رویداد  این  به  نسبت  واکنش ها 
پرداختن  با  همسایه،  کشورهای  رسانه های  برخی 
ابراز  افغانستان  مردم  با  واقعه،  این  گوناگون  ابعاد  به 

هم دردی و کشتن غیرنظامیان را نکوهش کرده اند.
دانشجویان دانشگاه دولتی هرات و دانشجویان مراکز 
آموزش عالی خصوصی در این شهر، به دنبال حمله 
تأمین  بر دانشگاه کابل، در مورد  تفنگ دار  مهاجمان 
و  کرده  نگرانی  ابراز  آموزشی  و  علمی  مراکز  امنیت 
مراکز  بر  تهدیدها  مهار  برای  فوری  اقدامات  خواهان 

انتقادها از تخریب »سینما پارک«؛ 
یک اندیشه ی ویران، تنها در پی ویرانی است رییس  اول  معاون  تصمیم  بر اساس  کابل  شهرداری 

را  پارک«  »سینما  ساختمان  تا  دارد  نظر  در  جمهور، 
تخریب کند و این روند امروز آغاز می شود. به گفته ی 
مسووالن شهرداری، ساختمان این سینما امکان ترمیم و 
بازسازی دوباره را نداشت، از این رو تصمیم گرفته شد تا 
ساختمان آن را به  گونه ی کامل تخریب کنند و به جای 
آن یک مکان فرهنگی با معیارهای عصر کنونی بسازند. 
است.  شده  روبه رو  فلم  افغان  تُند  انتقاد  با  اما  کار  این 
سینما  ساختمان  وضع  که  می گوید  فلم  افغان  ریاست 
پارک در حدی بد نبوده که امکان ترمیم و بازسازی را 
نداشته باشد. این نهاد تخریب ساختمان این سینما را 
یک کار »اشتباه« می داند و تصریح می کند که با وجود 
پیشنهاد برای گرفتن مدیریت آن، پاسخی دریافت نکرده 
که  می کند  تایید  نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  است. 
در مورد تخریب سینما پارک با این نهاد مشورت نشده 
است و مدیریت همه ی سینماها را از نُه سال بدین سو 
ریاست  اول  معاونت  دارد. دفتر  برعهده  کابل  شهرداری 
جمهوری اما می گوید که این سینما از سال ۱3۷۲ به این 
سو محل فروش مواد مخدر و استراحت گاه معتادان بوده 
و آن ها بنای کدام سینما را نه، بلکه ساختمان متروکه ای 
را که محل تجمع معتادان شده، ویران می کنند تا مکان 

فرهنگی بسازند. 
شهرداری کابل روز یک شنبه، هژدهم عقرب، از تخریب 
سینما پارک خبر داد. سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری 
براساس  سینما  این  که  گفت  روزنامه 8صبح  به  کابل، 
تصمیم امراهلل صالح، معاون اول رییس جمهور، تخریب 
می شود. وی هم چنان تصریح کرد که تیم  فنی شهرداری 
این  به  و  کرده   بررسی  را  سینما  این  ساختمان  کابل 
نتیجه رسیده اند که ساختمان این سینما امکان ترمیم 
و بازسازی را ندارد، از این رو نیاز است که تخریب شود. 
او گفت: »سینما پارک برای جلوگیری از فاجعه انسانی 
تخریب می شود، چون اگر یک نمایش صورت می گرفت، 
یک  بروز  سبب  طبیعی  آفات  و  زلزله  کوچک ترین  در 

ثبت شود. پنجاه سال بعد صفحه ی تاریخ را ورق بزنی، 
حلقه  در  چون  سال ها  فالن  در  شخص  فالن  بخوانی: 
پارک  سینما  ویرانی  فرمان  بود،  تصمیم گیری  و  قدرت 

را صادر کرد«.
و  فکر  یک  که  است  گفته  ادامه  در  فلم  افغان  رییس 
اندیشه ی ویران، تنها به فکر ویرانی است، زیرا به گفته ی 
او، فردی که از فرهنگ ویرانی بیاید، فرهنگ ویرانی را و 
یک ذهن ویران نیز تفکر ویرانی را ترویج می کند. خانم 
را  دیگر هیچ سیاست مداری وی  این که  با ذکر  کریمی 
شگفتی زده نمی کند، گفته است: »با یک عمل کرد و تفکر 
ویران چه باید کرد؟« با این همه، او در صحبت با روزنامه 
8صبح گفت که مسووالن افغان فلم برای استفاده این 
سینماها، بارها با شهرداری کابل دیدار داشته تا مسوولیت 
این بناها را برعهده بگیرند. او اما بیان داشت که شهرداری 
این خواست ها وقعی نگذاشته و پاسخ  به  تاکنون  کابل 
مثبت نداده است. صحرا کریمی تصریح کرد که ساختمان 
این سینما حتا در دوره حاکمیت طالبان ویران نشده بود 
و تخریب آن، بر روحیه سینماگران تاثیر منفی می گذارد.

که  می گوید  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  دیگر  جانب  از 
وزارت مشورت  این  با  پارک  تخریب سینما  در قسمت 

افغانستان و نمایندگان طالبان، صدها جوان در نقاط 
گوناگون کشور قربانی جنگ و رویدادهای تروریستی 
برای  مذاکره کننده  طرف  نمی دانند  مردم  و  شده اند 

کاهش خشونت ها در کشور کی است.
اعتراضی در  این گردهم آیی  اشتراک کنندگان  از دید 
از  جلوگیری  در  افغانستان  امنیتی  نهادهای  هرات، 
رویدادهای خون بار هراس افگنانه در کشور ناکام بوده اند 
و مقام های ارشد امنیتی که در کار مهار جرایم اخیر 

غفلت کرده اند، باید مجازات شوند.
فضل الحق احمدی که در این تجمع اعتراضی شرکت 
کرده بود، باور دارد که تمام جوان افغانستان فرزندان 
خانواده های قربانیان رویداد دانشگاه کابل هستند و با 
آنان ابراز هم دردی می کنند. او تأکید دارد که مقام های 
در  ناکامی  از  پس  حکومت،  رهبران  و  امنیتی  ارشد 
مهار حمالت تروریستی در کشور، باید از وظایف شان 

کناره گیری کنند.
معروف پوپل، از آموزگاران هرات، از رهبران حکومت 

نشده است. صابر مومند، سخنگوی این وزارت، گفت که 
مدیریت سینماها از حدود نه سال بدین  سو به شهرداری 
کابل سپرده شده و مسوولیت جمع آوری عواید آن ها نیز 
امراهلل  در همین حال،  باز می گردد.  کابل  به شهرداری 
تخریب  ریاست جمهوری که دستور  اول  معاون  صالح، 
سینما پارک را صادر کرده است، می گوید که در جای 
سینما پارک، سالون عروسی و بلند منزل ساخته نخواهد 
شد. آقای صالح گفته است که جای این سینما به کدام 
تاجر پاک و ناپاک به فروش نمی رسد و در ضمن مکانی 

برای دست فروشان نخواهد شد.  
آقای صالح تصریح کرده است: »در جای سینما پارک، 
به  فرهنگی  نشست های  آن  در  که  فرهنگی  محل  یک 
بهترین وجه آن برگزار شود، ساخته خواهد شد. جایی  
که شهروندان کابل اعم از زن و مرد در رفتن به آن عار 
نداشته باشند و از حضور در آن لذت معنوی ببرند و تمام 
باشد،  و مدنی در آن وجود داشته  سهولت های شهری 
آخرین  است،  گفته  وی  این،  بر  افزون  می شود.«  اعمار 
فلم  دیدن  برای  خانواده ای  کنونی  تعمیر  در  که  باری 
رفته اند، به دوران داوودخان بر می گردد. وی گفته است 
که پس از آن، سینما پارک محلی متروک و مکانی برای 

فروش مواد مخدر و استراحت گاه معتادان شده است. 
و  فرهنگی  مکان های  از  پارک  سینما  که  است  گفتنی 
تاریخی است که قدمت تاریخی آن به بیش از ۷۰ سال 
بر می گردد. این سینما در پارک شهر نو کابل موقعیت 
شهرداری  دوش  بر  نیز  آن  مدیریت  مسوولیت  و  دارد 
کابل است. معاون اول ریاست جمهوری پس از گرفتن 
مسوولیت تامین امنیت کابل، در یکی از تصامیمش به 
شهرداری کابل مسوولیت داد تا سینما پارک را بازسازی 
کند و در غیر آن، به شکل مدرن فعال سازد یا با پارک 
مدغم کند. وی گفته است که چنین تصمیمی پیرامون 

سینمای خیرخانه نیز گرفته شده است.

و رییس جمهور می خواهد که برای تأمین امنیت تمام 
تالش  آموزشی«  و  »علمی  مراکز  ویژه  به  شهروندان 
خواهان  افغانستان  نبرد  درگیر  گروه های  از  و  کنند 

توقف حمالت خونین بر مراکز آموزشی است.
به دنبال رویداد مرگ بار حمله بر دانشگاه کابل، شمار 
از  یادبود  برای  مدنی  فعاالن  و  دانشجویان  از  زیادی 
امنیتی کشور،  به وضعیت  اعتراض  قربانیان رویداد و 
در کابل و برخی دیگر از والیت ها گرد آمدند. معترضان 
خواهان شفاف شدن وضعیت جنگ و صلح در کشور 
شدند و کشتار غیرنظامیان و حمله بر اهداف غیرنظامی 

از سوی گروه های هراس افگن را نکوهش کردند.
یک  روز پس از رویداد خونین دانشگاه کابل، استادان 
دانشگاه هرات این مرکز علمی را از نگاه امنیتی بسیار 
آسیب پذیر دانسته و از نهادهای امنیتی خواستند که 
برای تأمین امنیت آن، اقدامات پیش گیرانه  روی دست 
دانشگاه  استادان  و  دانشجویان  آنان،  باور  به  گیرند. 
هرات به شدت تحت تاثیر رویداد دانشگاه کابل هستند 
و بسیاری از آن ها با نگرانی به صنف ها حاضر می شوند.

با گذشت چند روز از حمله مردان مسلح بر دانشگاه 
کابل، واکنش ها به این رویداد خونین هم چنان ادامه 
با  ایران  مطبوعات  ویژه  به  خارجی  رسانه های  دارد. 
بر  گوناگون حمله  ابعاد  رویداد،  این  پوشش گسترده 

دانشگاه کابل را بررسی کردند.
طی روزهای اخیر، شماری از روزنامه های مطرح ایرانی، 
با نشر گزارش های متفاوت در مورد این رویداد، با مردم 
افغانستان و خانواده های قربانیان ابراز هم دردی کردند. 
هژدهم  یک شنبه،  روز  تهران،  چاپ  اعتماد  روزنامه 
عقرب، در گزارشی با عنوان »روایت شاهدان از حمله 
دانشگاه  بر  پوهنتون« حمله  مرثیه  کابل،  دانشگاه  به 

کابل را پوشش داد.
در این میان، شماری از اشتراک کنندگان گردهم آیی 
خواهان  هرات،  در  دانشجویان  و  جوانان  اعتراضی 
عامالن  مجازات  و  قطر  دوحه  در  صلح  مذاکرات  لغو 
رویدادهای تروریستی به ویژه حمالت اخیر بر مراکز 

عملی و آموزشی هستند.
آموزش های  ملی  مرکز  بر  مسلح  مهاجمان  حمله 
حقوقی دانشگاه کابل  که در آن ۲۲ تن کشته و ۲۷ تن 
واکنش های گسترده ای در سطح ملی  زخمی شدند، 
انفجار  از آن هم  به دنبال داشت. پیش  بین المللی  و 
مرگ بار بر مرکز آموزشی »کوثر دانش« در غرب کابل، 
سبب نگرانی مردم از دوام رویدادهای هراس افگنانه و 
حمالت بر غیرنظامیان، هم زمان با تداوم مذاکرات صلح 

قطر شده بود.

شهرداری  که  داشت  بیان  اما  رسا  بانو  می شد.«  حادثه 
کابل در نظر دارد تا این سینما را پس از تخریب، دوباره 
و با معیارهای جدید اعمار کند. او گفت که قرار است 
سینما پارک به عنوان یک مکان فرهنگی ایجاد شود و 
در ساخت این مکان، دیدگاه شهروندان نیز در نظر گرفته 

می شود.
این کار شهرداری اما با واکنش تند افغان فلم روبه رو شده 
و  فرهنگی  مکان های  تخریب  فلم،  افغان  ریاست  است. 
هنری را یک کار نادرست می داند و می گوید که این کار 
به ویرانی مشروعیت می دهد. در ضمن، این نهاد استدالل 
با  مافیایی  گروه های  آینده  در  است  می کند که ممکن 
استفاده از این روش، مکان های تاریخی را ویران و نابود 
کنند. صحرا کریمی، رییس افغان فلم، بیان داشت که 
سینما پارک در حالتی نیست که با زلزله و یا هم کدام 
آفت طبیعی ویران و تخریب شود. از سوی دیگر خانم 
کریمی در صفحه ی فیس بوکش نیز واکنش نشان داده 
با اسم یک  و پیوند خوردن ویرانی یک مکان فرهنگی 
کریمی  بانو  است.  کرده  توصیف  »شرم آور«  را  شخص 
گفته است: »چه قد شرم آور است که نام کسی با ویرانی 
یک مکان فرهنگی- سینمایی )سینما پارک( در تاریخ 

آموزشی هستند.
طی  که  کوتاهی  جمله ی  کجاستی؟«  پدر  »جان 
و  افغانستان  در  گسترده   بسیار  بازتاب  اخیر  روزهای 
از  یکی  پدر  که  پیامی  است؛  داشته  دیگر  کشورهای 
قربانیان رویداد خونین حمله بر دانشگاه کابل، پس از 
حدود ۱۲۴ تماس ناموفق، به دخترش ارسال کرده بود.
و  مدنی  فعاالن  دانشجویان،  جوانان،  از  شماری 
ساکنان هرات، روز یک شنبه، هژدهم عقرب، در مقابل 
ساختمان دفتر والی هرات در یک تجمع اعتراضی گرد 
آمدند و با صدای بلند، جمله ی »جان پدر کجاستی؟« 

را فریاد کشیدند.
گردهم آیی  این  اشتراک کنندگان  از  مسلم،  مسعود 
بر  حمله  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  اعتراضی، 
دانشگاه کابل را »وحشیانه« خوانده و افزایش حمالت 
بر غیرنظامیان به دنبال آغاز گفت وگوهای صلح در شهر 

دوحه ی قطر را نگران کننده می داند.
به گفته ی او، پس از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت 

هراتیان در واکنش به رویداد دانشگاه کابل:
مذاکرات صلح لغو شود

دو شنبه
شماره 3473

19 عقرب 1399
9 نومبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم
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درآمد:
برده اند.  به  کار  مختلفی  معناهای  به  را  متافیزیک 
از مجموعه    عبارت  معنا،  به یک  متافیزیک  فی المثل، 
به  مرتبط  مباحث  از  پس  ارسطو  که  است  مقاالتی 
فیزیک نوشته و ترتیب کرده است. این معنا از متافیزیک 
با معنای لغوی آن )بعد از فیزیک( مناسبت داشته و 
متافیزیک را به اعتبار ترتیب کرونولوژیک آن مد نظر 
دارد. در معنای دومی اما، متافیزیک به اعتبار موضوع 
آن اهمیت دارد و آن این که از کلی ترین احکام وجود 
بحث می کند. »وجود« را از دو حیث می توان موضوع 
بحث قرار دارد: ۱( از حیث مادی و ۲( از حیث ذهنی. 
وجود در بُعد مادی آن، موضوع بحث علوم تجربی است؛ 
در حالی  که متافیزیک از »وجود« به منزله  امر ذهنی 
است،  مقید  مادی، وجوِد  وجوِد  اساساً  سخن می راند. 
در حالی  که وجود منتزع از ماده مطلقیت دارد. وقتی 
وجود لباس مادی خاصی بر تن کند، علوم تجربی به 
سراغ آن می شتابد. فی المثل، وجود در قالب حیات را 
علوم حیاتی و وجود در قالب ماده ی بی جان را علوم 
فیزیکی موضوع بحث قرار می دهد. وجودِ  فارغ از هر قید 
و حدی را می توان موضوع بحث متافیزیک نامید. برای 
توضیح بهتِر وجود به منزله  امر کلی، ناگزیر از ورود به 
قلمرو منطق و زبان هستیم. از نظر منطقی، وجود به 
منزله  محمول می تواند بر هر موضوعی نسبت یابد؛ این 
در حالی است که محمول های دیگر چنین جامعیتی 
ندارند. برای مثال به گزاره های )=قضایای( زیر بنگرید:

۱. انسان ناطق است؛
۲. نبات نامی است؛
3. َملَک از نور است؛

۴. و خدا واجب الوجود است.
در این گزاره ها، »انسان« »نبات« »َملک« و »خداوند« 
موضوعات قضیه واقع شده  و مقوالتی چون: »ناطق« 
»نامی« »نور« و »واجب الوجود« محمول های قضیه اند. 
هر  که  می یابیم  در  گزاره ها  از  یک  هر  در  تأمل  با 
محمولی می تواند صرفاً  به موضوع یا رده ی خاصی از 
نمی توان  فی المثل  این  رو،  از  شود.  حمل  موضوعات 
»ناطق بودن« را به »نبات« نسبت داد و گفت: نبات 
ناطق است. بدین سان، »واجب الوجود« نیز قابلیت حمل 
بر موضوعات دیگری چون: انسان، نبات و َملک را ندارد. 
هکذا، »نور« را نیز -که حمل آن به َملَک با واسطه ی 
حرف »از« و از نوع حمل مشتقات است- نمی توان به 
نبات یا انسان نسبت داد. بنابراین، هر یک از محمول ها 
صرفاً بر موضوع و یا رده ی خاصی از موضوعات حمل 
می شوند و دست کم می توان گفت که حمل آن ها جز 
میان،  این  در  است.  نادرست  خاصی،  موضوعات  به 
موضوعی  هر  بر  می تواند  که  است  محمولی  »وجود« 
بار شود و فی المثل می توان گفت: انسان موجود است؛ 
نبات موجود است؛ َملک وجود دارد؛ و خدا وجود دارد. 
را  در تحلیل محموِل »وجود« است که یک باره خود 
وجود  دست:  این  از  می یابیم،  رویارو  پرسش هایی  با 
تمامی گزاره های پیش گفته  آیا »وجود« در  چیست؟ 
به یک معنا به  کار رفته است یا به معناهای مختلف؟ 
آیا می توان مدعی شد که خدا و سایر موجودات بهره ی 
یک سانی از »وجود« دارند؟ وجود به منزله  کلی، از نوع 
متواطی است یا مشکک؟ این گونه است که مابعدالطبیعه 
از وجود به منزله  امر مطلق -عاری از قید- و کلی سخن 
می گوید که هنوز در قالب و حدود خاصی جای نیافته 
است. اینک مایلم بحث از چیستی مابعد الطبیعه را با 

پاره متنی از هالینگ  دیل به پایان ببرم:
تعریف،  گسترده ترین  در  )متافیزیک(  مابعدالطبیعه 
نیز  است.  و چیستی هستی۲  ُکنه وجود۱  در  پژوهش 
مي توان مابعدالطبیعه را پژوهش در آن دسته از اموری 
نظریه ی  یا  می گیرند،  قرار  تجربه  قلمرو  فراسوی  که 
اصول نخستین3 یا حقایق نهایی۴ عالم تعریف کرد. به 
طور کلی، هر فلسفه  ای را که هدف آن »رسیدگی به 
ُکنه امور« و تعریف کردن چیستی زند گی و جهان به 
عنوان یک کل باشد، یا به گمانه زنی و بحث نظری در 
باب غایت5 وجود بپردازد، می توان مابعدالطبیعه نامید.۶

)Ontology( پیشینه ی تاریخی وجودشناسی
با  مستقیم،  شکل  به  و  اول  بار  برای  وجود  از  بحث 
افتاد  فلسفه  میدان  به  ق م(   5۱5 )تولد  پارمنیدس۷ 
استدالِل  نوع  از  استدالل هایی  اقامه ی  با  بود  توأم  و 
منطقی-مابعدالطبیعی. پارمنیدس چونان اسالف راستین  
خویش، در پی یافتن اصل اولیه  ای بود که ورای کثرات 
این عالم است، اما مفاِرق از آن نیست. او نه چون طالس8 
)۶۲۴- 5۴۶ ق م( آب را ماده   المواد خواند و نه هم مانند 
آناکسیماندر۹ )۶۱۰ - 5۴۶ ق م( ذرات نامتعین۱۰ را که 
خود در هاله  ای از ابهام )توضیح نیافتگی( واقع شده اند، 
اصل اولیه ی عالم انگاشت. هوا نیز -خالف آناکسیمینس۱۱ 
)تولد 585 ق م(- در نگاه او اصل اولیه نبود و مخالف با 
فیثاغوریان، اعداد را نیز چونان واحدهای شاغل مکان، 
اصل اولی و بنیادین عالم نمی انگاشت. از دید او، اصل 
اولیه  ای که پیشینیان تالش بی شایبه  ای در پی کشف آن 
راه افگنده اند، »وجود« است. پارمنیدس وجود را یگانه 
می دانست و کثرت در موجودات را به مراتِب برخورداری 
نگاه،  این  در  برمی گرداند.  وجود  یگانه ی  اصِل  از  آن ها 
موجودات  همه ی  در  آفتاب  نور  قدرت جذب  چنان که 
وجود  یگانه ی  اصل  از  برخورداری  میزان  نیست،  برابر 
نیز در موجودات نایک سان است. این فیلسوف طبیعی 
یونانی، نسبت میان کثرات عالم و اصل یگانه ی وجود 
آن   از  کرد۱۲.  تبیین  شرح  بدین   فلسفی،  لحاظ  به   را، 
روزگار به بعد، وجودشناسی مسأله  ای کانونی در فلسفه 
افالطون۱3  از  عبور  با  سلسله  این  و  می آید  به  شمار 
)۴۲۷/۴۲8- 3۴۷/3۴8 ق م( و ارسطو۱۴ )38۴ - 3۲۲ 
ق م(، سرانجام به فیلسوفان مسلمان رسید و آن ها نیز 

شرح و تعلیق هایی بر آن افزودند. 

اهمیت متافیزیک:
متافیزیک به معنای مجموعه  مقاالتی که ارسطو آن را 
پس از فیزیک ترتیب داده و نوشته است، اهمیت خاصی 
مبنای  نمی تواند  دانش  یک  تأخر  و  تقدم  زیرا  ندارد؛ 
قضاوت ارزشی قرار گیرد. اگر چنان که بتوان از تقدم 
ترتیبی دانشی آن را برتر شمرد، آنگاه دانش فیزیک به 
این برتری سزاوارتر است؛ زیرا مباحث مرتبط به فیزیک 
-در آثار ارسطو- پیش از موضوعات متافیزیک ترتیب  
یافته است. این در حالی  است که ارسطو متافیزیک را 
علی رغم تأخر ترتیبی آن، شریف  تریِن علوم می دانست 
و بالتبع، کسی که به این علم نیز می پردازد، از شرف 
و جایگاه ویژه  ای برخوردار است. شرافت متافیزیک به 
زمانی اش. حاال  ترتیب  به  تا  است  وابسته  آن  موضوع 
می رسیم به نکته ي اصلی و آن این که واالیی متافیزیک 

به چه چیزی وابسته است؟

1. خودخواستنی بودن مابعدالطبیعه:
بسیاری از علوم دارای غایت عملی اند و معموالً ارزش 
برجای  عمل  در  که  است  اثری  به  وابسته  علم  آن 
است  ارزش مند  وقتی  طب  علم  فی المثل،  می گذارد. 
که بتواند به کاهش و کنترل بیماری ها یاری رساند و 
مهندسی نیز در صورتی اهمیت دارد که در شکل دهی 
هکذا  شود.  واقع  مفید  عماًل  بناها  ساخت وساز  بهتر 
غیره.  و  تجارت  مدیریت  اقتصاد،  حقوق،  سیاست، 
نتیجه ی  به  معطوف  دانش های  پیش گفته  دانش های 
عملی اند و از این  رو، بسیاری از مردم نگاه انتفاعی به 
انجنیر،  داکتر،  اگر چنان که می خواهند  و  دارند  آن ها 
در  علوم  این  کارکرد  به  دلیل  شوند،  و...  اقتصاددان 
زندگِی عملی آن ها است. متافیزیک اما غایه ی عملی 
ندارد و متافیزیسین به نتیجه ا ی عینی و عملی دست 
است  متافیزیک  عملی  بی غایتی  به  دلیل  نمی یابد. 
به  را  آن  شریف  علم  این  دست اندرکاران  معموالً  که 
 خاطر خودش می خواهند، نه به خاطر چیز دیگری۱5. 
این که هدف  نیست، جز  فاقد هدف  اساساً  متافیزیک 
متافیزیک عملی نیست، بلکه نظری است و از این  رو، 
دانش خاصی  است که همگان صالحیت امعان نظر در 

آن را ندارند.

2. علم به علل 
از  بحث  را  متافیزیک  موضوع  آمدیم،  گفته  چنان که 
وجود کلی تشکیل می دهد. از این  رو،  بی سبب نیست 

که شماری فیلسوفان مسلمان به تََبع ارسطو، موضوع 
تعریف  موجود۱۶«  هو  بما  موجود  به  »علم  را  حکمت 
به  علم  مستلزم  وجود  به  علم  این همه،  با  کرده اند. 
علل اولیه ی وجود است. روی این بیان، مابعدالطبیعه 
یا  علل  از  که  است  علم  کلی ترین  و  انتزاعی ترین 
دیگر،  تعبیر  به  می زند.  سخن  واقعیت  اولیه ی  اصول 
مابعدالطبیعه از اسباب امور و اشیا بحث می کند و علم 
به اسباب از علم به مسببات بهتر است. از این جا است 
که مابعدالطبیعه بر سایر علوم که معموالً از مسببات 
به  علم  این،  بر  اضافه  می یابد.  امتیاز  می راند،  سخن 
اسباب آدمی را سرانجام به سبب نخست یا همان علت 
این گونه است که متافیزیک  و  اولی رهنمون می شود 
محال  برمی آورد.  خداشناسی  گریبان  از  سر  سرانجام 
بحث  پای  عقلی،  نظر  از  »تسلسل«  و  »دور«  بودِن 
»علت نخستین« را به میان می کشد؛ علتی که وجودش 
-بر خالف عالم ممکنات- واجبی است. از این جا است 
که علیت به برهان جهان شناختی وجود خدا می انجامد 
و این برهان با تعدیالتی که بر آن وارد آمده است، از 
دارد. روی  رواج  تا عصر حاضر هم چنان  ارسطو  زمان 
این بیان، متافیزیک در فلسفه هم از آن  جهت که علم 
به مسببات است و هم از آن  رو که سررشته ی آن به 

خداشناسی می رسد، پراهمیت است.

3. کلی ترین علم
معموالً علم کلی بر علم جزئی برتری دارد؛ زیرا علم کلی 
جزئیات را نیز احتوا می کند و به تعبیر مولوی: چون صد 
آمد، نود هم پیش ماست۱۷، اما جزء محتوای امر کلی 
نیست. گذشته از این، هر چه علوم از حسیات فاصله 
می گیرد، وسعت بیش تری می یابد و صورت عقالنی تری 
به خود می گیرد. متافیزیک که از اصول یا علل اولیه ی 
امور و اشیا بحث می کند، ماهیت عقالنی دارد و »از این  
رو، معرفت کلی در عالی ترین درجه است. این جمله 
به این معنا است که حکمت دورترین علم از حواس، 
است؛ چون  علم  مشکل ترین  بنابراین،  و  انتزاعی ترین 
گذشته،  از  است۱8«.  فکر  کوشش  بیش ترین  مستلزم 
افالطون میان سه سطح شناخت فرق قایل بوده است. 
از دید او، معرفت حسی، نازل ترین صورت معرفت است 
دانسته  پندار  و  گمان  و  وهم  معرفت،  از  بیش  و حتا 
معرفت  تنها  مثالی  معرفت  افالطون،  دید  از  می شود. 
واقعی است؛ زیرا هم ثابت است و هم کلی. ثابت است 
چون به امور ثابت تعلق می کند و از آن  رو کلی است که 
عالم مثال خود عالم کلیات است. افالطون ریاضیات را 
دانشی در بین حسیات و مثالیات می داند۱۹. فیلسوفان 
اسالمی و از آن جمله شیخ الرییس ابن سینا نیز با تأثر 
از ارسطو، فلسفه را حاوی بخش های زیادی از  جمله: ۱( 
طبیعیات؛ ۲( ریاضّیات و 3( مابعدالطبیعه می دانست۲۰. 
طبیعیات با مفاهیم ماهوی سروکار دارد؛ مفاهیمی که 
ریشه در بیشه ی واقعیت دارد و از این  رو، این دسته 

از علوم به حواس نزدیک تر است. ریاضیات اما نسبت 
دوگانه  ای با ذهن و واقعیت دارد. نسبِت مابعدالطبیعه 
با واقعیات جزئی پرفاصله تر است و از این  رو، این علم 

نظری تر و کلی تر است.
درازدامن  ریشه های  دارای  مابعدالطبیعه  فی الجمله، 
تاریخی است که به  صورت مشخص تر از پارمنیدس آغاز 
می شود و تا امروز ادامه دارد. متافیزیک را می توان هم 
از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی تعریف کرد. متافیزیک 
از لحاظ شکلی بر مجموعه  مقاالتی اطالق می شود که 
ارسطو پس از مباحث طبیعت )Physic( طرح و بررسی 
علمی  را  متافیزیک  اما  ماهوی  به  لحاظ  است.  کرده 
گفته اند که -در گسترده ترین تعریف- از وجود مطلق 
متافیزیک  بیان،  این  روی  بحث می کند.  آن  احکام  و 
در قیاس با ریاضیات و طبیعیات، کلی ترین علم است؛ 
زیرا موضوع آن را »وجود مطلق« شکل می دهد. اضافه 
از  بیش  و  علت  از  معلول  از  بیش  متافیزیک  این،  بر 
مسببات، از اسباب سخن می راند. علم به اسباب و علل 
از علم به مسببات و معلوالت برتر است و از این  رو، 
متافیزیک بر علوم دیگری که از معلول و مسبب بحث 
می کنند، ترجیح می یابد. غایت متافیزیک برخالف علوم 
دیگر، عملی نیست، بلکه نظری است. از این  رو، علم در 
نگاه متافیزیسین  -برخالف سایر علوم- ذاتاً ارزش مند 
و  عملی  سود  در  صرفاً  را  اهمیتش  نمی توان  و  است 
محتمل آن محدود کرد. از آن جایی  که غایت متافیزیک 
نظری است تا عملی، عوام به آن دل بستگی ندارند؛ زیرا 
عوام به نتیجه ی عملی هر علم می نگرند و بعید نیست 

متافیزیک در نگاه شان بی ارزش و بی معنا جلوه کند. 
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 متافیزیک چه اهمیت دارد؟
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به مراسم اسکار،  ایران  نماینده سینمای  هیأت معرفی 
فلم »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی را به عنوان 
نماینده ی سینمای ایران برای معرفی به اکادمی اسکار 

۲۰۲۱ انتخاب کرد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی، گزارش داده است که از میان 3 فلم »خورشید« 
ساخته  گردو«  »درخت  مجیدی،  مجید  ساخته 
محمدحسین مهدویان و »یلدا« ساخته مسعود بخشی، 
فلم »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی به عنوان 
گزینه ی نهایی انتخاب شده و با امضای اعضای این هیات 
به عنوان نماینده ی سینمای ایران به مراسم اسکار سال 

۲۰۲۱ معرفی خواهد شد.
به گزارش رادیو فردا، فلم »خورشید« چندی پیش در 
و  درآمد  نمایش  به  ونیز  فلم  جشنواره  مسابقه  بخش 
توانست جایزه استعداد نوظهور برای بازی گر نوجوانش 

روح اهلل زمانی را بگیرد.
این فلم در مورد کودکان کار ساخته شده است و در میان 
بازیگران آن، شمیال شیرزاد و یک کودک دیگر افغان که 
به ایران مهاجر شده اند نیز در میان شخصیت های اصلی 

فلم حضور دارد. 
این کودک افغان پیش تر در جشنوار »ونیز« نیز در میان 

نماینده گان این فلم حضور یافته بود.
فلم  بهترین  جایزه  برنده  این  از  پیش  خورشید  فلم 
38مین دور جشنواره فلم فجر در ایران شد و جوایزی در 

جشنواره ونیز به دست آورد.
مراسم اهدای جوایز اسکار به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا با تأخیر دوماهه نسبت به زمان مرسوم همیشگی 

در اول ثور سال آینده برگزار می شود.

جمهوری  رهبر  توییتر،  در  متحده،  ایاالت  خارجه  وزیر 
اسالمی ایران را خطاب قرار داده نوشته است: »انتخابات 
شما جوک است و صدها نفر حتا برای شرکت در آن رد 

صالحیت می شوند«.
به گزارش صدای امریکا، مایک پامپیو در پاسخ به توییت 
اکونت انگلیسی سیدعلی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
ایران، که انتخابات در امریکا را زیر سوال برده بود، نوشته 
است: »تو شخصاً صدها میلیون دالر از پول مردم ایران را 
دزدیده ای. انتخابات شما جوک است و صدها نفر حتا برای 

شرکت در آن رد صالحیت می شوند«.
گرسنگی  ایران  مردم  »امروز  است:  افزوده  پامپیو  آقای 
می کشند، چون تو میلیاردها دالر صرف جنگ های نیابتی 

برای حفظ حکومت دزدساالرت می کنی«.
وزیر خارجه امریکا در ادامه این توییت نوشته است: »امریکا 
بزرگ ترین کشور در تمام تاریخ بشر است و خواهد ماند. ما 
از آن روزی استقبال می کنیم که مردم ایران به آرزوی شان 

برسند - و تو می دانی که آن چیست. همین«.
در شرایطی که دسترسی به بسیاری از رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی برای مردم ایران ممنوع است، خامنه ای و سایر 

مقام های رژیم ایران از آن ها استفاده می کنند.

فلم »خورشید« مجید 
مجیدی، نماینده ی ایران 

در اسکار شد

ارتش آذربایجان شهر شوشا 
را به کنترل درآورد

مایک پامپیو خطاب به خامنه ای: 
انتخابات در ایران 
آذربایجان، »جوک« است جمهوری  رییس  علی اف،  الهام 

قره باغ  در  شوشا  شهر  که  است  کرده  اعالن 
کوهستانی به تصرف ارتش این کشور درآمده 
است. شوشا از نظر استراتژیک اهمیت زیادی 

دارد.
به گزارش دویچه وله فارسی، الهام علی اف روز 
یک شنبه، هژدهم عقرب، خبر پیروزی ارتش 
آذربایجان را در نشستی در باکو اعالم کرد. او 
گفت: »پس از ۲8 سال صدای اذان در شهر 

شوشا طنین انداز خواهد شد«.
رییس جمهور آذربایجان روزانه اخبار موفقیت 
از طریق  را  قره باغ  ارتش کشورش در جنگ 

توییتر نشر می کند.
توییتری  پیامی  در  یک شنبه  روز  علی اف 
نوشت: »شوشای عزیز، ما برگشتیم. شوشای 
عزیز، ما دوباره به تو جان می بخشیم. قره باغ 

به ما تعلق دارد. قره باغ - آذربایجان«.
ساعاتی پیش از پخش این خبر توسط علی اف، 
شوشان  ارمنستان،  دفاع  وزارت  سخنگوی 
در  شب  طول  در  که  بود  گفته  استپپانیان، 
داده  رخ  شدید«  »درگیری  شوشا   نزدیکی 

است. 
پگوف،  سمیون  روسی،  بالگر  شنبه  شامگاه 
شاهد  شوشا  شهر  که  نوشت  وبالگش  در 
نیروهای  پگوف  است.  درگیری های مسلحانه 
کوهستانی  قره باغ  جنگ  در  را  ارمنستان 

همراهی می کند.

موفقیتی بزرگ 
از  نقل  به  یک شنبه  روز  آناتولی  خبرگزاری 
مسیر  »در  نوشت:  آذربایجان  رییس  جمهور 
به  ارمنستان  اگر  می رویم.  پیش  پیروزی 
درخواست های مان پاسخ ندهد، تا آخر خواهیم 

رفت.«
شوشا یکی از مناطق پراهمیت استراتژیک در 
قره باغ است، زیرا در منطقه  کوهستانی مشرف 

بر شهر استپاناکرت، مرکز قره باغ، قرار دارد.
همواره  منطقه  این  در  گذشته  دهه های  در 
به موازات آن  انجام می شد و  مذاکرات صلح 
اواخر  اما  درگیری های پراگنده وجود داشت، 
سپتامبر سال جاری میالدی ارتش آذربایجان 
عملیات گسترده ای برای بازپس گیری قره باغ 
ترکیه  ارتش  پشتی بانی  با  و  آغاز  کوهستانی 

پیش روی کرد.

بخش  دو  از  واقع  در  مناقشه  مورد  منطقه 
تشکیل شده است: »منطقه خودمختار قره باغ 
آذربایجان  خاک  در  پیش تر  که  کوهستانی« 
زندگی  آن  در  نفر  هزار   ۱5۰ حدود  و  بود 
می کنند و یک منطقه حایل که از آن در اوایل 
دهه ۱۹۹۰ حدود ۶۰۰ هزار آذربایجانی رانده 
از  خالی  تقریباً  تاکنون  زمان  آن  از  و  شدند 

سکنه است.
در این جنگ تاکنون صدها نفر کشته و شمار 

زیادی از ساکنان منطقه آواره شده اند.

به  مظنون  فرد  که  می  گوید  فرانسه  در  دادستانی 
تیراندازی به یک کشیش ارتدوکس در شهر لیون، 
اختالفات  حمله،  از  انگیزه اش  که  کرده  اعتراف 

شخصی بوده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، مظنون که ۴۰ ساله 
است، به دادگاه گفته که کشیش، با همسر او رابطه 

عاشقانه داشته است.
نیکوالس کاکاوالکیس، کشیش 5۲ ساله، روز 3۱ 
اکتوبر بیرون کلیسا با شلیک تفنگ ساچمه ای دو 

بار مورد حمله قرار گرفت.
او چهارشنبه، پس از بیرون آمدن از کما، با پولیس 

صحبت کرد.
سه  که  داد  روی  آن  از  پس  روز  چند  حادثه  این 
نفر در شهر نیس در جنوب فرانسه با حمالت چاقو 

کشته شده بودند.
حادثه  این  که  داشت  وجود  نگرانی  این  ابتدا  در 
هم تقلید از حمالت نیس باشد، که رییس جمهور 
فرانسه، امانویل مکرون، آن را »حمالت تروریستی 

اسالم گرایانه« خوانده بود.
در حالی  که مقام های فرانسه تحقیق در مورد اقدام 
تیراندازی در  انگیزه  بودند،  را شروع کرده  قتل  به 
لیون در وهله ی اول روشن نبود؛ ولی این هفته، پس 
کند،  پولیس صحبت  با  توانست  آن که کشیش  از 

تحقیقات در این زمینه پیش رفت کرد.
به گزارش روزنامه فرانسه ای لوپاریزین، مظنون که 
گفته می شود ملیت گرجستانی دارد، روز جمعه در 

منزلش در لیون بازداشت شد.
این روزنامه از نیکوال ژاک، دادستان، نقل قول کرده 
قربانی  با  که  است  زنی  »شوهر  مظنون  که  است 

رابطه عشقی داشته است«.
به گفته ی این روزنامه، مظنون به دادگاه گفته است 
که قصد کشتن کشیش را نداشته است؛ کشیشی 
که با همسر 35 ساله روسی اش رابطه عاشقانه برقرار 

کرده است.
کشیش که پس از جراحی هم چنان در بیمارستان 

است، یک ماه پیش از کلیسا استعفا کرده بود.

مظنون تیراندازی به کشیش در لیون: انگیزه »رابطه عشقی« بود


