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تاکید بر حمایت جریان های سیاسی 
از نظام جمهوری 

3

دور نهم نشست امنیتی هرات با حضور شماری از سیاست گران، استادان دانشگاه، 
اعضای مجلس نماینده گان و تحلیل گران حوزه سیاست، با محوریت »صلح پایدار در 
افغانستان« در شهر هرات برگزار شد. برگزارکننده گان نشست می گویند که امسال 
مهمانان خارجی به دلیل »شرایط ویژه همه گیری کرونا« در بخش حضوری نشست 
حضور نداشتند و برخی مهمانان از طریق ویدیو کنفرانس در آن اشتراک کردند. 
حاضران در این نشست خواستار پشتیبانی جریان های سیاسی از نظام »جمهوری« 
شدند و بر رهبری افغان ها در روند صلح تاکید کردند. نهمین دور نشست امنیتی 
هرات امسال برای سه روز برگزار شده است. بر اساس زمان بندی مسووالن انستیتوت 

مطالعات استراتژیک افغانستان، روز اول برای بحث غیرحضوری در...
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جایگاهپاکستانقلمرونابغهها
درادارهجوبایدن ارگ ریاست جمهوری و در ُکل حکومت افغانستان، قلمرو عقل ُکل ها و نابغه ها است. به بیان روشن تر، مدیران و کارگزاران ارشد قدرت در 

افغانستان، فکر می کنند که آنان نابعه هستند. رییس جمهور در رأس هرم قدرت قرار دارد و معاونان به ترتیب دوم و سوم اند. رییسان اداراِت 
وابسته به ارگ، مهره های کلیدی این حلقه هستند. وزیران وزارت خانه های مهم نیز همین طور. 

شده   شگفت زده  دنیا  تمام  بل  امریکایی  جامعه  تنها  نه 
است. هشتم اکتوبر ۲۰۲۰ است و روزهای پایانی کارزار 
انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا. معاونان ترمپ و بایدن 
قرار می گیرند.  برابر هم  زنده  تلویزیونی  مناظره  در یک 
هریس  کامال  درخشش  برای  زمینه  که  این جاست 
این  می کند.  متحّیر  را  هوادارانش  او  و  می شود  فراهم 
زن سیاه پوست دموکرات که در حقیقت از بستر جامعه 

برخاسته و خود یک مهاجرزاده است...
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کامال هریس؛ 
زن رنگین پوستی که دومین 

فرد قدرتمند امریکا شد
مرکز معلومات مهاجرت )MRC( به مردم کمک می کند تا زمانی که قصد مهاجرت دارند، 

تصمیم آگاهانه بگیرند.
نیز  را در مورد مزایای مهاجرت أمن و منظم و  از مشاوران، سطح آگاهی مردم  تیمی 
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. 
شما می توانید برای معلومات بیش تر از طریق شماره ی رایگان 5588، واتس اپ، وایبر، 
الی   شنبه  ظهر  از  بعد   4 الی  صبح   8 ساعت  از  ایمیل  و  مسنجر  فیس بوک  اسکایپ، 

چهارشنبه با ما تماس بگیرد. 
شماره ی رایگان: 5588 

شماره ی واتس اپ و وایبر: ۰799599898

سفر خلیل زاد به ترکیه: طرف های جنگ افغانستان 
راهی برای پایان خشونت ها پیدا کنند

8صبح، کابل: زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا در 
امور صلح افغانستان طی سفری به ترکیه، با مقام های 

این کشور درباره روند صلح گفت وگو کرده است.
ماه  سیزدهم  تا  یازدهم  از  ترکیه  به  خلیل زاد  سفر 
با  سفر  این  در  او  است.  گرفته  صورت  نوامبر  جاری 
معاون  اونال  سادات  خارجه،  وزیر  چاوش اوغلو  مولود 
وزیر خارجه، ابراهیم کالین مشاور ویژه رییس جمهور 

و دیگر مقام های ترکیه دیدار کرده است.
سفارت امریکا در ترکیه روز جمعه، بیست وسوم عقرب، 
اعالم کرد که خلیل زاد و مقام های ترکیه توافق نظر 

دارند که خشونت ها در افغانستان نگران کننده است.
طبق اعالم سفارت امریکا، دو طرف تأکید کرده اند که 

همه طرف های  که  دارد  قاطع  اجماع  جهانی  جامعه 
دایمی  پایان  برای  راهی  باید  افغانستان  در  جنگ 
خشونت ها پیدا کنند و این راه از مسیر کاهش فوری 

خشونت ها طی می شود.
خلیل زاد در دیدارش با مقام های ترکیه درباره وضعیت 
کنونی مذاکرات و پیش رفت ها در این روند، معلومات 

داده است.
طبق اعالم سفارت امریکا، خلیل زاد با مقام های ترکیه 
درباره نقش این کشور برای ایجاد هم آهنگی در سطح 
جامعه جهانی و تشویق دو طرف مذاکره برای رسیدن 
را  افغانستان  که جنگ  فصل سیاسی  و  به یک حل 

پایان دهد، نیز گفت وگو کرده است.
قابل  اقتصادی  فرصت های  روی  دیدارها،  این  در 
توجه برای منطقه که پس از حل و فصل سیاسی در 
که  پروژه هایی  ویژه  به  و  است  امکان پذیر  افغانستان 
افغانستان را با آسیای میانه و جنوبی وصل می کنند، 

نیز صحبت شده است.
به  صلح  روند  از  همواره  که  ترکیه  به  خلیل زاد  سفر 
رهبری و مالکیت افغان ها حمایت کرده است، در حالی 
به  بین االفغانی در دوحه  انجام می شود که مذاکرات 

بن بست خورده است.

»تالش ها« برای شکستن بن بست؛

آنگونهکهیاریمیکنی
یاریمیشوی

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

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

مرکزمعلوماتمهاجرت)MRC(چیست؟

راهمذاکراتصلحگماست

نهمین دور نشست امنیتی هرات؛



8صبح، هرات: رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین 
ریاست  گذشته  انتخابات  نامزد  و  ملی  امنیت 
جمهوری، در دوره نهم کنفرانس امنیتی هرات، از 
سناریوهای احتمالی »صلح و جنگ« افغانستان 
احتمال »سه  آینده  در  او،  دید  از  گفت.  سخن 

سناریو« در افغانستان وجود دارد.
با  عبوری«  اداره  یا  موقت  »حکومت  ایجاد 
پشتی بانی شماری از شخصیت های سیاسی، قطع 
حمایت ایاالت متحده امریکا از نیروهای امنیتی 
افغانستان و سرکوب گروه های تروریستی از خاک 
پاکستان و در نهایت بروز جنگ داخلی و از هم 

پاشیدن نظام کنونی جمهوریت.
قطع  با  که  دارد  باور  افغانستان  سیاست گر  این 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  امریکا  حمایت 
شوروی«  ارتش  خروج  »فاجعه ی  افغانستان 
کنونی  وضعیت  و  شد  خواهد  تکرار  دیگر  بار 
افغانستان نسبت به زمانی که ارتش شوروی کشور 

را ترک کرد، بسیار خطرناک تر است.
در  خشونت  افزایش  با  طالبان  می افزاید،  وی 
مردم  می خواهند  کشور  گوناگون  بخش های 
را وادار کنند به هرقیمتی که شده به »کاهش 
خشونت یا ایجاد آتش بس« تن بدهند و بهایش 
سوی  از  خشونت  کاهش  قیمت  و  بپردازند  را 
یا  موقت  »حکومت  ایجاد  است  ممکن  طالبان، 
اداره عبوری« باشد که حکومت جدید امریکا آن 

را تضمین کند.
رحمت اهلل نبیل عقیده دارد، برخی از چهره های 
ناراضی هستند،  کنونی  از حکومت  که  سیاسی 
و  بزنند«  »دور  را  نظام  می خواهند  گونه ای  به 
در پشت صحنه از ایجاد حکومت موقت یا اداره 

عبوری پشتی بانی می کنند.
این نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری افزود، 
افراد و چهره های سیاسی که از »حکومت موقت و 
اداره عبوری« پشتی بانی می کنند، از پی آمدهای 
ناگوار آن اطالع ندارند و حکومت موقت ممکن 
ایجاد  و  جمهوریت  نظام  فروپاشی  سبب  است 

8صبح، کابل: حادثات ترافیکی در والیت های 
زابل و پکتیکا پنج کشته و ۱7 زخمی برجای 

گذاشته است.
گل اسالم سیال، سخنگوی والی زابل، به روزنامه 
8صبح گفت که در پی واژگونی یک موتر نوع 
تونس در مسیر کابل - قندهار در شهر قالت، 
مرکز والیت زابل، یک تن کشته و به شمول زنان 

و کودکان ۱4 تن دیگر زخمی شده اند.
جمعه،  روز  چاشت  از  پیش  رویداد  این 

بیست وسوم عقرب رخ داده است.
همه قربانیان این حادثه ترافیکی، اعضای یک 

خانواده بوده اند.
به  قندهار   - کابل  مسیر  در  ترافیکی  حادثات 

دلیل خرابی جاده ها افزایش یافته است.
داده  گزارش  پکتیکا  پولیس  حال،  همین  در 

نظامی بینابین میان »جمهوریت و امارت« شود.
آقای نبیل می افزاید، در شرایط کنونی گروه های 
تحریک  القاعده،  داعش،  جمله  از  تروریستی 
اسالمی اوزبیکستان، جنگ جویان وابسته به گروه 
»فاطمیون« و برخی گروه های تروریستی دیگر 
در افغانستان فعالیت دارند و این می تواند سبب 

گسترش دامنه جنگ داخلی احتمالی شود.
ختم حمایت جامعه جهانی و نیروهای خارجی 
از نظامیان افغانستان و تعهد پاکستان به هدف 
در  خارجی  نیروهای  برای  الزم  فضای  ایجاد 
خاک این کشور به هدف اجرای عملیات  بر ضد 
گروه های تروریستی به ویژه شبکه القاعده، بخش 

دیگری از سناریوی احتمالی می باشد.
به گفته ی او، طالبان برای جلب حمایت امریکا 
و این که نشان دهند به توافق نامه صلح امریکا 
- طالبان پای بند هستند، همکاری استخباراتی را 
با نیروهای خارجی برای آماج قرار دادن نیروهای 

وابسته به شبکه القاعده آغاز کرده اند.
آقای نبیل باور دارد، اگر نخبه گان سیاسی حوزه 
»اول  احتمالی  سناریوهای  نتوانند  جمهوریت 
احتمال  کنند،  مدیریت  خوبی  به  را  دوم«  و 
صورت  آن  در  و  دارد  وجود  »سوم«  سناریوی 
داخلی  جنگ  یک  وارد  افغانستان  است  ممکن 

تمام عیار و گسترده شود.
و  »واضح  تعریف  باید  که  دارد  پافشاری  وی 
مسأله  مورد  در  کلی«  »اجماع  و  همه شمول« 
»جنگ و صلح« میان جریان های سیاسی حوزه 
جمهوریت، افرادی که هم سو با حکومت هستند و 
جریان هایی که به لحاظ سیاسی مخالف حکومت 

هستند، ایجاد شود.
برای  او  که  می کند  تصریح  نبیل  رحمت اهلل 
و  دارد  نیز  راه کار  احتمالی  سناریوهای 
پیشنهادهایش را در قالب »۳۳ صفحه« با تمام 
جزییات با رییس جمهور در میان گذاشته است و 
او نگران روزی است که نیروهای خارجی حمایت 

از نیروهای امنیتی افغانستان را کاهش دهند.

است که در پی یک حادثه ترافیکی در ساحه 
»پی آرتی« شهر شرن چهار تن کشته و سه تن 

دیگر زخمی شده اند.
روز  ناوقت  موتر  دو  تصادم  پی  در  حادثه  این 
پکتیکا  والیت  مرکز  شرن،  شهر  در  گذشته 

صورت گرفته است.
علت وقوع این حادثه، بی احتیاطی راننده گان آن 

عنوان شده است.
حمالت  و  جنگ  کنار  در  ترافیکی  حادثات 
انتحاری از رویدادهای مرگ بار به شمار می رود 
که ساالنه شمار زیادی را به کام مرگ می فرستد.

نیز  ترافیکی  حادثات  وقوع  عمده  علت 
خرابی جاده، عدم رعایت قانون ترافیک، ازدحام 
بیش از حد و غیرمعیاری بودن جاده ها عنوان 

می شود.



پس از انتخابات امریکا که در آن پیروزی بایدن قطعی شده است، 
یافته است.  آغاز  افغانستان  بگومگوهایی در سطوح گوناگون در 
بر محور سرنوشت گفت وگوهای صلح می چرخد.  این بگومگوها 
ابراز نارضایتی  با  افغانستان و معاونانش هر کدام  رییس جمهور 
از توافق نامه صلح دوحه میان امریکا و گروه طالبان و سناریوهای 
احتمالی مورد نظر طالبان، ابراز نظر کرده اند. رییس جمهور در 
لزوم  از  شانگهای،  همکاری های  سازمان  رهبران  مجازی  جلسه 
حفظ نظم قانون اساسی سخن گفته است و هشدار داده است 
که هر سناریوی دیگری افغانستان، منطقه و حتا جهان را وارد 

بحران تازه می سازد.
دولت  که  است  آن  نشان دهنده  جمهور  رییس  سخنان  این 
افغانستان، پیام نهایی طالبان را، که تغییر نظم سیاسی موجود 
است، دریافته است. سخنان معاونان اول و دوم رییس جمهور نیز 
این نگرانی را به وضوح نشان می دهد. معاون اول رییس جمهور در 
گفته های تازه ای بیان داشته است که دولت افغانستان توافق نامه 
دوحه را نپذیرفته است. معنای تلویحی این سخن آن است که 
رهایی بیش از شش هزار جنگ جوی طالب بر دولت افغانستان 
از جانب امریکا تحمیل شده است. سخنگوی رییس جمهور نیز 
در تازه ترین گفته هایش گفته است که زمان پایان یافتن امتیازات 
که  است  گفته  او  است.  رسیده  فرا  طالبان  به  بی حساب وکتاب 

طالبان حسن نیت دولت و مردم افغانستان را درک نکرده اند.
پس از روشن شدن شکست دونالد ترمپ اراکین بلندرتبه حکومت 
افغانستان به سخن گفتن آغاز کرده اند و هر کدام مخالفت شان 
را با سیاست صلح رییس جمهور ترمپ ابراز می کنند. از سخنان 
رییس جمهور، معاونان و سخنگوی رییس جمهور فهمیده می شود 
اداره رییس  از جانب  افغانستان زیر فشار سنگینی  که حکومت 
جمهور ترمپ قرار داشته است و هر چه تا اکنون در مسیر تسهیل 

گفت وگوهای صلح صورت گرفته، از سر اجبار بوده است.
مواضع اخیر حکومت افغانستان نشان می دهد که باید شاهد دور 
باشیم. هرچند  در مسیر گفت وگوهای صلح  از چالش ها  تازه ای 
عبداهلل عبداهلل رییس شورای عالی مصالح در آخرین سخنانش 
گفت که راه دیگری جز ادامه گفت وگوها صلح نیست، اما حکومت 
افغانستان برای باال بردن فشار و هزینه ها بر گروه طالبان عزم را 

جزم کرده است.
بیش از دو ماه از گفت وگوهای صلح دوحه می گذرد و هنوز هیچ 
موفقیتی در این راه حاصل نشده است. در تازه ترین مورد، هیات 
افغانستان از راه حل هایی سخن می گوید که به طالبان پیشنهاد 
شده است. هنوز از جزییات این راه حل های چهارگانه چیز زیادی 
تا  دارد  تالش  افغانستان  هیات  که  گفته می شود  اما  نمی دانیم، 
خودش را از زیر سایه ی سنگین توافق نامه دوحه میان امریکا و 

گروه طالبان رها سازد.
وقتی معاون اول رییس جمهور از عدم پذیرش توافق نامه دوحه 
سخن می گوید، معنایش این است که گروه طالبان بیش از این 
تاکید  نمی تواند به گونه یک جانبه بر مرجعیت توافق نامه دوحه 
از  روزها  این  در  را  نهایی اش  پیام های  افغانستان  کند. حکومت 
تریبون های گوناگون به طالبان ابالغ می کند. در این پیام ها چند 
مسأله واضح است، مساله اول این است که حکومت به حکومت 
با  موجود  دموکراتیک  نظم  تداوم  بر  و  داد  نخواهد  تن  عبوری 
محوریت قانون اساسی تاکید خواهد کرد، مساله دوم در این پیام ها 
این است که حکومت افغانستان خودش را ملزم به رعایت شروط 

توافق نامه دوحه نمی داند.
بار  یک  بایدن،  پیروزی  از  و پس  مورد  تازه ترین  در  نیز  طالبان 
دیگر بر اهمیت توافق نامه دوحه تاکید کرده اند و گفته اند که این 
توافق نامه تنها راه رسیدن به صلح است و طالبان بر پایبندی شان 

بر این توافق نامه تاکید کرده اند.
از یک سو طرف های گفت وگوهای صلح بر مواضع شان تاکید دارند 
و از سوی دیگر دامنه خشونت ها نیز به گونه بی پیشینه افزایش 
یافته است. هر دو طرف منتظر اند تا جو بایدن با ورود به کاخ 
سفید موضعش را در قبال گفت وگوهای صلح بیان کند. چیزی 
که مسلم است، این است که اداره بایدن نیز راه دیگری جز ادامه 
این گفت وگوها برای پایان جنگ در افغانستان ندارد، آن ها میراث 
ترمپ را ادامه خواهند داد، اما چیز دیگری که مسلم است این 
است که امتیازهای بی حساب و کتاب اداره ترمپ به طالبان در 
اداره بایدن وجود نخواهد داشت. اداره بایدن با مسوولیت پذیری 
بیش تری با گفت وگوهای صلح برخورد خواهد کرد، حتا با وجود 
مخالفت های مردم و مجلس سنا درباره حضور زلمی خلیل زاد به 
عنوان نماینده وزارت امورخارجه امریکا در امور صلح افغانستان، 
بعید به نظر می رسد که اداره بایدن شخص دیگری را جایگزین 

زلمی خلیل زاد بسازد.
چون مساله ادامه گفت وگوهای صلح حتمی است، پس این میراث 
ناتمام اداره ترمپ را به احتمال زیاد زلمی خلیل زاد ادامه خواهد 

داد.

گفت وگوهای صلح دوحه 
به کدام سمت خواهد رفت؟
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رحمت اهلل نبیل: 

»فاجعه ی خروج ارتش شوروی« تکرار نشود

انفجار نیرومند در دروازه 
غربی شهر کابل

حمله طالبان به باالحصار کندز؛
 ۱۲ نیروی دولتی 

کشته شدند

حادثات ترافیکی در پکتیکا و زابل 
پنج کشته و ۱۷ زخمی برجای گذاشت

8صبح، کابل: قطعه نیروهای ارتش در ساحه 
چوک ارغندی از مربوطات ولسوالی پغمان والیت 
کابل ساعت ۶:۰۰ بامداد روز جمعه، بیست وسوم 
عقرب، هدف حمله موتر بمب گذاری شده قرار 

گرفت.
داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
می گوید که در این حمله دو تن کشته و چهار 

تن دیگر زخمی شده اند.
همه قربانیان منسوبان نیروهای امنیتی هستند.

سخنگوی وزارت امور داخله به روزنامه 8صبح 
گفت که انفجار نیرومند بوده و خانه های اطراف 

ساحه در اثر شدت آن تخریب شده اند.
تصاویری که پس از این حمله ثبت شده است، 
نیز حاکی از گستره گی تخریب ناشی از انفجار 
است؛ به گونه ای که بخش های زیادی از قطعه 
نیروهای ارتش در این منطقه و وسایط نظامی 

آن تخریب شده است.
وزارت امور داخله جزییات بیش تری از این حمله 

ارائه نکرده است.
مسوولیت این حمله را فرد و یا گروهی بر عهده 

گرفته است.

به  گذشته  شب  طالبان  گروه  کابل:  8صبح، 
پایگاه نیروهای امنیتی در تپه باالحصار ولسوالی 
امام صاحب کندز حمله کرده اند. شورای والیتی 
کندز می گوید که در این حمله ۱۰ سرباز ارتش 
و دو سرباز پولیس کشته شده اند. سخنگوی والی 
نیروهای  از  تن  پنج  کشته شدن  تنها  اما  کندز 

امنیتی را در این حمله تأیید می کند.
جمعه،  روز  بامداد   ۱:۰۰ ساعت  حمله  این 
سه ونیم  برای  و  شد  آغاز  عقرب  بیست وسوم 

ساعت ادامه یافته است.
به  کندز  والی  سخنگوی  مرادی،  عصمت اهلل 
روزنامه 8صبح گفت که در این حمله ۱۰ عضو 
زخمی  دیگر  طالب  پنج  و  طالبان کشته  گروه 

شده اند.
سخنگوی والی کندز گفت که طالبان با تدارک 
دیسی  توپ  اختیار  تا  کردند  تالش  این حمله 
موفق  اما  بگیرند،  دست  به  را  ارتش  نیروهای 

نشدند.
شورای  رییس  ایوبی،  یوسف  حال،  همین  در 
پاسگاه  بر  طالبان  در حمله  که  کندز می گوید 
نیروهای ارتش در باالحصار ولسوالی امام صاحب 
و  کشته  پولیس  سرباز  دو  و  ارتش  نیروی   ۱۰

شش سرباز ارتش زخمی شده اند.
گفته شده است که دو هاموی حامل سربازان 
پولیس که به کمک نیروهای ارتش می رفتند، 
تخریب  جاده ای  کنار  میان  با  برخورد  در  نیز 
شده اند. دو سرباز پولیس در این حادثه کشته 

شده اند.
بر  حمله  با  که  است  مدعی  اما  طالبان  گروه 
امام  باالحصار ولسوالی  ثقلیه« در  تولی  »مرکز 

صاحب، دو توپ دیسی را تخریب کرده اند.
گفته  طالبان  گروه  مجاهد، سخنگوی  ذبیح اهلل 
این گروه، ۱7  است که در حمله جنگ جویان 
زخمی  دیگر  تن   ۱۰ و  کشته  دولتی  نیروی 

شده اند.
گروه طالبان پیش از این اعالم کرده بود که تمام 
مراکز نظامی مجهز به توپ دیسی هدف حمله 

خواهد بود.



با  هرات  امنیتی  نشست  نهم  دور 
از سیاست گران،  حضور شماری 
استادان دانشگاه، اعضای مجلس 
نماینده گان و تحلیل گران حوزه 
»صلح  محوریت  با  سیاست، 
شهر  در  افغانستان«  در  پایدار 
هرات برگزار شد. برگزارکننده گان 
نشست می گویند که امسال مهمانان خارجی به دلیل 
حضوری  بخش  در  کرونا«  همه گیری  ویژه  »شرایط 
طریق  از  مهمانان  برخی  و  نداشتند  حضور  نشست 
ویدیو کنفرانس در آن اشتراک کردند. حاضران در این 
نشست خواستار پشتیبانی جریان های سیاسی از نظام 
افغان ها در روند صلح  بر رهبری  و  »جمهوری« شدند 

تاکید کردند.
سه  برای  امسال  هرات  امنیتی  نشست  دور  نهمین 
مسووالن  زمان بندی  اساس  بر  است.  شده  برگزار  روز 
اول  روز  افغانستان،  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
روز  دو  و  شد  گرفته  نظر  در  غیرحضوری  بحث  برای 
دیگر نیز برای گفت وگوهای حضور تنظیم شده است. 
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  رییس  مرادیان،  داوود 
افغانستان، در نخستین روز نشست حضوری این نشست 
که روز جمعه، بیست وسوم عقرب برگزار شد، گفت که 
به  و  روز  سه  جریان  در  هرات  امسال  امنیتی  نشست 
گونه »حضور و غیرحضوری« برگزار شده است. او افزود، 
نشست های غیرحضوری نشست با موضوعات گوناگون 
از صبح تا شام روز پنج شنبه، انجام شد و در پایان روز 
معاون  صالح،  امراهلل  غیرحضوری،  برنامه های  نخست 
افغانستان نیز سخنرانی کرد. به  اول ریاست جمهوری 
گفته ی او، امسال نماینده گانی از پارلمان، وزارت خانه ها، 
احزاب سیاسی، جامعه مدنی، دانشگاه ها و نماینده گانی 
از بازرگانان کشور، در برنامه حضوری کنفرانس امنیتی 
هرات اشتراک کردند و قرار است در برنامه های گوناگون 

نشست سهم داشته باشند.

از  ماه  دو  حدود  گذشت  با 
بین  صلح  گفت وگوهای  آغاز 
مذاکره کننده  هیأت های 
قطر،  در  طالبان  و  حکومت 
تاکنون  گفت وگوها  این 
پیش رفت چندانی نداشته است و 
به بن بست خورده است. همین 
گونه با استناد به اظهارات مقام های دولتی افغانستان 
در پی برنده شدن دموکرات ها در امریکا، دیده می شود 
را  مسیر  کدام  که  نیست  روشن  مذاکرات  راه  که 

می پیماید.
آغاز  از  ملی  مصالحه  عالی  شورای  دیگر،  جانب  از 
سخن  مذاکرات  بن بست  شکستن  برای  تالش ها 
می گویند، اما هنوز روشن نیست. به گفته مقامات در 
طالبان  مذاکره کننده  هیأت  با  گفت وگوها  شورا،  این 
متوقف نشده است و تماس میان دو طرف هم چنان 
تازه گی  به  که  می کند  تصریح  شورا  این  دارد.  وجود 
از سوی رییس هیأت مذاکره کننده دولت به  طرحی 
نماینده گان طالبان ارایه و راه های گوناگون برای عبور 
ایجاد شده  اساسی  به بحث  و رسیدن  این مرحله  از 
از سیاست گران برخالف  این وجود، شماری  با  است. 
دیدگاه مقامات حکومتی، باور دارند که هدف طالبان 
پذیرش  به  مردم  کردن  وادار  خشونت ها،  افزایش  از 
حکومت موقت در برابر توقف یا کاهش خشونت ها از 
سوی این گروه است. این در حالی است که پیش تر، 
سران حکومت گفته بودند که توافق نامه دوحه مورد 

تایید دولت افغانستان نیست و نیاز به بازنگری دارد.
دوحه،  در  صلح  مذاکرات  بن بست  ادامه  با  هم زمان 
برای شکستن  از تالش ها  شورای عالی مصالحه ملی 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  می دهد.  خبر  بن بست  این 
بیست وسوم  جمعه،  روز  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
عقرب در نشست امنیتی هرات گفت که تالش برای 
ایجاد »فهم منطقه ای« در مورد صلح افغانستان کلید 
روند صلح  در  ارشد حکومت  مقام  این  است.  خورده 
تا کنون پیش رفت  می پذیرد که گفت وگوهای دوحه 
تداوم  با  هم زمان  گفت وگوها  دوام  و  نداشته  چندانی 
خشونت ها برای مردم پرسش برانگیز است، اما به گفته 
است  افغانستان  به سود  مذاکرات  ادامه  هم  هنوز  او، 
و هیأت مذاکره کننده حکومت باید »از حوصله« کار 
بگیرند. رییس شورای عالی مصالحه ملی باور دارد که 
مذاکره مربوط به دو طرف است و جامعه بین المللی نیز 
متوجه این وضعیت هستند. با این حال، وی می گوید 
که طالبان به عنوان طرف مقابل این مذاکرات باید به 
باور برسند که تنها از طریق گفت وگو و مذاکره  این 

می توان به یک راه حل رسید.
رییس شورای عالی مصالحه ملی تأکید دارد که مسایل 
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وی در این نشست گفت که در نخستین سفر والیتی اش 
به  همسایه،  کشورهای  به  منطقه ای  سفرهای  از  پس 
هرات آمده و قرار است افزون بر اشتراک در نهمین دور 
کنفرانس امنیتی هرات، دیدارهایی با قربانیان جنگ در 
پیوند به روند صلح داشته باشد. آقای عبداهلل که پس 
ارشد حکومتی  با مقام های  ازبیکستان و دیدار  از سفر 
این کشور به افغانستان بازگشته بود، بر تالش حکومت 
افغانستان برای ایجاد »تفاهم منطقه  ای« برای پشتی بانی 
از مذاکرات صلح و برقراری صلح همیشه گی در کشور 

تأکید کرد.
او افزود، در کنار سفرهای منطقه ای به کشورها همسایه 
با محوریت صلح در افغانستان، قرار است پس از هرات 
از نزدیک  به چند والیت دیگر کشور نیز سفر کرده و 
صلح  گفت وگوهای  و  مصالحه  روند  مورد  در  مردم  با 
قطر، دیدار نماید. سیدوحید قتالی، والی هرات، در این 
کنفرانس با اشاره به صحبت های اخیر جنرال مک مستر، 

وی، تداوم گفت وگوها به سود کشور است.
از سویی هم جنرال مک مستر، مشاور پیشین امنیت 
در  که  ویدیویی  پیام  در  امریکا  متحده  ایاالت  ملی 
شد،  نشر  هرات  امنیتی  کنفرانس  حضوری  نشست 
سیاست دونالد ترمپ در قبال افغانستان را در مقایسه 
این  پیشین  جمهور  رییس  اوباما،  بارک  سیاست  با 
این سیاست  او تصریح کرد که  ناکام دانست.  کشور، 
اشتباه، دلیل تقویت سیاسی و نظامی طالبان و تضعیف 
این  از  پیش  مستر  مک  است.  افغانستان  حکومت 
سیاست ترمپ در برابر افغانستان را »خاینانه« عنوان 
کرده بود و گفته بود که معامله دولت امریکا با گروه 
طالبان، شبیه مدارای اروپا با ادولف هتلر در توافق نامه 

۱9۳8 مونیخ است.
از جانب دیگر، شماری از سیاست گران افغانستان باور 
دارند که طالبان با افزایش خشونت ها می خواهند مردم 
»کاهش  به  که شده،  قیمتی  هر  به  تا  کنند  وادار  را 
بهایش  و  بدهند  تن  آتش بس«  ایجاد  یا  خشونت 
از  خشونت  کاهش  بهای  آنان،  گفته  به  بپردازند.  را 
یا  ایجاد »حکومت موقت  سوی طالبان، ممکن است 
را  آن  امریکا  که حکومت جدید  باشد  عبوری«  اداره 
امنیت  پیشین  رییس  نبیل،  تضمین کند. رحمت اهلل 
ملی از احتمال »سه سناریو« خطرناک در آینده کشور 
یا  موقت  ایجاد »حکومت  او،  دید  از  می دهد.  هشدار 
از شخصیت های  پشتی بانی شماری  با  عبوری«  اداره 
سیاسی، قطع حمایت ایاالت متحده امریکا از نیروهای 
از  تروریستی  گروه های  سرکوب  و  افغانستان  امنیتی 
خاک پاکستان و در نهایت بروز جنگ داخلی و از هم 
پاشیدن نظام کنونی جمهوریت، از جمله این سناریوها 

است.

تقویت  برای  مبنی  امریکا  ملی  امنیت  پیشین  مشاور 
ترمپ،  دونالد  اشتباه  سیاست  دلیل  به  طالبان  روحیه 
خواهان افزایش پشتیبانی جریان های سیاسی از  نظام 
»جمهوری« در کشور شد. حبیب الرحمان پدرام، نماینده 
هرات در مجلس نماینده گان و از اشتراک کننده گان دور 
نهم کنفرانس امنیتی هرات نیز برگزاری این نشست را 
برای معرفی و شناساندن هرات و ظرفیت های این والیت 

به کشورهای دیگر اثرگذار دانست.
از دید او، حضور مهمان های خارجی در دوره های قبل 
کنفرانس، سبب افزایش جایگاه هرات از ابعاد گوناگون در 
سطح ملی و بین المللی شد و حاال نام هرات با کنفرانس 
امنیتی این شهر گره خورده و بسیاری از شخصیت ها 
این  دریچه  از  خارجی،  کشورهای  ارشد  مقام های  و 
نشست با هرات آشنا شده اند. یونس قاضی زاده، رییس 
مقام های  حضور  هرات،  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق 
ارشد حکومتی به شهر هرات برای حضور در کنفرانس 
و  دانسته  والیت  این  برای  مناسبی  فرصت  را،  امنیتی 
می افزاید، هراتیان می توانند از این فرصت استفاده کرده 
و چالش های موجود در این والیت را با مقام های ارشد 

حکومت در میان بگذارند.
برخی  در  این سو  به  سال ها  از  امنیتی  نشست های 
شهرهای جهان برگزار می شود و حضور تحلیل گران و 
مقام های پالیسی ساز ارشد کشورهای گوناگون در آن، 
تأثیرات مهمی بر تصمیم گیری ها و برنامه  ریزی کشورها 
که  هرات  امنیتی  کنفرانس  پیشین  دوره های  در  دارد. 
در  سیاسی  موجود  شرایط  و  وضعیت  بر  بنا  سال  هر 
افغانستان و کشورهای منطقه در آن به مسایل گوناگون 
پرداخته شده است، دانشمندان، تحلیل گران، مقام های 
اشتراک  جهان  و  منطقه  کشورهای  حکومتی  ارشد 
کرده اند. قرار است روز پایانی دور نهم کنفرانس امنیتی 
هرات، امروز شنبه، بیست وچهارم عقرب با برگزاری دو 
برنامه در پیوند به مسایل صلح افغانستان دنبال شود و 

پس از آن به پایان برسد.

آقای نبیل افزود که با قطع حمایت امریکا از نیروهای 
ارتش  خروج  »فاجعه ی  افغانستان،  دفاعی  و  امنیتی 
شوروی« بار دیگر تکرار خواهد شد و وضعیت کنونی 
افغانستان نسبت به زمانی که ارتش شوروی کشور را 
کرد،  تصریح  او  است.  خطرناک تر  بسیار  کرد،  ترک 
کنونی  حکومت  از  که  سیاسی  چهره های  برخی 
را »دور  نظام  به گونه ای می خواهند  ناراضی هستند، 
از ایجاد حکومت موقت یا  بزنند« و در پشت صحنه 
اداره عبوری پشتی بانی می کنند. به گفته آقای نبیل، 
افراد و چهره های سیاسی ای که از »حکومت موقت و 
اداره عبوری« پشتی بانی می کنند، از پی آمدهای ناگوار 
آن اطالع ندارند و حکومت موقت ممکن است سبب 
فروپاشی نظام جمهوریت و ایجاد نظامی بینابین میان 

»جمهوریت و امارت« شود.
به گفته ی او، طالبان برای جلب حمایت امریکا و این که 
نشان دهند به توافق نامه صلح امریکا - طالبان پای بند 
خارجی  نیروهای  با  را  استخباراتی  همکاری  هستند، 
شبکه  به  وابسته  نیروهای  دادن  قرار  آماج  برای  را 
القاعده آغاز کرده اند. رحمت اهلل نبیل باور دارد که اگر 
نخبه گان سیاسی حوزه جمهوریت نتوانند سناریوهای 
کنند،  مدیریت  خوبی  به  را  دوم«  و  »اول  احتمالی 
احتمال سناریوی »سوم« وجود دارد و در آن صورت 
ممکن است افغانستان وارد یک جنگ داخلی تمام عیار 
عبداهلل،  عبداهلل،  داکتر  همه،  این  با  شود.  گسترده  و 
رییس شورای عالی مصالحه ملی کشور، خواست مردم 
و  می داند  صلح  برقراری  و  جنگ  پایان  را  افغانستان 
در  روند صلح  راه  فراوانی که سد  باوجود چالش های 
کشور است، هنوز هم به نتایج مثبت مذاکرات صلح 

خوش بین است.
تالش ها  آغاز  از  حالی  در  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
برای رفع بن بست کنونی صلح خبر می دهد که هیأت 
دولت و طالبان در دوحه از دیر زمانی با هم ندیده اند. 
دو طرف در جریان گفت وگوها، روی تعیین توافق نامه 
صلح دوحه به عنوان اساس پیش برد مذاکرات توافق 
جمهوری  ریاست  انتخابات  و  موضوع  این  و  نکردند 
امریکا سبب شده که این مذاکرات به سردی بگراید. 
برخی از مقام های حکومتی و اعضای مجلس سنا در 
روزهای اخیر خواستار بازنگری روند طی شده صلح و 
توافق نامه دوحه شدند. با این حال، گروه طالبان پس 
از پیروزی جو بایدن، تصریح کردند که باید توافق نامه 
صلح دوحه برای حل مسالمت آمیز جنجال های کنونی 

عملی شود.

رییس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تصریح 
کرد، طرف های درگیر جنگ افغانستان باید به این تفاهم 
برسند که راه حل مشکالت موجود میان آنان گفت وگو 
برای  نمی شود  تفنگ  زور  طریق  از  و  است  مذاکره  و 
رفع مشکالت به تفاهم رسید. محور اصلی این نشست 
از  افغانستان تشکیل داده است و  پایدار« در  را »صلح 
دید برگزارکننده گان نشست امنیتی هرات، بهتر است 
مالکیت«  و  »رهبری  با  صلح  گفت وگوهای  نشست 
مردم افغانستان در داخل کشور برگزار شود.  هر چند 
مهمانان  هرات  امنیتی  کنفرانس  حضوری  نشست  در 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  اما  نکردند،  اشتراک  خارجی 
شورای عالی مصالحه ملی، به عنوان سخنران ویژه در 
این برنامه اشتراک کرد. آقای عبداهلل قرار است افزون بر 
حضور در کنفرانس امنیتی هرات، در پیوند به مذاکرات 
جداگانه  دیدارهای  نیز  هرات  گوناگون  اقشار  با  صلح 

داشته باشد.

خارج از افغانستان، به ویژه »انتخابات ریاست جمهوری 
دید  از  و  دارد  تأثیر  افغانستان  روند صلح  بر  امریکا« 
او، هرچند حمایت از روند صلح ادامه پیدا می کند و 
سیاست امریکا تداوم خواهد یافت، اما ممکن است که 
ُکندی روند صلح را در پی داشته باشد. با آن که پیش از 
این از برخی مقام های ارشد حکومت افغانستان خواهان 
بازنگری در پیمان صلح امریکا - طالبان شدند و امراهلل 
صالح، معاون اول ریاست جمهوری حتا گفت که این 
توافق نامه را به رسمیت نمی شناسد، اما آقای عبداهلل 
می گوید که بحثی برای بازنگری این پیمان در سطح 
این  نگرفته است و ممکن نظریاتی در  دولت صورت 

مورد وجود داشته باشد.
رییس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که هرچند 
است توافق نامه صلح امریکا و طالبان راه را برای آغاز 
توافق نامه  از دید وی،  اما  مذاکرات صلح هموار کرد، 
نیست.  کشور  مسایل  همه  برگرفتن  در  برای  جامع  
بود  ضرورت  که  افزود  نشست  این  در  عبداهلل  آقای 
به  واکنش  در  اما  او  شود.  امضا  توافق نامه ای  چنین 
منتخب  جمهور  رییس  عنوان  به  بایدن  جو  گزینش 
و  افغانستان  مردم  خود  که  قدمی  هر  گفت،  امریکا 
طرف های گفت وگوکننده بردارند، تضمین کننده صلح 
تأثیرگذار است. عبداهلل عبداهلل تصریح کرد که در  و 
جنگ »برنده« و در صلح »بازنده« وجود ندارد و توافق 
صلح همه شمول می تواند راه حل بحران جنگ 4۰ ساله 
مصالحه  عالی  شورای  رییس  دید  از  باشد.  کشور  در 
ملی، هرچند مردم نگران افزایش خشونت ها هم زمان با 
حضور هیأت گفت وگوکننده حکومت در قطر هستند، 
به  برای دست یافتن  آمده  به میان  از فرصت  باید  اما 
صلح همیشه گی در کشور استفاده شود، زیرا به گفته 

نهمین دور نشست امنیتی هرات؛
تاکید بر حمایت جریان های 

سیاسی از نظام جمهوری

»تالش ها« برای شکستن بن بست؛ 

راهمذاکراتصلحگماست
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ُکل  در  و  جمهوری  ریاست  ارگ 
قلمرو عقل  افغانستان،  حکومت 
بیان  به  است.  نابغه ها  و  ُکل ها 
کارگزاران  و  مدیران  روشن تر، 
فکر  افغانستان،  در  قدرت  ارشد 
هستند.  نابعه  آنان  که  می کنند 
رییس جمهور در رأس هرم قدرت 
رییسان  اند.  سوم  و  دوم  ترتیب  به  معاونان  و  دارد  قرار 
اداراِت وابسته به ارگ، مهره های کلیدی این حلقه هستند. 
وزیران وزارت خانه های مهم نیز همین طور. مشاوران ارشد 
و نزدیک به ارباب ممکلت، یکی از دیگری فهیم تر و مهم تر 
اند. جوانان نزدیک به رییس و حلقه ی قدرت، هم نابعه 
هستند و هم نازدانه؛ حرف و نظر آنان حتا اگر خطا هم 
و  نظریه  ارشد،  نابغه ی  رهبری  تحت  حکومتِ   در  باشد، 
تیوری است. از نابغه ی ارشد تا نابغه ی اصغر، همه معتقدند 
که فقط آنان می توانند افغانستان را به صلح، ثبات، ترقی 
و پیش رفت برسانند. این وسط، محکوم مردم اند. به باور 
نابغه های حکومتی، هرگاه صداهای اعتراض آمیز در جامعه 
ارزش  آنان  زیرا  اند؛  مردم  مقصر  هم  باز  می شود،  بلند 

نابغه ها را نمی دانند. 
در باور عقل ُکل ها، تخصص آقایان نابغه به حوزه و رشته ی 
تا  ارشد  از  حکومتی،  نابغه های  نمی شود.  محدود  خاص 
اصغر در تمامی حوزه ها تخصص دارند و سرآمد متخصصان 
مائو،  واشنگتن،  جورج  آنان  سیاست،  حوزه ی  در  اند. 
استالین  و  لنین  ژولیوس سزار، چرچیل،  لنکلن،  آبراهام 
شی  ترمپ،  مرکل،  چون  سیاست مدارانی  هستند.  زمان 
جین پینگ و پوتین پشت سر آنان قرار دارند و شایسته ی 
نیستند.  افغانستان  نابغه های حوزه ی سیاست  با  مقایسه 
ابرقدرت  افغانستان  و  می شود  منزوی  پاکستان  که  این 
منطقه، یا ستون فقرات طالبان شکسته می شود و کابل در 
محراق توجه جهانیان قرار می گیرد، همه و همه محصول 

سیاست ورزی های خردمندانه ی نابغه های حکومتی است.
از  فراتر  را  خودشان  نابغه  آقایان  اقتصاد  حوزه ی  در 
مینارد  جان  اسمیت،  آدام  می دانند.  عرصه  این  بزرگان 
کینز، مارکس، ژانت یلن، رابرت شیلر، جوزف استیگلیتز، 
واندازه ی  پیکتی، پل کروگمن و دیگران در حد  توماس 
در  می توان  تنها  نیستند.  افغانستان  حکومتی  نابغه های 
را  اقتصاد  تاریخ  بزرگان  خوش خیاالنه  پیش داوری  یک 
شایسته ی شاگردی متخصصان این سرزمین دانست؛ نه 

در  ویژه  به  آسیا  جنوب  در  بحران  تاریخی،  دید  از 
افغانستان، نقطه وصل امریکا و پاکستان بوده یا برعکس 
ترس از هند، پاکستان را به دامن ایاالت متحده امریکا 
پیمان های  به  پاکستان  ملحق شدن  است.  کرده  پرت 
»سیتو« و »سنتو«، پیش از این که خودجوش و برخواسته 
از یک دورنمای کلی سیاست خارجی پاکستان باشد، 
بود.  از هند و شوروی سابق  بیش تر واکنشی و هراس 
آغاز جنگ سرد و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در ۱979 
به افغانستان، پیدایش تروریسم جهانی سپس حوادث 
نظامی  و حمله  یازدهم سپتامبر در شروع هزاره سوم 
از  افغانستان  القاعده و طالبان در  پایگاه های  به  امریکا 
جمله رویدادهایی بوده که توجه ایاالت متحده امریکا را 

به پاکستان معطوف داشته است.
هم چنان  و  افغانستان  پسین  بحران  و  جنگ  دهه  دو 
مبارزه با دهشت افگنی و پدیده ی تروریسم، نیز دلیل 
پاکستان  با  امریکا  متحده  ایاالت   عمیق  رابطه  اصلی 
واشنگتن  معامله  از  صحبت  وقتی  این،  بر  عالوه  بود. 
مطرح  افغانستان  بحث  دفعتاً  می شود،  اسالم آباد  با 
و  امریکا  اشتراک  نقطه  واقع  در  افغانستان  می گردد. 
پاکستان بوده و پاکستان از زوایا و ابعاد دیگری برای 
 »AF-PA« .ایاالت متحده چندان اهمیت نداشته است
اصطالحی که در دوره ی آقای اوباما در کاخ سفید خلق 
شد. به این معنا که پاکستان بدون بحران و ناامنی های 
می کرد،  توجیه  را  امریکا  حضور  دلیل  که  افغانستان 
چندان جذابیت دیگری نداشت. اگر اسامه بن الدن در 
میزبانی  آن  از  رهبر طالبان  و مالعمر  نبود  افغانستان 
توجه  مورد  حد  این  تا  هیچ گاهی  پاکستان  نمی کرد 
ایاالت متحده و دولت بوش قرار نمی گرفت. این تحلیل 
حتا در میان نخبه گان و سیاست مداران پاکستان نیز با 

قوت مطرح است.
باری آصف علی زرداری رییس جمهور پیشین پاکستان با 
عصبانیت و خشم به سیاست اوباما در مورد برچسب زدن 
و  »افغانستان  بود،  گفته  پاکستان  کنار  در  افغانستان 
مقامات  نباید  و  هستند  مختلفی  کشورهای  پاکستان 
به  پاکستان  کنار  در  را  افغانستان  نام  همواره  امریکا 
در  متحده  ایاالت  تا  می خواهد  پاکستان  ببرند.«  کار 
این کشور جدا  با  دیپلماتیک خود  مناسبات  و  روابط 
از مسأله افغانستان برخورد کند. نگرانی پاکستانی ها در 
این خصوص تا حدی قابل درک است. چون اگر صلح 
و ثبات در افغانستان برقرار شود، پاکستان برای امریکا 
چه اهمیتی خواهد داشت؟ هیچی، اگر بحث چین و 

تبدیل شدن  شغل،  میلیون  یک  ایجاد  کم تر.  نه  بیش تر 
منابع  استخراج  منطقه،  تجارتی  راه  چهار  به  افغانستان 
و حیاتی، خارج کردن  پروژه های مهم  افتتاح  زمینی،  زیر 
افغانستان مرکزی از حصار طبیعی، همه و همه از ذهن 
نابغه ی نابغه ها و مدیران مدبر حکومت بر می آید. این که 
نزدیک به 9۰ درصد شهروندان کشور همسایه زیر خط 
فقر قرار دارند، مشکل در ضعف سیاست مداران شان است. 
توجه کنید که افغانستان چگونه در کم ترین زمان در جمع 
مرفه ترین کشورهای جهان قرار گرفت. همه جا أمن و امان 
است. این همه در زیر سایه ی نابغه های فداکار حکومتی 

ممکن شده است.
هرودوت،  با  ما  مدبر حکومت  مدیران  تاریخ،  در حوزه ی 
دارند.  قرار  جایگاه  یک  در  بطوطه  ابن  و  بی  توین 
تاریخ نگاران معاصر چون ویل دورانت و یووال نوح هراری 
فرصت  اگر  شاید  نیستند.  ما  بزرگان  اندازه ی  و  حد  در 
تدریس برای بزرگان مملکت ما فراهم شود، اولین نفری که 
در صنف آنان ثبت نام خواهد کرد و از عبرت های تاریخی 
اتفاقی  چنین  اگر  باشد.  هراری  آموخت،  خواهد  آنان 
و  باشیم  نوح  یووال  از  باید منتظر کتاب جدیدی  بیفتد، 
شاید نام آن کتاب انسان »خرد پند« باشد. انسانی هایی 
که به خرد »پند« داده و یک شبه جامعه ای را از فرش به 
عرش رسانده اند. البته نباید فراموش کرد که ممکن است 

باز هم  امریکا هم مطرح شود  با  این کشور  تنش های 
امریکا هند را در جنوب آسیا دارد که به مراتب قوی تر و 
متعهدتر از پاکستان عمل می کند. پس به همین دلیل 
یکی از عواملی که جنگ از سوی پاکستان در افغانستان 

تداوم پیدا کرد شاید بحث به انزوا نرفتن پاکستان بود.
بایدن عنوان رییس جمهور  یافتن جو  راه  با  نیز  حاال 
از  هم چنان  پاکستان  سفید،  کاخ  به  متحده  ایاالت 
برای  دید  قابل  بیش تر  افغانستان  و جنگ  زاویه صلح 
باز  صدد  در  پاکستان  که  چند  هر  است،  امریکایی ها 
اما  است.  خود  روابط  برای  دیگری  مجراهای  نمودن 
علی رغم این که جو بایدن در جریان پیکارهای انتخاباتی 
خود اظهارات خاصی در مورد پاکستان نداشته هم چنین 
که در مورد افغانستان ابراز نظر نکرده است. او در منطقه 
صرف در مورد ایران اظهارات شفاف و روشن داشته و 
بس. اما پاکستان خیلی با احتیاط و هوشیارانه با اداره 
بعدی که به رهبری جو بایدن شکل می گیرد برخورد 
عمران خان  توییت  در  موضوع  این  که  کرد  خواهد 
خان  بود.  نمایان  هم  بیش تر  پاکستان  وزیر  نخست 
برخالف سایر رهبران کشورهای جهان که با پیام های 
عادی پیروزی بایدن را تبریک گفتند، اما او ضمن انتظار 
کشیدن برای »اجالس برای دموکراسی« که قرار است 
بایدن به عنوان برنامه بزرگ جهانی روی آن کار کند؛ در 
زمینه ی پناه گاه های مالیاتی غیرقانونی و سرقت از ثروت 
کشور توسط رهبران فاسد نیز آماده گی نشان داد و در 
اخیر توییتش همکاری کشورش را با ایاالت متحده در 
باب روند صلح افغانستان و منطقه نیز اعالم کرد. چیزی 
که قابل تأمل است این که عمران خان خیلی زیرکانه در 
توییت خود می خواهد به بایدن و تیم کاری او بفهمانَد 
که پاکستان با ایاالت متحده به دنبال همکاری فراتر از 
بحث صلح و جنگ افغانستان است. بی جهت نیست که 
او موضوع همکاری با روند صلح افغانستان را در بخش 

آخر و پایانی پیام یادآور شده است.
عامل  سه  مبنای  بر  احتماالً  بایدن  اداره  در  پاکستان 
اهمیت خواهد داشت، نخستین موردی که برای امریکا 
با ارزش است موضوع روند صلح و بحث خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان است. از این منظر دولت بایدن که 
قرار است پس از تحلیف در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ به عنوان 
امریکا  ایاالت متحده  رییس جمهوری  چهل وششمین 
شروع به کار نماید، با پاکستان وارد بحث خواهد شد. 
افغانستان جایگاه و اهمیت پاکستان را  روند صلح در 
برای اداره آقای بایدن برجسته می سازد. بایدن با تجربه 

نابغه ی  فرهنگی  برحال  و مشاور  معاون سخنگوی سابق 
ارشد، فصیح تر و جامع تر از آقای هراری کتابی بنویسد و 
سرگذشت یک شاه عادل، عاقل و نابغه و وزیران کارفهم و 
مشاوران متخصص اش را بنویسد و از فصل درخشان تاریخ 

افغانستان شرح حال کند.
افغانستان  نابغه های حکومتی  هنر،  و  ادبیات  در حوزه ی 
آستین،  جین  گوته،  شکسپیر،  ویلیام  ندارند.  حریف 
لئوناردو  کینگ،  استفن  اورول،  جورج  داستایوفسکی، 
داوینچی، پابلو پیکاسو و ژاک لویی داوید در جیب چپ 
عقل ُکل های این سرزمین اند. این ها بدون این که کسی 
متوجه شده باشد، منار خم شده ی جام را راست کردند، 
باران  و  خاک  باد،  به  کردند،  بازسازی  را  بامیان  بت های 
قصرهای  و  بسازند  را  خان  کمال  بند  که  دادند  دستور 
کم  ملت  خزانه ی  از  سکه ی  این که  بدون  را  ویران شده 
شده باشد، بازسازی کردند. مهم تر از همه به شاروال کابل 
دستور دادند که دستی بر سر و صورت »سینما پارک« 
این که  کارستان.  کند،  کاری  شب  تاریکی  در  و  بکشد 
صنعت سینمای افغانستان یک شبه جهان دو قطبی سینما 
را سه قطبی می کند و از هالیوود و بالیوود جلو می زند، از 

سایه ی سر نابغه های حکومتی است.
رسیدیم به موسیقی. راستش در موسیقی حریف در خور 
شأن و اندازه ی بزرگان ما یافت نمی شود. هیچ هنرمندی 

و شناخت قبلی که از پاکستان دارد، به خوبی می داند که 
صلح و ثبات در افغانستان بسته گی به اراده ی صادقانه 
پاکستان دارد و تا این کشور نخواهد تغییر مثبت در 
خصوص صلح افغانستان و منطقه به میان نخواهد آمد. 
از این رو رویکرد بایدن در مورد پاکستان چیز متفاوتی 
از دوره ی اوباما نخواهد بود و زاویه دید ایاالت متحده 
به  افغانستان  چالش های  و  بحران  عینک  از  هم چنان 
بایدن  حکومت  بسیاری ها  حتا  بود.  خواهد  پاکستان 
بایدن در  با آن که  اما  اوبامای ۲« می دانند.  را »دولت 
مورد توافق امریکا با طالبان به رهبری زلمی خلیل زاد و 
مذاکرات دولت افغانستان با طالبان در دوحه-قطر سخن 
نگفته و این که چی تصمیمی در زمینه اتخاذ خواهد کرد 
هنوز معلوم نیست. اما چیزی که مهم است این است 
که باید با روشی که در پیش خواهد گرفت، برنامه های 
پاکستان را در خصوص پساصلح در افغانستان برهم زده 
و نقش بر آب خواهد کرد. چون نسخه ای که برای روند 
صلح افغانستان در نظر گرفته شده بود دونالد ترمپ در 
راس آن قرار داشت و با رفتن ترمپ از کاخ سفید این 
برنامه ها نیز پی گیری نخواهد شد و آقای بایدن با روش 

خود به موضوع برخورد خواهد کرد.
دوم، پاکستان از منظر چین و تنش هایی که این کشور 
با ایاالت متحده دارد قابل محاسبه برای امریکا خواهد 
بود. با تیره شدن روابط دیپلماتیک میان چین و ایاالت 
متحده در چهار سال حاکمیت آقای ترمپ، پاکستان را 
در وضع بدی قرار داده بود، با آن که اسالم آباد موازنه 
را در خصوص روابط با هر دو کشور به عنوان شرکای 
سیاسی به خوبی حفظ کرد. اما تداوم وضعیت پاکستان 

دشواری های زیادی می توانست خلق کند.
تالش  بایدن  دولت  که  است  این  بر  باورها  چند  هر 
خواهد کرد که چین را مهار کند، زیرا که چین سلطه 
کشیده  چالش  به  را  امریکا  متحده  ایاالت  اقتدار  و 
اما مایکل کوگلمن معاون برنامه آسیا در مرکز  است. 
کرد  خواهد  »سعی  بایدن  که  است  معتقد  ویلسیون، 
کند«  اتخاذ  چین  به  نسبت  آشتی جویانه تری  موضع 
چون او در خصوص تغییر اقلیم و مبارزه علیه ویروس 
همه گیر کرونا و مسایل اقتصادی نیاز به همکاری چین 
احتمال قوی مناقشه شدید تجارتی و  به  بایدن  دارد. 
کند.  متوقف  را  ترمپ  دوره  شده ای  خلق  دیپلماتیک 
»دشمن  را  چین  دموکرات ها  که  است  این  واقعیت 
نمی دانند بلکه رقیب خودشان فکر می کنند« از این رو 
با کاهش فشار بر چین و ترمیم دوباره روابط میان این 

در تاریخ موسیقی تکرار نشده است که در کنسرت ها از 
چند سبک موسیقی به صورت هم زمان بهره بگیرد و برای 
عالقه مندانش »راک، جاز، پاپ و جیغ« بخواند. این امر اما 
در افغانستان ممکن شده است. حوزه ی تمدنی ما شاهد 
ابر هنرمندی است با حنجره ی طالیی و انگشتان هنرور. 
نابغه ی ارشد در کنسرت چند هفته پیش در مجلس، با 
از غزل شروع کرد،  را  اجرایش  قابل وصفی،  ظرافت غیر 
رسید به راک و جاز و پاپ و با جیغ های منحصر به فردش، 
ضمن این که همه را مجذوب و میخ کوب کرد، اجرایش را 

به پایان رساند.
در حوزه ی فلسفه همین بس که اعتراف کنیم که نابغه های 
بسته اند.  پشت  از  را  عرصه  این  بزرگان  افغانستان دست 
دکارت،  رنه  سینا،  ابوعلی  افالطون،  ارسطو،  سقراط، 
کنفوسیوس، جان الک، هایدگر، سارتر و ادموند هوسرل با 

فاصله ی بسیار، پشت سر نابغه های ما قرار دارند.
نابغه های حکومتی، در مبارزه و ایستاده گی از ماندیال، لوتر 
کینگ و گاندی جلوتر اند. در فن جنگ، اسکندر، ناپلئون 
و هیتلر پیش این تکاوران کم می آورند. این ها با فاصله ی 
و  فیزیک  ریاضی،  در  هستند.  عرصه  این  پیشتاز  بسیار 
تکنولوژی نابغه های ما حرف ندارند. نیوتن، انشتاین، سوفیا 
ویلسون، کارل ساسنرا، داگالس کراکفورد و دونالد کنوث 
سیستمی  افغانستان  نابغه های  نمی رسند.  ما  بزرگان  به 
ساختند که توسط آن تمامی بخش های عوایدی کشور از 

یک اتاق کنترل می شود.
در فوتبال، نابغه های حکومتی هرکدام به تنهایی مارادونا، 
پله، زیدان، رونالدینیو، مالدینی، روبرتو کارلوس، کاسیاس، 
اشمایکل، رونالدو، مسی و نیمار است. آنان توانایی بازی 
نقش  در  روزی  می تواند  هرکدام  دارند.  را  پُست  هر  در 
مهاجم به میدان برود و روز دیگر به عنوان هافبک. روزی 
مدافع باشد و روز دیگر دروازه بان. نابغه های ما در تمامی 
پست ها با اختالف از هر اسطوره و ستاره ای فوتبال برتر 
هستند. اگر می بینید روزی آقا نابغه ای، سخنگوی ریاست 
جمهوری است و روزی دیگر وزیر معادن، تعجب نکنید یا 
اگر می بینید نابغه ای، روزی سفیر است و روز دیگر مشاور 
)مشاور امنیت ملی(، بازهم تعجب نکنید و در نهایت اگر 
دیگر  مقام  به  مقامی  از  نابغه ها  تمامی  که  دیدید  روزی 
جابه جا شدند، بازهم انگشت به دهان نگذارید و حرفی به 
زبان نیاورید؛ چون کارگزاران قدرت افغانستان همه نابغه 

هستند و ارگ قلمرو شان.

دو کشور پاکستان در موقعیت خوبی  قرار خواهد گرفت 
و در بُعد کریدور اقتصادی با چین و سایر برنامه های 
اقتصادی دچار مشکل نخواهد شد و هم چنان باید یاد 
آور شد که امریکا ضمن داشتن هند به عنوان شریک 
اما جایگاه پاکستان در طرح  استراتژیکش در منطقه، 
واشنگتن برای محاصره پکن توسط کشورهای در حال 

توسعه محفوظ است.
و هم چنان  بین المللی  تروریسم  و  القاعده  بحث  سوم، 
در حاشیه آن تنش کشمیر میان هند-پاکستان است. 
ایاالت متحده امریکا برای مبارزه با تروریسم که خطری 
برای امریکا و جهان پنداشته می شد بی تفاوت نخواهد 
بود. با توجه به این که در پیش نویس برنامه های حزب 
دموکرات امریکا آمده است که »به دنبال راه حل سیاسی 
قدرت  اجازه  هستند،  افغانستان  در  پایداری  و  فراگیر 
گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان 
پاسداری  افغان،  دختران  و  زنان  ویژه  به  افغانستان، 
کند.« بنا بر این، نقش پاکستان در مبارزه علیه القاعده 
خارجی  سیاست  محور  و  متن  در  هم چنین  داعش  و 
امریکا در خصوص جنوب آسیا درشت و برجسته باقی 
خواهد ماند و پاکستان در این مسیر همکار این کشور 

خواهد بود.
گوش  در  بایدن  آقای  جمله  آن که  با  این،  بر  بنا 
پاکستانی ها هنوز هم طنین انداز است که برای حامد 
کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان گفته بود »آقای 
رییس جمهور، پاکستان برای ایاالت متحده پنجاه مرتبه 
البی های  بازهم  اما  است«  افغانستان  از  است  مهم تر 
کرد  خواهند  کار  جدی  بسیار  واشنگتن  در  پاکستان 
تا اهمیت پاکستان را در جنوب آسیا قوی تر به دولت 
بایدن جلوه دهند و امتیازاتی فراتر از بحث افغانستان، 
به ویژه در خصوص دموکراسی، حقوق بشر و تنش های 
کشمیر  برای اسالم آباد کسب کنند. اما نگرانی عمده ی 
پاکستان این است که اگر بایدن تصمیم بگیرد که خروج 
کامل سربازان امریکایی را از افغانستان به تأخیر بیندازد 
این امر تأثیر منفی به برنامه های پکن و اسالم آباد برای 
به  داشت.  خواهد  پساصلح  اداره ی  در  کابل  با  روابط 
احتمال قوی که چین و پاکستان نسخه واحدی را در 
تبانی با طالبان برای روند صلح افغانستان در نظر دارند. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  بایدن  پیروزی  با  ولی 
امریکا، وضعیت تغییر یافت. از دید آن ها حکومتی که 
پسا صلح در کابل شکل می گیرد، در روابط نزدیک با 
اسالم آباد و پکن باشد و نقش هند را که حاال شریک 
استراتژیک دولت فعلی افغانستان است، به حاشیه برده 

یا به حد کافی ضعیف سازند.
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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.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUEکاشتموطبیعيبهروش

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

تخفیفویژهشفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠افغاني
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جاللت مآب محترم محمد اشرف غنی، رییس جمهور اسالمی 
افغانستان! 

ضمن تقدیم سالم و احترام، صحت مندی و سالمتی شما را از 
بارگاه اهلل متعال استدعا دارم و در اجرای امورات کاری برای 

شما موفقیت مزید خواهانم.
 

جاللت مآب رییس جمهور!
کابل،  والیت  استالف  ولسوال  وحدت،  وحیداهلل  این جانب 
پروسه ی  از طریق  من  بغالن هستم.  والیت  اصلی  باشنده ی 
رقابت آزاد مطابق ماده ی 4 قانون کارکنان خدمات ملکی و 
امتحان  از سپری کردن  قانون اساسی کشور، بعد  ماده ی 5۰ 
رقابتی به تأسی از حکم شماره ۱7۳ مورخ ۱۳98/۱/۱8 مقام 
عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان در بست رتبه ی دوم 
به حیث ولسوال استالف تقرر حاصل کردم و مدت یک سال و 
چند ماه می شود که در بست مذکور ایفای وظیفه می کنم و 
وظایف محوله ام را با حکم وجدان انجام داده ام. در این اواخر اما 

این جانب در دام دسیسه گران و مافیای قدرت افتادم.
ولسی جرگه  در  کابل  مردم  نماینده گان  از  یک تن  متأسفانه 
امورات  در  همیشه  که  نفوذش  و  قدرت  از  استفاده  با 
تطبیق  به خاطر  می کند،  مداخله  استالف  ولسوالی  اداره ی 

نامه ای به رییس جمهور
به  کرده،  تعیین  شخصی  ولسوال  خود  برای  خواست هایش، 
بهانه ی این که در ولسوالی استالف مشکالت امنیتی و اجتماعی 
به وجود آمده است و این مشکالت ناشی از ضعف ولسوال است. 
در حالی که ولسوالی استالف یکی از امن ترین ولسوالی ها در 
سطح کشور است و در این ولسوالی مشکالت اجتماعی هم 

وجود ندارد.
بنابراین از طریق والی کابل و ادارات ذی ربط، شخصی به نام 
را  بنده  و  کرده  تعیین  استالف  ولسوال  به عنوان  را  صبوردل 
بدون کدام دلیل موجه برکنار کرده است و وظیفه ای را که 

قانون برایم داده بود، ازمن گرفته است.

جاللت مآب محترم رییس جمهور!
اگر اسناد موجود باشد، مبنی بر این که من متهم به رشوه ستانی، 
اختالس و فساد باشم؛ حاضر هستم شخصاً خود را به مراجع 

عدلی و قضایی تسلیم کنم. 
رییس صاحب محترم، شما همیشه در قسمت تأمین عدالت، 
تطبیق قانون و مبارزه علیه زورگویان، غاصبان زمین و افراد و 
اشخاص فرصت طلب و قانون شکن اقدام کرده اید، امیدوارم به 

این موضوع نیز رسیده گی کنید.
به نسبت این که در حق من ظلم صورت گرفته است، از مقام 
محترم خواهان تأمین عدالت هستم. آرزو دارم، ادارات مربوطه 
را هدایت دهید که در قسمت دفاع از حق قانونی من در این 

شرایط حساس اقدام کند. 
یک بار دیگر از جناب شما خواهش مندم که اجازه ندهید که 
افراد فرصت طلب به خاطر تطبیق خواست های شخصی شان 

حق قانونی دیگران را تلف کنند.

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
در یک شبانه روز گذشته ۱74 مورد تازه ابتال به 

کرونا ثبت شده است.
به  مشکوک  نمونه   59۱ آزمایش  از  نتیجه  این 

کرونا به دست آمده است.
وزارت صحت عامه روز جمعه، بیست وسوم عقرب 
اعالم کرد که  کرونا،  به  ابتال  روزانه  آمار  نشر  با 

چهار بیمار کووید-۱9 در کشور جان باخته اند.
هم چنان ۱۲ بیمار کرونایی در ۲4 ساعت گذشته 

بهبود یافته اند.

به این ترتیب، کل بیماران کرونایی در کشور به 
4۲ هزار و 9۶۲ تن رسیده است.

تاکنون یک هزار و 595 از بیماران کرونایی در 
کشور جان باخته و ۳5 هزار و ۳۶ تن دیگر بهبود 

یافته اند.
به شش  در کشور  کرونایی  فعال  بیماران  شمار 

هزار و ۳۳8 تن رسیده است.
 47۳ و  هزار   ۱۲8 تاکنون  عامه  صحت  وزارت 
نمونه مشکوک به کرونا را بررسی و آزمایش کرده 

است.

ثبت ۱۷۴ مورد تازه ابتال به کرونا
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چیستی موضوعات مورد بحث در رابطه با زنان در 
به  تاکنون  این گفت وگوها  آغاز  از  مذاکرات صلح، 
یکی از پرسش های مهم در میان شهروندان، به ویژه 

زنان تبدیل شده است.
حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  اکبر،  شهرزاد 
بشر افغانستان در گفت وگویی با شبکه ی جامعه ی 
مدنی و حقوق بشر )شبکه( می گوید که در مورد 
زنان آن چه در مذاکرات صلح مهم است این است 
که هر دو طرف گفت وگو به یک فهم مشترک در 
باید  مورد جایگاه زنان در جامعه برسند. »طالبان 
رخ  افغانستان  در  که  تغییراتی  واقعی بودن  متوجه 
خود  پیشنهادهای  و  دیدگاه ها  و  شوند  است  داده 
در این باره را در میان بگذارند و آزادانه در موردش 
بحث کنند. فکر می کنم این بسیار زیاد مهم است 
که هر دو طرف مذاکره کننده مسایل مهمی چون 
واقعیت جامعه ی افغانستان، تعهدات بین المللی که 
افغانستان در آن عضو است، واقعیت زنده گی زنان 
در جوامع اسالمی و وضعیت قوانین در این جوامع 

که تنوع فراوانی دارد را به خاطر داشته باشند.«

شبکه: به نظر شما نفس حضور زنان در مذاکرات 
آنان  به  نسبت  طالبان  روی کرد  بر  تأثیری  صلح 

خواهد گذاشت؟
اکبر: من فکر می کنم این موضوع بسیار مهم است؛ 
به همین دلیل بسیار تأکید می شود که زنان بخش 
مهمی از روند صلح باشند. وقتی شما در داخل اتاق 
شود،  شنیده  شما  صدای  این که  فرصت  هستید 
اتاق  از  بیرون  شما  این که  تا  است  بیش تر  بسیار 
پشت دروازه باشید، وقتی که داخل اتاق باشید انکار 
حضور شما بسیار زیاد دشوار است؛ به همین دلیل 
حضور زنان در این مذاکرات یک قدم خوب است، 
ولی تعداد آنان ناکافی است. من واقعاً این زنان را 
تحسین می کنم و همیشه برایم الهام بخش استند، 
آنان کار سختی را به عهده گرفته اند و فشار بسیار 
زیادی بر سر آنان است. بدی قضیه این جا است که 
ما تنها از زنان تیم توقع داریم، در حالی که باید از 
کل اعضای تیم مذاکره کننده در رابطه با پرداختن 
به مسایل حقوقی زنان در این مذاکرات انتظار داشته 
باشیم. این تنها وظیفه ی زنان نیست که به مسایل 
زنان بپردازند؛ زیرا موضوع حقوق زنان یک مسأله ی 
حقوق بشری است و تمام مردم افغانستان را تحت 
به  افغانستان  نیم جمعیت  اگر  قرار می دهد.  تأثیر 
حقوق ابتدایی شان دسترسی نداشته باشند، عواقب 
آن تنها محدود به این نیم جمعیت باقی نخواهد 
ماند؛ بلکه بر اقتصاد، ثبات سیاسی و رشد کشور و 
ارتباط آن با جهان تاثیر خواهد گذاشت؛ به همین 
به  مستقیم  ربط  زنان  حقوقی  موضوع  هر  دلیل 

زنده گی تک تک ما دارد.

برای  طالبان  اگر  که  باورند  این  به  برخی  شبکه: 
توافق صلح برخی محدودیت ها را در مورد حقوق 
زنان مطرح کنند، باید پذیرفته شود، نظر شما در 

این مورد چیست؟
اکبر: من فکر می کنم ما باید اول به دالیل جنگ در 
افغانستان بپردازیم. دلیل جنگ افغانستان اشتغال 
یا ورزش زنان نیست. فکر می کنم که طالبان هم 
این را به شکل عمیقی می فهمند که موضوع اصلی 
نیست؛  مختلف  عرصه های  در  آنان  و حضور  زنان 
بلکه سهم خود این گروه در قدرت سیاسی است، 
پس چرا باید تاوان آن را دختری که ورزش یا کار 
می کند بپردازد؟ چرا باید او قربانی بدهد؟ در مورد 
مسایل حقوقی هم باید گفت هیچ گروهی نمی تواند 
برای موضوعات حقوق بشری کل افغانستان تعیین 
تکلیف یا در مورد آن سازش کند. حکومت حق این 
را دارد که مثاًل در رابطه با تعیین والی یک والیت یا 
وزیر عدلیه از میان طالبان تصمیم بگیرد؛ ولی این 
اسالمی  تیم  جمهوری  ما،  بگوید  ندارد که  را  حق 

مستندسازی اش وجود ندارد.

شبکه: از آغاز مذاکرات صلح تاکنون چه تغییری 
در آمار این خشونت ها آمده است؟

نیامده  به میان  قابل توجهی  تغییر  تاکنون  اکبر: 
است، به هر حال ما نظر به گزارشی که در آخر سال 
داریم، می توانیم تعداد آمار دوسال را مقایسه کنیم؛ 
اما یکی از مسایلی که در مجموع متوجه شده ایم، 
این است که پس از امضای توافق نامه ی صلح بین 
امریکا و طالبان، ترورهای هدف مند در مقایسه با 
سال های گذشته افزایش یافته است که این یکی از 
موارد نقض حقوق بشر به حساب می آید. متأسفانه 
به  ما  هم کاران  از  چندتن  گذشته  سال  یک  در 
شمول یک بانو نیز قربانی این ترورهای هدف مند 

شده اند.

شبکه: به نظر شما با مشارکت طالبان در قدرت 
وضعیت زنان چگونه خواهد بود؟ از جمله سرنوشت 

محاکم صحرایی چه خواهد شد؟
صلح  توافق  از  پس  زنان  حقوقی  وضعیت  اکبر: 
واقعاً بسته گی به این دارد که در مجموع سرنوشت 
تمام میکانیسم ها و ساختار حقوقی ما در سایه ی 
حقوق  موضوع  اگرچه  می شود،  چه  اساسی  قانون 
ساختار  در  ولی  است؛  حساس تری  موضوع  زنان 
جدا  بشر  حقوق  به  مرتبط  مسایل  از  ما  حقوقی 
در  توجهی  قابل  پیش رفت  افغانستان  نیست. 
زمینه ی دسترسی به معلومات و آزادی بیان داشته 
و قوانین ما از لحاظ حقوقی بسیار بهتر شده است 
و از جمله قوانین خوب در منطقه به شمار می رود. 
ُکد جزای ما نسبت به قبل بیش تر به قوانین حقوق 
این مورد  از مثال ها در  نزدیک است، یکی  بشری 
که البته هنوز هم باید روی آن کار صورت بگیرد، 
این،  بر  افزون  است،  نسایی  معاینات  جرم انگاری 
ساختار حقوقی ما در رابطه با شکنجه بسیار بهتر 
شده است، بسیاری از مواردی که طالبان در مناطق 
شکنجه  مصداق  می کنند،  اعمال  نفوذشان  تحت 
زنان  مجموع سرنوشت  در  است.  قبول  غیرقابل  و 
در چارچوب بزرگ تر که سرنوشت قانون اساسی و 
ساختار حقوقی ما است، معنا پیدا می کند. اگر بحث 
بین طالبان و حکومت جمهوری اسالمی افغانستان 
بر سر چگونه گی مشارکت در ساختار قدرت باشد، 
یک بحث متفاوت است؛ ولی اگر بحث در مورد این 
باشد که در آینده ی افغانستان به عنوان یک نظام 
می آید،  تغییری  چه  حقوقی  نظام  یک  و  سیاسی 
ساختار  و  رسانه ها  زنان،  اقلیت ها،  برای  عواقبش 

عدلی و قضایی کشور گسترده تر است. 

شبکه: ارزیابی تان از آن چه تاکنون در گفت وگوهای 
صلح گذشته است، چیست؟

نیک  امر  یک  جنگ  پایان  برای  گفت وگو  اکبر: 
از  افغانستان  است، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
آغاز مذاکرات صلح از آن استقبال کرده و تأکید ما 

بر این است که طرف های مذاکره باید تالش کنند 
که اختالفات خود را از راه گفت وگو حل کنند؛ زیرا 
در وضعیت کنونی، کم هزینه ترین راه حلی که در 
آن حقوق بشر حفظ شود، ادامه ی گفت وگوها و به 
نتیجه رسیدن آن است. ادامه ی جنگ و خون ریزی، 
مردم کشور، به ویژه غیرنظامیان را متضرر می کند، 
آمار باالی تلفات ملکی، معلولیت های ناشی از جنگ 
عوامل  از  جنگ  اثر  در  بی جاشده گان  وضعیت  و 
نگرانی در حوزه ی حقوق بشر است؛ بنابراین دوام 
گفت وگوهای صلح و به نتیجه رسیدن آن بسیار مهم 
است؛ البته دوام مذاکرات در حالتی که هیچ تغییری 
در زنده گی روزمره ی مردم نیاید و اعتماد شهروندان 
به روند صلح به دلیل افزایش خشونت ها کاسته شود، 
سودی ندارد. در حال حاضر گفت وگوهای صلح از 
مشروعیت الزم برخوردار نیست و دلیل عمده اش 
این است که این مذاکرات در بیرون از افغانستان 
اتفاق می افتد و جنگ در داخل افغانستان هر روز 
وحشتناک  می گیرد، خشونت های  قربانی  مردم  از 
و غیرقابل تصوری اتفاق می افتد و جنایات جنگی 
کامیابی  امکان  می تواند  که  چیزی  دارد.  ادامه 
گفت وگوها را افزایش دهد، پایان یافتن خشونت و 
خون ریزی است؛ باید در جریان گفت وگوها خشونت 
کاهش  برای  و  شود  برقرار  آتش بس  و  یابد  توقف 

خشونت تعهد وجود داشته باشد.

شبکه: به نظر شما دلیل پذیرفته نشدن آتش بس از 
سوی طالبان چیست؟

این  آتش بس  نپذیرفتن  برای  طالبان  دلیل  اکبر: 
درخواستی  عنوان  به  را  مسأله  این  آنان  که  است 
ممکن  و  می کنند  تلقی  افغانستان  دولت  از سوی 
است به باور آنان هدف از طرح چنین درخواستی از 
سوی دولت افغانستان به عنوان مخالف، تضعیف این 
گروه در مذاکرات باشد؛ اما می بینیم که هم اکنون 
آتش بس  برقراری  افغانستان  درخواست  عام ترین 
زنده گی  در کجا  این که  از  نظر  مردم صرف  است، 
کدام  به  می زنند،  حرف  زبان  کدام  به  می کنند، 
واضح  صورت  به  چندساله اند  و  دارند  باور  مذهب 
خواستار آتش بس استند. این که خواست مشخص 
مردم از سوی طالبان نادیده گرفته می شود، ممکن 
این که طالبان  باشد؛ یکی  است چند دلیل داشته 
خود را در برابر مردم افغانستان پاسخ گو نمی دانند 
و دیگر این که دیدگاه آنان را مرجع مشروعیت خود 
به شمار نمی آورند، یک گروه تنها زمانی به خواست 
مردم تن می دهد که از نگاه آنان مشروعیت شان از 

حمایت مردمی بیاید.

شبکه: در این صورت آیا گفت وگو با این گروه به 
جایی خواهد رسید؟

اکبر: من گزینه ی بهتر و کم هزینه تر از گفت وگو 
معنادار  درازمدت  در  گفت وگو  ولی  ندارم؛  سراغ 
نیست و فکر می کنم اگر ادامه ی گفت وگو موازی با 
ادامه ی جنگ باشد، این مذاکرات در چند ماه آینده 
به کلی معنای خود را از دست خواهد داد. گفت وگو 
در شرایطی معنادار می شود که از خشونت بکاهد 
باشد  چنین  اگر  که  شود،  برای خشونت  بدیلی  و 
طبیعی است که همه ی ما با آن موافق استیم، ولی 
اگر هم زمان با گفت وگوها شاهد خشونت هم باشیم، 
روشن است که نگرانی هایی در رابطه با مشروعیت 
با  مهم  روند  این  اگر  می آید؛  وجود  به  صلح  روند 
آن  مشروعیت  از  متأسفانه  باشد،  هم زمان  جنگ 

کاسته می شود و نمی تواند منجر به صلح شود.
بانو اکبر می گوید، اگر گفت وگوها به همین منوال 
پیش برود، امیدواری و باور مردم به روند صلح هر 
روز کم تر می شود. وی با اشاره به حمالت اخیر به 
مراکز آموزشی می افزاید، باورکردن به گفت وگوهای 
مصون  آموزش  محل  در  که  مردمی  برای  صلح 

نیستند، بسیار دشوار است.

افغانستان  مردم  تمام  از  نماینده گی  به  افغانستان 
وعده می دهیم که دختران دیگر ورزش یا کار نکنند 
یا درس نخوانند، ما این صالحیت را به آنان واگذار 

نکرده ایم و هیچ حکومتی این صالحیت را ندارد.

جمله  از  موضوعاتی  به  بارها  طالبان  اما  شبکه: 
تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی اشاره کرده اند.

اکبر: خوب درست است، این دیدگاه آنان است و 
می توانند از طریق میکانیسم های حقوقی و قانونی 
تبدیل شدن  برای  ولی  کنند؛  دادخواهی  آن  برای 
یک دیدگاه به قانون یک مکانیسم مشخص وجود 
نیست،  مذاکرات  میز  دور  بحث  این  جای  و  دارد 
مذاکرات جای قانون سازی نیست، بلکه برای ختم 
منازعه و توافق برای گذار از منازعه به صلح ایجاد 
و  حکومت  ساختار  چون  موضوعاتی  است.  شده 
در  بحث  مورد  مسایل  از  سیاسی  قدرت  تقسیم 
گفت وگوها است. مذاکرات صلح به این دلیل جای 
بحث در مورد حقوق شهروندان نیست که هیچ تیم 
ندارد.  را  قوانین  تغییر  صالحیت  مذاکره کننده ای 
و  جامعه  بین  مذاکره  یک  نتیجه ی  قوانین  تمام 
بشر  حقوق  فعاالن  دین،   عالمان  جامعه،  واقعیت 
و گروه های مختلف است؛ به این معنی که قانون 
هیچ گاه به صورت مطلق دیدگاه یک جانب نیست 
تمام کشورها است.  قانون سازی در  واقعیت  این  و 
من فکر می کنم که حتا فکرکردن به این موضوع و 
آماده گی گرفتن برای این که در مورد حقوق قانونی 

ما دور میز مذاکره بحث شود، خطرناک است. 

شبکه: وضعیت نقض حقوق زنان، از جمله محاکم 
صحرایی و دیگر خشونت ها در مناطق تحت تسلط 

طالبان چگونه است؟
اکبر: دسترسی ما به این مناطق برای جمع آوری 
آمار در مورد وضعیت حقوق بشری زنان بسیار کم 
برای  در کمیسیون  آمار  است. شیوه ی جمع آوری 
بررسی خشونت ها این است که ما فقط شکایت ها 
میان  در  شما  با  که  آماری  می کنیم،  بررسی  را 
می گذاریم، آمار همه شمول خشونت در برابر زنان 
نیست؛ بلکه مبنی بر شکایت هایی است که به ما 
دارند،  حضور  طالبان  که  مناطقی  در  و  می رسد 
زنان امکان این را ندارند که شکایت خود را ثبت 
کنند، آنان شاید به آسانی به تلیفون و دیگر امکانات 
ارتباطی هم دسترسی نداشته باشند تا بتوانند از آن 
طریق مشکالت خود را با ما در میان بگذارند؛ در 
نتیجه وقتی یک زن در منطقه ی تحت نفوذ طالبان 
آسیب  و  می گیرد  قرار  خانواده گی  خشونت  مورد 
می بیند، ما تصویر روشنی از این که پس از آن دقیقاً 
چه اتفاقی برایش می افتد، نداریم. تنها مواردی که 
ما از آن آگاه می شویم، محاکم صحرایی و سنگ سار 
زنان است؛ زیرا این نوع خشونت ها خبرساز می شود 
و خبر آن به ما می رسد، از این میان ساالنه حداقل 
مستندسازی  می توان  را  قضیه  بیست  تا  ده  بین 
کرد؛ اما مواردی هم در اختیار ما هست که امکان 

فهم مشترک از جایگاه زنان در جامعه؛ 
آنچهبایدازگفتوگوهایصلحبهدستآید

تنها  این مطلب توسط شبکه جامعه ی مدنی و حقوق بشر تهیه شده است. روزنامه 8صبح،  یادداشت: 
مسوولیت چاپ و نشر آن را بر  عهده دارد.

گفت وگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر با شهرزاد اکبر
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان



دوران مکتب هریس در مونترال کانادا 
سپری می شود و بعد از پایان دوران مکتب، 
او که به همراه خانواده به امریکا بازگشته، 

وارد کالج می شود و سپس به دانشگاه 
هاروارد راه پیدا می کند.

بل  امریکایی  جامعه  تنها  نه 
شده   شگفت زده  دنیا  تمام 
 ۲۰۲۰ اکتوبر  هشتم  است. 
کارزار  پایانی  روزهای  و  است 
جمهوری  ریاست  انتخاباتی 
امریکا. معاونان ترمپ و بایدن در 
یک مناظره تلویزیونی زنده برابر 
هم قرار می گیرند. این جاست که زمینه برای درخشش 
کامال هریس فراهم می شود و او هوادارانش را متحّیر 
می کند. این زن سیاه پوست دموکرات که در حقیقت 
از بستر جامعه برخاسته و خود یک مهاجرزاده است، با 
قدرت تمام در برابر مایک پنس، معاون باتجربه ترمپ 
ظاهر می شود و حتا به او اجازه نمی دهد که در میان 
به  تاریخی  مناظره  این  بیندازد.  فاصله  صحبت هایش 
فرای  و  اجتماعی  شبکه های  در  گسترده ای  شکل 
مرزهای امریکا بازتاب داشته است؛ مناظره ای که شاید 
بیش از همه باعث غرور هندی ها و جامائیکایی ها شده 

باشد.
نفس گیر  رقابت  و  می رسد   ۲۰۲۰ نوامبر  سوم 
بایدن آغاز می شود. شمارش  انتخاباتی میان ترمپ و 
ایالت های مختلف امریکا گواه بر این است که  آرا در 
دموکرات ها با اکثریت قاطع آرا پیشتاز هستند. همگانی 
تند دونالد  توییتری  با واکنش  ایالت  آرا در هر  شدن 
به  حاضر  هنوز  ترمپ  هرچند  می شود.  مواجه  ترمپ 
پذیرش نتیجه انتخابات نیست، اما جو بایدن و کامال 
هریس، یار انتخاباتی اش این پیروزی را جشن می گیرند 
و جو به عنوان چهل و ششمین رییس جمهور این کشور 
راهی کاخ سفید می شود. رسانه های امریکایی اما یکی 
پس از دیگری کامال هریس را برگ برنده جو بایدن در 
انتخابات عنوان می کنند؛ زنی قدرت مند و محبوب که 
نقشی انکارناپذیر در کسب حمایت گروه های میانه رو و 
مستقل ها و هم چنین جذب آرای رنگین پوستان امریکا 
در  زن  نخستین  عنوان  به  هریس  حاال  است.  داشته 
تاریخ امریکا به مقام معاونیت ریاست جمهوری رسیده 

و راهی کاخ سفید می شود.

اما کامال کیست؟
آخرین روزهای اکتوبر ۱9۶4 است، در اوکلند کالیفرنیا 
دختری به دنیا می آید که قرار است در سن 55 سالگی 
به عنوان نخستین زن تاریخ ساز در امریکا معاون رییس 
جمهور شود. او که مادرش هندی و پدرش جامائیکایی 
به عنوان یک  امریکا  را در  است، شرایط متفاوت تری 
زن رنگین پوست پیش رو خواهد داشت. مادر و پدرش 
از جمله مهاجرانی هستند که به هدف ارتقای سطح 
تحصیلی و علمی به امریکا سفر کرده و ماندنی شدند. 
پدرش دکترای اقتصاد از دانشگاه برکلی دارد و مادرش 
محقق علمی حوزه سرطان است. عمر زنده گی مشترک 

تاخیر در ساخت مارکیت زیرزمینی چاریکار؛
مسافران شمال و باشنده گان پروان 

به ستوه آمده اند
مارکیت  در ساخت  تاخیر  از  چاریکار  باشنده گان شهر 
که  می گویند  و  دارند  شکایت  والیت  این  زیرزمینی 
ُکندی کار و کم عرض بودن سرک ها سبب شده است 
که باشنده گان پروان با مشکالت جدی ای روبه رو شوند. 
به گفته باشنده گان، حدود شش ماه از آغاز کار این پروژه 
کار  آن،  در  محسوس  ُکندی  به  توجه  با  اما  می گذرد، 
کندن کاری زیرزمینی هنوز پایان نیافته است. مسووالن 
می گویند که روند ساخت این زیرزمینی بار اول به دلیل 
نیز  دوم  بار  و  زورمندان  مداخالت  و  امنیتی  مشکالت 
به دلیل سرازیر شدن سیالب به تاخیر افتاده است. بر 
بنابر  قراردادی  اساس معلومات مقامات محلی، شرکت 
به  سیالب ها  شدن  سرازیر  جریان  در  که  مشکالتی 
وجود آمد، از ادامه کار انصراف داده و کار این پروژه با 
عالقه مندی شخص دیگری به پیش رفته است. با این 
حال، مسووالن در این شرکت قراردادی گفته اند که در 
صورت نیامدن زودهنگام باران، بخش هایی از این پروژه 
را تکمیل می کنند. شهرداری چاریکار اما وعده می دهد 
که شاهراه زودتر از مهلت داده شده به شرکت متذکره، 
بازگشایی خواهد شد و مشکالت مسافرین از این ناحیه 

رفع می شود .
هم زمان با ساخت جاده عمومی کابل شمال از دو راهی 
است  قرار  پروان،  والیت  جبل سراج  ولسوالی  تا  بگرام 
چاریکار  شهر  قلب  در  زیرزمینی  بزرگ  مارکیت  یک 
ساخته شود. با این حال، ُکندی در ساخت این مارکیت 
از  لعل آغا،  است.  آورده  ستوه  به  را  پروان  باشنده گان 
دکان داران در شهر چاریکار گفت: »داخل شهر را کنده اند 
و می گویند که مارکیت می سازند، اما حاال کار آن بسیار 

عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد.

سرازیر شدن سیالب ساخت مارکیت زیرزمینی را 
به تاخیر انداخت

پروان،  از سرازیر شدن سیالب ها در مرکز والیت  پس 
ساحه کندن کاری شده با رسوبات سیالب ها پُر شده بود. 
برای  زیرزمینی  کار ساخت  که  موضوع سبب شد  این 
دومین بار متوقف شود . با این حال اما به تازگی ادامه 
از سر گرفته شده است. خواجه روح اهلل  این پروژه  کار 
صدیقی، شهردار چاریکار در صحبت با روزنامه 8صبح 
گفت که سیالب های مدهش شهر چاریکار ضربه محکم 
اقتصادی را به شرکت باسط ولید بلخیان وارد کرده است. 
به گفته وی، این موضوع سبب شده است که رهبری 
شود.  منصرف  پروژه  کار  ادامه  از  شرکت  این  پیشین 
آقای صدیقی اما افزود که پس از تالش های شهرداری 
چاریکار، رهبری جدید شرکت باسط ولید بلخیان برای 
اکنون کار عملی در  این پروژه عالقه مند شده و  ادامه 
ساحه آغاز شده است. روح اهلل صدیقی گفت که برای این 
شرکت ۲۰ ماه زمان داده شده است که کار این پروژه 

را تکمیل کند.
از  ناشی  ترانزیت  مشکالت  مورد  در  چاریکار  شهردار 

دالر در سال شد. او در همین دوران نخستین فردی 
به  را  کالیفرنیا  در  همجنس گرایان  ازدواج  که  است 
رسمیت می شناسد. همین روزها است که کامال هریس 
در یک مصاحبه تلویزیونی می گوید که مادرش همیشه 
می گفت: »می دانم به جایی خواهی رسید اما فراموش 
 kamala Harris; For نکن که شعار تو باید این باشد؛

.»the people
کالیفرنیا  در  ایمهوف  داگالس  با   ۲۰۱4 سال  در  او 
و  نام های کول  به  او  فرزند  دو  مادر  و  ازدواج می کند 
اال می شود. نوامبر ۲۰۱۶ است، کامال هریس سال های 
درخشانی را پشت سر گذاشته و حاال پس از دو دوره 
دادستانی به عنوان یکی از چهره های مطرح و پرنفوذ 
دموکرات ها وارد سنای امریکا می شود. او فعالیت هایش 
را با تالش برای بهبود وضعیت معیشتی طبقه متوسط 
جامعه، کاهش فشار مالیاتی برای طبقه کارگر و افزایش 
مالیات برای قطب های ثروتمند جامعه، دفاع از حقوق 
قانونی و اعطای شهروندانی به مهاجران آغاز می کند. 
کامال هم چنین در مدت حضورش در کمیته قضایی 
از حقوق  دفاع  راستای  در  توجهی  قابل  اقدامات  سنا 
فاقد مدرک  از شهروندان  ویژه حفاظت  به  شهروندان 
و تامین عدالت برای تمامی آنها روی دست گرفته، او 
که خود یک مهاجرزاده است سال ها در نهادهای مدافع 
حقوق مهاجرین کار کرده و در همین سال ها است که 
مسئله مهاجران و اعطای شهروندی به آنها تبدیل به 
موضوع داغ رسانه ای در ایاالت متحده می شود. هر قدر 
جمهوری خواهان مخالف اعطای شهروندی و خواستار 
کامال  چون  دموکرات هایی  هستند،  مهاجران  اخراج 
هریس و اوباما برای موافقت با اعطای شهروندی مبارزه 

می کنند.
جنوری ۲۰۱9 و کامال هریس که پای در رقابت های 
انتخاباتی ریاست جمهوری می گذارد. او برای نخستین 
بار در جریان یک برنامه تلویزیونی زنده در امریکا اعالن 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  می خواهد  که  می کند 
۲۰۲۰ نامزد شود. هر چند در مدتی کوتاه حمایت های 
زیادی را جلب می کند و حتا در چندین مناظره مقابل 
جو بایدن قرار می گیرد، اما در دسامبر ۲۰۱9 از انصراف 
خود خبر می دهد. او چند ماه بعد دوباره وارد رقابت های 
انتخاباتی شد، اما نه به عنوان نامزد ریاست جمهوری، 
بل که در مقام یار انتخاباتی جو بایدن و معاون. او تالش 
می کند تا این بار یک چهره دموکرات راهی کاخ سفید 
شود. هریس در حقیقت نخستین زن سیاه پوست و از 
مهم  حزب  یک  توسط  که  است  جنوبی  آسیای  نژاد 
امریکا برای چنین جایگاه استراتژیک معرفی شده است. 
او در مصاحبه با واشنگتن پست می گوید که »همواره به 
عنوان یک زن سیاه پوست توانمند اعتماد به نفس دارد 
به این دلیل که رنگ پوست و ریشه فامیلی نباید باعث 

پیشرفت و یا محدودیت یک فرد شود.«

از  زودتر  شاهراه  که  گفت  زیرزمینی،  این  ساخت  کار 
بازگشایی خواهد شد  این شرکت  به  مهلت داده شده 
و مشکالت مسافران از این ناحیه برطرف می شود . وی 
افزون بر این تصریح کرد، پروژه  انتقال آب آشامیدنی 
برای باشنده گان شهر چاریکار از دره اورتی سالنگ نیز 
دیگر پروژه  نیمه  تمام است که کار آن به دلیل مشکالت 
متوقف شده است. با این همه نصیراحمد، رییس جدید 
شرکت باسط ولید بلخیان می گوید اگر زمستان برایشان 
فرصت داده شود و برف و باران زودتر نیاید، این شرکت 
بخش هایی از ساختمان مارکیت را تا آخر سال جاری 

تکمیل می کند.
گفتنی است که کار این مارکیت به گونه رسمی در اوایل 
مقاومت  چهارراهی  ساحه  در  جاری  سال  جوزای  ماه 
از مسیر جاده عمومی کابل-شمال آغاز  شهر چاریکار، 
شده است. به گفته مسووالن، قرار است ۲5۰ دکان در 
مساحت شش هزار و 5۱ متر مربع ساخته شود. مسیر 
وصل  پایتخت  به  را  والیت   ۱4 که  کابل-شمال  جاده 
میکند، در حال حاضر به سرک فرعی در قسمت باالیی 
شهر چاریکار انتقال پیدا کرده است. با این حال اما کم  
عرض بودن سرک و توقف در کار این مارکیت سبب شده 

است که مردم مشکالت گسترده ای روبه رو شوند.

کامال در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ حکومت ترمپ را متهم به نژادپرستی ساختاری 
می کند و از نابرابری ها در آموزش و فناوری، بهداشت 
یاد  نقل  و  حمل  و  شغلی  امنیت  مسکن،  درمان،  و 
می کند. هریس هم چنین در حمایت از بایدن در یکی 
از سخنرانی های انتخاباتی خود می گوید: »چه میراثی 
وی جسارت  اینکه  از  بهتر  جو  برای شخصیتی چون 
داشت تا یکی از اساسی ترین موانع موجود در امریکا را 
بشکند و یک زن را به عنوان معاون رئیس جمهور خود 

انتخاب کند.«
 ۲۰۲۰ جمهوری  ریاست  انتخابات  پیروز  دموکرات ها 
حساب  در  لحظه  همان  در  هریس  کامال  و  می شوند 
رسمی توییتر خود می نویسد: »کارهای زیادی پیش رو 
جریان  در  چند  هر  کنیم.«،  شروع  باید  که  داریم 
کارزار انتخاباتی صحبت های زیاد و جزیی در رابطه با 
سیاست ها و برنامه های آنان در مورد افغانستان مورد 
مردم  میان  در  خوش بینی ها  اما  نگرفت،  قرار  بحث 
افغانستان نسبت به انتخاب بایدن بیش تر است. زنان 
امیدواری  هریس  کامال  انتخاب  با  هم چنین  افغان 
زنان  از  امریکا  متحده  ایاالت  حمایت  به  بیشتری 
افغانستان و دستاوردهای دو دهه اخیر آنان در دوران 

پساطالبان پیدا کرده اند.
هریس، این زن سیاه پوست محبوب بارها عنوان کرده 
قرار  حاشیه  در  امریکا  در  که  کسانی  از  می تواند  که 
گرفته اند، به خوبی نماینده گی کند. حال باید دید این 
سیاست مدار زن هندی - جامائیکایی در راه کاخ سفید 

تا چه  میزان به تعهدات خود پای بند می ماند.

به کندی به پیش می رود و مردم بسیار با مشکل روبه رو 
شده اند. حتا باشنده گان این والیت در داخل شهر پیاده 
گشت وگذار کرده نمی توانند.« حاجی عزیز، دیگر باشنده  
تا  پروژه  این  کار  آغاز  زمان  از  می گوید،  چاریکار  شهر 
حال، به جز از کندن کاری دیگر اندک ترین کاری صورت 
نگرفته است. از کار مقدماتی این پروژه حدود شش ماه 
آن  کار  کندن کاری،  شروع  در  نیز  بار  یک  و  می گذرد 
متوقف شده بود. شهرداری شهر چاریکار علت توقف کار 
امنیتی و  این مارکیت زیرزمینی را تهدیدهای  ساخت 
مداخالت زورمندان گفته بود. گفتنی است که ساخت 
این پروژه زیربنایی از سوی شهرداری شهر چاریکار به 

شرکت »باسط ولید بلخیان« سپرده شده است.
شهرداری  زیربنایی  انجنیری  مدیر  قانع،  عبدالحفیظ 
است  قرار  قراردادی  شهر چاریکار می گوید که شرکت 
افغانی  میلیون   ۱۰۰ دست کم  پروژه  این  ساخت  در 
هزینه کند و در بدل آن، مسوولیت مارکیت برای ۳۰ 
سال آینده به این شرکت سپرده می شود. پیش از این 
فضل الدین عیار والی والیت پروان در صحبت با روزنامه 
آنان  برای  قراردادی  شرکت  کار  که  بود  گفته  8صبح 
پذیرفتنی نیست و هشدار داده بود که در صورت آغاز 
نشدن هرچه زودتر کار این شرکت، آن را به نهادهای 

آنها بلند نیست. کامال هنوز به مکتب نرفته بود که پدر 
و مادرش از هم جدا شدند. پس از جدایی والدین، او 
بیشتر با مادر خود »شیاماال گویاالن« زنده گی می کند؛ 
مادری هندوتبار که محقق پزشکی و فعال اجتماعی 
عامل  بزرگ ترین  عنوان  به  او  از  بارها  و هریس  است 
با توجه  موفقیت خود یاد می کند. مادر کامال هریس 
جامعه  به  خود  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های  به 
بستری  همین  و  است  نزدیک  امریکایی  سیاه پوستان 
برای ورود کامال و خواهرش مایا به این فضا می شود. 
این نقطه شروعی  برای کامال است که به تدریج واقعیت 
 های جامعه امریکا و نگاه جامعه نسبت به سیاه پوستان 
را بیش تر درک کند. کامال در کتابش با نام »حقایقی 
که در خود نگاه می داریم«، نوشته است: »مادرم با توجه 
به آگاهی کامل از جامعه امریکا تالش کرد که من و 
او  بیاورد.  بار  اعتمادبه نفس  با  و  قوی  زنان  را  خواهرم 
آگاه بود که در چه جامعه ای دو دختر سیاه پوست را 

بزرگ می کند.«
شیاماال، مادر هریس مدتی به دانشگاه مک گیل کانادا 
برای تدریس و تحقیق می رود و همین سبب می شود تا 
کامال و خواهرش چند سالی سابقه زنده گی در این کشور 
باشند. دوران مکتب هریس در مونترال  نیز داشته  را 
کانادا سپری می شود و بعد از پایان دوران مکتب، او که 
به همراه خانواده به امریکا بازگشته، وارد کالج می شود 
و سپس به دانشگاه هاروارد راه پیدا می کند، هارواردی 
که به زعم کامال هریس، این دموکرات دوآتشه ی مدافع 
حقوق مهاجرین، دوره متفاوتی را برای او رقم می زند. 
پس از ختم دوره چهارساله در هاروارد، او برای ادامه 
تحصیل در رشته حقوق به دانشگاه هستینگز کالیفرنیا 
آالمدا  منطقه  دادگستری  دفتر  در  هم زمان  و  می رود 
بخش  هریس  که  دفتری  می شود؛  وظیفه  به  مشغول 
انرژی و وقت خود را در مسیر تعقیب و  از  بیش تری 
پی گیری دوسیه های مرتبط با تجاوز جنسی به کودکان 

مصرف می کند.
زمینه  این  کار در  و  تحصیل هریس در رشته حقوق 
سبب می شود آشنایی و تسلط او به قانون بیشتر شود. 
حاال هریس که روزبه روز مدارج قانونی و علمی را یکی 
پس از دیگری موفقانه پشت سر می گذارد، در مسیر 
مبارزاتی خود نیز گام های مطمین تری برمی دارد. سال 
سانفراسیسکو  عالی  دادستان  عنوان  به  او  و   ۲۰۰۳
انتخاب می شود. او نخستین زن و هم چنان نخستین 
سیاه پوستی است که به عنوان دادستان کل کالیفرنیا 
مقام  باالترین  این  می شود.  مقرر   ۲۰۱۰ سال  در 
امریکا است. هریس  ایالت  حقوقی در پرجمعیت ترین 
تاثیرگذاری خود را در این موقف با مبارزه جدی علیه 
فساد به رخ دیگران می کشد. شاید یکی از پررنگ ترین 
اقداماتش در این دوره، تسویه حساب وام های کالن پنج 
موسسه مالی است که منجر به بازگشت ۲۰ میلیون 

کامال هریس؛ 
زن رنگین پوستی که دومین فرد 
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احزاب در افغانستان
تاریخ کشور ما فراز و نشیب های  احزاب سیاسی در 
اولیه ی حزب سیاسی  زیادی داشته است. نطفه های 
یافت  انعقاد  امانی  دوره ی  در  یعنی  پیش،  سال  صد 
نام  به  حلقه هایی  تأسیس  و  مشروطیت  جنبش  و 
در  غبار  مرحوم  چنان چه   - غیره  و  افغان«  »جوانان 
کتاب »افغانستان در مسیر تاریخ« و مرحوم فرهنگ 
در کتاب »افغانستان در پنج قرن اخیر« یاد کرده اند، 
نخستین حرکت های حزبی در کشور ما است که می 
رویش  اولیه ی  هسته های  و  آغاز  نقطه ی  آن را  توان 
سه  در  اما  کرد.  تلقی  افغانستان  در  سیاسی  احزاب 
انبوه  شکل  به  احزاب  ما،  سیاسی  تاریخ  از  مقطع 
تأسیس شده و در تحوالت سیاسی تبارز چشم گیری 

داشته است:
- در دهه ی دموکراسی از ۱۳4۲ تا ۱۳5۲ که چندین 
حزب چپ و راست و اسالمی و غیراسالمی تأسیس 

شد.
سیاسی  گروه  و  حزب  ده ها  نیز  جهاد  دوره ی  در   -

تاسیس شد.
- در دوره ی جدید، بعد از سقوط طالبان و آغاز دوره ی 
قانون  احکام  به  مطابق  تاکنون  که  انتقالی  و  موقت 
اساسی و قانون احزاب حداقل 8۱ حزب سیاسی در 

وزارت عدلیه ثبت شده است.
نشان می دهد که  تاریخی  این سه دوره ی  مطالعه ی 
احزاب سیاسی در افغانستان با این که یک پیشینه ی 
تجربه،  نظر  از  اما  دارد؛  فرودی  و  فراز  پر  و  طوالنی 
عبرت آموزی و پخته گی هنوز هم در آغاز راه است و 
زمان زیادی می طلبد تا در مقایسه با سایر کشورها از 
نظر تجربه ی حزبی به یک مرحله ی نرمال و نظام مند 
برسیم و از آسیب ها و آفت هایی که در چند دهه ی 
https://) کنیم.  پیدا  مصونیت  شدیم،  گرفتار  اخیر 

(www.vpo.gov.af
ما  که  شود  واقع  موثر  خیلی  می تواند  زمانی  حزب، 
به یک پخته گی سیاسی رسیده باشیم و از مرحله ی 
نیمه متمدن بودن به درجه ی تعالی متمدن بودن قدم 
با  هستیم،  گذار  حال  در  ما  اکنون  باشیم.  گذاشته 

و  کابل  اخیر،  هفته های  در 
گواه  کشور  دیگر  والیت های 
رویدادی های  خونین ترین 
بر  حمله  بود.  انسانی 
حمله ی  کوثر،  آموزشگاه 
مرگ بار بر دانشگاه کابل، حمله 
کشته شدن  و  سیاوش  یما  بر 
هلمند،  والیت  در  محلی  خبرنگاران  از  داعی  الیاس 
تکان دهنده ترین رویدادهای امسال بود. حمالت بزرگ 
به  شناخته شده  چهره های  و  اکادمیک  مکان های  بر 
حدی زیاد شده است که دزدی، اختطاف، سرقت های 
مسلحانه در کابل، رهزنی طالبان در شاه راه ها و فساد 
گسترده در درون حکومت به کلی از یاد مردم رفته 
است. حمله بر دانشگاه کابل نه تنها مردم افغانستان، 
بر  حمله  از  روزها  آن که  با  داد.  تکان  را  جهان  بلکه 
بر یما سیاوش  آموزشگاه کوثر، دانشگاه کابل، حمله 
و حمله ی خونبار طالبان باالی ارتش در والیت تخار 
حمالت  به  اقدام  حکومت  هم  هنوز  اما  می گذرد؛ 
به سر  اخیر  ترورهای  مورد  در  و  نکرده  تالفی جویانه 
نخ روشنی دست نیافته است. حمله بر دانشگاه کابل، 
علیه  را  افکار عمومی  یما سیاوش،  و  آموزشگاه کوثر 
به  مردم  حمالت  این  از  پس  بود.  شورانده  حکومت 

و  روانی  جنگ های  فرهنگی،  تهاجمات  انواع  وصف 
استخباراتی، تعدد احزاب ما را به پرتگاه عظیم سیاسی 
و  جوان  افغانستان  در  می کشاند.  نفاق  باتالق  به  و 
امروزی، بیش تر از قبل نیاز به شکل گیری یک روند 
همه شمول و قدرت مند احساس می شود تا مردم ما را 

از احزاب میراثی و قومی نجات دهد.

موجود  احزاب  رشد  مانع  که  عظیمی  سدهای 
شده است:

1. ساختار احزاب
احزاب در افغانستان از یک نظام منسجم، پیش رفته، 
آنان  اکثر  است.  نیافته   سامان  قوی،  و  دموکراتیک 
ایدیولوژیکی،  خودگرایانه ی  رقابت های  مبنای  بر 
سکتاریستی، قبیلوی و... به وجود آمده است. عوامل 
و  تکثر  در  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  متعدد 
در  است؛ همان گونه که  داشته  نقش  آن ها  توسعه ی 
تأثیر نبوده  اضمحالل برخی آن ها نیز بدون دخل و 
است. احزاب جدید که در ظاهر با شعارهای آزادی، 
برابری، دموکراسی و وحدت ملی توجه جامعه را به 
خالف  عمل  میدان  در  است،  ساخته  معطوف  خود 
آن را به اثبات رسانده است. تناقض آشکار میان گفته 
و عمل، اعتماد مردم را از احزاب سلب کرده و باعث 
تمثیل کننده ی  به عنوان  نتواند  احزاب  تا  است  شده 

قدرت مردم در فرهنگ سیاسی جامعه راه باز کند. 
2. بحران رهبری

هر تشکلی شناس نامه اش را از رهبریت، اعضای فنی و 
مدیران خود بازیافت می کند. قوام هر حزبی، بر پایه ی 
رهبران  زیرکی  و  مدیریت  صادقانه،  تالش  و  حرکت 
آن استوار است. ضعف مدیریت، همیشه به فروپاشی 
جریان های رهبری شونده منجر شده است. افغانستان 
دوونیم  طی  خصوصاً  رهبری،  بحران  مراکز  از  یکی 
مختلف  سازمان های  می رود.  شمار  به  اخیر  دهه ی 
هم  از  اندک زمانی  از  ولی پس  آمد؛  وجود  به  قدرت 
گسسته و از بین رفت. دلیل عمده ی این فروپاشی ها 
را باید در همین بحران رهبری جست وجو کرد؛ زیرا 
رهبریت در احزاب برخاسته از حوادث و رخدادهایی 

به وضع بی حکومتی مواجه شدند؛ زیرا  وضعی شبیه 
در  را  بزرگ حوزه ی جمهوریت  ناکامی  این حمالت، 
قبال مردم و خود جمهوریت نشان می دهد. چون که 
مسووالن امنیتی کشور در پیش گیری و مهار هیچ یک 
از حمالت و رویدادهای خونین هفته های اخیر کشور 
موفق نشدند. افزون بر این، تا هنوز هیچ گونه نتیجه ی 
بررسی و حرکت تالفی جویانه از سوی حکومت علیه 

دشمنان مردم افغانستان اعالم نشده است.
و  )طالبان  مهاجم  دو  با  مردم  کنونی،  وضعیت  در 
جمهوریت( مواجه هستند. پس از حمله ی طالبان بر 
دانشگاه کابل و یما سیاوش، جمهوریت به سینما پارک 
حمله کرد. اغلب فرهنگیان، آوازخوانان و سینماگران 
کشور در برابر تصمیم حکومت مبنی بر تخریب سینما 
در  کشور  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  ایستادند.  پارک 
صفحه ی فیس بوکش با تخریب سینما پارک مخالفت 
کرد. هم چنان مشاور فرهنگی رییس جمهور غنی نیز 
به نحوی در حمایت از معترضان موضع گرفت؛ اما سر 
نگه داری  برای  کشور  فرهنگیان  اعتراض  و  صداها  و 
سینما پارک بی نتیجه ماند و سینما پارک به دستور 
امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری ویران و برای 
همیشه نابود شد. معاون اول ریاست جمهوری حرف 
بر  تروریستان  و  طالبان  نخرید.  سکه  دو  به  را  مردم 

بوده که در جریان زمان اتفاق افتاده است. تجربیات 
سیاسی آن ها تنها از همین راه عاید آنان شده است 
و این بحران هنوز هم ادامه دارد. زمام داران سیاسی 
ایدیولوژیکی  و  فکری  تنگ  چارچوب  در  تاکنون 
خودشان زنده گی می کنند؛ توسعه ی سیاسی، مدیریت 
در حوزه ی کالن جغرافیایی مملکت را تجربه نکرده اند 
و هنوز به این مهم دست نیافته اند که چگونه می توان 
با  و  به سمت دموکراتیزه شدن جهت داد  را  مملکت 
برنامه های اقتصادی مناسب، رفاه اجتماعی را تأمین 

کرد.
3. عدم برگزاری انتخابات در سطح رهبری

برای  مشخصی  طرزالعمل  باید  قدرت مند،  حزب 
انتخاب رهبر و اعضای برجسته ی حزب داشته باشد. 
چنان چه شاهد هستیم، احزاب افغانستان سال ها است 
اعضای  و  رهبر  تعیین  برای  را  حزبی  انتخابات  که 
سطح رهبری حزب اصاًل تجربه نکرده است. گویا این 
اصل را به کلی فراموش کرده و می خواهد که اذهان 
و  بکشاند  انحراف  به  را  محدودشان  پیروان  و  عامه 
به میراثی شدن احزاب ادامه دهد. تفاوت صریح بین 
وجود  دموکراتیک  احزاب  و  شاهی  مطلقه ی  قدرت 
شود.  گذاشته  حرمت  تفاوت ها  این  به  باید  و  دارد 
نباید اعضای رهبری حزب به  اساس روابط نزدیک با 
رهبر انتخاب شوند؛ بلکه انتخابات، از مشروع ترین نوع 

تعیینات است.
4. مشکل مشروعیت

مردم  از  را  مشروعیتش  احزاب  شد،  اشاره  چنان که 
در  مردم  سیاسی  قدرت  که  چرا  می کند.  کسب 
گروه های  و  نهادها  می یابد.  تمثیل  احزاب  چهره ی 
با  مردم  است،  مردم  سیاسی  اراده ی  مظهر  سیاسی 
وجود احزاب منافع خود را پاس شده می انگارند؛ اما در 
افغانستان این امر کم تر مدنظر نظر است، چه این که 
رابطه ی نهادها و مردم غالباً در تقابل قرار داشته و هر 
حزبی، خود حکومتی بوده است که برای دوام حیات 
سیاسی اش، از مردم به عنوان ابزار استفاده کرده است. 
در هر حادثه ای تنها مردم زیان ها را متحمل شده اند. 
گاهی هم اگر دیده می شود که احزاب، خود را مدافع 

باالی  و  سیاوش  یما  کوثر،  آموزشگاه  کابل،  دانشگاه 
و  می کنند  و  کردند  حمله  جامعه  بخش های  دیگر 
هنر  و  فرهنگ  نماد  که  پارک  سینما  بر  جمهوریت 

کشور بود.
امراهلل صالح یک تنه علیه خواست و اعتراض فرهنگیان 
و  حرف  جمهوری  ریاست  اول  معاون  ایستاد.  کشور 
مالحظه ی هیچ یک از فرهنگیان کشور را جدی نگرفت 
اساسی  هدف  اما  نکرد.  توجه  آنان  از  هیچ یک  به  و 
منحرف کردن  پارک،  سینما  تخریب  از  صالح  امراهلل 
اذهان عمومی بود. جمهوریت و مقامات ارشد حکومت 
ناکامی  و  وظیفوی   غفلت  سهل انگاری،  دلیل  به 
بزرگ شان در برابر تروریستان، زیر فشار افکار عمومی 
جامعه قرار گرفته بودند. حمله بر دانشگاه کابل و یما 
را  جامعه  عمومی  نفرت  و  عمومی  بیزاری  سیاوش 
علیه جمهوریت شکل داده بود؛ اما با تخریب سینما 
به طرف  اجتماعی  و شبکه های  عمومی  افکار  پارک، 
سینما پارک متمرکز شد. درگیرشدن فعاالن اجتماعی 
قصه ی  و  بحث  پارک،  تخریب سینما  با  فرهنگیان  و 
به  را  یما سیاوش  بر  و حمله  کابل  فاجعه ی مرگ بار 
زیر  از  را  نتیجه حوزه ی جمهوریت  در  و  برد  حاشیه 

فشار افکار عمومی و رسانه ها بیرون ساخت. 
در روزهای اخیر، جمهوریت و ارگ ریاست جمهوری 

حقوق مردم به حساب می آورد، جز توجیه ناعادالنه و 
ادعای صرف نمی توان برای آن مفهوم عینی را دست 
و پا کرد. هیچ حزبی را نمی توان یافت که پشتیبانی 
اکثریت جامعه را از هر ملیت و لسان به همراه داشته 
باشد؛ چرا که هنوز احزاب در فضای مشخص سیاسی 
و ایدیولوژیکی نفس می کشد و هر گز نتوانسته است 
ملی  نهادهای  به  و  بشکند  را  موجود  حصارهای  که 

وحدت گرا تبدیل شود. 
5. عدم مشخص بودن منابع مالی 

یکی از دالیلی که خیلی از روشن فکران را از احزاب دور 
احزاب  مالی  منابع  عدم مشخص بودن  کرده/می کند، 
است. باید برای مردم و جامعه روشن باشد که احزاب 
منابع مالی و امکاناتش را از کجا و از چه طریقی تأمین 
می کند. اهل فکر، نمی توانند که نفهمیده خودشان را 
در غرقاب سیاست بیندازند و حلقه ی نوکری به گوش 
سوء  عامل  ممکن  مشخص نبودن  این  حتا  بیاویزند. 
برداشت ها نیز شود، ممکن افراد جامعه فکر کنند که 
این حزب، به نفع حکومت های بیگانه فعالیت می کند و 

از جانب بیگانه گان اکمال می شود.
6. فقدان روحیه ی هم پذیری 

روحیه ی  فقدان  متحد،  به ظاهر  احزاب  درون  در 
این فقدان کالن عامل تعدد  هم پذیری موج می زند. 
احزاب شده است. تعدد عامل ضعف و کوچک ترشدن 
مادر  تفرقه  است،  تفرقه  عامل  انشعاب  است،  احزاب 
تعصب است و تعصب سد کالن رشد و ترقی جمعی 

است.
امریکا یکی از کشور های است که در عین پخته گی 
کم بودن،  این  است.  دارا  را  حزب  کم ترین  سیاسی 
نشانه ی ضعف سیاسی شان نه؛ بلکه هویداگر پخته گی 
اندیشه ی  و  هم پذیری  روحیه ی  قدرت  سیاسی، 
بلندشان است. ما باید از کشورهای متمدن در عرصه ی 
دایره ی  از  را  سیاست  باشیم،  گرفته  درس  سیاست 
میراثی بودن/ از  و  بکشانیم  علمی  دایره ی  به  سنتی 
رهبران  و  احزاب  تعدد  کنیم.  جلوگیری  شدن اش 

خودخوانده عامل نفاق است، نه اتفاق.
ادامه دارد...

که خانه ی عزت مردم افغانستان به آن گفته می شود، 
به وزارت تحصالت عالی کشور هدایت داده است که در 
تمام پایان نامه های تحصیلی از »ادبیات اصیل افغانی« 
استفاده شود. طرح استفاده از »فرهنگ اصیل افغانی« 
طرفند دیگری برای منحرف کردن افکار عمومی و به 
حمله  و  کابل  فاجعه ی  فراموش کردن  و  حاشیه بردن 
و  اخیر  حمالت  است.  او  همکاران  و  سیاوش  یما  بر 
ناکامی های بزرگ و پی در پی جمهوریت، جمهوریت 
برای  و  است  ساخته  بی ماهیت  عمومی  انظار  در  را 
راه اندازی  با  می کنند  سعی  حکومت  مقامات  همین 
عمومی  اذهان  غیرملی  و  بی ربط  بیهوده،  برنامه های 
را منحرف کنند. در رأس این قهرمان بازی ها، قهرمان 
که  است  دارد. درست  قرار  )امراهلل صالح(  جمهوریت 
مردم هنوز علیه حکومت قیام نکرده اند؛ ولی واقعیت را 
می دانند. مردم می دانند که جمهوریت فقط کمیته ی 
تمام  است.  کشور  سرمایه اندوزان  و  سرمایه داران 
تالش ها در درون جمهوریت برای این است که سود 
تمام  شود.  ذخیره  و  کمایی  بیش تر  قدرت  و  بیش تر 
منافع یک  نگه داشتن  برای  مقامات جمهوریت  سعی 
کمیته ی خاص )کمیته ی سرمایه داران و قدرت مندان( 
عظیم  بخش  است.  شوم  کمیته ی  این  وابسته گان  و 
همین  به  کشور  ناأمنی  و  فقر  آواره گی،  سیه روزی، 
کمیته ی نامیمون بر می گردد. این کمیته هیچ تعهدی 
در قبال مردم، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور ندارد 
و برای همین، با گذشت هر روز افغانستان از حیطه ی 

صالحیت این کمیته خارج می شود.

احزابمغلوبوضرورت
شکلگیریروندغالب

حمله بر سینما پارک؛ 
اقدامی برای منحرف کردن افکار عمومی

حبیب حمیدزاده
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سینما پارک دیگر نمی گرید

نسل سوخته؛ 
روایتگرقصهیسیاووشان

کابل  شهر  خونین  قلب  نو،  شهِر  در  که  پارک  سینما 
قرن  یک  زنده ی  گواه  و  تاریخی  بنای  داشت؛  موقعیت 
رویدادهای تلخ و شیرین بود. در سال هایی که گروه های 
مسلح و تنظیم های جهادی کابل را به میدان جنگ مبدل 
کرده بودند، سینما پارک مانند درختان، مردان و زنان و 
خانه های کابلیان داغ هزاران مرمی کور به پیکر داشت و در 
تاریکی شب ها مانند مادران فرزندمرده ی کابلی خاموشانه 
این  خاموش  مویه های  صدای  کسی  دیگر  می گریست. 
مادر فرزندمرده ی هنر را نخواهد شنید؛ زیرا مرده ها مانند 

زخمیان گریه نمی کنند.
یادم نمی رود آن سال های سبز و قشنگ که در این کانون 
هنری با خانواده و دوستانم، فلم های به یادماندنی تماشا 
کردم. یادم نمی رود روزهایی که از در جست وجوی فلم های 
سراغ  را  پارک  و  آریوب  بهزاد،  بریکوت،  سینماهای  تازه 
می گرفتم و از تماشای هر فلم به اندازه ی مطالعه ی چند 

کتاب، دانش و هنر کمایی می کردم و حالوت می بردم.
در دهه ی شصت خورشیدی، رفتن به سینما نوعی فضیلت 
هنر  و  دانش  اهل  و  افراد درس خوانده  می شد.  محسوب 
تماشاچیان اصلی سینما و تیاتر بودند. کابل ننداری هیچ 
هنِر  به ویژه  نبود. هنر  تماشاگر  و  نمایش  از  روزی خالی 
و  و سینما  داشت  و حرمتی  مرتبه  روزگار  آن  در  هفتم 
تیاتر مانند کتاب و ورزش کام تماشاچیان بی شماری را 
افغانستان شیرین  دیگر شهرهای  و  کابل  در سینماهای 
می کرد. در آن سال های تلخ و شیرین، مردم به اندازه ی 
امروز، تلخ کام و سوگوار نبودند و از شکوفه و لبخند مانند 
ریسمان  هر  و  نمی جستند  دوری  و  نمی ترسیدند  امروز 

با آن که پس از گذشت شش روز، هنوز هم جسارت نوشتن 
در مورد آن شنبه ی نحس را در خود نمی یابم؛ اما به دلیل 
این که روایت گری خالص و احساِس دریافت ماتم در ذهنم 
دست کاری نشود، ناگزیرم از مکتوب کردن تلخ ترین لحظاتی 
که قسمتی از زنده گی و تاریخ همه ی ما است، امتناع نکنم 
- تا حکایِت نسل من در حافظه های شفاهی دست خوش 
محوشدن نشود و ثبت آن رنج های وحشتناک و بی شمار 
نسل سوخته را بعدها در اذهان فرزندان و نواده گان ما زنده 
مادرانی  و  پدران  میراث دار  که  بدانند  آنان  تا   - دارد  نگه 
هستند که سالیان سال، هر لحظه از زنده گی شان را با غم 
و اندوه، کشته شدن و از دست دادن های مکرر عزیزان شان 

سپری کرده اند.
دو هفته است که بی قراری و اضطراب عجیبی دارم؛ دلیل 
به خاطر  معده  درد  شدت  از  نمی دانم.  را  بی قراری  این 
اضطراب، روزها است که غذا خوردن، بزرگ ترین چالش من 
شده است؛ به محض خوردن غذا، درد معده ام اوج می گیرد 

و تا دوا استفاده نکنم، آرام نمی گیرم. 
ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه، هفدهم ماه عقرب است؛ ماِه 
که برای من مانند نامش خاصیت گزنده گی و درد دارد. چند 
شب پی در پی است که خواب های پریشان و آشفته می بینم 
کابل،  ناخوشایند  خبرهای  شنیدن  دلیل  به  روزها  این  و 
به خصوص خبر حمله ی وحشیانه ی تروریستان خون آشام 
نمی یابم.  خود  در  خوب  حِس  هیچ  کابل،  دانشگاه  به 
باور  می کند؛  روزانه  تکاپوی  به  وادار  مرا  که  محرکی  تنها 
لجوجانه ام به مبارزه تا آخرین نفس است و گاه فکر می کنم 
که چقدر پوستم ضخیم و قلبم آهن صفت شد در این شهر.

 7 ساعت  دیدم.  را  روزنامه  چند  تیتر  روز،  هر  صبح  مثل 
شده بود، موبایل را روی میز اتاق گذاشتم و برای شستن 
صورتم بیرون رفتم. مشغول آماده شدن بودم که انیسه شهید 
چندبار زنگ زده بود؛ اما دور بودم و صدای زنگ موبایل را 
نشنیدم. آماده شده ام. موبایل را هیچ ندیده ام، به زمان بیرون 
رفتنم از خانه چیزی نمانده است که مرجانه سراسیمه از 
جایش بلند می شود و می گوید: »رویین انیس زنگ زده ...« 
می گویم چه می گوید؟ می گوید: »در شبکه های اجتماعی 
فوراً  من   »... شده  انفجار  چهارم  مکروریان  در  که  نوشته 

کانون  به  پارک  سینمای  که  می کند  ادعا  خویش، 
همایش های معتادان و ولگردان مبدل شده بود و با تمسک 
به این استدالل مزورانه بنایی را فرو می ریزاند که  پرچم 

بلند و حصار یادگاری مردم هنرپرور کابل بود.
اگر قرار باشد که تمام محالت تجمع معتادان و ولگردان 
را نابود کنند، در کابل و دیگر شهرهای افغانستان پل ها 
و  استوپه ها  و  تاریخی  آبده های  و  متروک  مکتب های  و 
نابود کرد و مصداق  باید ویران و  ورزشگاه های زیادی را 
عملی سوزندان پوستین را به خاطر چند شپش به نمایش 

گذاشت.
پشت  در  که  گفت  بلند  صدای  با  باید  هراس  بدون 
ویران کردن سینما پارک شهر نو، برنامه ی غاصبانه ای وجود 
دارد که  گذشت زمان پرده از رویش دور خواهد انداخت و 
ثابت خواهد کرد که این برنامه ی ویران گرانه صرف برای 
پر کردن جیب های مشتی چپاول گر انجام یافته است. اگر 
چنین نیست مسووالن شهرداری کابل می توانند برای رفع 
از پنجره ی یک رسانه ی دیداری پربیننده  اتهام،  ابهام و 
روی  که  بگویند  افغانستان  هنری  جامعه ی  و  مردم  به 
ویرانه های سینما پارک چه سازه  و بنایی را اعمار می کنند 

باالی آن چه زره زره با تمام سلول های وجودش حس کرده 
است، قیچی کند و کنار بگذارد تا بتواند آن دریافت سترگ 
و ُدرشت و استوار و ضخیم را در اندازه ی این حجم مختصِر 
بیانی، جای دهد و بدیهی است که آن چه با ابزار کلمه قالب 
دریافت  که  نیست  آن چه  تمام  هرگز  پیشکش می کند،  و 
کرده و با تمام عظمت و تلخی اش جزو تجارب آدمی شده 

است.
خبرنگار  سیاووش«،  »یما  اندوه بار  و  نابهنگام  مرگ 
برنامه های  محبوب  و  آوازه  پر  گرداننده ی  و  چیره دست 
معاصر  نمادهای  برجسته ترین  از  یکی  یقین  به   سیاسی، 
خواهد  کشور  رسانه های  حوزه ی  در  جنگ«  »قربانیان 
بود. او انسان متواضع، فاقد غرور و شهرت طلبی و خبرنگار 
و  انسانی  ارزش های  حفظ  که  بود  کم نظیری  و  زبردست 
اجتماعی برایش اولویت داشت و تمام برنامه های زنده گی 
تدوین  اولویت،  همین  راستای  در  را  و شخصی اش  کاری 
می کرد. او را از زمان کار مشترک در طلوع نیوز، از نزدیک 
می شناختم. سال ها در اتاق برنامه های سیاسی طلوع نیوز 
با هم کار کردیم و هرگاه که تهیه کننده ی برنامه ی فراخبر 
به سفر می رفت، از طرف شبکه، من برای مدتی مسوولیت 
تهیه کننده ی فراخبر را عهده دار می شدم. دوست و هم کار 

ابلقی را مار نمی انگاشتند. یاد واصل کابلی، گرامی باد که 
در این فصل و باب بیتی هنراندودی دارد:

»روزگارآشفته ای چون من ز گیسوی تو نیست
هر که نام زلف می گیرد پریشان می شوم«

باری، در آن سال های قشنگ، سینما پارک کانون همایش 
هزاران شیفته ی هنر وزین سینما و جزیره ی قشنگی برای 
از  خیلی  عاشقانه ی  و  دوستانه  شیرین  و  تلخ  دیدارهای 

خوبان زمانه بود. 
را  تاریخی  آبده های  جهان  متمدن  کشورهای  در  امروز 
میراث های  و  اجتماعی  یادگارهای  و  خاطره ها  به عنوان 
ارجمند فرهنگی با همان شمایل پارینه و چهره ی زخمی 
و آژنگین نگه داری و پاس داری می کنند و به عنوان آیینه ی 

خاطره های دیرینه، گرامی می دارند.
 شوربختانه در افغانستان با وجود انباشته گی هزاران کار 
شهرداری  شده،  فراموش  و  انجام نیافته  ضروری  و  مهم 
کابل دست به یخن سینما پارک می اندازد و در سیاهی 
را  کابلیان  رویاهای  عروس  این  شب ها  جنایت پوشانه ی 

سنگ سار و نابود می کند. 
هنرستیزانه ی  عمل  این  توجیه  برای  کابل  شهرداری 

داغ  دوباره  کسی  خانواده ها،  به  کن  رحم  خدایا  می گویم 
»رویینا!  می گوید:  رنگ پریده  و  وحشت زده  مرجان  نبیند. 
عصبی  و  آشفته  حالت  با  من  شده«.  شهید  یما  میگن 
این  همیشه  سلبریتی ها  مورد  در  نمی دانی  »تو  می گویم: 
طور شایعات، جالب است و الیک دارد؟«. می گویم: بعضی ها 
از شرایط استفاده و الیک جمع می کنند. می گوید: »تو یک 
بار به بکتاش زنگ بزن.« موبایلم را بر می دارم، می بینم که 
نشر شده  تمام گروپ های وتس اپ خبرنگاران، خبری  در 
و  مرموز  نیست. حس  فهم  قابل  اصاًل  من  برای  که  است 
عجیبی در چندصدم ثانیه به تمام وجودم رخنه و از قسمت 
باالیی مغز تا انتهای انگشتانم را تسخیر می کند. به بکتاش 
زنگ می زنم، جواب نمی دهد. دوباره و دوباره زنگ می زنم، 
جوابی دریافت نمی کنم. شماره ی یما را می گیرم، خاموش 
است و جانم شروع به لرزیدن می کند. صدای به هم خوردن 
دندان هایم را می شنوم. با خود می گویم امکان ندارد، رویینا 
دروغ است مبادا بترسی. شاید بکتاش از موبایلش دور است 
و  ذهن  بر  کنترل  است.  خواب  شاید  و  نرفته  دفتر  یما  و 
حواسم را از دست داده ام. دهانم دچار خشکی و طعم تلخی 
شده و اضطرابی بر من مستولی گشته است. این حس در 
همین چند لحظه ضربان قلبم را تا جایی که امکان دارد، 
باال برده است؛ طوری که صدای قلبم را می شنوم و جمالت 
غیرارادی را با خود تکرار می کنم. دستم به شدت می لرزد 
و باز با صد دلهره و تنها به امید شنیدن یک خبر خوب، 
به بکتاش زنگ می زنم. موبایل را جواب می دهد و فقط سه 
کلمه می گوید: »یما شهید شده.«  صدای بکتاش تیر خالص 
است؛ اما من نمی خواهم تسلیم هیوالی ترسناک مصیبت 
شوم. نمی خواهم هیوالی مصیبت فاتحانه بر قلمرو تن من، 
تاج ظفر بر سر نهد. حال بدم، به شوکی که تاکنون تجربه 
نکرده ام تبدیل می شود و ذهنم تمام قد در برابر هجوم این 

شوک با سپر انکار و ناباوری ایستاده گی می کند.
یا  بازتاب  قدرت  هیچ وجه  به  کلمات  گاهی  من،  نظر  از 
روایت گری غم های استثنایی را ندارد. انسان وقتی می خواهد 
اندوه های بکر و ناب را در قالبی از واژه های آموخته شده ی 
متداول و معمول سر و سامان دهد، آن گاه بهتر از هر زمانی 
در می یابد که چقدر این بستر و این قالب، تنگ، محصور 
و فشرده است. آن قدر که آدم باید از سر و ته و میان و 

شرکت  کدام  را  جدید  بنای  این  که  بدهند  صراحت  و 
خصوصی اعمار می کند یا مراکز ساختمان چی دولتی کار 

اعمار آن را پیش می برد.
شهرداری کابل هم چنین باید وضاحت بدهد که به جای 
با همان  را  پارک جدید  ویران شده، سینما  پارِک  سینما 
اعمار  بهانه ی  به  اعمار می کند و  شکل و  شمایل اصلی 
آن  طبقه ی  یک  که  نمی سازد  بلندمنزلی  پارک،  سینما 
قدرت مندان  میان  در  طبقه هایش  دیگر  و  باشد  سینما 

آزمند و منفعت طلب تقسیم شود. 
می خواهد  دروغین  دالیل  ارایه ی  با  کابل  شهرداری  اگر 
بگوید که مراکز ساختمانی دولتی قادر نیست کار اعمار 
ساختمان جدید سینمای قدیمی پارک را به انجام برساند، 
توانست قصر  مراکز ساختمانی دولتی که  باید  گفت که 
داراالمان و دیگر بناهای پارینه را ترمیم و بازسازی کند به 

راحتی می تواند سینمای پارک را هم اعمار کند.
امیدوارم شهرداری کابل چشم هایش را بگشاید و پیش بینی 
کند که اگر مردم امروز نتوانستند در برابر قاتالن سینما 
غاصبان  یخن  به  دور،  نه چندان  فردای  بایستند،  پارک 

هنرستیزش دست می اندازند.

عزیز و گرامی ام مرحوم »مجاهد کاکر« پیش از دیدنش، از 
استعداد، خوبی ها و معصومیت او برایم گفته بود و در مورد 
نشنیده  کم  کاکر  از  نیز  ارزش مدارش  و  نجیب  خانواده ی 
بودم. بیش از سه سال کارکردن در یک اتاق، سبب شد که 
ویژه گی های منحصر به فرد او را شناسایی کنم. از نظر من 
با تمام هم کارانم در طلوع نیوز که برای همه ی شان  یما 
حرمت قایلم، هم در حوزه ی کار و هم در حوزه ی اخالق، 
از گستاخی و  اثری  با وجود شهرت زیادش،  بود.  متفاوت 
خودبزرگ بینی و  تکبر در او دیده نمی شد. عشقش به کار 
رسانه و اطالع رسانی به مردم، به تمام دوستان و هم کارانش 
روشن بود و هرگز توقع دریافت تشویق و پاداش نداشت. او 
انسان فوق العاده نجیب، صاحب قناعت، با مناعت طبع باال و 
پابند به موازین دینی و سرشار از احساس میهن پرستی بود. 
در تمام موارد از شعر و تاریخ و ادبیات تا جامعه شناسی و 
سیاست، معلومات زیادی داشت و همواره به هم کارانی که از 
او نظر می خواستند، با فروتنی و مهربانی کمک می کرد. یما 
عالوه بر این که هم کار بسیار خاص بود، دوست آگاه، روشن 
ضمیر و قابل اعتماد نیز بود. در مرور خاطرات گذشته ام، حتا 
یک خاطره ی ناخوشایند و بد در رابطه با او نمی یابم. هرچند 
اقلیت انگشت شمار که بغض و حسد داشتند و دارند، هم در 
زمان زنده گی کوتاه اش و هم پس از رفتنش، سعی کردند 
او  به  غیرواقعی  و  ناعادالنه  تهمت های  و  ناروا  صفت های 
نسبت دهند تا از میزان محبوبیت اجتماعی او بکاهند؛ اما از 
آن جایی که یما را از نزدیک می شناسم، به خوبی می دانم که 
او از تمام زشتی ها و تهمت ها مبرا و صاحب روح بزرگ بود. 
به رسم سپاس گزاری و قدردانی از این انسان آزاده سرشت 
و نیکومرام، دست پدر و مادری که با هزاران مشقت چنین 
فرزند برومند و درست کردار تربیه و به جامعه تقدیم کرد را 
می بوسم و از آن ها صمیمانه و خالصانه متشکر و ممنونم. به 
یقین یما سیاووش عزیز، اولین و یا آخرین قربانی هیوالی 
نفرت انگیز جنگ نخواهد بود و این چرخه ی خون خوار تا روز 
آگاهی جمعی ملت، با تأسف ادامه خواهد داشت و جوانان 
و نخبه گان زیادی را به کام مرگ خواهد کشید؛ اما پس از 
شب پر خون، در روزگار نه چندان دوِر رهایی و بیداری، نام 
آزادی خواهان و آزاده گاِن ما، مانند خورشید خجسته و غیر 
قابل انکار تا همیشه ی تاریخ این سرزمین، جاویدان و زرین 

خواهد درخشید و آنان را هرگز مرگی نخواهد بود. 
سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز 

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

گل نور بهمن

رویینا شهابی

در دهه ی شصت خورشیدی، رفتن به سینما نوعی فضیلت محسوب می شد. افراد درس خوانده و اهل دانش و هنر تماشاچیان اصلی سینما و تیاتر بودند. 
کابل ننداری هیچ روزی خالی از نمایش و تماشاگر نبود. هنر به ویژه هنِر هفتم در آن روزگار مرتبه و حرمتی داشت و سینما و تیاتر مانند کتاب و ورزش 

کام تماشاچیان بی شماری را در سینماهای کابل و دیگر شهرهای افغانستان شیرین می کرد. در آن سال های تلخ و شیرین، مردم به اندازه ی امروز، تلخ کام و 
سوگوار نبودند و از شکوفه و لبخند مانند امروز نمی ترسیدند و دوری نمی جستند و هر ریسمان ابلقی را مار نمی انگاشتند.


