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۱۳۴ غیرنظامی در کم تر از یک ماه 
اخیر قربانی شده اند
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وزارت امور داخله پس از درگیری های شدید در هلمند و قندهار، شمار تلفات 
غیرنظامی در کم تر از یک ماه گذشته را اعالم کرد. بر اساس آمارهای این وزارت، 
و حدود ۳۰۰  طالبان کشته  گروه  در جریان حمالت  غیرنظامی  از ۱۰۰  بیش 
غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. بدین ترتیب، آمارها نشان می دهد که درگیری ها 
میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در نقاط مختلف کشور هم چنان ادامه یافته 
است. وزارت امور داخله هم چنان می گوید که دست کم۷۰ فرمانده گروه طالبان 
در درگیری های هلمند و قندهار کشته شده اند. به گفته مسووالن، جنگ جویان 
و  داشته اند  اساسی  نقش  والیت  دو  این  اخیر  درگیری های  در  نیز  پاکستانی 
به آن سوی خط فرضی دیورند  شواهدی نشان می دهد که اجساد جنگ جویان 

انتقال یافته است.
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تشدید جنگ و خشونت؛ سفر عمران خان به کابل؛ پاکستان به دنبال چیست؟
گروه طالبان به دنبال چیست؟ کدورت و دشمنی میان افغانستان و پاکستان تاریخ دیرینه دارد. این دشمنی و کینه ی افغانستان با پاکستان همزمان با شکل گیری جمهوری 

اسالمی پاکستان )۱۹۴۷( آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. این دشمنی و کدورت همچنان بر هر دو کشور زخم وارد می کند و شهروندان هر دو 
کشور را گاه و ناگاه سوگوار می سازد. افغانستان با شکل گیری پاکستان به عنوان واحد سیاسی جدید از اول مخالف بود.

به دنبال بازداشت غالم حضرت مشفق شهردار هرات، به 
همراه برخی مقام ارشد شهرداری به اتهام دست داشتن 
در فساد اداری، حدود ۲۰ روز می شود که در نبود شهردار، 
به  معاون شهردار و وارسی کننده شهرداری، شهر هرات 
حال خود رها شده است. بورد مشورتی شهرداری هرات، از 
انتقال پول انکشافی این اداره به »بودجه ذخیره ای« ابراز 
نگرانی می کند و می گوید که به دلیل نبود شهردار، کسی 

صالحیت امضا برای...
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شهر بی شهردار؛
پروژه های انکشافی شهر هرات 

احتماالً متوقف می شود

زمان تعطیالت زمستانی مکاتب مناطق سردسیر اعالم شد

زمان  فیصله ای  طی  معارف  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
در  خصوصی  و  دولتی  مکاتب  زمستانی  تعطیالت 

مناطق سردسیر کشور را مشخص کرد.
عقرب  بیست وپنجم  یک شنبه،  روز  فیصله  این 
صادر شده است و براساس آن، تمام صنف های اول 
قوس  ماه  اول  از  سردسیر  مناطق  مکاتب  تا ششم 

تعطیل می شود.
طبق این فیصله، تمام صنف های هفتم تا دوازدهم 
مکاتب مناطق سردسیر از ۱۵ قوس تعطیل می شود، 
اما صنف های اول تا دوازدهم مکاتب مناطق نهایت 

سردسیر تعطیلی شان از اول قوس آغاز خواهد شد.
قرار است آزمون ساالنه مکاتب در شروع سال ۱۴۰۰ 

خورشیدی گرفته  شود.
لیال سامانی، رییس نشرات وزارت معارف در صحبت 
با روزنامه ۸صبح گفت که این فیصله از سوی رهبری 

روند  متضررشدن  از  جلوگیری  برای  معارف  وزارت 
درنظرداشت  با  تعلیمی   ۱۴۰۰ سال  در  آموزش 

سردی هوا، ریزش برف و باران گرفته شده است.
وزارت معارف به معلمان هدایت داده است که پیش 
از رخصتی زمستانی به دانش آموزان وظیفه دهند تا 
در روزهای رخصتی درس های خوانده شده را تکرار 

کنند و برای آزمون پایان سال آماده گی بگیرند.
قرار است امتحان پایان سال در شروع سال ۱۴۰۰ 
و  می شود  محاسبه   ۱۰۰ از  نمره  و  شود  گرفته 
شده  خوانده  درس های  از  نیز  امتحان  سوال های 

ترتیب خواهد شد.
عموم  بر  فیصله  این  که  است  گفته  معارف  وزارت 
اجرا  قابل  دارالحفاظ ها  و  غیردولتی  دولتی،  مکاتب 

است.
سال  اول  ماه  پنج  مکاتب  که  است  حالی  در  این 
انتشار ویروس  از  برای جلوگیری  را  تعلیمی  جاری 

کرونا تعطیل بود.
دوازدهم  تا  یازدهم  صنف های  حضوری  درس های 
مکاتب  دوازدهم  تا  اول  دولتی و صنف های  مکاتب 

دولتی در اول سنبله شروع شد.
تا  اول  به دنبال آن، درس های حضوری صنف های 
دوازدهم  در  سردسیر  مناطق  دولتی  مکاتب  دهم 

میزان، آغاز 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. تمام خدمات ذکر شده رایگان می باشد. 
شما می توانید برای معلومات بیش تر از طریق شماره ی رایگان ۵۵۸۸، واتس اپ، وایبر، 
الی   شنبه  ظهر  از  بعد   ۴ الی  صبح   ۸ ساعت  از  ایمیل  و  مسنجر  فیس بوک  اسکایپ، 

چهارشنبه با ما تماس بگیرد. 
آدرس: واصل آباد، عقب فابریکه جنگلک گذشته از باغ بابر، ناحیه ۷ کابل افغانستان.

شماره ی رایگان: ۵۵۸۸ 
شماره ی واتس اپ و وایبر: ۰۷۹۹۵۹۹۸۹۸

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

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

مرکز معلومات مهاجرت )MRC( چیست؟

آفات طبیعی هفت میلیون نفر 
را تهدید می کند

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

زمستان زودهنگام؛



دانشگاه های  استاد  صدها  کابل:  ۸صبح، 
بین المللی با قربانیان حمله بر نهادهای آموزشی، 

از جمله دانشگاه کابل اعالم همبسته گی کردند.
نفر  این استادان دانشگاه که شمارشان به ۳۲۳ 
می رسد، زیر نام »دانش پژوهان بین المللی دارنده 
خواستار  و  کردند  امضا  بیانیه ای  پای  در  امضا« 

تامین حق امنیت و آموزش در کشور شدند.
چامسکی  نوام  مجمع،  این  اعضای  میان  در 
زبان شناس و فلیسوف امریکایی، داریوش آشوری، 
نویسنده ایرانی و برخی دیگر از افغان ها نیز حضور 

دارند.
این دانشگاهیان با یادآوری از حمله بر آموزشگاه 
بر  اخیر  حمالت  کابل،  دانشگاه  و  دانش  کوثر 
اعضای هیأت علمی  و  دانش آموزان، دانشجویان 
»وحشیانه«  را  آن  و  نکوهش  را  افغانستان  در 

عنوان کرده اند.
به گفته آنان، دانش آموزان، دانشجویان و استادان 
از  ترس  و  تهدید  گونه  هیچ  بدون  باید  دانشگاه 
آموزش های شان اطمینان حاصل کنند و در یک 
محیط محافظت شده و امن کاری، روند مطالعه و 

یادگیری را ادامه دهند.
متحده  ایاالت  افغانستان،  دولت  از  مجمع  این 
منطقه،  کشورهای  اروپا،   اتحادیه  امریکا، 
ملل  سازمان  ویژه  به  بین المللی،  سازمان های 
خواسته  جهانی  همکاری های  سازمان  و  متحد 
است که از نفوذشان برای زیر پی گرد قرار دادن 

عامالن این رویدادها استفاده کنند.
افزون بر این، مجمع دانش پژوهان بین المللی از 
اقدامات  که  است  خواسته  سازمان ها  و  کشورها 
نهادهای  همه  از  محافظت  برای  را  مشخص 

۸صبح، کابل: امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
کابل  که  است  کرده  اعالم  بار  این  جمهوری 

ننداری را از حالت کنونی اش بیرون می کند.
صالح روز یک شنبه، بیست وپنجم عقرب در ذیل 
در  یادداشتی  در   »۶:۳۰« جلسات  فیصله های 
سال ها  ننداری  کابل  است،  نوشته  فیس بوکش 

است که »بی کاره و باطل« مانده است.
درباره  که  است  کرده  نظرخواهی  مردم  از  او 
سرنوشت کابل ننداری دیدگاه های شان را مطرح 

کنند.
معاون اول ریاست جمهوری تأکید کرده است که 
براساس نظریات مردم کابل ننداری را از حالت 

کنونی اش بیرون می کند.
کابل ننداری در سال ۱۳۴۳ در زمان ظاهرشاه 
در پنج طبقه ساخته شد . این سالن نمایش تیاتر 
در آن زمان »دومین سالن تیاتر« در سطح آسیا 

آموزشی کشور روی دست گیرند.
در ادامه گفته شده است که باید طرف های درگیر 
ژنو  کنوانسیون  از  که  شوند  داده  قرار  فشار  زیر 
پیروی کنند و به زنده گی غیرنظامیان در جریان 

جنگ احترام بگذارند.
این مجمع تصریح کرده است که باید همه منابع 
حمایت از افراط گرایی در کشور تشخیص شده و 

از توقف آن اطمینان داده شود.
کار  خواستار  هم چنان  بین المللی  پژوهش گران 
سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی برای حفظ 
امنیت نهادهای آموزشی شده و تاکید کرده اند که 
حق آموزش و امنیت دانش آموزان، دانش جویان 
در  فوری«  »اقدام  عنوان  به  دانشگاه  استادان  و 

مذاکرات صلح دوحه مطرح شود.
و  کابل  دانشگاه  بر  حمالت  که  است  گفتنی 
از  موجی  با  دانش،  کوثر  آموزشی  آموزشگاه 

انتقادها روبه رو شده است.
در حمله تهاجمی بر دانشگاه کابل، ۲۲ تن کشته 
و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند. بیش تر قربانیان را 

دانشجویان تشکل می داد.
در نتیجه حمله انتحاری در مرکز آموزشی کوثر 
تن زخمی  از ۵۰  بیش  و  تن کشته  دانش، ۲۷ 

شدند.
این  این دست داشتن در  از  گروه طالبان پیش 

رویدادها را رد کرده بودند.
حکومت اما تصریح کرده ست که این حمالت از 
سوی گروه طالبان و شبکه حقانی سازمان دهی و 

انجام شده است.
امنیت ملی روز گذشته اعالم کرد که طراح این دو 

حمله را بازداشت کرده است.

بود، اما حاال به یک ویرانه مبدل شده است. در 
حال حاضر بخش های بیش تر کابل ننداری ویران 

و نمایش تیاتر در آن تعطیل است
کار بازسازی »کابل ننداری« یگانه سالن نمایش 
تیاتر در کابل، از چندین سال به این سو متوقف 
است. هرچند کاربازسازی آن در گذشته با یک 
شرکت خصوصی قرارداد شده بود، اما عملی نشد.
مشاور  مرتضوی،  شاه حسین  حال،  همین  در 
با  که  است  گفته  غنی  جمهور  رییس  فرهنگی 
باید  بار  این  سینماپارک،  درباره  اقدام  از  درس 
تیاتر و  امور فرهنگی، سینمایی،  متولیان اصلی 

هنر طرح های مکتوب شان را ارائه کنند.
به  را  سینماپارک  این  از  پیش  کابل  شهرداری 
دستور امراهلل صالح در نزدهم عقرب شب هنگام 
تخریب کرد. هرچند بسیاری از اهالی فرهنگ و 

سینما به آن معترض بودند.

 

بارش بی وقفه ی برف و باران برای دست کم ۴۰ ساعت در شهر کابل، نظم 
زنده گی عمومی را به هم ریخت. ترافیک در بسیاری از جاده های عمومی، 
مختل شد. مردم ساعت ها در راه بندی های ناشی از این وضعیت، وسط 
جاده ها ماندند. اما در بسیاری از جاده ها که دچار آب گرفته گی شده بود، 
خبری از فعالیت ماموران شهرداری نبود. به همین شکل، پولیس ترافیک 
هم به ندرت به چشم می خورد و آن هم تنها در چهارراهی های بزرگ. 
مردم در بین الی و لوش و آب باران به حال خود رها شده بودند و نشانی 

از دست یاری دولت نبود. 
امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در روز دوم بارش برف و 
باران در جلسه ی ساعت شس ونیم )روز یک شنبه/ ۲۵ عقرب(، اعالم کرد 
که مشکل آب گرفته گی کابل به شهرداری ربطی ندارد. او با اشاره به یکی 
دو نقطه از تمام نقاط آسیب دیده در شهر کابل، ساخت وساز وزارت های 
دفاع و داخله را عامل آب گرفته گی در این نقاط معرفی کرد. صالح وعده 

کرده است که مشکل آب روها در این نقاط را در آینده حل خواهد کرد.
شهرداری کابل نیز در روز دوم بارنده گی ها، شروع کرد به توصیه ی مردم 
برای رعایت فرهنگ شهرنشینی و صدور اخطاریه برای مجازات آن ها در 
صورت سرپیچی از این توصیه ها. این نهاد در روز نخست بارنده گی ها، تنها 
چند قطعه عکس از ماموران شهرداری و موترهای آب کش را همه گانی 
بودند.  جاده ها  آب  تخلیه ی  و  آب روها  از  الی کشی  مصروف  که  کرد 
شهرداری در اخطاریه های خود هیچ تقصیری را به گردن  نگرفت و ُکل 

کاسه و کوزه را بر سر مردم شکست.
شهرنشینی  فرهنگ  به  نسبت  مواردی  در  مردم  که  نیست  تردیدی 
بی توجهی کرده اند. البته در مواردی تقصیری هم نداشته اند. شهرداری، 
مردم را به این دلیل مقصر دانسته است که به زعم این نهاد، خاک روبه ها 
و اشغال ها را داخل آب روها ریخته اند و این کار باعث انسداد آب روها شده 
تبرئه ی شهرداری  باعث  اما نمی تواند  این استدالل درست است؛  است. 
شود. شهرداری مسوولیت دارد که در جاهایی که نیازی به زباله دانی است، 
زباله دانی جابه جا کند. هم چنان این نهاد مسوولیت دارد که زباله دانی ها را 
به موقع تخلیه و مردم را به استفاده از آن ترغیب و هدایت کند. متأسفانه 
این مسوولیت ها به درستی ادا نشده است. از این رو، شکستن ُکل کاسه و 
کوزه بر سر مردم یک کار نادرست، سبک سرانه و نوعی گریز از مسوولیت 

است.
در مواردی، آب روها معیاری نیست. در ساخت آب روها، بدترین اتفاقات 
ممکن پیش بینی نشده است. بیش تر آب روها تنها برای شرایط عادی اعمار 
شده است. زمانی که باران به صورت سیل آسا و یا بدون وقفه برای مدت 
طوالنی می بارد، آب روها سرریز می شود و آب باران وارد کوچه ها و جاده ها 
می شود. در بروز چنین حالتی، مردم مقصر نیستند؛ بلکه شهرداری مقصر 

است که نتوانسته است کارش را به صورت درست انجام دهد. 
از همه مهم تر شهرداری مسوول پاک کاری جویچه ها، آب روها، کانال ها 
و در مجموع تنظیف شهر است. ماموران شهرداری پیش از بارش برف و 
باران کجا بودند که آب روها و جویچه ها را از الی و لوش و کثافات تخلیه 

نکردند؟ این پرسشی است که شهرداری باید به آن پاسخ بدهد.
که  است  دیگری  مشکل  زورمندان،  توسط  آب روها  و  پیاده روها  غصب 
بارنده گی دردسرساز می شود. ماموران شهرداری  هر سال در فصل های 
و پولیس که مسوول جلوگیری از غصب این ساحات اند به وظیفه خود 
عمل نکرده اند. مردم عام در این زمینه نه مقصر هستند و نه خط  و نشان 
کشیدن برای آن ها، کار درستی است. مقصر این وضعیت، شهرداری و 

پولیس است که نتوانسته اند به وظایف شان عمل کنند.
یاد  به  زمانی  تنها  آن  مشکالت  و  شهری  نظم  و  کابل  شهر  متأسفانه، 
مسووالن می افتد که دیگر دیر شده است و حوادث رخ داده است. زمستان 
این  و رفت  آمد  و می رود.  و هر سال می آید  است  رویداد طبیعی  یک 
فصل با تمام خوبی ها و بدی هایش، رویدادی غیرمترقبه، غافل گیرکننده و 
غیرقابل پیش بینی نیست. همین آقایانی که حاال به فکر مشکالت آب روها 
و کانالیزاسیون شهری افتاده اند و مردم را مقصر این مشکالت می دانند، تا 
یک ماه پیش کجا بودند؟ چرا پیش بینی نکرده بودند که با بارش سنگین 
برف و باران، کابل زیر آب خواهد رفت؟ چرا یک ماه پیش برای رفع این 

مشکالت دست به کار نشدند؟
واقعیت تلخ این است که فرهنگ پیش گیری از حوادث قابل کنترل تا 
هنوز در ادارات دولتی جا نیفتاده است. با وجودی که اداره ی هواشناسی 
کشور از بارش سنگین باران و جاری شدن سیل در بعضی از والیات از 
این هشدار  به  اما گوشی  کابل  بود، شهرداری  داده  کابل هشدار  جمله 
نسپرده بود. اگر این هشدار جدی گرفته می شد و شهرداری با روی کرد 
پیش گیرانه وارد اقدام می شد، شاید جاده های کابل زیر آب نمی رفت. نظم 
ترافیکی در پی این آب گرفته گی هم مختل نمی شد و مردم نیز دهن به 
دشنام و انتقاد در برابر دولت نمی گشودند. اما به دلیل آن که ادارات دولتی، 
به ویژه شهرداری و چند اداره ی دیگر به اقدامات غیرموثر واکنشی عادت 

کرده اند، پیش از شروع باران هیچ تکانی به خود ندادند و کاری نکردند.
کابل، شهری است که استعداد جذب آب باران در آن بسیار کم است. 
شهرداری با درک این واقعیت باید به صورت پیوسته از آب روها و کانال های 
آب در این شهر نظارت کند. در شرایطی که هشدار بارش سنگین داده 
می شود، باید در حالت آماده باش کامل درآید و نسبت به حوادث به موقع 
واکنش نشان دهد. به جای انداختن بار تمام گناه ها بر دوش مردم، بهتر 
است آن ها را هدایت و راهنمایی کند. هم چنان تسهیالت و امکانات الزم 
را فراهم کند که مردم دیگر مجبور نشوند که خاک روبه ها و اشغال ها را 
در آب روها بیندازند؛ بلکه باید مستقیم به زباله دانی بفرستند. این کارها 
زمانی ممکن خواهد شد که مسووالن امور به صورت قاطع تصمیم بگیرند 
که کهنه کتاب واکنش فصلی به حوادث را بسته کنند و در تمام فصول 
سرگرم کار برای بهبود شهری باشند که هر سال زیر آب می رود و زنده گی 

عمومی در آن مختل می شود.

کهنه کتاب واکنش فصلی 
به حوادث را ببندید
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حمله بر نهادهای آموزشی؛ 

نوام چامسکی و صدها دانشگاهی دیگر 
خواستار تامین حق امنیت و آموزش 

در افغانستان شدند

کابل ادعای ارتش 
پاکستان درباره استفاده از 
خاک افغانستان را علیه 

این کشور رد کرد

صالح: 
»کابل ننداری« را از حالت کنونی بیرون می کنیم

 ۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه ادعای ارتش 
افغانستان  خاک  از  استفاده  بر  مبنی  پاکستان 
علیه این کشور را به شدت رد کرد و بی اساس 

خواند.
دولت افغانستان برای بررسی برخی از ادعاهای 
با صالحیت  پاکستان، خواستار تشکیل هیأتی 
براساس  امنیت  شورای  سوی  از  بین المللی 
امنیت  و شورای  عمومی  اجالس  قطع نامه های 
با  مبارزه  به  پیوند  در  متحد  ملل  سازمان 

تروریسم شده است.
شنبه،  روز  پاکستان  ارتش  سخنگوی 
بیست وچهارم عقرب در یک نشست خبری که 
شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان 
نیز حضور داشت، ادعا کرده است که گویا برخی 
از دپیلماتان هندی مقیم کابل برخی حمالت در 

پاکستان را طراحی می کنند.
برگزار  گذشته  روز  که  خبری  نشست  این  در 
شد، هند به تشویق و حمایت تروریسم از سوی 

پاکستان متهم شد.
یک شنبه،  روز  که  خارجه  وزارت  اعالمیه  در 
که  است  آمده  شد،  نشر  عقرب  بیست وپنجم 
دولت افغانستان به صراحت اعالم می کند که به 
عنوان قربانی اصلی تروریسم، به سیاست مبارزه 
علیه همه انواع این پدیده بدون تفکیک، متعهد 

است.
افغانستان  تأکید کرده است که  وزارت خارجه 
برای  خاکش  از  که  نمی دهد  اجازه  هرگز 
دیگر«  کشورهای  علیه  تخریبی  »فعالیت های 

استفاده شود.
اولویت  مهم ترین  خارجه،  وزارت  اعالمیه  در 
سیاست خارجی دولت همکاری های منطقه ای 
و بین المللی بر مبنای منافع مشترک به ویژه در 

امر مبارزه با تروریسم تعریف شده است.
وزارت خارجه افزوده است که افغانستان تالش 
می کند تا بتواند از این طریق، در تأمین امنیت و 

رفاه اقتصادی منطقه نقش موثر بازی کند.
گفته  هم چنان  خارجه  امور  وزارت  اعالمیه  در 
ویدیوی  دقیق  بررسی  از  پس  که  است  شده 
ارتش  سخنگوی  افتخار،  بابر  خبری  نشست 
پاکستان، ادعای او را مبنی بر دست داشتن ملک 
)فریدون خان( مهمند از سران قومی ننگرهار در 
حمالت تروریستی به دانشگاه زراعت پیشاور را 

نیز رد می کند.
کابل تأکید کرده است که به عنوان بزرگ ترین 
تالش های  هم آهنگ سازی  بر  تروریسم،  قربانی 
تروریسم،  بر  مشترک  مبارزه  برای  جهانی 
گروه های  پناه گاه های  و  تجهیز  تمویل،  منابع 

تروریستی ادامه خواهد داد.
این  وزارت خارجه هم چنان گفته است که در 
کشورهای  همه  همکاری های  و  تعهد  از  راستا 
جهان و منطقه به شمول پاکستان در چارچوب 
و  استقبال  چندجانبه  و  دوجانبه  همکاری های 

حمایت می کند.
حقایق،  روشن شدن  برای  افغانستان  دولت 
خواستار تشکیل هیأتی با صالحیت بین المللی 
قطع نامه های  براساس  امنیت  شورای  سوی  از 
اجالس عمومی و شورای امنیت ملی متحد در 

پیوند به مبارزه با تروریسم شده است.
وزارت خارجه گفته است که این هیأت حمالت 
و عامالن تروریسم را در خاک افغانستان و ادعای 
دولت پاکستان را مورد بررسی جدی و مسووالنه 

قرار دهد.
ادعای ارتش پاکستان در حالی مطرح شده است 
که قرار است عمران خان، نخست وزیر پاکستان 

از افغانستان بازدید کند.
گفته  موضوع  این  به  اشاره  با  خارجه  وزارت 
است، در حالی که برای سفر عمران خان آماده 
می گیرد، انتظار می رفت پاکستان مسایل مورد 
راهکارهای  طریق  از  را  بحث«  قابل  و  »عالقه 

موجود مطرح کند.



رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت 
 ۲۵ که  می گوید  حوادث  به 
زمستان  فصل  در  والیت 
ناشی  تهدیدات  با  رو  پیش 
به  مرتبط  طبیعی  حوادث  از 
است.  روبه رو  باران  و  برف  بارش 
وزارت،  این  معلومات  اساس  بر 
رژیم برف باری به دلیل تغییرات اقلیمی، دچار دگرگونی 
شده و یک ماه پیش، نسبت به سال های گذشته، آغاز 
شده است. این امر سبب نگرانی از بروز حوادث طبیعی، 
و  زلزله  وقوع  سیالب،  شدن  سرازیر  راه ها،  بسته شدن 
وزارت  در  است. مسووالن  برف کوچ شده  و  کوه  لغزش 
آماده گی ها  از  اما  حوادث  به  رسیده  گی  امور  در  دولت 
برای پیش گیری از خطرات احتمالی حوادث طبیعی خبر 
می کند. مسووالن این وزارت می افزایند که در زمستان 
از هفت میلیون نفر زیر تهدید خطرات  پیش رو بیش 
حوادث طبیعی قرار دارند. به گفته مسووالن این وزارت، 
برای رسیده گی به مشکالت این طیف از شهروندان، بیش 
است.  گرفته شده  نظر  در  بودجه  افغانی  میلیارد  دو  از 
هم زمان با این وزارت  فواید عامه نیز از آماده گی اش برای 
پیش گیری از بسته شدن راه های مواصالتی خبر می دهد. 
این وزارت  می گویند که در صورت بسته  مسووالن در 
شدن راه های مواصالتی، آماده اند که بیش از هشت هزار 

کیلومتر سرک را پاک سازی کنند.
امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  احمدتمیم 
رسیده گی به حوادث طبیعی، روز یک شنبه، ۲۵ عقرب 
آسیب شناسی هایی  نتیجه  ی  در  وزارت  این  که  گفت 
که انجام داده است، ۲۵ والیت را از جمله والیت های 
والیت های  از  او  است.  کرده  شناسایی  آسیب پذیر 
بادغیس،  پروان،  بدخشان،  نورستان،  غور،  دایکندی، 
تخار،  سرپل،  سمنگان،  بغالن،  کندز،  جوزجان، 
فاریاب، ارزگان، هرات، غزنی، پنجشیر، پکتیا، خوست، 
والیت های  عنوان  به  لوگر  و  پکتیکا  میدان وردک، 
آسیب پذیر در مقابل حوادث طبیعی، چون وقوع زلزله، 
لغزش زمین، برف کوچ و سرازیر شدن سیالب یاد کرد. 
با این حال وی تصریح کرد که از این میان، والیت های 
و  بادغیس  پروان،  بدخشان،  نورستان،  غور،  دایکندی، 
جوزجان از جمله والیت هایی است که زیر تهدید بلند 
قرار دارد. به همین ترتیب به گفته عظیمی، والیت های 
نورستان ، کندز، بغالن، سمنگان، سرپل، تخار، فاریاب، 
ارزگان، هرات، غزنی، پنجشیر در رده ها ی بعدی تهدید 
قرار دارند. افزون بر این، آقای عظیمی به روزنامه ۸صبح 
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را  دهات  و  ولسوالی  مواصالتی  راه های  دهات،  انکشاف 
این همه سخنگوی وزارت دولت  با  پاک سازی می کند. 
اساس  بر  که  کرد  بیان  حوادث  به  رسیده گی  امور  در 
فصل  در  بارنده گی  میزان  شده،  انجام  که  ارزیابی هایی 
پیش رو در مقایسه با سال گذشته پایین است و در عین 
حال پیش گویی های این وزارت نشان می دهد که میزان 

حرارت در فصل پیش رو باال است. 
اشرف حق شناس، معاون سخنگوی وزارت فواید عامه نیز 
بیان کرد که بر اساس آسیب شناسی ای که این وزارت 
انجام داده است، ۳۱۷ نقطه را از جمله نقاط آسیب پذیر 
در ۱۶ والیت شناسایی کرده است. طبق معلومات این 
بامیان،  غزنی،  والیت های  در  مواصالتی  راه های  وزارت، 
غور، دایکندی، بدخشان، میدان وردک، نورستان، پکتیکا، 
بلخ، پروان، بغالن، پنجشیر، تخار، زابل، فاریاب و سمنگان 
و در صورت ریزش سنگین  دارند  قرار  بلند  تهدید  زیر 
حال  این  با  دارد.  وجود  آن  شدن  بسته  احتمال  برف، 
معاون سخنگوی وزارت فواید عامه اظهار داشت که این 
وزارت آماده است تا بیش از هشت هزار کیلومتر سرک 
را در زمستان پیش رو پاک سازی کند. او گفت که برای 
پاک سازی راه های مواصالتی بیش از ۶۰ میلیون افغانی 
بودجه در نظر گرفته شده است. وی افزود که این وزارت 
سه  به  را  مواصالتی  راه های  سرک ها،  پاک سازی  برای 
کتگوری دسته بندی کرده است. بر اساس این کتگوری، 
راه های مواصالتی از والیات به والیات، ولسوالی به والیات 
و ولسوالی به روستاها پاک سازی می شود. او افزود که این 
راه ها توسط پرسونل ریاست حفظ و مراقبت سرک ها و 
یا پرسونل والیتی، شورای محل و شرکت های خصوصی 
پاک سازی می شود. حق شناس تصریح کرد که در قسمت 
شورا های  با  روستاها  با  ولسوالی ها  راه های  پاک سازی 
محل قرارداد شده که به این ترتیب، راه هایی که به دلیل 
محل  افراد  توسط  می شود،  بسته  باران  و  برف  ریزش 

پاک سازی شود تا زمینه ی اشتغال برای باشنده گان محل 
نیز فراهم شود. وی اما در قسمت پاک سازی شاهراه ها 
گفت که با شرکت های خصوصی قرار داد می شود، زیرا 
برای پاک سازی راه های مواصالتی والیات به والیات به 

نیروی بشری و امکانات بیش تر نیاز است.
درباره  عامه  فواید  وزارت  سخنگوی  حال  همین  در 
یک  سرک،  این  پاک سازی  برای  که  گفت  سالنگ ها 
در  که  پرسونلی  گفت  او  دارد.  وجود  جداگانه  ریاست 
می کنند.  کار  شیفت  دو  در  شده اند،  موظف  سالنگ ها 
قسمت  در  ریاست  این  که  زمانی  عین  در  او  گفته  به 
پاک سازی آن کار می کند، درباره آب وهوا به شهروندان 
نیز اطالع رسانی می کند. با این حال وی بیان کرد، که در 
سالنگ ها خانه های ایمنی نیز ایجاد شده و در صورتی 
که راه بسته می شود، این خانه ها در اختیار شهروندان 
در  دولت  وزارت  این  از  پیش  می گیرند.  قرار  عابرین  و 
سالنگ  در  که  بود  گفته  حوادث  به  رسیده گی  امور 
شمالی و جنوبی دو کلنیک سیار نیز ایجاد شده است 
تا به مسافرانی که در راه دچار مشکالت صحی می شوند، 
رسیده گی کنند. در ضمن این وزارت افزوده بود که ۱۴ 
اتاق در سالنگ ها ایجاد شده که می تواند یک هزار و ۵۰۰ 

نفر را جابه جا کند. 
سالنگ یکی از شاهراه های مهم و استراتژیک کشور است. 
این شاهراه والیت های شرق، جنوب و جنوب غرب کشور 
را با والیت های شمالی وصل می کند. این شاه هراه از جمله 
پر ترددترین راه های مواصالتی در سطح کشور است. با 
شهروندان  از  عامه  فواید  وزارت  سخنگوی  همه،  این 
خواست که در هنگام سفر از یک والیت به والیت دیگر 
در فصل زمستان، نکات ایمنی را رعایت کنند و وسایل و 

تجهزات زمستانی با خودشان داشته باشند.
و  بی جاشده گان  اکثر  که  است  گفتنی  حال  عین  در 
جدی  خطر  با  زمستان  فصل  در  نیز  عودت کننده گان 
سرما روبه رو است. وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 
خانواده  هزار   ۳۰۰ حدود  جاری  سال  در  که  می گوید 
به دلیل جنگ  این خانواده ها  در کشور بی جا شده که 
و خشونت از مناطق اصلی شان بی جا شده اند و یا هم از 
خارج برگشته اند. این وزارت نیز می گوید که برای کمک 
تا  این وزارت  این خانواده ها آماده گی دارد. هر چند  به 
این  برای  بودجه  نکرده است که چقدر  کنون مشخص 
زمستان  در  که  می کند  تاکید  اما  است،  نیاز  خانواده ها 
به این خانواده های نیازمند، بسته های مواد غذایی و پول 

نقد کمک می کند.
افغانستان با توجه به اقلیم ویژه ای که دارد، در سه فصل 
برف کوچ،  از  ناشی  خطرات  با  بهار  و  خزان  زمستان، 
امسال،  سیالب و لغزش زمین روبه رو است. در جریان 
چندین والیت شاهد ریزش باران و جاری شدن سیالب 
بود. این سیالب ها خسارات هنگفت مالی و جانی نیز به 

دنبال داشت.

گفت که حدود هفت میلیون نفر نیز در سراسر کشور 
زیر تهدید حوادث طبیعی چون سیالب، لغزش زمین، 
برف کوچ و زلزله قرار دارند. وی این طیف از شهروندان 
تقسیم  بندی کرد.  و سوم  اول، دوم  به سه کتگوری  را 
حوادث  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
طبیعی گفت که در کتگوری اول یک میلیون و ۲۰۰ 
نفر، در کتگوری دوم سه میلیون، و در کتگوری  هزار 
شامل  را  نفر  هزار   ۳۰۰ و  میلیون  سه  از  بیش  سوم 

می شود.
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث بیان 
کرد که با توجه به آسیب پذیر بودن این والیت ها، این 
وزارت برنامه هایی را برای جلوگیری از حوادث احتمالی 
برای  این وزارت  او  به گفته ی  روی دست گرفته است. 
طبیعی،  حوادث  احتمالی  آسیب های  از  پیش گیری 
برنامه هایی را با وزارت های احیا و انکشاف دهات و فواید 
عامه تدوین کرده است که بر اساس آن، این وزارت ها 
وزارت  این  با  راه های مواصالتی  پاک کردن  در قسمت 
همکاری می کنند. با این حال وی تصریح کرد که برای 
پیش گیری و رسیده گی به مشکالت شهروندان، حدود 
دو میلیارد و ۲۰۰ هزار افغانی را در نظر گرفته است. او 
گفت: »وجوهی که برای این والیات در نظر گرفته شده 
است، انتقال پیدا می کند، قباًل هم پول نقد را بر اساس 
مدیریت حوادث ۱۳۹۹ به والیات ارسال کردیم، هنوز هم 

باقی است و استفاده می شود.«
از جانب دیگر احمدتمیم عظیمی خاطر نشان کرد که 
برای جلوگیری از بروز حوادث طبیعی، بعضی کارهایی 
نیز صورت گرفته است. او گفت که در قسمت حوزه ی 
دریایی آمو، تحکیم کاری شده و این میزان آسیب پذیری 
را کاهش داده است. او اما در قسمت پاک کاری راه های 
مواصالتی گفت که وزارت فواید عامه راه های مواصالتی 
و  احیا  وزارت  و  والیات  به  ولسوالی  والیات،  به  والیات 

زمستان زودهنگام؛

 آفات طبیعی هفت میلیون نفر 
را تهدید می کند

الهام ظهیر

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله روز یک شنبه، بیست وپنجم در نشست خبری گفت که در جریان 2۵ روز گذشته، 134 غیرنظامی در نتیجه 
حمالت گروه طالبان کشته و 289 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته وی، گروه طالبان در این جریان بیش از 22۵ حمله، از جمله 1۵ حمله انتحاری را 
اجرا کرده است. این وزارت تصریح کرد که بیش تر قربانیان ماین های کنار جاده ای را غیرنظامیان تشکیل می دهند. بدین ترتیب، خشونت های گروه 

طالبان در جریان روزهای اخیر هم چنان ادامه یافته است.

وزارت امور داخله پس از درگیری های شدید در هلمند 
و قندهار، شمار تلفات غیرنظامی در کم تر از یک ماه 
این وزارت،  آمارهای  بر اساس  اعالم کرد.  را  گذشته 
بیش از ۱۰۰ غیرنظامی در جریان حمالت گروه طالبان 
کشته و حدود ۳۰۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. 
بدین ترتیب، آمارها نشان می دهد که درگیری ها میان 
نیروهای امنیتی و گروه طالبان در نقاط مختلف کشور 
هم چنان ادامه یافته است. وزارت امور داخله هم چنان 
در  طالبان  گروه  فرمانده  دست کم۷۰  که  می گوید 
درگیری های هلمند و قندهار کشته شده اند. به گفته 
مسووالن، جنگ جویان پاکستانی نیز در درگیری های 
اخیر این دو والیت نقش اساسی داشته اند و شواهدی 
نشان می دهد که اجساد جنگ جویان به آن سوی خط 
اما  طالبان  گروه  است.  یافته  انتقال  دیورند  فرضی 
ادعای وزارت امور داخله را رد می کند و آن را تالش 
برای روحیه دادن به نیروهای امنیتی می داند. پیش از 
این، مقامات بلندرتبه حکومتی از ادامه خشونت ها ابراز 
نگرانی کردند و گفتند که حتا رهایی زندانیان طالبان 

نیز به کاهش خشونت ها نینجامیده است.
میزان  که  می دهد  نشان  جنگ  میدان  از  آمارها 
خشونت ها در سطح کشور هم چنان بلند نگه داشته 
شده است. طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله 
روز یک شنبه، بیست وپنجم در نشست خبری گفت که 
در جریان ۲۵ روز گذشته، ۱۳۴ غیرنظامی در نتیجه 
حمالت گروه طالبان کشته و ۲۸۹ تن دیگر زخمی 
جریان  این  در  طالبان  گروه  وی،  گفته  به  شده اند. 
را  انتحاری  از جمله ۱۵ حمله  از ۲۲۵ حمله،  بیش 
بیش تر  که  تصریح کرد  وزارت  این  است.  اجرا کرده 
قربانیان ماین های کنار جاده ای را غیرنظامیان تشکیل 
می دهند. بدین ترتیب، خشونت های گروه طالبان در 

جریان روزهای اخیر هم چنان ادامه یافته است.
تلفات  درباره  جزییات  هم چنان  داخله  امور  وزارت 
طالبان در درگیری های هلمند و قندهار را همه گانی 

وزارت، ۶۵ جسد جنگ جویان طالبان به آن سوی خط 
کشته گان  که ۳۵ جسد  یافته  انتقال  دیورند  فرضی 

درگیری های قندهار را نیز شامل می شود.
بدین ترتیب، وزارت امور داخله می گوید که ۵۴ جسد 
کشته گان طالبان از میدان جنگ به هلمند، ۳۵ جسد 
به والیت فراه، ۱۳ جسد به والیت زابل و ۱۳ جسد 
گفته  به  است.  یافته  انتقال  ارزگان  والیت  به  دیگر 
این  در  طالب  از ۳۵۰ جنگ جوی  بیش  آرین،  آقای 
دو درگیری  شرکت کرده بودند. از این میان، بیش از 
۲۰۰ جنگ جوی پاکستان تنها در درگیری های هلمند 
جنگ جویان  میان  از  که  افزود  وی  یافته اند.  حضور 
با  درگیری ها  جریان  در  تن شان   ۱۵۲ پاکستانی، 
وزارت  سخنگوی  شده اند.  کشته  امنیتی  نیروهای 
امور داخله گفت که هدف طالبان در این درگیری ها، 
پیش روی در هلمند و قندهار بوده است، اما این گروه 
پس از درگیری ها عقب نشینی کرده است. وی تصریح 
کرد که حتا بخشی از اجساد جنگ جویان طالبان در 

میدان های نبرد باقی مانده است.
گروه طالبان اما ادعای وزارت امور داخله را رد می کند. 
گروه  این  سخنگوی  احمدی،  محمدیوسف  قاری 
افزود که در جریان درگیری های هلمند و قندهار به 
نیروهای امنیتی تلفات سنگینی وارد شده و برخی از 
این گروه تصرف  از سوی جنگ جویان  نیز  پاسگاه ها 
جنگ جویان  تلفات  درصد  وی،  گفته  به  است.  شده 

دادن  روحیه  برای  حکومت  اما  است،   اندک  طالبان 
است.  کرده  ارایه  را  آمار  این  امنیتی  نیروهای  به 
اخیر  ماه  جریان  در  قندهار  و  هلمند  در  درگیری ها 
توافق نامه  در  تعهد  وجود  با  طالبان  و  گرفت  شدت 
حمالت  توقف  و  خشونت ها  کاهش  بر  مبنی  دوحه 
تهاجمی، حمالت گسترده ای را راه اندازی کردند. این 
موضوع سبب شده که نیروهای امنیتی نیز در جریان 
این درگیری ها مداخله کنند و مواضع طالبان را هدف 
قرار دهند. مسووالن در هلمند پیش از این نیز گفته 
بودند که بیش از ۳۰۰ جنگ جوی طالب در جریان 
درگیری های این والیت کشته شده اند که بخشی از 

آن را جنگ جویان پاکستانی تشکیل می دهد.
بدین ترتیب سطح خشونت ها در کشور هم چنان بلند 
نگه داشته شده است و همین اکنون تحرکات در حدود 
نهادهای  این،  از  پیش  است.  یافته  ادامه  والیت   ۲۰
از ۵۶۰ زندانی طالبان  بودند که بیش  امنیتی گفته 
به محض رها شدن، به میدان های جنگ برگشته اند 
و خشونت ها را افزایش داده اند. مقامات افغان به این 
باور اند که رهایی زندانیان طالبان نتیجه مطلوبی در 
پی نداشته است. گفتنی است که پیش از این، دفتر 
ویژه  سرمفتش  اداره  و  یوناما،  ملل،  سازمان  معاونت 
تلفات  آمار  نیز  سیگار،  یا  افغانستان،  بازسازی  برای 
غیرنظامیان را منتشر ساخته و از ادامه خشونت ها ابراز 

نگرانی کردند.

کرد. به گفته مسووالن در این وزارت، بیش از یک هزار 
والیت  دو  این  درگیری های  در  طالبان  جنگ جوی 
جنگ جویان  میان،  این  در  و  بودند  کرده  شرکت 
پاکستانی نیز حضور داشته اند. درگیری های هلمند در 
بیست ویکم میزان شکل گرفت و روزها ادامه یافت. بر 
اساس معلومات وزارت امور داخله، ۲۰ فرمانده گروه 
طالبان در درگیری های هلمند کشته شده اند. در میان 
این فرماندهان، رحمت اهلل، فرمانده ۱۰۰ نفر و مسوول 
ولسوالی خانشین، حبیب اهلل،  قطعه سرخ طالبان در 
فرمانده ۴۰ نفر طالبان در نادعلی، قاری محمد مشهور 
در  طالبان  قطعه سرخ  نفری  فرمانده ۵۰  به صادق، 
ولسوالی باغران و مال روزی، فرمانده گروه ۳۰ نفری 
طالبان در ولسوالی نادعلی در میان کشته گان طالبان 

حضور دارند.
فرمانده  وزارت هم چنان می گوید که حدود ۱۰  این 
غزنی  و  قندهار  ارزگان،  والیت های  از  طالبان  گروه 
شتافته  هلمند  در  گروه  این  جنگ جویان  کمک  به 
بودند که در جریان حمالت نیروهای امنیتی کشته 
 ۴۰ که  گفت  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  شده اند. 
در  درگیری ها  نتیجه  در  طالبان  گروه  دیگر  فرمانده 
محوریت  با  درگیری ها  این  شده اند.  کشته  قندهار 
طارق  گفته  به  بود.  گرفته  شکل  ارغنداب  ولسوالی 
نیز  از فرماندهان برجسته گروه طالبان  آرین، برخی 
در میان کشته  گان شامل اند. بر اساس معلومات این 

۱۳۴ غیرنظامی در کم تر از یک ماه 
اخیر قربانی شده اند

عبداالحمد حسینی 
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میان  دشمنی  و  کدورت 
تاریخ  پاکستان  و  افغانستان 
دشمنی  این  دارد.  دیرینه 
افغانستان  کینه ی  و 
با  همزمان  پاکستان  با 
اسالمی  شکل گیری جمهوری 
پاکستان )۱۹۴۷( آغاز شد و تا 
هنوز ادامه دارد. این دشمنی و کدورت همچنان بر 
هر دو کشور زخم وارد می کند و شهروندان هر دو 
کشور را گاه و ناگاه سوگوار می سازد. افغانستان با 
شکل گیری پاکستان به عنوان واحد سیاسی جدید 
از اول مخالف بود. برای همین در خزان ۱۹۴۷ در 
مستقل  پاکستان  پذیرش  به  متحد،  ملل  سازمان 
بود. همین چند وقت پیش،  داده  رد  رأی  از هند 
امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری گفت: 
»پشاور پایتخت زمستانی شاهان افغانستان بوده و 
است.« در تمام دوران حیات پاکستان، هر دو کشور 
هر وقت توانسته به دشمنان یک دیگر پناه داده و 
از دشمنان یک دیگر حمایت کرده است. جمهوری 
سابق  مجاهدین  به  پناه دادن  با  پاکستان  اسالمی 
ضد شوروی، نابودی ارتش مجهز حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان و باالخره تربیت و حمایت از طالبان 
و  بزرگ ترین  کابل،  حکومت  دوباره ی  سقوط  و 
این  افغانستان گرفت.  از  را  انتقام ها  خطرناک ترین 
کشور در ۱۹ سال پسین دست از حمایت طالبان 
نکشید و در ناکام  کردن پروسه ی حکومت سازی و 
حکومت داری در افغانستان از هیچ گونه تالشی دریغ 
دیرینه ی  تنش  اصلی  دلیل  و  ریشه  است.  نکرده 
افغانستان با پاکستان که هر روز از مردم افغانستان 

جان می ستاند، چیست؟
افغانستان،  خلق  دموکراتیک  حزب  سقوط  تا 
از  یا  افغانستان  داخل  در  سیاسی  طرف های  تمام 
پشتونستان مستقل یا از الحاق پشتون های پاکستان 
به افغانستان حمایت می کردند. پشتونستان طلبی یا 
پشتونستان خواهی هدف حکومت های داوود خان، 
حزب دموکراتیک خلق و بخش از مردم افغانستان 
خلق  دموکراتیک  حزب  اعضای  را  ادعا  این  بود. 
قبل از به قدرت رسیدن شان و در هنگامی که به 
قدرت رسیدند، همین طور بخشی از سلطنت طلبان، 
روشن فکرانی  و  مبارزان  داوود خان،  سردار محمد 
نیز  فرهنگ  صدیق  و  غبار  غالم محمد  میر  چون 
پشتونستان  الحاق  موضوع  در  می کردند.  تبلیغ 
و  روشن فکران  از  بعضی  و  حکومت  افغانستان،  به 
مبارزان، همدست و هم آواز بودند، حتا چپ گراهای 
انترناسیونالیست. تا جایی که در دهه ی چهل و پنجاه  
اعضای حزب  تمام رهبران و  و شصت خورشیدی 
پشتونستان«  »روز  در  پرچم  و  خلق  دموکراتیک 
همراه با رهبران تبعیدی ماورای دیورند، تظاهرات 

به راه می انداختند.
در دوران محمد ظاهر شاه، شخص سردار محمد 
دموکراتیک  حزب  رهبری  اعضای  و  خان  داوود 
که  دیورند  خط  سوی  آن  تبعیدی های  به  خلق، 
اغلب پشتون و تجزیه طلب و یا حداقل ضد حکومت 
پاکستان بودند، پناه می دادند. تمامی ضرورت های 
تجزیه طلبان پاکستانی که در کابل پناه داده شده 
می شد.  فراهم  کابل  حکومت های  سوی  از  بودند، 
احزاب سیاسی آشکار و مخفی آن دوران، در خط 
در  سازمانی شان  و  اساس نامه های حزبی  و  و مش 
مستقل  پشتونستان  از  خارجی  سیاست  قسمت 
سخن  افغانستان  به  ملحق شده  یا  و  پاکستان  از 
الزامیت  نوعی  روی کرد  این  واقع  در  می گفتند. 
سیاسی نیروهای سیاسی آن دوران بود. حکومت های 
کابل و بخش عظیم اعضای حزب دموکراتیک خلق، 
به خان عبدالغفار خان، رهبر پشتون های پاکستان 
دیگر  و  تداوی  مصارف  بودند.  قایل  خاص  حرمت 
مایحتاج روزانه ی او بر عهده ی حکومت ها و اعضای 
قبایل  و  اقوام  وزارت  بود.  خلق  دموکراتیک  حزب 
افغانستان هزاران جوان پشتون و بلوچ پاکستانی را 
برای تحصیل به اتحاد جماهیر شوروی می فرستاد و 
از امکانات تحصیلی که سهم فرزندان افغانستان بود، 
به آن ها بخشیده می شد. این برای آن بود که آنان 
پاکستان  از  برای جدایی طلبی  و  پاکستان  علیه  را 
ایده ی ساختن  آنان  برای  یا حداقل  و  آماده کنند 

از  پشتونستان  جداکردن  با  که  بزرگ  پشتونستان 
پاکستان میسر است را بیاموزانند.

تجزیه طلبان  و  سیاسی  مخالفان  به  پناه دادن 
مردم  از  بخشی  و  روشن فکران  مختص  پاکستانی 
حکومت های  سیاست  و  ایده  این  نبود.  افغانستان 
جمهور  رییس  سومین  کارمل،  ببرک  بود.  کابل 
زمان  از  پرچم  شاخه ی  خلق  دموکراتیک  حزب 
دانش جویی اش از مبارزات پشتون های ماورای دیورند 
در برابر حکومت پاکستان دفاع و حمایت می کرد. 
این سیاست به حدی مقدس و مبرم پنداشته می شد 
که ببرک کارمل در زمان زمام داری اش دخترش را 
به عقد یکی از جوانان پشتون انقالبی جدایی طلب 
و مخالف حکومت پاکستان به نام صفدر در آورده 
بود. این یعنی نهایت همدلی و هم نظری با مخالفان 
ببرک  فقط  این مسیر  در  پاکستان.  حکومت وقت 
حکومت  دوران  در  که  الیق  سلیمان  نبود؛  کارمل 
رسید،  قبایل  و  اقوام  وزارت  به  نجیب اهلل  داکتر 
دخترش را به عقد جمعه خان صوفی، یکی از جوانان 
پشتون انقالبی و جدایی طلب آن طرف دیورند که 
سال ها به دلیل مخالفتش با حکومت پاکستان در 

تبعید به سر می برد، در آورد.
 خانواده ی بوتو مدت ها در افغانستان بودند و هم گام 
پاکستان  حکومت  علیه  افغانستان  دولت های   با 
بوتو،  شهنواز  و  بوتو  مرتضی  می کردند.  فعالیت 
فرزندان ذوالفقار علی بوتو در کابل پناه داده شده 
آنان  کردند.  ازدواج  افغانستانی  دختران  با  و  بودند 
با  همراه  کابل،  در  اقامت شان  دوره ی  تمام  در  نیز 
فعالیت  الحق  ضیا  حکومت  علیه  افغانستان  دولت 
و مبارزه می کردند. بی نظیر بوتو در زمان حاکمیت 
کابل  به  مخفی  سفرهای  خلق  دموکراتیک  حزب 
خارجه ی  وزیر  عبدالوکیل،  روایت  براساس  داشت. 
داکتر نجیب اهلل، بی نظیر بوتو به خاطر همکاری اش 
با حکومت وقت کابل و فعالیت علیه حکومت وقت 
کابل  دولت  جانب  از  قیمتی   تحفه های  پاکستان، 

دریافت می کرد.
مداخله ی افغانستان در امور پاکستان از طریق حزب 
با خروج  بوتو،  و خانواده ی  بلوچ ها  و  عوامی  نشنل 
نیروهای شوروی پایان یافت؛ اما سربازگیری حکومت 
به  پاکستان  داخل  در  فعال  نیروهای  از  افغانستان 
اندازه ای بود که حتا بعد از خروج نیروهای شوروی 
از افغانستان، داکتر نجیب با عبدالولی، رهبر حزب 
نشنل عوامی پاکستان توافق کرده بود که همزمان با 
تکمیل خروج قوای شوروی از افغانستان، ده ها هزار 
از مردمان آن طرف خط دیورند را وارد افغانستان 
براساس  بجنگند.  پاکستان  مداخالت  علیه  تا  کند 
داکتر نجیب اهلل،  وزیر خارجه ی  روایت عبدالوکیل، 
عبدالولی برای این کار مبلغ سه میلیون دالر از داکتر 
 ۱۳۶۷ جوزای   ۱۷ در  بود.  کرده  تقاضا  نجیب اهلل 
مقداری از این پول را داکتر نجیب اهلل در لندن به 

وی سپرده بود.

افزون بر مداخالت افغانستان در امور پاکستان که 
در فوق تذکر داده شد، افغانستان از همان سال های 
نخست شکل گیری پاکستان با هستی و موجودیت 
است.  کرده  مخالفت  نقشه ی جهان  در  این کشور 
این  جغرافیای  از  بخشی  بر  همچنان  افغانستان 
خودش  قلمرو  و  زمین  آن را  و  دارد  دعوا  کشور 
کابل  کنونی  حکومت  کار  ارضی،  دعوای  می داند. 
نیست. تمام حکومت های کابل یا مرز دیورند را به 
رسمیت نشناخته و یا در موردش به سود خودشان 
دموکراتیک  حزب  مذاکرات  در  کرده اند.  سکوت 
خلق افغانستان با پاکستان )مذاکرات ژنو( یکی از 
حکومت  بود.  دیورند  موضوع خط  جنجالی،  موارد 
افغانستان در مذاکرت ژنو با پاکستان مرز دیورند را 
به رسمیت نشناخت و برای همین در متن توافق نامه 
طرفین جمله ی »سرحدات موجود شناخته شده ی 
موافقت نامه  در  است.  شده  آورده  بین المللی« 
»سرحدات یک دیگر« را ذکر کردند و آن هم به این 
از سرحدات  تعبیر متفاوت  لحاظ که هر دو طرف 

خودت داشتند. 
اما واقعیت این است که خط دیورند با اجبار تعیین 
و مشخص نشده است؛ چون این خط بین چندین 
حکومت افغانستان و هند بریتانوی مورد بحث و توافق 
قرار گرفته است. در همه ی دوره هایی که بحث این 
خط پیش آمده، طرفین صحبت مسالمت آمیز کرده 
و دوستانه فیصله کرده اند. این خط چندین نوبت از 
طرف افغانستان به رسمیت شناخته شده است. بعد 
از شکل  گیری پاکستان، شاه محمود، صدراعظم وقت 
افغانستان، این قلمرو را برای مردم پاکستان از طریق 
تلگراف تبریک گفته بود که پیام تبریکی صدراعظم 
افغانستان در روزنامه ی انیس در همان زمان منتشر 
شد. در دوران صدارت سردار داوود خان، یک بار برای 
این خط عده ای در کابل تظاهرات کرده بودند: به 
قونسل گری پاکستان حمله کرده و پرچم پاکستان 
را آتش زده بودند. در برابر این عمل مردم افغانستان، 
پشتون  های پشاور به نماینده گی افغانستان در پشاور 
حمله کردند و بیرق افغانستان را به آتش کشیدند. 
افزون بر این، پاکستان راه انتقال مواد بر افغانستان 
را بسته بود. سردار داوود خان برای این کار در همان 
زمان تلویحاً توبه کرد تا پاکستانی  ها راه ترانزیت را 
به روی افغانستان باز کردند. همین طور فرزند ارشد 
خان عبدالغفار خان، بعد از دیدار از کابل گفته بود 
انتخاب  را  پشاور  و  پاکستان  پاکستان،  پشتون  که 
می کند. چون پشاور و پاکستان دارای مکتب بیش تر 
سوی خط  آن  است.  بیش تر  امکانات  و  آموزش  و 
دیورند، به مرداب و منجالب می ماند. هر حکومت 
و فردی )از افغانستان( خواسته است به این مرداب 
و منجالب نزدیک شود در آن غرق شده است. در 
حال حاضر کار منطقی و سیاسی پذیرفتن واقعیت و 

تقدیر تاریخی است.
خان،  عمران  آینده  روزهای  در  که  است  قرار 

صدراعظم پاکستان به افغانستان سفر کند. قبل از 
سفر عمران خان به افغانستان، پاکستان از چند مقام 
بود  پاکستان دعوت کرده  به  افغانستان  بلندپایه ی 
که هدف و بحث محوری تمام رفت و آمدها صلح 
افغانستان با طالبان بوده است. در واقع این صلح، 
صلح افغانستان با نیروهای مورد حمایت پاکستان 
که  کشوری  حمایت  مورد  نیروهای  با  صلح  است؛ 
افغانستان در جنگ و  با  در تمام طول حیات شان 
دشمنی بوده اند. پرسش این است که چطور ممکن 
را  مرزهایش  افغانستان  که  کشوری  نظر  که  است 
هنوز به رسمیت نمی شناسد و با رقیبان و دشمنان 
کند؟  تغییر  شبه  یک  است،  دوست  او  منطقه ای 
واقعیت این است که این گذشته ی پر از کشمکش 
را  افغانستان  و  پاکستان  نزدیک شدن  دشمنی،  و 
ایاالت  صلح  مذاکرات  است.  ساخته  دشوار  بسیار 
از  پاکستان  که  داد  نشان  طالبان  و  امریکا  متحده 
افغانستان  قبال  در  خود  پسین  سال  چهل  موضع 
در  بی حکومتی  افغانستان،  با  دشمنی  همانا  که 
یک حکومت ضعیف  موجودیت  یا حداقل  و  کابل 
است، حمایت می کند. زیرا در تمام دوران مذاکرات 
و  پاکستان  طالبان،  با  امریکا  متحده  ایاالت  صلح 
جریان  در  بدون  را  مذاکرات  امریکا  متحده  ایاالت 
گذاشتن حکومت افغانستان و بدون در نظر گرفتن 
افغانستان انجام دادند.  مالحظات حکومت و مردم 
نتیجه و خروجی آن مذاکرات هم برای همه روشن 
شده است. نتیجه ی آن مذاکرات چیز دیگری نیست 
جز مشروعیت بخشیدن به طالبان، تضعیف حکومت 
افغانستان و به کرسی نشاندن خواست های پاکستان. 
هربرت مک مستر، مشاور امنیت ملی پیشین ایاالت 
متحده امریکا در گفت وگو با برنامه ی هاردتاک گفت: 
خارجی  سیاست  ناکامی  بزرگ ترین  »افغانستان 
اولویت  را  خروج  )امریکا(  ما  است.  ترمپ  اداره ی 
افغانستان،  منتخب  دولت  علیه  طالبان  با  و  دادیم 
همدست شدیم.« شاید دلیل همین باشد که امراهلل 
صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته 
است که هنوز توافق نامه ی ایاالت متحده امریکا با 
طالبان را به رسمت نشناخته ایم. این یعنی، پیروزی 
نیروهای مورد حمایت پاکستان و پیروزی طالبان، 

پیروزی پاکستان در مقابل افغانستان نیز است.
و  القاعده  رهبران  به  پناه دادن  به خاطر  پاکستان   
ظاهراً  دارد.  قرار  جهانی  افکار  فشار  زیر  طالبان 
و  افغانستان  به  مقاماتش  سفرهای  با  پاکستان 
از  کشور  این  که  بدهد  نشان  می خواهد  دوحه 
برای  و  است  دیده  صدمه  تروریسم  موجودیت 
همین می کوشد صلح افغانستان با طالبان به نتیجه 
برای  تالش  از  پاکستان  اساسی  هدف  ولی  برسد. 
با  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  نتیجه رساندن  به 
طالبان، قوت بخشیدن طالبان، به صحنه آوردن آنان 
و باالخره شکل گیری حکومتی در افغانستان است 
که بیش تر از همه به پاکستان نزدیک و مطیع باشد. 
به رسمیت نشناختن خط دیورند از سوی افغانستان 
و نزدیکی افغانستان به هند، برای پاکستان مسأله 
است. پاکستان نمی تواند این همه را فراموش کند و 
به رابطه ی دوستانه و همسایه دارای روشن و عادالنه 
متعهد شود. بنابراین، سفرهای مقامات پاکستانی به 
افغانستان  بحران جنگ  منظور حل  به  افغانستان، 
نیست، بدون شک به منظور تضمین بقای نیروهای 
مورد حمایتش در افغانستان است. چون افغانستان 
تجربه ی مذاکرات با مقامات پاکستانی را دارد. به طور 
مثال بعد از خروج نیروهای ارتش سرخ از افغانستان، 
تمام تالش های پاکستان در مسیر سرنگونی حکومت 
داکتر نجیب اهلل سوق داده شد. تمام سعی و تالش 
پاکستان در آن زمان نیز ویرانی نهادهای سیاسی، 
به  وابسته  و  ضعیف  حکومت  یک  آمدن  کار  روی 
پاکستان در کابل بود. بنابراین، عقالنی تر است که 
هیچ کس نباید به نیت نیک پاکستان در قبال صلح 
افغانستان با طالبان امیدوار باشد. در این نوبت نیز 
شانس بزرگی نصیب پاکستان شده است. پاکستان 
با  افغانستان  از صلح  فراوانی  به هدف های  تاکنون 
ایاالت  با  طالبان  توافق  است.  یافته  دست  طالبان 
متحده امریکا بخشی از انتظارات پاکستان را برآورده 
ساخته است. بعید نیست از این پس نیز همه چیز به 

مراد پاکستان پیش برود.

حبیب حمیدزاده
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

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

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

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

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

info@ayenasehat.af :ایمیل آدرس

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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می شود،  یاد  افغانستان  به نام  امروز  که  سرزمینی 
نام  است.  یاد شده  نام های گوناگون  به  این  از  پیش 
این سرزمین پیش از میالد آریانا بود، در قرن هشتم 
میالدی به نام خراسان یاد می شد و سرانجام در دوره ی 

اخیر به افغانستان تغییر نام داد.
تاریخ این سرزمین به زمان هجرت آریایی ها )۲۵۰۰ 
- ۳۰۰۰( پیش از میالد بر می گردد. آریایی ها از کنار 
دریای آمو آمدند و در بخدی )بلخ( مسکن گزین شدند. 
نخستین  که  زدند  حکومت  ایجاد  به  دست  سپس 
پادشاه آن خاندان به نام جمشید یاد می شد و مرکز 

حکم روایی اش شهر بخدی )بلخ( بوده است.
حمالت  مورد  بارها  کشور  این  تاکنون  زمان  آن  از 
چون  خارجی  اشغال گران  و  فاتحان  کشورگشایان، 
اسکندر مقدونی در قرن سوم میالدی، چنگیز خان 
در قرن یازدهم میالدی، مغل های هندی، صفوی های 
 ۱۷ و   ۱۶ قرن  در  ماوراالنهر  شیبانی های  و  ایرانی 

میالدی قرار گرفته است.
گفته  وسایلی  و  نشانه ها  عالمه ها،  به  باستانی  آثار 
فرهنگی،  اجتماعی،  وضعیت  مبین  که  می شود 
مشخص،  تاریخی  دوره ی  یک  سیاسی  و  اقتصادی 

زمان حکومت طالبان از بین برده شد.
استوپه ی توپ دره )در والیت پروان( را کنشکای کبیر، 
پادشاه بزرگ کوشانیان )۱۲۰ تا ۱۶۰ میالدی( برای 
که  تاریخی   آثار  بود.  ساخته  خدایش  عبادت کردن 
از دوره ی  به جامانده  این استوپه وجود داشت و  در 
حکومت  زمان  در  بود،  کوشانیان  بزرگ  امپراطوری 

طالبان غارت شد.
قصر جبل السراج، یکی دیگر از اثرهای تاریخی بود که 
امیر  در زمان طالبان آسیب دید. این قصر در زمان 
حبیب اهلل خان بین سال های )۱۹۰۱ تا ۱۹۱۹میالدی( 
ساخته شده است که در جریان جنگ های داخلی و 

حمالت طالبان در حدود ۹۰ درصد آن ویران شد.
باغ بابر که به امر ظهیرالدین محمد بابر، بنیان گذار 
میالدی   ۱۴ قرن  در  هندی  گورکانی های  سلسله ی 

جایگاه آبدات تاریخی 
در گفت وگوهای صلح

مردم مشخص و جامعه ی مشخص است.
بخش  دو  به  باستان شناسی  لحاظ  از  تاریخی  آثار 
منقول و غیرمنقول تقسیم شده است. افغانستان کشور 
سرشار از این آثار است. در هر والیت این سرزمین، 
ساحات تاریخی زیادی وجود دارد. اما آبدات تاریخی 
آسیب های  اخیر  دهه ی  چند  جریان  در  افغانستان 
 ۱۳۸۰-۱۳۷۵( طالبان  دوره ی  است.  دیده  فراوان 
خورشید( را می توان سیاه ترین دوره ی تاریخ معاصر 
حکومت داری شان  زمان  در  طالبان  گفت.  افغانستان 
باالی مردم افغانستان از هیچ نوع ظلم و ستم دریغ 
نکردند. محالت و آبدات تاریخی را ویران کردند که 
بامیان  بودای  مجسمه های  تخریب  آن  بارز  نمونه ی 
و  متر   ۳۵ ارتفاع  به  یکی  که  مجسمه ها  این  است. 
دومی به ارتفاع ۵۳ متر در کنار هم قرار داشت، در 

و در زمان  ساخته شده است، در جنگ های داخلی 
ده ها  همین طور  دید.  آسیب  بسیار  طالبان  حکومت 
نمونه ی دیگر را می توان فهرست کرد که در جریان 
جنگ های داخلی و در زمان امارت طالبان یا به ُکلی 

از بین برده شده و یا صدمات جدی دیده است.
حال که طالبان و دولت افغانستان روی میز مذاکره 
نشسته اند، مردم افغانستان در کنار نگرانی های امنیتی 
و اقتصادی، به صورت جدی نگران ارزش های تاریخی 
و فرهنگی شان هستند. مردم بیم آن را دارند تا مبادا 
برایند گفت وگوهای صلح، حکومت و نظامی باشد که 
جنگ،  از  نجات یافته  باستانی  ساحات  آن  بستر  در 

تخریب شود.
توقع می رود تا حفظ آثار باستانی و ساحات تاریخی 
در آجندای مذاکره شامل شود و طالبان تعهد بسپارند 
تاریخی  مکان های  به  صلح  پسا  حکومت  در  که 
ملی  موزیم  به  را  سرقت شده  آثار  و  می دهند  ارزش 

برمی گردانند.
ماده ی نهم قانون اساسی کشور، آثار باستانی را ملکیت 
دولت دانسته و دولت را موظف به حفاظت و حراست 
از آن  کرده است. دولت مکلف به نگه داری و بازسازی 
ساحات تاریخی است و نباید در مذاکرات صلح نسبت 

به آینده ی میراث های تاریخی کشور بی توجه باشد.
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غالم حضرت  بازداشت  دنبال  به 
مشفق شهردار هرات، به همراه 
شهرداری  ارشد  مقام  برخی 
در  داشتن  دست  اتهام  به 
روز   ۲۰ حدود  اداری،  فساد 
شهردار،  نبود  در  که  می شود 
وارسی کننده  و  شهردار  معاون 
است.  شده  رها  خود  حال  به  هرات  شهر  شهرداری، 
بورد مشورتی شهرداری هرات، از انتقال پول انکشافی 
این اداره به »بودجه ذخیره ای« ابراز نگرانی می کند و 
می گوید که به دلیل نبود شهردار، کسی صالحیت امضا 
برخی  می رود  احتمال  و  ندارد  پول«  »برداشت  برای 
پروژه های انکشافی شهری به دلیل پرداخت نشدن به 

موقع پول به شرکت های قراردادی، متوقف شود.
هر چند در حساب شهرداری هرات میلیون ها افغانی 
پول موجود است، اما نبود شهردار موجب شده تا چند 
برخی  نشود.  پرداخت  اداره  این  کارمندان  معاش  ماه 
کنش گران مدنی از نبود سیستم معیاری و کارشیوه های 
اجرایی در نهادهای دولتی شکایت دارند. به باور آنان 
سیستم اداری در افغانستان فرد محور است و در نبود 
رییس، ادارات دولتی از فعالیت باز می مانند. از سویی 
هم مسووالن شهرداری هرات می  پذیرند که نبود رییس 
در این نهاد موجب »ُکندی روند کار« و خدمت رسانی 
محلی  اداره   هم کاری  با  از مشکالت  بخشی  اما  شده، 
هرات برطرف گردیده است.مقام ها در شهرداری هرات 
با فرمان ریاست جمهوری  قرار است  تأکید دارند که 
و  شود  انجام  ذخیره ای  بودجه  از  معاشات  پرداخت 
پرداخت معاش، اضافه کاری کارکنان و برخی مصارف 

دیگر اجرایی شود.
مقام های محلی هرات می گویند که هنوز از شرکت های 
پروژه های  ساخت وساز  در  که  شهرداری  پیمان کار 
و  نرسیده  آنان  به  شکایتی  دارند،  فعالیت  زیربنایی 
کارهای شهرداری بر اساس هدایت والی هرات، مطابق 
زمینه  این  در  مشکلی  و  می رود  پیش  وظایف  الیحه 
شهردار  مشفق،  غالم حضرت  بازداشت  ندارد.  وجود 
به  شهرداری  ارشد  مقام های  برخی  همراه  به  هرات، 
اتهام دست داشتن در فساد اداری و انتقال این افراد 

ترور )Terror( در لغت به معنای هراس و هراس افکنی 
است و در اصطالح نوعی از خشونت است که به طور 
نظام مند از طریق توسل به قتل، جرح و خراب کاری 
به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت صورت می گیرد. 
از  ترس  و  هراس  ایجاد  فشرده،  تعریف  این  براساس 
یک  ترور  می رود.  به شمار  تروریسم  اساسی  اهداف 
اهداف  اما  است؛  خشونت  اعمال  برای  قدیمی  روش 
سیاسی، ابزارها و عمق فاجعه ی ناشی از آن در طول 
تاریخ تغییر کرده و تکامل یافته است. اگر بستن به 
گیوتین، بریدن سر با شمشیر و مثله کردن قربانی در 
گذشته ابزار ترور شناخته می شد، کمربندهای انتحاری 
ترور  امروزی  ابزارهای  از  فاجعه بار  بمب گذاری های  و 
شناخته شده است و هر زمانی که نام از تروریسم برده 
می شود، اسم گروه های چون طالب، القاعده و داعش 

در صدر فهرست قرار می گیرد.
افغانستان یکی از کشورهای قربانی تروریسم است و 
گروه طالبان به عنوان لشکر نیابتی شناخته می شود که 
با توسل به ترور می خواهد بار دیگر به اقتدار سیاسی 
برای بسیج گروه های  را  این طریق زمینه  از  و  برسد 
تروریستی جهانی در کشور فراهم کند و همچنان به 
خواسته های راهبردی حامیان فراملی و منطقه ای خود 
جامه ی عمل بپوشاند. جنگ جاری در کشور توسط 
طالب در همین راستا به پیش برده می شود. این جنگ 
از مردم افغانستان قربانی زیادی گرفته است و در پی 
نیروهای  به  که  تلفاتی  ضمن  تروریستی  حمله  هر 
شکل  به  ملکی  شهروندان  می شود،  وارد  ما  امنیتی 
انفرادی و دسته جمعی نیز قتل عام می شوند. پس از 
پرسش  یک  به  ما  همه ی  ذهن  طالبان،  حمله ی  هر 
مواجه می شود: طالبان چرا شهروندان ملکی را هدف 
قرار می دهند؟ این مقاله برای ارایه ی پاسخ به همین 

پرسش نوشته شده است. 
طالبان از آغاز شکل گیری خود، همیشه غیرنظامیان 
را به طور برنامه ریزی شده هدف قرار داده اند و با ترور 
غیرنظامیان اهدافی را دنبال کرده اند که فراتر از گرفتن 
دستیابی  و  است  رویداد  آن  قربانیان  جان/جان های 
راهبردی  اهداف  از  ماهیت هراس افکنی  بر  بنا  آن  به 

طالبان محسوب می شود. این اهداف قرار زیر اند: 

سیستم  نبود  به  نسبت  مدنی  کنش گران  برخی 
به  و  شاکی اند  کشور  دولتی  نهادهای  در  کاربردی 
ویژه  به  دولتی  اداره های  کاری  آنان سیستم های  باور 
نبود رییس  و در  شهرداری هرات »فرد محور« است 
یا معاون، موجب بی بندوباری و توقف کارهای ادارات  
می شود. سیداشرف سادات، از کنش گران مدنی هرات، 
برخی  و  بازداشت شهردار  به روزنامه ۸صبح می گوید 
نباید  اداری،  فساد  اتهام  به  شهرداری  ارشد  مقام های 
سبب ایجاد سکته گی بزرگ در امور کاری این نهاد مهم 
مرکزی  مقام های  تأکید می کند که  او  خدماتی شود. 
در این زمینه کم کاری می کنند و نبود شهردار »جفای 

بزرگی« به مردم هرات است.
از سویی دیگر مسووالن شهرداری هرات از سرنوشت 
به  ارشد شهرداری که  مقام های  از  شهردار و شماری 
از سوی هیأت سارنوالی  پرداخت رشوه  و  اتهام فساد 
ابراز  شدند،  بازداشت  اداری  فساد  سنگین  جرایم 
سخنگوی  حبیبی،  نجیب اهلل  می کنند.  بی خبری 
شهرداری هرات، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید 

این همان چیزی است که طالبان می خواهند. از همین 
رو طالبان در حمالت شان اهدافی را نشانه می گیرند 
را  جامعه  جمعی  احساس  بیش تر  بالقوه  به طور  که 
ترور  عمل  جریان  انعکاس  توسط  و  کند  جریحه دار 
از طریق شبکه های اجتماعی، به شدت تحریک افکار 
عامه بیش تر از پیش دامن بزنند. طالبان آگاهانه دست 
به چنین حمالت می زنند تا میان مردم و دولت فاصله 
سوال  زیر  را  امنیتی  نهادهای  کارایی  و  کنند  ایجاد 
ببرند. بسیاری از پژوهش گرانی که ترور را به عنوان ابزار 
جنگ روانی تلقی می کنند، باور دارند که تروریست ها 
با وحشتی که پس از هر حمله در جامعه و افکار عامه 
ایجاد می کنند، قدرت چانه زنی خود را در برابر دولت ها 
ناگزیر  عامه  افکار  بار  زیر  دولت ها  زیرا  می برند؛  بلند 
گروه های  به  آن،  تکرارنشدن  خاطر  به  که  می شود 
تروریستی امتیاز بدهد. بعد از آغاز مذاکرات میان گروه 
طالبان و دولت امریکا و پس از آن میان طالبان و دولت 
افغانستان، به حجم حمالت تروریستی بر اهداف ملکی 
افزوده شده است. افزایش حمالت و تشدید خشونت 
هیچ معنایی غیر از این ندارد که طالبان می خواهند 
که قدرت چانه زنی شان را روی میز مذاکرات بلند ببرند.

3. محدودساختن مطالبات مدنی شهروندان: ترس 
از ترور و کشته شدن، ضمن آن که شهروندان را نسبت 
به کارکرد دولت ناراضی و بی اعتماد می سازد، آنان را 
می کند  تبدیل  مضطربی  و  وحشت زده  گروه های  به 
از  آن ها  دست کشیدن  سبب  است،  ممکن  گاهی  که 
خواسته هایی شود که به عنوان یک ملت شایسته ی آن 
هستند. این وضعیت سبب می شود که اعتماد اجتماعی 
تخریب شود و جای آن را فضای بی اعتمادی و ناامیدی 
بگیرد. بی اعتمادی که در نتیجه ی هراس افکنی به وجود 
می آید، مردم را از دولت دور می کند و باعث می شود 
که هر یک از افراد جامعه تنها به امنیت خود فکر کند 
و اهداف شخصی اش را بر اهداف جمعی برتری دهد. 
در همین راستا است که طالبان با توسل به عمل ترور 
می خواهند که ما به عنوان یک ملت از اهداف اساسی 
مان که یک بخش آن حفظ ارزش های دو دهه ی پسین 
و حقوق اساسی شهروندی است، دست بکشیم و تنها 

به زنده ماندن قانع باشیم.

نبود شهردار و مقام های ارشد شهرداری، مشکالتی را 
است.  کرده  ایجاد  مردم  به  خدمات رسانی  قسمت  در 
بر اساس الیحه  والی هرات،  به هدایت  او،  به گفته ی 
و  معاشات  از  قسمتی  شهرداری  ها،  قانون  و  وظایف 
اضافه کاری  کارمندان شهرداری از »بودجه ذخیره ای« 
جمهوری،  ریاست  فرمان  رسیدن  تا  و  شده  پرداخت 

مشکل عدم پرداخت معاش برطرف خواهد شد.
با  صحبت  در  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
حکومت  از  والیت  این  والی  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
مشکالت  حل  خواهان  شفاهی  صورت  به  مرکزی 
شکایتی  کنون  تا  می افزاید،  او  است.  شده  شهرداری 
ساخت وساز  در  که  پیمان کار  شرکت های  سوی  از 
پروژه های زیربنایی شهری سهم دارند، مبنی بر توقف 
کار پروژه ها به دلیل نبود بودجه انجام نشده است. بر 
هم  هرات،  شهرداری  مشورتی  بورد  معلومات  اساس 
اکنون در حساب بانکی این نهاد »۴۰۰ میلیون افغانی« 
از بودجه شهرداری، »دو میلیون و ۲۰۰ هزار یورو« از 
کمک های اتحادیه اروپا، »چهار میلیون دالر« از کمک  
بانک جهانی، »سه میلیون دالر« از بودجه ویروس کرونا 
و»۲۰۰ میلیون افغانی« از بودجه ذخیره ای که از سال 
گذشته باقی مانده بود وجود دارد، اما کسی صالحیت و 

جرأت برداشت آن را ندارد.
برخی  همراه  به  هرات،  پیش، شهردار  روز  حدود ۲۰ 
مقام های ارشد این نهاد به اتهام دست داشتن در فساد 
مرکز  به  و  بازداشت  امنیتی  نیروهای  از سوی  اداری، 
کشور انتقال یافتند، اما تاکنون از سرنوشت آنان خبری 
نیست. خواستیم دیدگاه اداره  مستقل ارگان های محلی 
دست  به  هرات  شهرداری  بی سرنوشتی  مورد  در  را 
نهاد  این  مسووالن  پی درپی،  تماس های  با  اما  آوریم، 

حاضر به پاسخ گویی نشدند.

4. تعیین سرخط اخبار: رسانه ها در جوامع مردم ساالر 
رکن چهارم نظام محسوب می شود و در سمت وسودهی 
دولت  حالی که  در  دارد.  اساسی  نقش  عامه  افکار 
سر  که  است  مایل  دولت ها  سایر  مانند  افغانستان 
روزانه ی آن  را کارکرد های مثبت  اخبار رسانه ها  خط 
تشکیل دهد و مردم هم به امید شنیدن اخبار مثبت از 
رسانه ها به تماشای آن می نشینند؛ اما طالبان بی عالقه 
نیستند که با یک حمله، تمامی اخبار دیگر را به حاشیه 
ببرند، خود شان را به سر خط خبرهای ملی و جهانی 
تبدیل کنند و بر موج تبلیغات ناشی از آن سوار شوند. 
محور  هدف  به  تبلیغات  نفس  و  تبلیغاتی  کانال های 
قرارگرفتن در افکار عامه برای طالبان چنان مهم است 
که به قول مارگارت تاچر »تبلیغات اکسیژنی است که 
تروریست ها به آن احتیاج دارند«. هر حمله ی از طرف 
طالب به هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام 
می شود و فرصتی را که شبکه های مجازی و رسانه های 
همه گانی به وجود آورده است، طالبان با استفاده از آن، 
میزان تأثیرگذاری حمالت خود را چند برابر می سازند 

و آن چیزی نیست جز وحشت فراگیر و ترس مداوم. 

با پیامدهای ترور چه باید کرد؟ 
در حالی که تمامی شهروندان در این مورد که دولت باید 
کارایی خود را در جلوگیری از حمالت طالبان بلند ببرد، 
موافق هستند؛ اما شهروندان این سرزمین به عنوان یک 
ملت باید همچنان از نیروهای امنیتی کشور در صف 
نخست جنگ علیه طالب حمایت کنند، مردم نباید از 
مطالبات مدنی و اساسی شان دست بکشند و به اهداف 
ترور طالبان تسلیم شوند. مردم باید ده ها هزار شهروند 
به  به خاطر رسیدن  برابر طالبان  را که در  این خاک 
و  گرایی  افراط  از  عاری  و  مردم ساالر  جامعه ی  یک 
تروریسم خود را قربانی کردند، به یاد بیاورند، راه آن ها 
را ادامه دهند و با باور به این که طالب با ترور به پیروزی 
جامعه  در  را همچنان  بهتر  فردای  به  امید  نمی رسد، 
زنده نگه دارند. مردم باید جنایات طالب را مستندسازی 
کنند و آن را فراموش نکنند. رفتار عاقالنه حکم می کند 
که پس از هر حمله ی تروریستی مردم ناخواسته ابزار 
دست طالب نشوند و هراس و ترس بر جامانده از هر 
حادثه ی تروریستی را تبلیغ نکنند. طالبان باید بدانند 
که با ترور یک ملت را شکست داده نمی توانند. شاید 
طالبان بتوانند با هر حمله روح و روان ملت را زخمی 
کنند؛ اما از پا در آورده نمی توانند. افغانستان هیچ گاه به 

گذشته ی سیاه بر نمی گردد.

به مرکز کشور، اعضای بورد مشورتی شهرداری هرات و 
برخی وکیالن گذر ناحیه های شهری را، از نبود شهردار، 
معاون شهرداری و مقام های ارشد این نهاد نگران کرده 
است. بر اساس قانون در نبود شهردار هیچ کس »حق 
برداشت پول« از حساب شهرداری را ندارد و این مسأله 
ساخت وساز پروژه های شهری را با مشکل بزرگی روبه رو 

کرده است.
عبدالرحمان مولوی زاده، معاون بورد مشورتی شهرداری 
هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید با این که در حساب 
بانکی شهرداری میلیون ها افغانی و هزاران دالر بودجه 
وجود دارد، اما در نبود شهردار این پول قابل مصرف 
نیست و امکان پرداخت آن به شرکت های اجراکننده 
پروژه های شهری وجود ندارد. به گفته ی او، اعضای بورد 
هستند  شهرداری  انکشافی«  »بودجه   نگران  مشورتی 
شهرداری ها،  قوانین  اساس  بر  مالی  سال  پایان  با  که 
در  دیگر  و  شد  خواهد  بدل  ذخیره ای«  »بودجه  به 
آن  از  زیربنایی  پروژه های  و  شهری  ساخت وسازهای 

نمی تواند استفاده شود.

انسان/ کشتن  مردم:  میان  در  ترس  ایجاد   .1
انسان های بی گناه در تمامی قوانین آسمانی و زمینی 
جرم است و انجام جرم در جامعه سبب هراس و ترس 
می شود. بدون تردید، طالبان از این لحاظ با کشتن هر 
می شوند.  جنایت  و  جرم  مرتکب  کشور  این  شهروند 
آن چه ترس و هراس از ترور را نسبت به سایر جرایم 
متفاوت می سازد، این است که در دیگر جرایم، ایجاد 
هراس و وحشت هدف اصلی جرم نیست؛ بلکه بحث 
حاشیه ای است؛ اما در عمل ترور و ایجاد ترس در میان 
مردم و عام جامعه از اهداف اصلی گروه های هراس افکن 
به شمار می رود و به هر میزانی که عمل ترور آشکارا و 
با هیاهوی بیش تر صورت گیرد، به همان میزان برای 
موفقیت آمیز محسوب می شود.  تروریستی،  گروه های 
یکی از اهداف راهبردی حمالت طالبان این است که 
مردم به این باور برسند که هیچ کسی در هیچ زمان و 
مکانی در امنیت نیست. از همین رو قربانیان خود را 
می دهند:  قرار  اجتماعی هدف  مختلف  در طیف های 
در آموزشگاه، مکتب، مدرسه، مسجد، خیابان، دانشگاه، 
و  جنازه  عروسی،  مراسم  در  حتا  و  گردهمایی ها 
فاتحه خوانی. طی دو و نیم دهه ی گذشته طالبان در 
تمام مکان های فوق حمله کرده اند و هدف آن تفهیم 
یک چیز به مردم بوده است: هیچ کس در هیچ جا در 
امنیت نیست و هر زمانی که خواسته باشیم، می توانیم 
بُکشیم. این امر سبب شده است که مردم در یک هراس 
و اضطراب همیشه گی به سر  ببرند، در حالی که در عالم 
واقع این گونه نیست. طالب نمی تواند همه را بکشد؛ اما 
با عملیات تروریستی در یک بخش می خواهد، بقیه را 

شکنجه ی روانی کند. 

2. تأثیر بر سیاست های دولت: وقتی شهروندان به 
طور مداوم خود را در معرض ترور ببینند و احساس 
امنیت  حفظ  مسوول  را  دولت  کنند،  آسیب پذیری 
خود می دانند و از این که دولت نمی تواند به طور کامل 
علیه  عامه  افکار  بگیرد،  را  طالبان  عملیات های  جلو 
دولت بسیج می شود و فشار بر دولت افزایش می یابد. 
طبیعی است که وقتی دولت در امر جلوگیری از وقایع 
تروریستی کوتاه بیاید، از اعتماد شهروندان بر نهادهای 
و  نظام کاسته می شود  امنیتی و مسووالن درجه یک 

شهر بی شهردار؛
پروژه های انکشافی شهر هرات 

احتماالً متوقف می شود

تشدید جنگ و خشونت؛ 
گروه طالبان به دنبال چیست؟

خلیل رسولی 



اجتماعی  بازار بحث رسانه های تصویری و شبکه های 
دو  در  افغانی  اصیل  زبان  و  ملی  مصطلحات  پیرامون 
بحث ها  این  است.  بوده  گرم  همیشه  گذشته  دهه ی 
و  شده  زبانی  و  قومی  نفرت پراکنی  سبب  بیش تر  که 
بحران های سیاسی، به ویژه کشمکش های انتخاباتی را 
شدت بیش تر بخشیده است، گاهی از جانب مسووالن 
و ارگان های دولتی مانند حکومت، شورای ملی، اکادمی 
علوم افغانستان، ریاست احصاییه و دانشگاه های دولتی 
دامن زده شده است. این بحث ها و کشمکش ها نه تنها 
سبب نقض حقوق بشری گروه های مشخص زبانی شده؛ 
به  افغانستان  در  را  ملت شدن  پروسه ی  واقع  در  بلکه 
ُکندی مواجه ساخته و مانع ایجاد یک روایت مشترک 
و  قومی  مختلف  گروه های  میان  افغانستان  درباره ی 

زبانی شده است.
پرسش های اصلی اما این است که حق استفاده از زبان 
نهادی  به عنوان  افغانستان  دولت  آیا  چیست؟  مادری 
که براساس قانون اساسی و معاهدات بین المللی دارای 
می تواند  است،  مشخص  مسوولیت های  و  صالحیت ها 
برای مردم، خبرنگاران، دانشگاهیان و اقلیت های قومی 
و زبانی در زمینه ی استفاده از اصطالحات ویژه، به عنوان 
مصطلحات ملی و یا زبان اصیل افغانی، تعیین تکلیف 
به اصطالح زبان  آیا می توان مصطلحات ملی و  کند؟ 
اصیل افغانی را با وضع قوانین و مقررات اداری، اجباری 
ساخت و با استفاده از قدرت دولتی آن را بر همه تحمیل 
کرد؟ آیا گروه های زبانی و قومی حق دارند که هویت 
قومی و زبانی شان را خود تعریف کنند و یا این که دولت 
گروه ها  این  بر  را  هویت ها  این  از  خاصی  تعریف  باید 
تحمیل کند؟ به گونه ی مثال آیا فارسی زبانان افغانستان 
یا این که  بنامند و  حق دارند که زبان خود را فارسی 

دولت باید اسم دری را بنا به هر دلیلی، تحمیل کند؟
از میان زبان های  افغانستان  قانون اساسی  ماده ی ۱۶ 
زبان های  به عنوان  را  پشتو  و  فارسی  کشور،  در  رایج 
مناطقی  در  هم چنان  می شناسد.  رسمیت  به  دولتی 

اندیشه  های عرفانی اقبال و کاربرد امروزی آن
آموزه های  از  نشأت گرفته  اقبال  عرفانی  اندیشه ی 
اسالم و هماهنگ با اوضاع کنونی جهان است. اقبال 
با مطالعه ی منابع اصیل اسالمی، درک نیازهای مادی 
و معنوی بشر امروز، عبرت آموزی از تاریخ بشریت و 
تعمق و تدبر در اندیشه های فلسفی و عرفانی کهن و 
نو در صدد بازسازی اندیشه های دینی و عرفانی اسالم 
برآمد. وی بر آن است که دیدگاه های سنتی عرفانی 
بدون توجه به مسایل و نیازهای معنوی و مادی بشر 
عصر جدید، هرگز پاسخ گوی مسایل بشر امروز نیست. 
در اندیشه ی اقبال حرکت و عشق نقش اساسی دارد؛ 
گویا عشق باعث حرکت است و حرکت همراه با عشق. 
مکتب او مکتب پویایی است که در آن لحظه به لحظه 
سالک به سوی کمال مطلق سیر عروجی دارد. اما او 
بسنده  خود«  »نجات  و  هدایت »شخصی«  به  هرگز 
نمی کند. او خواستار تشکیل جامعه ی موحدان، بدون 
در نظر گرفتن حد و مرزهای قراردادی است که در آن 
جامعه به سوی کمال مطلق سیر می کند. این جا است 
که وی عرفان را که یک حرکت درونی است، با تشکیل 
بیرونی است، هماهنگ می کند. در  امری  جامعه که 
اندیشه ی او هماهنگی دین و دنیا، قدرت و فقر، ماده و 
معنویت، درون و برون و رزم و بزم نه فقط امکان پذیر 
است؛ بلکه بسیار ضروری است. زهد واقعی در تسخیر 
جهان است، نه در ترک آن. به عبارت دیگر عرفان در 
جهان داری است، نه در جهان گذاری. در عرفان اقبال، 
انسان  جایگاه  است.  ویژه ای  جایگاه  دارای  »انسان« 
در شعر و اندیشه ی اقبال چنان رفیع است که انسان 
در مقابل خداوند خود را نمی بازد و هرگز نمی خواهد 
در ذات احدیت فانی بشود. بلکه انساِن اقبال همیشه 
استقالل و خودی خود را نگه می دارد. چون انسان نیز 
رنگ و بوی خدایی دارد، صفات خدا مانند بی مثل و 

بی نظیربودن را در انسان نیز می توان مشاهده کرد.
بر نظام فکری خویش  با تکیه  اقبال الهوری،  عالمه 
و  مشرق زمین  شرقی  خرد  بر  خودی(،  )حکمت 
فلسفه های  و  غربی  خرد  می کند،  تأکید  مسلمانان 
آنان را به چالش  انسان دار و پوچ انگارانه ی  مادی گرا، 
می کشد. حکمت او آمیزه ای از برهان، عرفان، قرآن، 
و  بیداری  خودآگاهی،  فطرت،  درد،  عشق،  حدیث، 
را  تعالی بخش  عمل  و  نظر  که  است  حماسه  و  شور 
در بر می گیرد. اقبال عقالنیت حاکم بر دنیای غرب 
را در فن و خبر خالصه می کند و آن را خالی از نگاه 
و نظر و شهود می داند. او دست آورد فرهنگ و تمدن 
ویرانی  و  ابزاری  آبادی خرد  و  عمران  را  مغرب زمین 

دل می بیند.
و  آگاه  اندیشمند  و  دل  بیدار  شاعر  الهوری،  اقبال 

قرار ندهد؛ بلکه سعادت دنیا و آخرت آنان را تأمین 
کند. عرفانی که انسان را به سربلندی و سروری سوق 
نه عرفانی که خواری و ذلت و ستم پذیری  می دهد، 
را ترویج می کند. البته آن چه عارفان بزرگ گفته اند، 
همه در راستای سعادت دنیا و آخرت انسان ها است؛ 
ولی تنها کسانی می توانند از سخنان آنان بهره مند و 
سعادت مند شوند که رازآشنا باشند و به مقام واالی 
انسان  باشند.  رسیده  الهی  اسرار  شناخت  و  عرفانی 
از  و  با ظاهر عبارات سر و کار دارد  معاصر که فقط 
اسرار معانی بلند آن چیزی در نمی یابد، ممکن است 
با خواندن سخنان این مشایخ، دچار بدآموزی شود و 
به بی راهه بیفتد و از همین رو است که برخی به غلط، 
عرفان را مایه ی بدبختی و عقب مانده گی مسلمانان و 
فهم  درخور  و  ساده  بیان  با  اقبال  می دانند.  شرقیان 
سازنده  و  مثبت  گونه ای  به  را  عرفان  مردم،  عامه ی 
ممکن  اقبال  کالم  ظاهر  البته  و  است  کرده  تفسیر 
است که با کالم مشایخ گاهی به ُکلی متضاد بنماید؛ 
ندارد.  وجود  تناقضی  و  تضاد  معنا  و  اصل  در  ولی 
اقبال می خواهد که اذهان را متوجه ارزش های واالی 
فرهنگی خودشان کند و به آن ها بباوراند که در غرب 
خیری نیست و همانند غربی هاشدن جز ذلت و خواری 
نتیجه ای ندارد و راز سربلندی آنان در توجه به خود 
کم تر کسی  و  است  تنها  او  این هدف،  در  اما  است؛ 

سخن او را در ک می کند.
که  دهد  سر  عرفان  ندای  می خواهد  روزگاری  در  او 
متعالی  ارزش های  و  عرفان  با  به شدت  روشن فکران 
مخالفت  مشرق زمین  گذشته ی  ادب  و  فرهنگ 
می تازند  عارفان  و  شاعران  به  کسانی  می ورزند. 
و  خواری  باعث  و  بدآموزی  مایه ی  را  آنان  آثار  و 
سرشکسته گی مردم جامعه می دانند و مثنوی مولوی، 
آثار سعدی، حافظ و عارفان نام دار را مورد اهانت قرار 
می دهند. اقبال در زمانی می خواهد درس عرفان بدهد 
که روشن فکرانی نظیر آخوندزاده، آثار عرفانی از جمله 
مثنوی معنوی را خرافه می انگارد و عارفان بزرگ را به 
ایده آلیست مطرود می شمارد: »در هنرشناسی  اتهام 
گونه  هر  دشمن  و  مخالف  فلسفه،  تیوری  مانند  نیز 
خیال پردازی، پوچ اندیشی و تجرید است و از رئالیسمی 
که از حقایق مورد قبول حواس انسان بحث می کند، 
مقاالتش  در  را  اندیشه ها  گونه  این  می نماید.«  دفاع 
فردوسی،  بلخی،  محمد  جالل الدین  موالنا  درباره ی 
دید.  و دیگر شاعران می توان  نظامی، حافظ  سنایی، 
وقتی از مثنوی موالنای بلخ سخن می گوید، محدودیت 
بینش او را باز می نماید که آن »قراردادن اراده و اختیار 

به طور  را  باشند  متفاوت  قومیت  و  رنگ  حیث  از  که 
قانونی از جرایم قابل مجازات اعالم نماید.«۴ ماده ی ۲۷ 
میثاق حقوق مدنی-سیاسی )۱۹۶۶( تأکید می کند که 
اقلیت های زبانی نباید از حق کاربرد زبان خود محروم 
متحد  ملل  سازمان  مجمع   ۱۹۹۲ سال  در  شوند.۵ 
مهم ترین سند حقوق بشری را پیرامون حقوق اقلیت ها، 
تحت عنوان اعالمیه ی حقوق افراد مرتبط با اقلیت های 
ملی یا قومی، مذهبی و زبانی با صدور قطع نامه ی شماره 
۱۳۵/۴۷ به تصویب رسانید. این اعالمیه مهم ترین سند 
اقلیت های  حقوق  پیرامون  بین المللی  بشر  حقوق 
مکلف  را  دولت ها  اعالمیه،  این  ماده ی ۱  است.  زبانی 
به حفاظت از هویت اقلیت های زبانی می سازد.۶ ماده ی 
۲ اعالمیه به اقلیت های زبانی حق می دهد تا از زبان 
به صورت  و فرهنگ خود در فضای خصوصی و عامه، 
ماده ی  کنند.۷  استفاده  تبعیض  و  مداخله  بدون  آزاد، 
تا  می دهد  حق  زبانی  اقلیت  گروه های  به  اعالمیه   ۳
در  سرنوشت شان  بر  تأثیرگذار  تصمیم گیری های  در 
سطح ملی و محلی سهم بگیرند. هم چنین این ماده به 
گروه های اقلیت زبانی حق می دهد تا فراتر از مرزها با 
گروه های زبانی مشابه به صورت آزاد و صلح آمیز ارتباط 

برقرار نمایند.۸
نگاه گذرا به محتویات برخی از مهم ترین اسناد حقوق 
بشر بین المللی مرتبط با حقوق اقلیت های زبانی و حق 
که  می دهد  نشان  وضوح  به  مادری،  زبان  از  استفاده 
نهادها و شخصیت های دولتی افغانستان حق ندارند که 
هیچ  افغانی،  اصیل  زبان  و  ملی  نام مصطلحات  تحت 
کنند.  تحمیل  قومی  و  زبانی  اقلیت های  بر  را  واژه ای 
گروه های زبانی و قومی حق دارند که اصطالحات علمی 
و اداری را به زبان خود ترجمه کنند. دولت افغانستان 
نمی تواند هویت زبانی خاصی را بر گروه های فارسی زبان 
ماده ی  آخر  پاراگراف  کند.  تحمیل  افغانستان  در 
مصطلحات  حفظ  بر  که  افغانستان  اساسی  قانون   ۱۶

بر وجود کل است«. اعتقاد موالنا به فنا و شعار »موتوا 
قبل ان تموتوا« دلیل ایده آلیسم او است. نشانه ی دیگر 
محدودیت بینش وی این بود که می گفت روح انسان 
تحلیل  با  آخوندزاده  کرد.  خواهد  سیر  مرگ  از  پس 
این اندیشه ها، نشان می دهد که در مثنوی موالنا اکثر 
مطالب به غیر از حکمت و افسانه های بامزه، مطالب 
کهنه و مندرس و بی مزه است. مالی رومی را نیز با 
دالیل علمی می نمایاند. سست رأیی موالنا جالل الدین 
به خود  را  آخوندزاده  توجه  درباره ی خرافه ها،  بلخی 
جلب کرده است. نگرش اقبال در اسرار خودی به این 
صورت است که وی آن بخش از تفکرات عرفانی را که 
شبهه ناک است و برای انسان های عادی ممکن است 
که باعث کژاندیشی و انحراف شود، با بیانی روشن، به 
گونه ای تعبیر کرده است که نه تنها بازدارنده نیست؛ 
بلکه پویا و موثر و برانگیزانده هست و باعث بیداری 
نمونه ی  اقبال،  عرفان  و هشیاری مخاطبان می شود. 
روزگار  در  می تواند  که  است  عرفانی  اعالی  و  بارز 
معاصر جنبه ی کاربردی داشته باشد، به انسان هویت 
و شخصیت ببخشد، او را در باب تهاجم فرهنگی غرب 
مجهز سازد و در نهایت سربلندی و افتخار او را تضمین 
کند. اقبال می داند که همه جریان های سیاسی غرب و 
عوامل به اصطالح روشن فکرشان، سد راه او شده است 
برسد.  مخاطبان  به گوش  او  که سخن  نمی گذارد  و 
خواهد  فرا  روزی  باالخره  که  می داند  هم  را  این  اما 
رسید که جامعه ی بشری به ندایش گوش فرا دهد و 
اندیشه ی واالیش را درک کند. اگر چه آن روز اقبال 

در قید حیات نباشد.
و  اقبال  اندیشه های  و  افکار  این که  بحث  نتیجه ی 
که  ما می آموزد  به  است  بوده  پیروش  او  که  عرفانی 
عرفان اسالمی و مشرق زمین می تواند کاربرد معاصر و 

امروزی نیز داشته باشد.
همدلی،  به  خاکی  کره ی  این  انسان های  امروزه 
همدیگرپذیری، صلح، ابتکار و نوآوری، تالش و داشتن 
تقوای سیاسی و اجتماعی و نوع دوستی و باالتر از همه 
به معنای واقعی انسان بودن، نیاز دارند؛ آن چه که اقبال 
به  را  همه  و  است  داشته  تاکید  آن  به  بارها  و  بارها 
وسیله ی عرفان و تصوف اسالمی می توان در زنده گی 

امروزی عملی کرد.

منبع ها
۱. دکتر علی شریعتی، ما و اقبال.

۲. عالمه اقبال الهوری، بال جبرییل که به کوشش 
استاد افسر رهبین اقبال چاپ یافته است.

علمی و اداری ملی تأکید می کند، مغایر اسناد حقوق 
بشر  حقوق  معیارهای  مطابق  است.  بین المللی  بشر 
حقوق  تا  است  مکلف  افغانستان  دولت  بین المللی، 
گروه های زبانی و قومی را برای استفاده ی آزادانه از زبان 
مادری و ابراز هویت زبانی و قومی تضمین کند. دولت 
افغانستان همچنان مکلف است تا قوانین و پالیسی های 
دولتی، به شمول قانون اساسی را در صورت مغایرت با 

معیارهای بین المللی اصالح کند. 
ارتقای  برای  می تواند  افغانستان  دولت  ضمن  در 
اجرا  را  برنامه های موثری  زبان های موجود در کشور، 
کند. اما این برنامه ها باید در تطابق کامل با اصل عدم 
کنوانسیون  بشر،  اعالمیه ی جهانی حقوق  در  تبعیض 
بشر  اسناد حقوق  نژادی و سایر  تبعیض  رفع هرگونه 
بین المللی باشد. دولت افغانستان نمی تواند تحت عنوان 
مصطلحات ملی و یا زبان اصیل افغانی، هژمونی سیاسی 
یک زبان و یا قوم واحد را بر زبان ها و یا گروه های زبانی 

دیگر حاکم بسازد.

را  او  است.  معاصر  جهان  در  بشری  جامعه ی  توانای 
نمی توان به یک قوم و ملیت خاص متعلق دانست؛ چرا 
که جهان بینی او به گونه ای است که از او شخصیت 
پرداختن  است.  ساخته  مشرق زمینی  به ویژه  جهانی، 
به همه آثار او، مجالی فراتر می طلبد که از گنجایش 
یک مقاله بسی بیش تر است. »اسرار خودی« بیان گر 
بخشی از نگاه عارفانه ی او به انسان و جهان است. البته 
با بیان متفاوت از بیان عرفان متقدم فرهنگ اسالمی 
که متناسب با نیاز انسان و جامعه ی معاصر او سروده 
خویش  دینی  جهان بینی  بر  بنا  »اقبال  است.  شده 
انسان را موجودی بس عظیم و بزرگ و خلیفه و نایب 
االرض  فی  جاعل  )انی  شرح  و  سرزمین  در  خداوند 
خلیفه( می شناسد و برای خوِد انسان ارزش بسیار قایل 
است. وی معتقد است که در کارگاه آفرینش همه ی 
موجودات به یک دیگر سود می دهند و سود می رسانند 
و انسان که سرفصل آفرینش و خالصه ی خلقت است 
نیز باید تابع این قانون کلی خلقت باشد. همه چیز را از 
خود می داند و رمز بزرگ توحید را در وحدت همین 
خودها می شناسد. وی در زمانه ای زنده گی می کند که 
انسان غفلت زده ی مشرق زمین، هویت و ملیت خویش 
را گم کرده است و متأثر از سلطه ی فرهنگی غرب، به 
هر گونه خواری و زبونی تن می دهد و حتا روشن فکران 
جامعه هم، از جایگاه و رسالت خویش بی خبر اند. اقبال 
می خواهد که ارزش های واالی این انسان مشرق زمینی 
را بر او بباوراند و او را از آن چه در پیرامونش می گذرد، 
با خبر سازد. نظریه ی خودی اقبال می خواهد انسان را 
بیدار کند و متوجه خویشتن خود بسازد و به ارزش ها 
و آرمان های او تحقق بخشد. وی نجات و سربلندی 
انسان روزگارش را تنها از راه روشن و سعادت بخش 
عرفان اسالمی و شرقی میسر می داند و ابتدا با نگاه 
انتقادآمیز به آثار عرفانی گذشته و سرچشمه های این 
نوع نگرش، نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار 
می دهد و آن چه را برای جامعه و مردم آن سودمند و 
رهایی بخش دانسته، با بیان ساده مطرح کرده است. 
از  من  »انتقاد  می گوید:  نیکلسون  به  نامه ای  در  وی 
افالطون به جانب آن مذاهب فلسفی متوجه است که 
ممات را مقصد و مطلوب غایی انسان شناسانده است، 
نه حیات را و از حال بزرگ ترین حایل راه زنده گی که 
هیوال و ماده باشد، غافل شده است و به جای آن که ما 
را به مستهلک کردن آن دستور دهد، تعلیم می دهد که 
از ماده بگریزیم.« اقبال می خواهد با تعالیم عرفانی، راه 
درست زنده گی کردن را به انسان ها بیاموزد، او طرف دار 
تأیید  مورد  را  انسان ها  آخرت  تنها  که  است  عرفانی 

که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبیکی، ترکمنی، 
پشه ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری سخن می زنند، 
آن زبان به عنوان زبان رسمی سوم شناخته شده است. 
به  مکلف  دولت  اساسی،  قانون  ماده ی  این  براساس 
در  زبان ها  ارتقای  برای  موثر  برنامه های  راه اندازی 
بر  ماده  این  آخر  پاراگراف  هم چنان،  است.  افغانستان 
تأکید  کشور  ملی  اداری  و  علمی  مصطلحات  حفظ 

می کند.۱
هیچ اعتراضی بر رسمی بودن دو زبان فارسی و پشتو و 
رسمی بودن سایر زبان ها در مناطقی که اکثریت مردم 
به آن تکلم می کنند وجود ندارد. اما این که دولت مکلف 
به ارتقای زبان های افغانستان است و مصطلحات علمی 

و اداری باید حفظ شود، قابل بحث است. 
زبانی  هویت  تعریف  و  مادری  زبان  از  استفاده  حق 
اقلیت  گروه های  برای  بشری  بنیادین  به عنوان حقوق 
از  منظور  جا  این  در  است.  مطرح  زبانی  و  قومی 
گروه های اقلیت، تنها اقلیت عددی نیست. در بسیاری 
عددی  لحاظ  از  که  زبانی  یا  و  قومی  گروه های  موارد 
بیش تر از گروه های حاکم اند، اقلیت نامیده می شوند. 
یعنی اصطالح اقلیت به گروه های نیز اطالق می شود که 
از لحاظ عددی اکثریت اند؛ ولی از لحاظ سیاسی در 

حاشیه ی قدرت قرار دارند.۲
حقوق گروه های اقلیت قومی و زبانی در اسناد متعدد 
حقوق بشر بین المللی به صورت صریح و یا هم ضمنی 
ماده ی  براساس  مثال  به گونه ی  است.  شده  تسجیل 
تمامی   )۱۹۴۸( بشر  اعالمیه ی جهانی حقوق  و ۲   ۱
انسان ها از لحاظ حقوق و کرامت انسانی با هم برابر اند 
و نباید مورد تبعیض قرار گیرند.۳ بند نخست ماده ی ۴ 
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی )۱۹۶۵( دولت ها 
را مکلف می سازد تا »نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق 
یا نفرت نژادی و تحریک به تبعیض نژادی و هم چنین 
اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروهی 

مسأله ی حق زبان مادری
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فهیم نعیمی 

۱- قانون اساسی افغانستان )۲۰۰۴( ماده ۱۶
 -۲

اعالمیه ی جهانی حقوق بشر )۱۹۴۸(، ماده ی ۱   -۳
و ۲

 ،)۱۹۶۵( نژادی  تبعیض  رفع هرگونه  کنوانسیون   -۴
ماده ی ۴

۵- میثاق حقوق مدنی سیاسی )۱۹۶۶(، ماده ی ۲۷  
ملی  اقلیت های  با  مرتبط  افراد  حقوق  اعالمیه ی   -۶
https:// ماده ی   ،)۱۹۹۲( زبانی  و  مذهبی  قومی،  یا 
www.ohchr.org/en/professionalinterest/

pages/minorities.aspx
۷- همان، ماده ی ۲
۸- همان، ماده ی ۳

OHCHR, Minority Rights: International Standards 
and Guidance for Implementation (2010) Page 2 
<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
MinorityRights_en.pdf> accessed 14 Nov 2020



د افغانستان اسالمی جمهوریت 
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

دشاروالیو معینیت
کارموندنه پروگرام

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه خریداری جنراتور  برای برنامه اشتغالزائی معینیت شاروالی ها

شماره دعوت نامه داوطلبی:    
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی هاازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
می نماید، تا در پروسه داوطلبی خریداری جنراتورها اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت 
از برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت 
تدارکات ملی و اکبر  به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ 

قبل از ظهر مورخ ۲۶ قوس ۱۳۹۹ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۵۰۰,۰۰۰  پنج صد هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ 
قبل از ظهر ۲۶ قوس ۱۳۹۹ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی ریاست مستقل 

ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمی شود.

 a.wardak@ccnpp.org  -  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس
 n.wahedi@ccnpp.org  -  procurement.idlg@ccnpp.org
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جاللت مآب محترم رییس جمهور!
از  تان  همه جانبه ی  حمایت  از  همه،  از  پیش 
کووید-۱۹  پاندمی  آغاز  مرحله  در  صحی  سکتور 
امکانات  این که  به ویژه  می کنم.  سپاس گزاری 
گذاشتید  صحت  سکتور  خدمت  در  را  هنگفتی 
با کووید-۱۹  تا بتواند به گونه ی جامع در مبارزه 
مبارزه کند. این حمایت تاریخی تان سبب شد که 
پاندمی، شهروندان  این  آغاز  هفته های  جریان  در 
اعمار شفاخانه ها را در والیت ها شاهد باشند؛ کاری 

که کم تر کسی آن را پیش بینی می کرد.
وزارت صحت عامه نیز به اساس هدایت و رهبری 
شما در پاسخ دهی کووید-۱۹ به موقع پرداخت؛ اما 
ارزیابی  گزارش  در  صحی  سکتور  جایی که  آن  از 
کشور  در جمع ۱۷  جهان  سازمان صحی   ۲۰۱۸
بود،  دارای سیستم صحی ضعیف شناسایی شده 
نتوانست از امکانات موجود به گونه ی موثر استفاده 
کند و در مبارزه با کووید-۱۹ موفقیت چشم گیری 
به دست آورد. این نهاد حتا نتوانست که به کنترل 
انتشار ویروس کرونا، دریافت واقعات مثبت و تداوی 
آن در زمان نیاز بپردازد و به همین دلیل، متأسفانه 
مردم نتایج دل خراش آن را در هرات و شفاخانه ی 
بیماران  که  گونه ای  به  بودند؛  افغان -چاپان شاهد 

حتا از داخل بستر فرار کردند.
تطبیق  در  سیستم صحی  اداره ی  ضعف  واقع  در 
پالن پاسخ دهی به کووید-۱۹ منتج به نتایج ذیل 

شد:
تدارکاتی سبب شد که  پروسه های  در  ۱. مشکل 
برای  با کووید-۱۹  برای مبارزه  اعمار شده  تعمیر 
مدت طوالنی غیرفعال بماند و کمبود وسایل و لوازم 
طبی سبب شد تا واقعات فوتی به شکل متداوم بلند 
شفاخانه ی  در  اکسیژن  کمبود  مثال  به طور  برود. 
افغان-جاپان سبب مرگ ومیر زیاد هموطنان ما در 

داخل بستر شفاخانه شد.
۲. کمبود وسایل محافظتی برای کارمندان صحی 
که در مبارزه با ویروس کرونا دخیل بودند، سبب 
کارمندان صحی داخل  واقعات مرگ ومیر  شد که 
کشور به مراتب بلندتر از سایر کشورهای آسیایی 
صحت  سکتور  به  بزرگی  صدمه ی  این  و  باشد 

شمرده می شود.
اختصاصی  شفاخانه های  در  ضعیف  تداوی   .۳
کاستی های  و  کووید-۱۹  تداوی  و  تشخیص 
همکاران صحی سبب بی اعتمادی مردم به سکتور 
حاضرنشدن  و  کرونایی  بیماران  فرار  شد.  صحی 
مردم به بستری شدن می تواند میزان بی اعتمادی ها 

به سکتور صحی را به تصویر بکشد.
۴. گزارش های سوءاستفاده از منابع اختصاص یافته 
برای مبارزه با کووید-۱۹ در سطح ملی و بین المللی 
و  مردم  اعتماد  واقع،  در  و  یافت  زیادی  پوشش 

جامعه ی جهانی به حکومت را آسیب رساند.
۵. نتیجه ی همین بی اعتمادی ها است که هموطنان 
ما برای خدمات صحی به خارج از کشور می روند و 
در واقع، همین مسافرت ها سبب افزایش مراجعان 
اخذ ویزه و سرانجام تحقیر و کشته شدن آنان شده 

است.
۶. نسبت ضعف مدیریت در سکتور صحی، عرضه ی 
که  شد  متوقف  بخش ها  سایر  به  صحی  خدمات 
مشکالت صحی جدی را در پی داشت. به گونه ی 
مثال، توقف واکسن پولیو سبب شد که واقعات فلج 

در کشور نظر به سال گذشته افزایش یابد.
به  کرونا  بحران  از چالش های  بیش تر کشورها   .۷
عنوان یک فرصت استفاده کرد. با این حال، مشکل 
به  چالش های  که  شد  سبب  صحی  مدیریت  در 
نشود.  تبدیل  فرصت  به  کووید-۱۹  آمده ی  میان 

اگر اعتماد مردم به سکتور صحی در همین وهله 
صحی  خدمات  صحی  مراکز  و  می آمد  دست  به 
داخل  در  مردم  به  را  باکیفیت  و  قناعت بخش 
باز  صورت  در  مردم  حتا  می کرد،  عرضه  کشور 
شدن سرحدات نیز برای مداوای شان به کشورهای 
متأسفانه  حال،  این  با  نمی کردند.  سفر  همسایه 
سکتور صحی این فرصت را از دست داده است و 
افزایش چشم گیر درخواست کننده گان ویزای برخی 
از کشورهای همسایه این فرصت سوزی را به نمایش 

گذاشت.

جاللت مآب رییس جمهور!
سکتور  کرونا،  موج  دوم  و  اول  مرحله ی  میان  در 
جهان  کشورهای  سایر  مانند  کشور  صحی 
فرصت های خوبی داشت تا خالهای صحی که در 
شده  برمال  کرونا  ویروس  با  مبارزه  اول  مرحله ی 
بود را رفع کند. به این ترتیب طرح جامع صحی 
انکشاف داده می شد و نه تنها این که در مرحله ی 
موج دوم کرونا موفق تر می درخشیدیم؛ بلکه از آن 
در تقویه ی سیستم صحی در بخش های دیگر نیز 

استفاده درست می کردیم.
ابتالی  و  فوتی  واقعات  اواخر  این  در  متأسفانه 
داده  گزارش  اجتماعی  رسانه های  در  بی شماری 
و  مبتالیان  رسمی  آمارهای  واقع  در  می شود. 
است  آن  از  بلندتر  مراتب   به  کرونایی  بیماران 
گزارش  سکتور صحت  در  ما  همکاران صحی  که 
می دهند. این تفاوت فوق العاده زیاد بیان گر ضعف 
سیستم سرویالنس و راپوردهی در سکتور صحی 
خصوصی و دولتی است. این موارد سبب شده است 
که زیادتر هم وطنان ما حیات خویش را از دست 
بدهند؛ بدون این که از طرف سکتور صحی شرایط 
خاص وقایوی که در مرحله ی موج دوم کووید-۱۹ 
ضرورت است با هموطنان مرحله وار شریک ساخته 

می شد .

جاللت مآب رییس جمهور!
واقعیت این است که براساس افزایش ارقام مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در کشور، ما مانند سایر کشورها در 
مرحله ی موج دوم کووید-۱۹ قرار داریم. رسیدن 
با  مبارزه  روند  لزوم جدیت در  به  نیز  فصل سرما 
کرونا افزوده است. اگر خواسته باشیم که مبارزه با 
هجوم این مرحله ویروس کرونا را درست مدیریت 

کنیم، باید به نقاط ذیل توجه جدی شود:
۱. کمیته ی ملی پاسخ دهی به کووید-۱۹ با رهبری 
شما یا معاون اول ریاست جمهوری باید از شکل 
مشوره به شکل اجراییه ای بدل و همه ی فیصله ها 
براساس گزارش های روزانه و هفته وار گرفته شود. 
این کار کمک می کند که روند تدارکاتی و  امور 
به گونه ی درست آن  نقاط دوردست  عملیاتی در 

تطبیق شود.
سکتور  به  منحصر  کووید-۱۹  به  پاسخ دهی   .۲
 All social« یا  جامعه  همه  و  نباشد  صحی 
approach« در پاسخ دهی به کرونا دیجیتال شود؛ 
زیرا اشتراک میان سکتورها در کشورهای مختلف 

نتایج خوب تری در پی داشته است.

فوتی  و  واقعات مثبت  ۳. سرویالنس گزارش دهی 
به گونه ی روزانه تنظیم و تقویت شود تا از آن در 
افزون  گیرد.  صورت  درست  استفاده  پالن گذاری 
این، تقویه ی مراکز تشخیصه در سطح والیات  بر 
کمک می کند تا به موقع برای تداوی گام برداشته 

و به بیماران رسیده گی شود.
۴. معلومات واقعی باید به مردم ارایه شود. ارایه ی 
در  نه تنها  که  می شود  سبب  معلومات  گونه  این 
تصامیم از آن استفاده شود؛ بلکه با هموطنان نیز 
سیستم  به  مردم  اعتماد  تا  شود  ساخته  شریک 
این  به  شود.  تقویه  حکومت  به  باالخره  و  صحی 
به  کرونا  ویروس  با  مبارزه  در  نیز  مردم  ترتیب، 

گونه ی مستقیم دخیل می شوند.
۵. مراکز آموزشی و دانشگاه ها برای تطبیق اهتمامات 
وقایوی بررسی شود. در صورت موجودیت واقعات 
بلند مثبت کرونا یا شانس بلند انتشار ویروس، این 
مراکز برای مدت کوتاه مسدود یا اهتمامات وقایوی 

به شکل جدی تطبیق و تأمین شود.
۶. آن عده از مراکز صحی خصوصی که در عرضه ی 
دخیل  کرونا  ویروس  تداوی  و  تشخیص  خدمات 
است، باید به گونه ی منظم ارزیابی شود تا خدمات 
صحی با کیفت عرضه شود. به این ترتیب واقعات 
اواخر در مراکز صحی خصوصی  این  فوتی که در 

بلند گزارش داده شده است، کاهش داده می شود.
۷. طرح های واقع بینانه برای پاسخ دهی در والیت ها 
انکشاف و تطبیق شود؛ زیرا  باید هر چه عاجل تر 
با رسیدن زمستان سرد، آلوده گی هوا نیز به دلیل 
سوخت مواد بی کیفیت افزایش می یابد. آلوده شدن 
هوا یکی از فاکتورهای خطر برای اشخاصی است 
که امراض قلبی و تنفسی مزمن دارند. این شاخصه 

در واقع ارتباط مستقیم با شدت بیماری کووید-۱۹ 
در  هم  موقع   به  پاسخ دهی  ترتیب  این  به  دارد. 
باالخره  تا  می کند  کمک  تداوی  هم  و  تشخیص 
سبب کاهش سرایت ویروس وکاهش واقعات فوتی 

شود.
۸. باید از مصونیت کارمندان صحی و دسترسی آنان 
به لوازم تشخیصه مطمین بود. اطمینان از تهیه ی 
محافظتی  و  طبی  لوازم  سایر  و  تشخیصه  وسایل 
برای کارمندان صحی نه تنها در تشخیص و تداوی 
و موثر بیماران کمک می کند؛ بلکه حیات کارمندان 
کووید-۱۹  با  مستقیم  مبارزه ی  در  که  صحی 

دخیل اند را نجات می دهد.
نظارت  به جدیت  کرونا  با  مبارزه  روند  از  باید   .۹
پاسخ دهی  کمیته ی  اعضای  توسط  نظارت  شود. 
ملی کووید-۱۹ کمک می کند که نه تنها استفاده ی 
سو از امکانات مالی اختصاص یافته تا حد ممکن 
باالی  متکرر  نظارت های  بلکه  شود،  داده  توقف 

کیفیت خدمات صحی نیز تاثیر خواهد داشت.
۱۰. باید از تطبیق اهتمامات وقایوی مانند شستن 
متر،  دو  حداقل  فاصله ی  مراعات کردن  دست ها، 
استفاده از ماسک و جلوگیری از تجمع هموطنان 
تا زمان کاهش چشم گیر آمار کووید-۱۹، مطمین 
مراعات  که  نشست هایی  در  تجمع  از  به ویژه  شد، 

فاصله ی اجتماعی در آن ممکن نباشد.
در  صحی  خدمات  عرضه ی  از  مطمین شدن   .۱۱
سایر بخش ها با استفاده از شیوه های مختلف، مانند 
تنظیم خدمات صحی از طریق تیم موبایل وغیره نیز 

کمک می کند که روند مبارزه با کرونا تسریع یابد.
۱۲. باید از سکتور صحت حمایت شود تا هر نوع 
خدمات صحی  عرضه ی  بهبودی  به  که  ابتکاراتی 
معرفی کردن  مانند  دهد.  رشد  را  می کند  کمک 
سکتور  اعتماد  تا  پولیو  و  کووید-۱۹  محو  لشکر 
بلند ببرد و   صحت را در سطح ملی و بین المللی 
امکانات زیادتر در جریان تطبیق واکسن کووید-۱۹ 

به دست آورد.
تا  است  نیاز  که  کرد  تصریح  دوباره  باید  آخر  در 
چالش های کنونی به فرصت هایی تبدیل شود که 
آن  بلندمدت  اهداف  به  آینده  در  را  کشور  بتواند 
برساند. این فرصت ها به هیچ عنوانی نباید از دست 

برود و از هیچ نوعی تالش باید دریغ نشود.

خطاب به رییس جمهور: 

چالش ها باید به فرصت بدل شود
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بزرگ ترین توافق تجارت آزاد 
جهان با محوریت چین 

امضا شد

امارات طرح »ویزای طالیی« برای اقامت ۱۰ ساله را گسترش می دهد

توییت های ضد و نقیض ترمپ؛
از تایید پیروزی بایدن تا انکار شکست

عادی  روند  ادامه  در  عربی  متحده  امارات  و  اسرائیل 
مقابل  کشور  اتباع  که  گرفته اند  تصمیم  روابط  سازی 
را برای سفر از دریافت ویزا معاف کنند. بدین ترتیب 
که  است  عربی  کشور  نخستین  متحده  عربی  امارات 
روادید  به دریافت  نیاز  اسرائیل  به  برای ورود  اتباعش 

ندارند.
نتانیاهو،  بنیامین  فارسی،  یورونیوز  گزارش  نقل  به 
مراسم  جریان  در  دوشنبه  روز  اسراییل  وزیر  نخست 
بن  فرودگاه  در  اماراتی  هیات رسمی  از یک  استقبال 
گوریون با اعالم این مطلب یادآور شد: »ما اتباع خود را 

از دریافت ویزا معاف خواهیم کرد.«
نخست وزیر اسرائیل که عبید الطایر، وزیر مشاور دولت 
امارات در امور مالی و استیو منوچین، وزیر مالیه ایاالت 
متحده در فرودگاه بن گوریون او را احاطه کرده بودند، 
هم چنین در گفت وگویی کوتاه با خبرنگاران یادآور شد: 
برای  که  هستیم  تاریخی  ساخت  حال  در  امروز  »ما 

چندین نسل ماندگار خواهد بود.«
با  و  اماراتی  هیأت  با  متحده همراه  ایاالت  مالیه  وزیر 
هواپیمای حامل اعضای این هیات عازم اسرائیل شده 

بود.
بنیامین نتانیاهو در ادامه تاکید کرد: »ما از این روز به 

عنوان یک روز باشکوه برای صلح یاد خواهیم کرد.«
از  پس  اسرائیلی  و  اماراتی  هیات  دو  نماینده گان 
امضا  توافق نامه  چهار  کوتاه،  مذاکراتی  پایان  در  و  آن 
کردند که یکی از آن ها به معافیت دریافت ویزا برای 

دریافت  شرایط  امارات  دولت  گذشته  سال های  در 
ویزا را تسهیل کرده تا امکان اقامت بلندمدت را برای 

سرمایه گذاران، دانشجویان و متخصصان فراهم کند
عربی  متحده  امارات  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
شرایط دریافت اقامت ده ساله را که با عنوان »ویزای 
افراد  جذب  هدف  با  می شود،  شناخته  طالیی« 

متخصص و حرفه ای بیش تر تغییر داده است.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی و نایب 
کرد  اعالم  نوامبر   ۱۵ یک شنبه  روز  امارات  رییس 

از  هفته  دو  از گذشت حدود  یورونیوز، پس  گزارش  به 
دونالد  سرانجام  امریکا،  انتخابات  روز  نوامبر  تاریخ سوم 
انتشار یک پیام  با  ایاالت متحده  ترمپ، رییس جمهور 
انتخابات  در  بایدن  جو  پیروزی  اولین بار  برای  توییتری 

را تایید کرد. 
توطئه دست  نظریه های  از طرح  این وجود هم چنان  با 
برنداشت و بار دیگر سیستم انتخابات کشورش را به تقلب 

متهم کرد.
او با اشاره به جو بایدن نوشت: »او برد زیرا در انتخابات 
تقلب شد. به هیچ ناظری اجازه داده نشد، رای ها توسط 
دومینیون، شرکتی که یک چپ رادیکال مالک آن بود 
جمع آوری شد. شرکتی با سابقه بد و کارکنانی تنبل که 
حتا برای تگزاس واجد شرایط نبودند )جایی که من با 
و  رسانه هایی جعلی  به کمک  برنده شدم!(  زیادی  رای 

خاموش و چیزهای دیگر.«
این پیام توییتری رییس جمهور کنونی امریکا هشت روز 
او در  بایدن، رقیب دموکرات  پیروزی جو  اعالم  از  پس 

۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه با محوریت چین بزرگ ترین 
توافق تجارت آزاد جهان موسوم به »شراکت اقتصادی 

جامع منطقه ای« را امضا کردند.
 ۲۵ یک شنبه  روز  که  گزارشی  در  فرانسه  خبرگزاری 
بلوک تجارتی  این  توافق، تشکیل  این  عقرب درباره ی 
بزرگ را یک »کودتای بزرگ« در راستای توسعه نفوذ 

چین توصیف کرده است.
 )RCEP(»در توافق »شراکت اقتصادی جامع منطقه ای
عالوه بر چین و ۱۰ کشور آسیای جنوبی،  کشورهای 
جاپان، کوریای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند نیز حضور 

دارند.
ابراز امیدواری کرده اند که هند نیز در  امضاکننده گان 

آینده نزدیک به این توافق بپیوندد.
تولید  درصد   ۳۰ حدود  مجموع  در  کشور   ۱۵ این 
ناخالص داخلی جهان را دارا هستند و بازارهایی با ۲.۲ 

میلیارد مشتری را در  بر گرفته اند.
امضای این توافق در بحران شیوع کرونا نیز این امیدواری 
را در میان برخی کشورهای امضاکننده ایجاد کرده که 
بتوانند زیان های فلج کننده بحران کرونا را کاهش دهند.

گفت وگو درباره این توافق از سال ۲۰۱۲ آغاز شد.
به نقل از رادیو فردا، لی که چیانگ، نخست وزیر چین 
پس از امضای این قرارداد، آن را »پرتوی از نور و امید 
این  به  رسیدن  گفت  و  کرد  توصیف  ابرها«  میان  در 
توافق نشان  دهنده این است که »چندجانبه گرایی روش 
جهانی  اقتصاد  به  درست  جهت دهی  برای  صحیحی 

است.«
الکساندر کاپری، کارشناس اقتصادی دانشگاه سنگاپور 
یک  توافق  این  که  است  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به 
عنصر مکمل برای کمک به جاه طلبی های ژئوپولتیک 

چین است.
دولت امریکا در این توافق بزرگ که موارد مهمی چون 
بر  در  را  کاال  تامین  زنجیره  تقویت  و  تعرفه ها  کاهش 

می گیرد، جایی ندارد.
دولت ترامپ پیش از این با استدالل حفظ کار و اشتغال 
تجارتی  پیمان  عنوان  با  مشابه  پیمان  از  امریکا  در 
اقیانوس آرام یا شراکت ترنس-پسیفیک )TPP( که با 
محوریت جاپان و مشارکت ۱۱ کشور آسیا-اقیانوسیه 

تشکیل شده بود، خارج شد.
رسانه ها از پیمان تی پی پی که ایاالت متحده آن را امضا 
کرده بود، به عنوان »محور اصلی در چرخش دولت اوباما 
به سوی منطقه آسیا و اقیانوس آرام« برای رویارویی با 

ظهور غولی به نام چین یاد می کردند.
شرکت های  چه  اگر  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
چندملیتی مستقر در ایاالت متحده می توانند از طریق 
این  عضو  کشورهای  در  خود  به  وابسته  شرکت های 
پیمان تجارتی جدید از مزایای آن بهره مند شوند، ولی 
اقتصادی جامع  تحلیل گران می گویند توافق »شراکت 
جو  شود  باعث  است  ممکن    )RCEP(»منطقه ای
بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا، در مورد تعامالت 

واشینگتن در منطقه تجدید نظر کند. 

توافق نامه  سه  داشت.  اختصاص  کشور  دو  شهروندان 
دیگر حول محورهایی چون سرمایه گذاری، هوانوردی و 
همکاری های علمی میان دو طرف به امضا رسیده است.
امارات عربی متحده و اسرائیل سرانجام پس از تالش ها 
و میانجی گری های چند ماهه دولت امریکا روز پانزدهم 
عادی سازی  و  صلح  توافق نامه  واشنگتن  در  سپتامبر 

روابط به امضا رساندند.
بحرین نیز هم زمان با امارات و در ادامه تالش مشترک 
این کشور با اسرائیل و ایاالت متحده جهت دست یابی 
عنوان  به  روابط  عادی سازی  برای  پایدار  توافقی  به 
چهارمین کشورعربی موجودیت اسرائیل را به رسمیت 
شناخت و همکاری  دیپلماتیک با این کشور را آغاز کرد.
امارات و بحرین نخستین کشورهای عربی حوزه خلیج 

مدرک  دارنده گان  پزشکان،  تمام  بعد  به  این  از  که 
دکترا و همین طور مهندسان کامپیوتر، برنامه نویسی، 
)بیوتکنولوژی(  زیست فناوری  و  برق  الکترونیک، 
می توانند برای دریافت این ویزای بلندمدت در امارات 

درخواست بدهند.
چند  هر  معموالً  عربی  متحده  امارات  در  خارجی ها 
سال یک بار باید ویزای کارشان را تمدید کنند. در 
سال های گذشته دولت امارات شرایط دریافت ویزا را 
تسهیل کرده تا امکان مهاجرت و اقامت بلندمدت را 

انتخابات ریاست جمهوری منتشر می شود. دونالد ترمپ 
روز جمعه نیز در برابر خبرنگاران در حیاط کاخ سفید 
گفته بود که دولت او برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا قرنطین اجرا نخواهد کرد اما زمان مشخص خواهد 
کرد که »دولت بعدی« چه تصمیمی اجرا خواهد کرد. 
این سخنان از سوی برخی از ناظران اشاره تلویحی رییس 
جمهور ایاالت متحده به شکست خود در رای گیری روز 

فارس هستند که اقدام به عادی سازی روابط با اسرائیل 
کرده اند.

عربی  کشورهای  نخستین  اردن  و  مصر  این  از  پیش 
بودند که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده بودند.
دولت امارات روز دوشنبه توافق عادی سازی با اسرائیل 
را که هفته گذشته با تایید پارلمان اسرائیل رسیده بود 

تصویب کرد.
فلسطینیان و دو کشور ایران و ترکیه توافق کشورهای 
خیانت آمیز  اقدام  یک  عنوان  به  را  اسرائیل  با  عربی 
مناقشه  که حل  است  حالی  در  این  کرد ه اند.  محکوم 
این  از  پیش  تا  فلسطین  و  اسرائیل  میان  تاریخی 
برای  عربی  کشورهای  حیاتی  پیش شرط  عنوان  به 

عادی سازی روابط با اسرائیل محسوب می شد.

برای سرمایه گذاران، دانش جویان و متخصصان فراهم 
کند.

این مقررات اکنون با گسترش دامنه تخصص ، تحصیل 
و استعداد متقاضیان، افراد واجد شرایط بیش تری را 

در برمی گیرد.
بر اساس مقررات تازه کسانی که در رشته های هوش 
مصنوعی، کالن داده )Big Data( و همه گیرشناسی 
)اپیدمیولوژی( مدرک تخصصی دارند، هم می توانند 

برای دریافت ویزای ۱۰ ساله درخواست بدهند.
دادن  برای  خودش  طرح   ۲۰۱۸ سال  در  امارات 
ویزای بلندمدت را اعالم کرد و از سال ۲۰۱۹ اعطای 
واجدان  به  را  یا ۱۰ ساله  پنج  تمدید  قابل  ویزاهای 
شرایط از جمله سرمایه گذاران خارجی، مدیران عامل، 

دانشمندان و دانشجویان برجسته آغاز کرد.
گردشگری  و  تجارتی  مرکز  که  دوبی  شیخ نشین 
امارات محسوب می شود، دو ماه پیش اعالم کرد که 
به بازنشسته گان ثروت مند خارجی ویزای قابل تمدید 

پنج ساله می دهد.

سوم نوامبر )۱۳ عقرب( ارزیابی شد.
با این حال دونالد ترمپ روز یک شنبه نیز، دقایقی پس 
از انتشار پیام توییتری اش در دو توییت پیاپی تاکید کرد 
که در انتخابات »تقلب« شده است. او در اولین توییت 
پس از پوشش رسانه ای پیام قبلی اش نوشت: »انتخابات 

تقلبی! ما پیروز خواهیم شد.«
رییس جمهور امریکا سپس در توییت دیگری اضافه کرد: 
»او ]جو بایدن[ تنها از نظر رسانه های جعلی پیروز شده 
پیش  در  درازی  راه  نمی پذیرم!  را  چیز  هیچ  من  است. 

است. این انتخابات تقلبی بود.«

اسراییل و امارات قرارداد لغو ویزا امضا کردند


