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دو روز پس از اختطاف دختر سفیر افغانستان در 
اسالم آباد، کابل سفیر و دیپلمات های ارشد خود 
را فراخواند و گفت تا رفع کامل تهدیدات امنیتی 
به شمول گرفتاری و محاکمه ی ربایندگان سلسله 
علی خیل، دختر سفیر افغانستان در پاکستان این 
استراتژی تازه در قبال مسأله است. عالوه بر این، 
وزارت امور خارجه افغانستان، سفیر پاکستان در 
کابل را احضار کرد و از دولت پاکستان خواست 
تا در شناسایی و مجازات عامالن این »جنایت« 

اقدام فوری کند.
احمدخان،  منصور  رویداد،  این  وقوع  دنبال  به 
ترک  را  کابل  نیز  افغانستان  در  پاکستان  سفیر 
کرد. مقام های پاکستانی هم در واکنش به ادعای 
براساس  که  گفته اند  علی خیل  سلسله  اختطاف 
تحقیقات پولیس، قضیه ی دختر سفیر افغانستان 
آدم ربایی نیست. شیخ رشید احمد، وزیر داخله ی 
پاکستان گفت هیچ گونه شواهدی که نشان دهد 
است،  آدم ربایی  سفیر،  دختر  گم شدن  قضیه ی  
تنها  این حادثه  از  و هدف  است  نیامده  به دست 

»بدنام سازی« پاکستان بوده است...
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اختالف کابل و 
اسالم آباد باید از طریق 

دیپلماسی حل شود
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بایدن کمک 100 میلیون 
دالری به پناهجویان افغان 
و متقاضیان ویزای ویژه 
مهاجرت را تأیید کرد

طالبان با کمبود 
جنگجو روبه رویند

پرومته  ی فراموش  شده  ی بلخ

چگونه پیاده روی می تواند 
به نوسازی مغز کمک کند

اعتراضات خوزستان؛ 
شیوخ عشایر و اعراب 
بر سر معاون روحانی 

فریاد کشیدند

چهارمین دورگفت وگوهای 
استراتژیک بغداد و اشنگتن؛ 
ابهام در مورد خروج امریکا 
از عراق
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اسالم آباد از کمک به احیای طالبان پشیمان می شود
پاکستان را در برابر افراط گرایی داخلی آسیب پذیرتر و در 

صحنه جهانی منزوی تر خواهد کرد.
افغانستان  در  متحده  ایاالت  ساله   20 جنگ  پایان 
بود.  خواهد  واشنگتن-اسالم آباد  روابط  در  نقطه عطفی 
افغانستان  به  مرتبط  جاه طلبی های  سال هاست  پاکستان 

خود را برای حفظ روابط خود با...

اخیر  نظامی  دستاوردهای  از  پاکستان  امنیتی  تشکیالت 
تندروهای  است.  آمده  وجد  به  افغانستان  در  طالبان 
و  کرده اند  فراهم  کمک  طالبان  برای  دهه ها  پاکستانی 
کابل  در  قدرت  رأس  در  را  متحدان خود  حاال می توانند 
تصور کنند. پاکستان آنچه آرزو می کرد به دست آورده، اما 
پشیمان خواهد شد. به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 
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افغانستان با پنج ورزشکار 
برای کسب مدال به المپیک 

توکیو رفته است
یک ساله  تأخیر  با  توکیو  تابستانی  المپیک  رقابت های 
شد.  افتتاح  دیروز  سرانجام  کرونا،  ویروس  شیوع  به دلیل 
در این رقابت ها از افغانستان پنج ورزشکار در چهار رشته 

شرکت کرده اند...

پنج سال پس از ۲ اسد؛ 
چرا جنبش روشنایی 

مهم است؟
پنج سال از حمله بر جنبش  روشنایی می گذرد. در 
دموکراتیک  فضای  وضعیت  از حمله،  سال های پس 
موارد  است.  شده  بدتر  مالحظه  قابل  به صورت 
از هویت مدنی  اعتراضی که زمانی بخشی  تجمعات 
فضای  است.  یافته  تقلیل  صفر  به  تقریبا  بود،  کابل 
شده  محدود  گستردگی  و  به شدت  مدنی  فعالیت 
از  روندی  سرآغاز  جنبش  بر  حمله  برعالوه،  است. 
حمالت هدفمند بر شهروندان هزاره در کابل شد که 
هزار  چندین  و  کشته  هزار  یک  از  بیشتر  کنون  تا 

زخمی برجای گذاشته است.
جمعی  دستاوردهای  و  ملی  نهادهای  که  زمانی  در 
که با بیش از دو دهه تالش و سرمایه گذاری ممکن 
شده اند، از شکنندگی می لرزند، این یادداشت تالشی 
شاید  که  جمعی  تجربه ی  یک  بازخوانی  برای  است 

بزرگ ترین نماد موفقیت و...

اطالعات روز: نمایندگان امریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو(، ناوری و 
انگلستان در یک اعالمیه ی مشترک از مذاکرات سطح باال میان نمایندگان جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان 

در دوحه و تعهد دو طرف برای تسریع مذاکرات به منظور دست یابی به یک توافق سیاسی فراگیر استقبال کرده اند.

جامعه جهانی: 

مذاکرات سطح بلند دولت و طالبان در آینده 
متمرکز بر موضوعات اصلی باشد

صفحه 2

بیستم جوالی در فلوریدای 
امریکا روز عباس کریمی 
نام گذاری شده است



www.etilaatroz.comیک شنبه | 3 اسد 1400 | سال دهم | شماره 2201 خبرهای داخلی

افغان ها با مشارکت کامل و معنادار زنان که 
منجر به یک توافق سیاسی عادالنه و پایدار 

شود، حمایت می کنیم.«
است،  آمده  اعالمیه  در  که  آنچه  براساس 
نمایندگان کشورها و سازمان های مزبور پنج 
برجسته  را  نهایی  توافق  یک  اساسی  عنصر 
که  کرده اند  تأکید  زمان  عین  در  و  کرده 
حمایت بین المللی از هر دولتی در آینده به 
خواهد  بستگی  عنصر  پنج  این  به  پایبندی 

داشت.
رهبران  انتخاب  »حق  فراگیر«،  »حاکمیت 
)حقوق  بشر  حقوق  از  »حفاظت  سیاسی«، 
زنان، جوانان و اقلیت ها(«، »تعهد به مبارزه 
این  از  اطمینان  به شمول  تروریسم  علیه 
امن  پناهگاه  به عنوان  دوباره  افغانستان  که 
»پایبندی  و  نمی شود«  مبدل  تروریستان 
حقوق  جمله  از  بین المللی،  قوانین  به 
بشردوستانه ی بین المللی« پنج عنصر اساسی 

اند که در این اعالمیه برجسته شده است.
از اعالمیه ی مشترک آمده است  در بخشی 
که کشورها و سازمان های یادشده قصد دارند 
از  افغانستان،  نهادهای  از  را  پشتی بانی شان 
این کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  جمله 
حفظ کنند. آنان تأکید کرده اند که کمک های 
آینده به افغانستان به حکومت داری خوب و 

تعهد به قانون و حقوق بشر بستگی دارد.
اعالمیه ی  این  از  کشور  خارجه ی  وزارت 
مشترک استقبال کرده و تطبیق مفاد آن را 
پایدار،  صلح  تأمین  راستای  در  مثبت  گام 
ثبات و حفظ دستآوردهای بیست سال اخیر 
دانسته است. این وزارت همچنین گفته است 
که برای تحقق مفاد این اعالمیه پایبندی و 

تعهد دارد.

دولتی که از راه نظامی در افغانستان تحمیل 
شود، پشتی بانی نمی کنند.

فرانسه،  اروپا،  اتحادیه  امریکا،  نمایندگان 
اتالنتیک  پیمان  سازمان  ایتالیا،  آلمان، 
شمالی )ناتو(، ناوری و انگلستان از طرف های 
خواسته اند  افغانستان  جنگ  در  درگیر 
بین المللی  قوانین  در  تعهدات شان  به  که 
کاهش  با  و  بگذارند  احترام  بشردوستانه 

خشونت ها، از غیرنظامیان محافظت کنند.
طالبان  از  مشخص  به صورت  آنان 
را  نظامی شان  حمالت  که  خواسته اند 
مورد حفاظت  در  تعهدات شان  به  و  متوقف 
از  محافظت  افغانستان،  زیرساخت های  از 
غیرنظامیان و همکاری در زمینه ی کمک های 

بشردوستانه، عمل کنند.
سازمان های  و  کشورها  اعالمیه،  این  طبق 
با  قوی  مشارکت  به  که  گفته اند  یادشده 
افغانستان متعهد هستند و تحوالت جاری در 
از  مرحله ی گذار با خروج نیروهای خارجی 

افغانستان را از نزدیک دنبال می کنند.
در اعالمیه آمده است: »ما از یک روند صلح 
رهبری  به  و  افغانستان  به  متعلق  فراگیر 

طرف سومی که دو طرف ]دولت و طالبان[ 
حمایت  باشند،  داشته  توافق  آن  روی 

می کنیم.«
یادشده  سازمان های  و  کشورها  نمایندگان 
توافق  یک  به  دست یابی  که  کرده اند  اذعان 
نهایی سیاسی، از جمله بر سر قانون اساسی 
و  حکومت  از  آنان  است.  زمان بر  احتماال 
آتش بس  مورد  در  که  خواسته اند  طالبان 
اساسی  اصول  همچنین  و  جامع  و  دایمی 
جزئیات  و  افغانستان  آینده ی  دولت  برای 
توافق  یک  به  رسیدن  تا  انتقالی  حکومت 

نهایی سیاسی، توافق کنند.
ترتیبات  گونه  هر  که  کرده اند  تأکید  آنان 
باید همه شمول باشد و در  انتقالی  حکومت 
آن به حقوق تمام افغان ها مطابق به تعهدات 
بین المللی افغانستان احترام گذاشته شود و 
همچنین از تعهدات ضد تروریستی حمایت 

کند.
راه حل  هیچ  مشترک،  اعالمیه ی  براساس 
نظامی برای منازعه ی افغانستان وجود ندارد 
 2513 قطع نامه ی  درنظرداشت  با  آنان  و 
هیچ  از  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

اتحادیه  امریکا،  نمایندگان  روز:  اطالعات 
پیمان  سازمان  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  اروپا، 
اتالنتیک شمالی )ناتو(، ناوری و انگلستان در 
یک اعالمیه ی مشترک از مذاکرات سطح باال 
میان نمایندگان جمهوری اسالمی افغانستان 
و گروه طالبان در دوحه و تعهد دو طرف برای 
تسریع مذاکرات به منظور دست یابی به یک 

توافق سیاسی فراگیر استقبال کرده اند.
مذاکرات سطح باال میان نمایندگان جمهوری 
تاریخ  به  طالبان  گروه  و  افغانستان  اسالمی 
دو  برگزار شد.  در دوحه  و 27 سرطان   26
طرف روی تسریع روند مذاکرات صلح توافق 
کردند و تأکید کردند که در آینده نیز چنین 

جلسات را ادامه بدهند.
یادشده  کشورهای  نمایندگان  حال،  این  با 
پس از مذاکرات سطح باالی دولت و طالبان، 
روز پنج شنبه هفته ی گذشته در ُرم، پایتخت 
ایتالیا جلسه کرده اند. در این جلسه در مورد 
اوضاع افغانستان و تحوالت صلح این کشور 

گفت وگو شده است.
در اعالمیه ی مشترک نمایندگان کشورهای 
یادشده که از سوی وزارت خارجه ی امریکا 
تعهد دولت  از  استقبال  منتشر شده، ضمن 
و طالبان برای دیدار مجدد به سطح بلند در 
است  گفته شده  نزدیک، همچنین  آینده ی 
موضوعات  روی  باید  آینده  نشست های  که 
توافق  یک  به  دست یابی  برای  که  اصلی 

سیاسی فراگیر اساسی اند، متمرکز باشد.
در این اعالمیه ی مشترک از دولت جمهوری 
خواسته  طالبان  گروه  و  افغانستان  اسالمی 
توافق  یک  به  رسیدن  برای  که  است  شده 
سیاسی عادالنه و پایدار، با حسن نیت مذاکره 
کنند: »ما از هر گونه تسهیل یا میانجی گری 

جامعه جهاین: 

کرات سطح بلند دولت و طالبان در آینده متمرکز بر موضوعات اصلی باشد مذا

و  پرورش، صحت  و  آموزش  بشر،  از حقوق 
امنیت در طول 20 سال گذشته انجام دهد، 

حفاظت کند.
خشونت ها،  افزایش  »با  است:  افزوده  گارنو 
اطمینان از سالمت و امنیت تمامی پرسنل 
ما چه کانادایی چه افغان، چه گذشته و چه 
در حال حاضر و افرادی که ما را عمال کمک 

می کنند، اولویت اصلی ما است.«
کانادا  ملی  دفاع  وزیر  ساجان،  هارجیت 
کار  اهمیت  مورد  در  او  که  است  گفته  نیز 
جریان  در  را  کانادایی  نیروهای  که  کسانی 
کردند،  کمک  افغانستان  در  مأموریت شان 

فهم دست اول دارد.
کنار  در  که  افرادی  امنیت  از  اطمینان  او 
نظامیان کانادایی کار کردند و نیز خانواده های 

آنان را دینی بر گردن کانادا دانسته است.

جریان  در  هم  زیادی  افغان های  که  است 
مأموریت  از  پس  هم  و  نظامی  مأموریت 
نظامی زندگی شان را به خطر انداختند که با 
کانادا همکاری کنند. به گفته ی او، این افراد 
حاال با تهدیدهای بزرگ تری از سوی طالبان 
را  ممکن  کارهای  تمام  کانادا  و  مواجه اند 

انجام می دهد تا آنان مصون باشند.
تعادل  در  »زندگی  است:  گفته  مندیچینو 
و  موقع  به  اقدام های  ما  رو  همین  از  است. 
به  که  افغان هایی  از  حمایت  برای  قاطعی 
مأموریت ما کمک کرده اند انجام می دهیم و 
برای آنان آینده ای در کانادا فراهم می کنیم.«

مارک گارنو، وزیر خارجه ی کانادا گفته است 
»افراد  از  تا  دارد  مسئولیت  کشورش  که 
کمک  کانادا  به  که  افغانستان  در  شجاع« 
حمایت  راستای  در  را  خود  مأموریت  کرد 

امور  وزیران مهاجرت،  اعالمیه،  کنند. طبق 
خارجه و دفاع ملی کانادا در این زمینه کار 

می کنند.
دولت کانادا گفته است که افراد واجد شرایط 
شامل مترجمانی اند که با نیروهای نظامی 
نظافت چیان،  رانندگان،  آشپزان،  کانادا، 
و  امنیتی  محافظان  ساختمانی،  کارگران 
کابل  کانادا در  کارمندان محلی در سفارت 

کار می کردند.
با این حال، در اعالمیه آمده است که برای 
و  متقاضیان  خصوصی  حریم  از  محافظت 
است  ممکن  که  آنان  خانواده های  امنیت 
در افغانستان باقی بمانند، هویت کسانی را 
که برای شان پناهندگی داده می شود، فاش 

نمی تواند.
مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت کانادا گفته 

اطالعات روز: دولت کانادا اعالم کرده است 
نظامی  مأموریت  طول  در  که  افرادی  به 
با سفارت  از آن  افغانستان و پس  کانادا در 
کرده اند،  کار  مترجم  به عنوان  کشور  این 

پناهندگی می دهد.
در اعالمیه ی رسمی دولت کانادا آمده است 
برای  در یک دهه ی گذشته  این کشور  که 
پناهندگی  افغان  شهروند   800 از  بیش 
داده است، اما هنوز هم کسانی هستند که 
به خاطر  افغانستان،  اوضاع در  با وخیم شدن 
نظامی  اهداف  به  کانادا،  با  همکاری شان 

طالبان تبدیل شده اند.
)جمعه،  پیش  روز  دو  که  اعالمیه  این  در 
دولت  که  است  آمده  منتشر شده،  اسد(   1
کانادا به سرعت در تالش است تا افراد واجد 
شناسایی  را  کانادا  در  پناهندگی  شرایط 

کار با نظامیان و سفارت کانادا؛ اتاوا به ترجمانان افغان پناهندیگ می دهد

یجی آغاز می شود ادامه ی تعطیلی دانشگاه ها؛ درس های حضوری تا دو هفته ی دیگر به صورت تدر
درصد کم تر گزارش شود، به ترتیب درس های حضوری در نهادهای تحصیالت عالی آن 

والیت نیز آغاز می شود.
سخن گوی وزارت تحصیالت عالی گفته است که این تصمیم با توجه به گزارش وزارت 
صحت عامه گرفته شده است. او اما از هیچ والیتی که در آن آمار کرونا پایین تر از 35 

درصد گزارش شده باشد، به صورت مشخص نام نبرده است.
به شمول مکاتب و  آموزشی  نهادهای  تمامی  تاریخ هشتم جوزا  وزارت صحت عامه در 
دانشگاه ها را به دلیل افزایش موارد روزانه ی ابتال به ویروس کرونا تعطیل اعالم کرد. در 
نخست این تعطیلی برای دو هفته در 16 والیت اعالم شده بود، اما پس از آن در تمامی 

والیات عملی شد و چندین بار نیز تمدید شد.

اطالعات روز: وزارت تحصیالت عالی تصمیم خود برای بازگشایی دانشگاه های و دیگر 
نهادهای تحصیلی را اعالم کرد. براساس تصمیم این وزارت، درس های حضوری در تمام 

نهادهای تحصیالت عالی به شکل تدریجی آغاز می شود.
حامد عبیدی، سخن گوی وزارت تحصیالت عالی می گوید که در گام نخست والیاتی که 
آمار مبتالیان روزانه ویروس کرونا در آن پایین تر از 35 درصد گزارش می شود، تا دو 

هفته ی دیگر آغاز می شود.
آغاز درس های  از  پیش  که  است  گفته  اسد( همچنین   2 )شنبه،  دیروز  عبیدی  آقای 

حضوری در این والیات، تمامی دانشجویان شامل روند تطبیق واکسین کرونا می شوند.
به گفته ی عبیدی، در هر والیتی که آمار روزانه مبتالیان به ویروس کرونا در آن از 35 

بایدن کمک 100 میلیون دالری به پناهجویان افغان و متقاضیان ویزای ویژه مهاجرت را تأیید کرد
پناهندگان،  مهاجران،  به  کمک  به منظور  نهادها  سایر  بودجه ی  از  دالر  میلیون   200

قربانیان جنگ و دیگر افراد در معرض خطر اختصاص داده شود.
این درحالی است که امریکا قرار است به زودی انتقال اولین گروه از مترجمان و همکاران 
افغان نیروهای امریکایی را آغاز کند. گزارش شده است که در این گروه، 2500 نفر 
منتقل  امریکا  به  خانواده های شان  امریکایی همرای  نیروهای  افغان  به شمول همکاران 
می شوند. براساس گزارش ها، تا کنون 26 هزار و 500 ویزای ویژه به همکاران محلی 

نیروهای امریکایی اختصاص داده شده است.
را  طرحی  امریکا  متحده ی  ایاالت  نمایندگان  مجلس  گذشته،  هفته ی  پنج شنبه  روز 
تصویب کرد که براساس آن هشت هزار شهروند دیگر افغانستان به شمار افرادی که قرار 

است ویزای ویژه ی مهاجرت امریکا را دریافت کنند، افزوده می شود.
این طرح هنوز از سوی مجلس سنای کانگرس امریکا تصویب نشده است.

اطالعات روز: جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده ی امریکا کمک 100 میلیون دالری 
را به منظور رسیدگی به نیازهای فوری مهاجران، قربانیان جنگ و دیگر افراد در معرض 
بهره مند  امریکا  به  مهاجرت  ویژه ی  ویزای  از  که  به شمول کسانی  افغانستان  در  خطر 

می شود، تأیید کرده است.
در اعالمیه ی کاخ سفید آمده است که آقای بایدن این کمک را دو روز پیش )جمعه، 1 
اسد( تأیید کرده است. این مبلغ قرار است از صندوق کمک های اضطراری به پناهندگان 

و مهاجران ایاالت متحده تأمین شود.
در  یا چندجانبه  دوجانبه  به طور  است  ممکن  این کمک ها  که  است  گفته  کاخ سفید 
صورت لزوم، از طریق کمک به سازمان های بین المللی، از جمله سازمان های بین المللی 

غیردولتی، دولت ها و نهادهای امریکایی ارایه شود.
جو بایدن در یک فرمان دیگر به وزارت خارجه ی آن کشور هدایت داده است که مبلغ 

پاکستان  در  افغانستان  سفیر  دختر  اختطاف 
و  کابل  میان  دیپلماتیک  و  سیاسی  تنش های 
تازه ای کرده است. روز  وارد مرحله ی  را  اسالم آباد 
گذشته یک روزنامه مطرح پاکستانی ادعا کرد که 
امتداد  در  خود  مرزی  نیروهای  آرایش  اسالم آباد 
خط دیورند را تغییر داده و به جای پاسپانان مرزی، 
نیروهای ارتش را جابجا کرده است. روزنامه »دان« 
چاپ پاکستان، نوشته است که شیخ رشید احمد، 
مرز،  پاسبانان  نیروهای  پاکستان  داخله ی  وزیر 
خط  از  را  شبه نظامیان  سایر  و  لویز«  »نیروهای 
مقدم مرزی فرا خوانده و نیروهای ارتش را جابه جا 

کرده است. 
است  مدعی  پاکستان  داخله ی  وزیر  حال،  این  با 
طالبان  حمالت  افزایش  دنبال  به  تصمیم  این  که 
بر شماری از گذرگاه های تجاری روی دست گرفته 
ناپایدار  اوضاع  است که  او عالوه کرده  است.  شده 
نیروهای  که  می کند  ایجاب  افغانستان  کنونی 
نظامی در مرز این کشور با افغانستان مستقر شوند. 
افغان  مهاجران  ورود  از  تصمیم  این  او،  به گفته ی 
مانع  پاکستان جلوگیری می کند و در کنار آن  به 
نیز  کشور  این  خاک  به  مسلح  شبه نظامیان  ورود 

خواهد شد.
نیـز  افغانسـتان  مقام هـای  مقابـل،  سـوی  در 
مطـرح  پاکسـتان  علیـه  را  سـنگینی  ادعاهـای 
کرده انـد. به تازگـی حمـداهلل محب، مشـاور امنیت 
ملـی افغانسـتان در مصاحبـه ای گفتـه اسـت کـه 
و  نظامـی  حمایـت  طالبـان  از  پاکسـتان  ارتـش 
مالـی می کنـد و نیـز گفتـه کـه امسـال حـدود ده 
هـزار نفـر از مـدارس پاکسـتان بـرای جنـگ وارد 

شـده اند. افغانسـتان 
افغانستان  مقام های حکومتی  ادعاهای  به  توجه  با 
امتداد  در  پاکستان  ارتش  جابجایی  و  پاکستان  و 
و  سیاسی  تنش های  می رسد  به نظر  دیورند،  خط 
گرفته  شدت  اسالم آباد  و  کابل  میان  دیپلماتیک 
و  ناامنی  در  اسالم آباد  که  دارد  باور  کابل  است. 
سوی  از  و  دارد  نقش  افغانستان  در  جاری  جنگ 
دیگر اسالم آباد، کابل را متهم به حمایت از طالبان 

پاکستانی و بلوچ ها می  کند. 
به  افغانستان  صلح  مذاکرات  که  وضعیتی  در 
بن بست رسیده و حمالت طالبان در کشور شدت 
دیپلماتیک  و  سیاسی  تنش  افزایش  است،  یافته 
بر  مخرب  تأثیر  می تواند  اسالم آباد  و  کابل  میان 
بگذارد.  افغانستان  در  و وضعیت جاری  روند صلح 
همواره  افغانستان  دولت  حامی  کشورهای  و  کابل 
و  خوانده اند  مهم  را  صلح  روند  در  پاکستان  نقش 
در سوی مقابل اسالم آباد مدعی است که ثبات در 
افغانستان به نفع پاکستان است. حال که مذاکرات 
طالبان  گروه  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری  صلح 
و  کابل  میان  روابط  تیره شدن  رسیده،  بن بست  به 
اسالم آباد می تواند چالش مذاکرات صلح را عمیق تر 
به سوی  کشور  دو  است  نیاز  که  وضعیتی  در  کند. 
مشترک  گام های  برداشتن  و  بیشتر  اعتمادسازی 
و  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  برقراری  به سوی 
تنش های  به سوی  برداشتن  گام  بردارند،  منطقه 
را  اسالم آباد  و  کابل  رابطه  آینده  می تواند  بیشتر 

تاریک تر کند.
در  منافعی  پاکستان  که  است  روشن  روز  مثل 
افغانستان برای خود تعریف کرده است و نقش این 
کشور در جنگ و صلح افغانستان بر کسی پوشیده 
نیست. لذا وظیفه دولت مردان و نخبگان سیاسی ما 
این است که این منافع را فهم و شناسایی کنند و 
و  افغانستان همسو  مردم  و  ملی  منافع  با  را  آن ها 
فعال  را  خود  دیپلماسی  دستگاه  سازند.  هم جهت 
فهم  به جای  افغان  دولت مردان  متأسفانه  کنند. 
این مسأله به پروپاگندا و ادعاهای کلیشه ای علیه 
هیچ  که  گفته هایی  و  ادعاها  می پردازند.  پاکستان 
ندارد.  افغانستان  برای  منفعت سیاسی و اجتماعی 
جز این که آینده روابط ما با پاکستان را تیره و تارتر 
صادق  نیز  پاکستانی ها  برای  قصه  این  عین  کند. 
است. آن ها نیز باید منافع و خواسته های خود را با 
دیپلماسی و مکانیزهای مشروع سیاسی بیان کنند. 
ادعاهای  طرح  از  باید  اسالم آباد  و  کابل  بنابراین، 
دو  کنند.  خودداری  همدیگر  علیه  چنینی  این 
کشور برای حل مشکالت موجود و رفع ابهامات از 
ادعاهای طرح شده می توانند با توسل به دیپلماسی، 
برقراری  برای  و  بردارند  اساسی و سازنده  گام های 
صلح و ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کنند. 
باعث  کشور،  دو  از  هریک  در  بی ثباتی  که  چرا 
بی ثباتی و ناامنی هردو کشور خواهد شد. افغانستان 
بنابراین  دارد.  قرار  سرنوشت سازی  روزهای  در 
زمانی  هر  از  بیش  دیپلماسی  و  گفت وگو  ضرورت 
بنابراین  می شود.  احساس  کابل  و  اسالم آباد  میان 
بهتر است پیش فرض ها و ذهنیت های گذشته را در 
قبال یکدیگر کنار گذاشت و بستری مشترک برای 

همکاری، جست وجو کرد.
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طال  مدال  چهار  و  رسید  قهرمانی  مقام  به  شنا  سبک 
برای شرکت  را  او  راه  این مدال ها و قهرمانی ها  گرفت. 
در مسابقات پارالمپیک توکیو 2020 باز کرد. اکنون او 
قرار است ماه آینده در رقابت های المپیک توکیو  شرکت 
کند و امیدواری وجود دارد که در آن نیز قهرمان شود. 
کریمی از دو سال پیش گفته بود که برای شرکت در 

رقابت های پارالمپیک توکیو 2020 آمادگی می گیرد. 
دو  هر  نداشتن  با  کریمی  وقتی  پیش  سال   22 حدود 
نگرانی  بابت  این  از  مادرش  و  پدر  می شود  تولد  دست 
داشته اند که او چگونه بدون دو دست به زندگی ادامه 
اما  اکنون  نشود.  و خانواده اش  بار دوش جامعه  و  دهد 
برعالوه ی این که تمام این نگرانی دیگر وجود ندارد بلکه 
او به یک الگوی موفقیت و تالش برای معلوالن به ویژه 
برای مردم افغانستان تبدیل شده است. کشوری که در 
روی  گاهی  ناتوانی  و  بی توجهی  از  معلوالن  بیشتر  آن 
می کنند.  گدایی  سرما  و  گرما  در  سوزناک  جاده های 
گاهی از طرف خانواده ها و جامعه در قبال آنان بی مهری 
حقوق  و  می زنند  شاقه  کارها  به  دست  آنان  می شود. 

انسانی و اجتماعی آنان نیز پایمال می شود. 

میان  قهرمانی هایش  با  که  سال هاست  او  نمی تواند. 
ورزشکاران و معلوالن به یک نمونه ای از موفقیت تبدیل 

شده است. 
بامیان عباس کریمی نخست در رانندگی و نوشتن  در 
با پا از خود مهارت نشان داد. سپس از رفتن به مکتب 
دلسرد شد و به ورزش رزمی و سپس شنا روی آورد. او 
در مدت بسیار کم توانست که مهارت شنا را زیر نظر 
مسئوالن تیم ملی آب بازی کشور به دست بیاورد و برای 

نخستین بار از میان معلوالن مدال طال بگیرد.
کریمی در سال 2013 در رقابت های بین المللی شنا در 
ترکیه زیر عنوان »معلولیت ناتوانی نیست« شرکت کرد. 
او در این رقابت ها که میان شناگران معلول 35 کشور 

جهان برگزار شده بود قهرمان شد و مدال طال گرفت. 
کریمی در سال 2018 نیز در رقابت های جهانی شنا در 
مدال طال  و  قهرمان شد  نیز  امریکا  ایندیاناپلیس  شهر 
گرفت. پیش از آن در سال 2017 در رقابت های جهانی 

مکزیکو سیتی در بخش شنا مدال نقره گرفته بود. 
در ادامه ی قهرمانی ها، کریمی در سال 2019 با شرکت 
چهار  در  امریکا  میان ایالتی  سرتاسری  رقابت  یک  در 

لیاقت الیق

مسئوالن  بار  اولین  برای  پی هم،  قهرمانی های  از  پس 
شهری در امریکا بیستم جوالی را به نام عباس کریمی، 
تویتر  صفحه ی  کرده اند.  نام گذاری  افغانستانی  شناگر 
ساحلی  شهر  لوندردل،  فورت  شهر  به  مربوط  رسمی 
ایالت فلوریدای امریکا با نشر تصاویری به این مناسبت 
گزارش داده است که از روز بیستم جوالی 2021، زیر 
عنوان روز عباس کریمی در آن شهر تجلیل شده است. 
شهر ساحلی که دارای مکان های مشهور برای رقابت ها 

بین المللی ورزش شنا است.
این دست آورد جدید عباس کریمی، جوان 22 ساله ی 
شناگر افغانستانی در امریکا است که مورد استقبال قرار 
رقابت های  در  آینده  ماه  در  است  قرار  او  است.  گرفته 

پارالمپیک 2020 توکیو نیز شرکت کند. 
عباس کریمی، جوان شناگر افغانستانی از والیت بامیان 
با  کریمی  است.  آمده  دنیا  به  دست  بدون  که  است 
ملی  رقابت  چندین  در  تاکنون  اما  ندارد  دست  آن که 
و بین المللی شنا مقام اول را کسب کرده است. کریمی 
بوده  پیشرفت  مانع  معلولیت  که  است  کرده  ثابت 

بیسمت جوالی در فلوریدای امریکا روز عباس کریمی انم گذاری شده است
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در  می توانست  قومی اش  هویت  از  نظر  صرف 
این داعیه که در ابتدا متمرکز بر تعیض علیه 
به منظور  بنابراین  باشد.  شریک  بود،  هزاره ها 
این هدف، همان گونه که من  به  یافتن  دست 
غیرهزاره  شهروندان  نوشتم،  قبل  سال  پنج 
می بایست از جنبش و خواست هایش بدون در 
نظرداشت مفاد مشخص و مستقیم اش از آن ها 

دفاع و حمایت می کردند.
جنبش روشنایی در واقع آغاز به ثمر نشستن 
پس  جمعی  سرمایه گذاری  و  تالش  سال ها 
یک  تقویت  و  تعریف  برای  طالبان  از شکست 
این دید،  از  بود.  برابر و کثرت گرا  آزاد،  جامعه 
شکل  هفته  یک  یا  و  شب  یک  در  جنبش 
نگرفت، بلکه حاصل سال ها تالش همگانی بود. 
به همین صورت، زوال آن شکست یک روایت 
نسلی هم بود که تبعات آن را امروز بیشتر از 
روزها و هفته های پس از 2 اسد حس می کنیم. 
می شود  آمد  پی  در  آنچه  و  جنبش  بر  حمله 
نظر  در  فروپاشی  تدریجی  روند  یک  سرآغاز 
گرفت که ما را به امروز رساند. پس از جنبش 
برای  فضا  رشد،  به  رو  سیر  یک  در  روشنایی، 
نقد محدود شد، انگیزه و تعهد برای دادخواهی 
برای حکومتداری  توقع  و  یافت  کاهش  مدنی 

پاسخگو پایین آمد. 
از  جمعی  ترس  اصلی  خاستگاه های  از  یکی 
نظامی  گروه  یک  به  عنوان  طالبان  بازگشت 
آن،  مقابل  در  بی پناهی  و  فکر سیاسی  و یک 
و  ارزش مدار  جمعی  گفتمان  تدریجی  زوال 
عدالت محور، محدودیت فضای باز برای ترویج 
و تمرین ارزش های دموکراتیک و کمرنگ بودن 
گزینه های بدیل برای طالبان است. در چنین 
کرد  حکم  قاطعیت  با  است  دشوار  وضعیتی، 
چقدر امکان ایستادگی معنادار و موثر در مقابل 
طالبان به  عنوان یک جریان فکری خشونت محور 
وجود دارد. اما، بازخوانی تجربه های جمعی مانند 
جنبش روشنایی می تواند کمک کند بدانیم چه 
راه  این  ادامه ی  برای  فرصت ها و ظرفیت هایی 

هنوز باقی است که باید حفظ و تقویت شوند.
یاد شهدای جنبش روشنایی و صدهای جوانی 
شدند،  تاریک اندیشی  و  تبعیض  قربانی  که 

گرامی باد.

برقرار  معنادار  رابطه ی  جامعه  اصلی  متن 
متمرکز  فوق العاده  سیاسی  ساختار  نکرده اند. 
و نظام انتخاباتی که به احزاب فرصت آنچنان 
برای بسیج  انگیزه  تاثیرگذاری نمی دهد،  برای 
گرفته  بسیاری  از  را  پاسخگویی  با  توام  مردم 
این  توجه  قابل  و  خوب  نمونه ی  یک  است. 
»حرکت افغانستان 1۴00« است که با تالش 
و  خوشنام ترین  تحصیل کرده ترین،  از  جمعی 
به زودی  اما  گرفت  شکل  افراد  کثرت گراترین 
یا  و  نتوانست  افغانستان 1۴00  پاشید.  از هم 
جامعه  پایین  الیه های  در  را  مردم  نخواست 
بسیج و به نیروی فعال برای کنش سیاسی بدل 
افراد  تنها  افغانستان 1۴00،  در  بنابراین  کند. 
همچنان  کار  شیوه ی  درحالی که  بود  متفاوت 
فوق العاده نخبه گرا ماند که بر محور یک جمع 
کوچک تحصیل کرده، شهرنشین و مرفه در یک 
می چرخید.  فقیر  و  روستایی  بی سواد،  جامعه  
جنبش روشنایی برعکس از متن جامعه شکل 
مانند  سایر تالش های جمعی  و خالف  گرفت 
و موقف  اعتبار  آن ها  در  افغانستان 1۴00 که 
سیاسی  آرمان  و  داعیه  خود  از  بزرگ تر  افراد 
اطراف یک خواست جمعی  را در  بودند، همه 
واضح و تعریف شده گرد آورد. درست است که 
چهره های  و  سخن گویان  به  به زودی  گروهی 
جنبش روشنایی بدل شد، اما صدها هزار مرد 
اعتراض  و  آمدند  جاده   ها  به  بار  دو  که  زنی  و 
یک  حقانیت  به  باورشان  برای  بیشتر  کردند، 
داعیه و یک روایت جمعی بسیج شدند نه به 

اعتبار افراد. 
در دو دهه ی اخیر، سیاستگران و رهبران سنتی 
نسل  به  نسبت  بیشتر  اعتبار  و  فضا  همیشه 
نوین )در یک تعریف ارزش محور نه یک گروه 
و  اجتماعات  در  بیشتر  مردم  داشته اند.  سنی( 
بیشتر  و  کردند  اشتراک  گردهمایی   های شان 
به آن ها رای دادند. نسلی که خود را داعیه دار 
دموکراتیک،  روندهای  مانند  نوین  ارزش های 
سایر  و  زنان  برابری  بیان،  آزادی  بشر،  حقوق 
موارد می دانست، کمتر قادر به رقابت با طیفی 
شاید  دالیلش  از  یکی  بود.  سنتی  رهبران  از 
پیشینه ی حضور رهبران سنتی در میان مردم 
مخصوصا در روزهای دشوار جنگ بوده باشد. 

مشخصات و مؤلفه های زیادی از این تجربه ها را 
می شد در جنبش به عنوان یک حرکت جمعی 

خود جوش و مدنی دید. 
اگر جنبش  روشنایی موفق می شد حکومت را 
وادار به برگشتن از تصمیم اش کند، الگویی از 
مبارزه ی موفِق صلح آمیز را بجا می گذاشت. در 
از  قبل  گروهی  هر  این که  امکان  صورت،  این 
دست یازیدن به خشونت به منظور رسیدن به 
نیز  بدیل  گزینه های  مورد  در  اهداف سیاسی، 
تا  افزایش می یافت.  به صورت جدی  بیندیشد، 
کنون، سوای این که یک خواست گروهی چقدر 
موجه و منطقی بوده و خاستگاه آن چه و کجا 
خشونت  به  استثنا  بدون  تقریبا  همه  بوده، 
به  عنوان ابزار رسیدن به آن خواست نگریسته اند. 
به گونه ی مثال، برای همین است که در اغلب 
موارد، نزاع بر سر نتیجه ی انتخابات ها که اصوال 
نماد فضای سیاسی صلح آمیز  بزرگ ترین  باید 
باشد، امکان خشونت را به صورت چشمگیر بلند 
می برد. جنبش روشنایی فرصت و ظرفیت این 
را داشت تا توانایی مبارزه صلح آمیز را به  عنوان 
یک ابزار تأثیرگذار برای کار جمعی از یک امکان 
بالقوه به بالفعل بدل کند. حمله بر جنبش در 

واقع این فرصت و ظرفیت را از میان برد.
دومین دلیل اهمیت جنبش، توانایی آن برای 
جذب و بسیج افراد در الیه های زیرین اجتماع 
و  معموال  مدنی  فعالیت  و  سیاسی  کار  بود. 
مخصوصا در بیست سال اخیر متمرکز و محدود 
به گروهی محدودی از جوانان تحصیل کرده و 
شهرنشین بوده است. این گروه به  عنوان کسانی 
برای  بهتری  ظرفیت  طبیعی  به صورت  که 
دست یابی  برای  وسیع تری  امکان  و  رهبری 
با  گاهی  هیچ   کماکان  داشته اند،  قدرت  به 

سعید مددی

پنج سال از حمله بر جنبش  روشنایی می گذرد. 
فضای  وضعیت  حمله،  از  پس  سال های  در 
بدتر شده  قابل مالحظه  به صورت  دموکراتیک 
است. موارد تجمعات اعتراضی که زمانی بخشی 
از هویت مدنی کابل بود، تقریبا به صفر تقلیل 
و  به شدت  مدنی  فعالیت  فضای  است.  یافته 
گستردگی محدود شده است. برعالوه، حمله بر 
بر  از حمالت هدفمند  روندی  جنبش سرآغاز 
شهروندان هزاره در کابل شد که تا کنون بیشتر 
از یک هزار کشته و چندین هزار زخمی برجای 

گذاشته است.
در زمانی که نهادهای ملی و دستاوردهای جمعی 
و سرمایه گذاری  از دو دهه تالش  بیش  با  که 
این  می لرزند،  شکنندگی  از  شده اند،  ممکن 
یک  بازخوانی  برای  است  تالشی  یادداشت 
نماد  بزرگ ترین  شاید  که  جمعی  تجربه ی 
موفقیت و شکست تالش های دو دهه ی اخیر 
باشد. در مورد این که خواست جنبش روشنایی 
منطقی، قابل دفاع، قانونی و به صالح همگانی 
اندازه ی کافی بحث شده است. این جا  بود، به 
من به سه نکته می پردازم تا اهمیت وسیع تر و 
طوالنی مدت جنبش را و به تبع آن، پیامدهای 

ناگوار زوال آن را در درازمدت توضیح دهم.
و  خشونت گریز  ماهیت  آن،  مهم  و  اول  دلیل 
اصلی  عنصر  خشونت  است.  جنبش  صلح آمیز 
تاریخ افغانستان مدرن بوده است. در افغانستان 
کنونی که در 1880 بنا نهاده شده، مهم ترین 
سرمایه و ابزار سیاسی و منبع مشروعیت قدرت 
سیاسی خشونت بوده است. در بازار اقتصادی، 
خشونت ارز اصلی معامالت اقتصادی بزرگ بوده 
و حتا در الیه های عمیق اجتماعی، خشونت را 
می شود تعریف کننده ی روابط اجتماعی قلمداد 
اصلی  عنصر  خشونت  که  معنی  بدین  کرد. 
است.  بوده  سیاسی-اجتماعی  توازن  حفظ 
توازن  این  کرد  تالش  اما  روشنایی،  جنبش 
خشونت  محور را بشکند. خالف تمام برداشت ها 
و توصیه ها مبنی بر بی نتیجه بودن دادخواهی 
ابزار  به عنوان  خشونت  به  توسل  بدون  مدنی 
ایجاد تهدید و به چالش کشیدن ثبات، جنبش 
روشنایی به بسیج صلح آمیز و دادخواهی متداوم 
برای  برد.  پناه  به خواست هایش  برای رسیدن 
همین، با این که هیچ کسی در جنبش به صورت 
مشخص تالش برای الگوبرداری از جنبش های 
مدنی موفق مانند جنبش حقوق مدنی امریکا 
نکرد،  هند  در  گاندی  غیرخشن  مقاومت  یا  و 

در جنبش روشنایی اما، مردم به صورت گسترده 
شهروندی  داعیه  یک  اطراف  در  خود جوش  و 
بسیج شدند و اجازه دادند آدرس شان در دست 
یک روایت نسلی تازه باشد. حمله بر جنبش و 
ناکامی چهره های مطرح آن در حفظ اعتبارشان 
انتقال  در میان مردم ضربه ی جدی به امکان 
از  نسلی  به  رهبران سنتی  از  رهبری سیاسی 
کثرت گرا  و  دموکرات  لیبرال،  جوان،  رهبران 
از  پس  جنبش  تدریجی  زوال  نمود.  وارد 
حمله 2 اسد بر آن، در واقع فضا برای تقویت 
فاصله  و  کرد  فراهم  را  سنتی  رهبران  موقف 
میان نخبگان جوان که در محور یک سلسله 
در  مردم  و  می شد  تعریف  لیبرال  ارزش های 

الیه های زیرین جامعه را بیشتر کرد.
سومین دلیل اهمیت جنبش روشنایی ظرفیت 
بالقوه آن برای شکستن سیاست قومی و تعریف 
آرمان های  براساس  کثرت گرا  سیاسی  فضای 
جنبش  بود.  مدنی  خواست های  و  سیاسی 
روشنایی خواست مشخص داشت: در کوتاه مدت 
در  و  مرکزی  مناطق  از  برق  انتقال  عبور خط 
تولیدکننده  ساختارهای  با  مبارزه  درازمدت 
کمی  شاید  ادعا  این  تبعیض.  ترویج کننده  و 
حرکت  یک  چگونه  که  رسد  به نظر  متناقض 
قومی  هویت  محور  بر  خواست اش  که  مدنی 
شده  تعریف  شهروندان  از  خاصی  گروه  یک 
بود، می توانست فضای سیاسی قومی را متحول 
با  کند. دلیلش این است: جنبش داعیه اش را 
استناد به مدارک علمی و حرفه ای و با رجعت 
به مواد قانون اساسی و سایر اسناد بنیادی که 
نظام قانون اساسی کنونی بر آن ها استوار است، 
تعریف می کرد. این گونه، بحث اصلی روی برابری 
شهروندان متمرکز می شد تا این که معطوف به 
هویت یک قوم در مقابل دیگران باشد. بنابراین، 
معرفت،  به  یکسان  جنبش خواست دسترسی 
ثروت و قدرت را براساس اصل عدالت اجتماعی 
مطرح می کرد، نه براساس دسته بندی هویتی، 
نفوس قومی و یا قدرت ایجاد خشونت. این گونه 
داعیه برابری خواهانه می توانست گفتمان جمعی 
را از تقسیم کمی و سهمیه بندی شده منابع و 
قدرت رهانیده و معطوف به رفاه جمعی براساس 
حقوق شهروندی نماید. در نتیجه، هر شهروند 

پنج سال پس از ۲ اسد؛ 

چرا جنبش روشنایی 
مهم است؟

درست است که گروهی به زودی به 
سخن گویان و چهره های جنبش 
روشنا�یی بدل شد، اما صدها هزار 
مرد و زنی که دو بار به جاده   ها آمدند و 
اعتراض کردند، بیشتر برای باورشان به 
حقانیت �ک داعیه و �ک روا�ت جمعی 
بسیج شدند نه به اعتبار افراد. 



با  توکیو  تابستانی  المپیک  رقابت های 
ویروس  شیوع  به دلیل  یک ساله  تأخیر 
این  در  شد.  افتتاح  دیروز  سرانجام  کرونا، 
در  ورزشکار  پنج  افغانستان  از  رقابت ها 
ورزشکاران  کرده اند.  شرکت  رشته  چهار 
افغان حدود 15 روز قبل به توکیو رسیدند 

و حاال مشغول تمرین هستند. 
در  نبـرد  شـاه محمود  و  یوسـفی  کیمیـا 
رشـته ی اتلتیـک )دوش(، فـرزاد منصوری 
در  یـاوری  مهـدی  تکوانـدو،  رشـته ی  در 
در  انـوری  فهیـم  و  نشـان زنی  رشـته ی 
رشـته ی شـنا پنج ورزشـکار افغان  هستند 
کرده انـد.  رقابت هـا شـرکت  ایـن  در  کـه 
اولیـن مسـابقه از فـرزاد منصـوری خواهد 
بـود کـه قرار اسـت در 27 جـوالی )پنجم 

برگزار شـود.  اسـد( 
که  رقابت ها  این  افتتاحیه ی  مراسم  در 

حسین حقانی، فارن افرز 
مترجم: جلیل پژواک

تشکیالت امنیتی پاکستان از دستاوردهای 
به وجد  افغانستان  اخیر طالبان در  نظامی 
دهه ها  پاکستانی  تندروهای  است.  آمده 
حاال  و  کرده اند  فراهم  کمک  طالبان  برای 
قدرت  رأس  در  را  متحدان خود  می توانند 
آرزو  آنچه  پاکستان  کنند.  تصور  کابل  در 
می کرد به دست آورده، اما پشیمان خواهد 
شد. به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 
داخلی  افراط گرایی  برابر  در  را  پاکستان 
آسیب پذیرتر و در صحنه جهانی منزوی تر 

خواهد کرد.
در  متحده  ایاالت  ساله   20 جنگ  پایان 
افغانستان نقطه عطفی در روابط واشنگتن-
بود. پاکستان سال هاست  اسالم آباد خواهد 
جاه طلبی های مرتبط به افغانستان خود را 
پنهان  واشنگتن  با  روابط خود  برای حفظ 
حفظ  اسالم آباد،  برای  اما  است  داشته 
دوگانه  بازی  واشنگتن  در  که  ـ  پرده  این 
اسالم آباد تلقی می شودـ  در صورت بازگشت 
»امارت اسالمی« به کابل غیرممکن خواهد 
کابل،  در  اسالمی  امارت  بازگشت  با  شد. 
فرمان  پاکستان  از  طالبان  این که  احتمال 
ببرد ضعیف خواهد بود و نیز بعید است که 
گروه  این  با  مدت  طوالنی  در  امریکایی ها 
پاکستان  برای  سناریو  این  کنند.  سازش 
یک کابوس خواهد بود؛ وضعیتی که در آن 
اسالم آباد بین یک طالبان غیرقابل کنترل و 
فشار بین المللی بر پاکستان برای مهار این 

گروه گیر می ماند.
امنیت  و  ثبات  برای  طالبان  پیروزی 
بود.  خواهد  فاجعه بار  نیز  پاکستان  داخلی 
تنش های  و  شکاف ها  اسالمی  افراط گرایی 
کرده  تشدید  را  پاکستان  جامعه  فرقه ای 
اسالم گرایان  رسیدن  قدرت  به  و  است 
باعث  فقط  پاکستان  همسایگی  در  افغان 
پاکستان  داخلی  تندروهای  جسورترشدن 
مهار  برای  اسالم آباد  تالش  شد.  خواهد 
و  دهد  عکس  نتیجه  است  ممکن  طالبان 
به حمله طالبان پاکستانی به اهداف داخل 
پاکستان منجر شود. و اگر جنگ بین طالبان 
و مخالفان این گروه در افغانستان شدیدتر 
با سیل  بود  خواهد  مجبور  پاکستان  شود، 
جدیدی از پناهندگان افغان دست و پنجه 
نرم کند. جنگ داخلی در افغانستان اقتصاد 
شکننده پاکستان را بیشتر از پیش آسیب 
می زند. پاکستانی هایی که منتقد همکاری 
این  دیرباز  از  هستند،  طالبان  با  اسالم آباد 
سناریو را پیش بین بوده اند و حاال می ترسند 
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پیروزی طالبان برای ثبات و امنیت 
داخلی پاکستان نیز فاجعه بار خواهد 

بود. افراط گرا�یی اسالمی شکاف ها و 
تنش های فرقه ای جامعه پاکستان را 

تشد�د کرده است و به قدرت رسیدن 
اسالم گرا�ان افغان در همسا�گی 

پاکستان فقط باعث جسورترشدن 
تندروهای داخلی پاکستان خواهد شد.

پاکستان هستند، از این نظر که باعث رنج 
لذت  می شود،  متحده  ایاالت  برای  درد  و 

بی نظیری داشت. 
جنرال حمید گل، رییس سابق آی اس آی 
علنی  به طور   201۴ سال  در  پاکستان 
از  آی اس آی  چگونه  که  داد  توضیح 
ایاالت متحده  ارائه شده توسط  کمک های 
طالبان  تمویل  برای  سپتامبر   11 از  پس 
اولیه  تصمیم  از  چگونه  و  کرد  استفاده 
ایاالت متحده مبنی بر نادیده گرفتن طالبان 
افغانستان و به جای آن تمرکز بر نابودکردن 
القاعده، سود برد. حمید گل در سال 201۴ 
در یک گفت وگوی تلویزیونی گفت: »وقتی 
که  شد  خواهد  گفته  شود،  نوشته  تاریخ 
آی اس آی اتحاد جماهیر شوروی را با کمک 
امریکا در افغانستان شکست داد.« و افزود: 
تاریخ نویسان[  ]برای  هم  دیگری  »جمله 
را  امریکا  امریکا،  با کمک  آی اس آی  است: 

شکست داد.«
درباره  نیز  پاکستان  ارشد  مقامات  اخیرا 
ناکامی ایاالت متحده در از بین بردن طالبان 
بانگ پیروزی سر داده اند. از نظر آن ها تعامل 
منزله  به  طالبان  با  واشنگتن  دیپلماتیک 
پذیرش ضمنی نفوذ این گروه در افغانستان 
است. پس از امضای توافق نامه ایاالت متحده 
و طالبان در دوحه در فبروری سال 2020 
که زمینه را برای خروج نیروهای امریکایی 
فراهم کرد، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع 
امورخارجه  وزیر  دیدار  از  عکسی  پاکستان 
سابق ایاالت متحده، مایک پومپئو و رهبر 
طالبان، مال عبدالغنی برادر را توییت کرد. او 
در توییت خود نوشت: »زور شاید طرف شما 

باشد، اما خدا با ماست. اهلل اکبر!«
پاکستان  امورخارجه  وزیر  به  عنوان  آصف 
با طالبان  پاکستان  روابط  اصرار داشت که 
نیروی  به  پاکستان  اذعان  بازتابنده  صرفا 
او  است.  افغانستان  در  گروه  این  سیاسی 
می کرد  انتقاد  متحده  ایاالت  از  همچنین 
که پاکستان را به دلیل ناکامی خود در از 
بین بردن این گروه به »شاگرد کتک خور« 
تبدیل کرده است. او در این لحظه پیروزی 
احساس نمی کرد مجبور است اظهارنظرهای 
برای  باشد.  داشته  دوگانه  دیپلماتیک 

به  چندانی  عالقه  شوروی  خروج  از  پس 
آینده افغانستان نشان نداد. از سوی دیگر، 
را  ضدشوروی  جهاد  پاکستانی  مقامات 
فرصتی برای تبدیل کردن افغانستان به یک 
دولت مطیع پاکستان دیدند. به این ترتیب 
مقامات پاکستانی از بنیادگراترین گروه های 
آینده  دولت  که  امید  این  به  مجاهدین، 
افغانستان تحت نفوذ اسالم آباد و علیه نفوذ 
قومی  ملی گرایی  سرکوب  به  و  باشد  هند 
بلوچ و پشتون در مناطق مرزی افغانستان-

پاکستان کمک کند، حمایت کردند.
این اختالفات الینحل طی دهه های پسین 
بدخیم تر شد. حتا پس از آنکه پاکستان پس 
لجستیکی  قطب  به  سپتامبر  از حمله 11 
افغانستان  در  مستقر  امریکایی  نیروهای 
تبدیل شد، مقامات در اسالم آباد نگران نفوذ 
ارتش  ترتیب  این  به  بودند.  کابل  در  هند 
پاکستان از طالبان با این استدالل حمایت 
کرد که این گروه در افغانستان واقعیتی است 
افغانستان  همسایه  به  عنوان  پاکستان،  که 
با  قومی  نظر  از  که  کشوری  به  عنوان  و 
آن را  نمی تواند  دارد،  اشتراکاتی  افغانستان 
نادیده بگیرد. در کنار این استدالل، حمایت 
از  پاکستانی  اسالم گرایان  برای  طالبان  از 
امنیتی  دستگاه  عضو  که  کسانی  جمله 

آصف،  و  گل  همچون  پاکستانی  مقامات 
منزله  به  طالبان  قریب الوقوع  پیروزی 
پیروزی عملیات های مخفی پاکستان است.

اما این شور و شعف نتیجه معکوس خواهد 
داد. امریکایی ها تصور پاکستان درباره تهدید 
وجودی هند نسبت به این کشور را هرگز 
هرگز  دلیل  همین  به  و  نگرفته اند  جدی 
درک نکرده اند که چرا پاکستان اسالم گرایان 
ترجیح  افغانستان  ملی گرایان  بر  را  پشتون 
می دهد. مقامات پاکستانی طی این سال ها 
انکار  را  افغانستان  در  پاکستان  اقدامات 
توضیح  آنرا  گرفته اند  تصمیم  و  کرده اند 
ندهند. این رویکرد منجر به اتهام دورویی 
امریکایی ها  سوی  از  پاکستانی ها  علیه 
دوجانبه  روابط  در  بیشتر  بی اعتمادی  و 
با هند و سایر  شده است. روابط اسالم آباد 
کشورهای جهان نیز به همین دلیل آسیب 
دیده است و به این ترتیب پاکستان بیش از 

حد به چین وابسته شده است.
خارجی  بدهی  دالر  میلیارد   90 پاکستان 
دارد که از آن جمله 27 درصد یا بیش از 
2۴ میلیارد دالر به بیجینگ بدهکار است. 
دادن  دست  از  از  پس  پاکستان  همچنین 
کمک های نظامی امریکا مجبور شده است 
به فناوری نظامی کم کیفیت چینی رو آورد.

این »عادی« نیست
در  جهاد  از  پاکستان  حمایت  سال  سی 
افغانستان عملکرد داخلی این کشور را نیز 
مختل کرده است. اقتصاد پاکستان به جز 
سال هایی که از کمک سخاوت مندانه امریکا 
برخوردار بود، دیگر همواره دچار مشکل بوده 
است. افراط گرایان اسالمی وطنی پاکستان 
دست به اقدامات خشونت بار پراکنده مانند 
حمالت تروریستی علیه اقلیت های مذهبی 
زده اند و با راه اندازی شورش خواستار اخراج 
آنرا  تندروها  آنچه  خاطر  به  فرانسه  سفیر 
توهین فرانسه به حضرت محمد می خوانند، 
علنا  پاکستان  در  زنان  حقوق  شده اند. 
قرار گرفته است و رسانه های  مورد تهدید 
جریان اصلی و شبکه های اجتماعی به طور 
جلوگیری  برای  حکومت  جانب  از  مرتب 
تندروها  حساسیت های  برانگیخته شدن  از 

تحقق یابد. اما جنرال های پاکستانی طالبان 
رقابت  در  خود  مهم  شریک  به  عنوان  را 
اسالم آباد با دهلی نو می بینند. در همین حال 
رهبران غیرنظامی ضعیف اسالم آباد تن به 
سیاستی داده اند که برچیدن نفوذ واقعی یا 
تصوری هند در افغانستان را در اولویت خود 

قرار داده است.
دهه هاست که پاکستان با حمایت یا تحمل 
طالبان و همچنین تالش برای حفظ روابط 
خود با واشنگتن، بازی خطرناکی را در پیش 
آنچه  از  طوالنی تر  بازی  این  است.  گرفته 
اسالم آباد  نفع  به  داشتند  انتظار  بسیاری 
بازی  این  که  شده  معلوم  اما  یافت.  ادامه 
داشت.  نخواهد  کارآیی  درازمدت هرگز  در 
مسیری  انتهای  به  زودی  به  پاکستان  و 

می رسد که دهه ها قبل انتخاب کرده بود.

حساسیت نسبت به هند
که  سال هاست  پاکستان  امنیتی  دستگاه 
کابل  در  مطیع  تحمیل یک حکومت  ایده 
را پیگیری می کند. این ایده ریشه در این 
که  دارد  پاکستان  امنیتی  مقامات  باور 
هند درحال برنامه ریزی برای تجزیه قومی 
پاکستان است و از افغانستان به  عنوان سکوی 
ضدحکومتی  شورش های  عملیاتی کردن 
پاکستان  پختونخوا  خیبر  و  بلوچستان  در 
دستگاه  ترِس  این  کرد.  خواهد  استفاده 
امنیتی پاکستان ریشه در این واقعیت دارد 
که افغانستان در زمان ایجاد پاکستان در ماه 
آگست سال 19۴7 ادعا کرد که مناطقی از 
بلوچستان و مناطق پشتون نشین پاکستان 
متعلق به خاک افغانستان است. افغانستان 
چند روز بعد پاکستان را به رسمیت شناخت 
تا سال  اما  برقرار کرد  و روابط دیپلماتیک 
1976 خط دیورند را که توسط بریتانیایی ها 
کشیده شده بود به  عنوان مرز بین المللی به 
رسمیت نمی شناخت. همچنین، افغانستان 
ترتیب  این  به  و  ماند  باقی  دوست  هند  با 
باعث شد پاکستان حتا قبل از حمله اتحاد 
سال  در  افغانستان  به  شوروی  جماهیر 
1979 به اسالم گرایان افغان اجازه دهد در 

خاک پاکستان سازمان یابند.
و  متحده  ایاالت  گسترده  همکاری  به رغم 
جنگ  جریان  در  افغانستان  در  پاکستان 
به طور  هرگز  اسالم آباد  و  واشنگتن  سرد، 
واقعی زمینه مشترک در خصوص این کشور 
از  بخشی  به  عنوان  متحده  ایاالت  نیافتند. 
خون  ریختن  برای  خود  جهانی  استراتژی 
پاکستان  طریق  از  شوروی،  اتحاد جماهیر 
اما  ارسال کرد  به مجاهدین  اسلحه و پول 

اسالم آابد از کمک 
بـه احیای طالبـان 
پشیمان یم شود

داخل  در  این  از  پیش  نبرد  آقای  دارد.  را 
کشور در رقابت های فاصله ی صد متر مقام 
اول را در میان سایر هم بازی هایش کسب 

کرده است. 
این  در  است  قرار  ساله   26 یاوری  مهدی 
رقابت های در رشته ی نشان زنی از فاصله ی 
ده متر اشتراک کند. آقای یاوری پیشینه ی 
ندارد  را  بین المللی  میدان های  در  رقابت 
ولی او تمام معیارهای فدراسیون نشان زنی 

را تکمیل کرده است. 
فرزاد منصوری 20 ساله که قرار است در 

ورزشگاه ها تمرین می کردند. 
در  است  قرار  که  ساله   2۴ یوسفی  کیمیا 
بخش دوش رقابت کند، در المپیک 2016 
کسب  مدالی  اما  بود،  کرده  شرکت  نیز 
نکرد. کیمیا یوسفی در المپیک توکیو قرار 
است در بخش اتلتیک در فاصله ی صد متر 

مسابقه بدهد. 
شاه محمود نبرد 29 ساله، اما برای نخستین 
در  المپیک  رقابت های  در  که  است  بار 
این  کمی کند.  شرکت  دوش  رشته ی 
ورزشکار عضویت تیم ملی دوش افغانستان 

فرزاد  و  یوسفی  کیمیا  شد،  برگزار  دیروز 
منصوری به نمایندگی از ورزشکاران افغان، 

پرچم افغانستان را حمل کردند. 
که  المپیک کشور می گوید  ملی  کمیته ی 
این  در  الزم  آمادگی  با  ورزشکاران  این 
پیمان،  عارف  کرده اند.  شرکت  رقابت ها 
صحبت  در  المپیک  کمیته ی  سخن گوی 
که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با 
در  توکیو،  به  رفتن  از  پیش  ورزشکاران 
روسیه،  کشورهای  در  تمرینی  کمپ های 
»یک  گرفته اند:  آمادگی  جاپان  و  قطر 
ورزشکار ما تقریبا از دو ماه پیش در کازان 
از  که  بود  کرده  شروع  را  تمرین  روسیه 
همانجا به توکیو رفت. تیم تکواندوی ما در 
المپیک  قطر تمرینات داشت. کمیته ملی 
زمینه ی تمرینات آنان را فراهم کرده بود.«

المپیک توکیو که قرار بود در تابستان سال 
2020 برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس 

کرونا به تأخیر افتاد و سرانجام حاال بدون 
پروتکل های  رعایت  و  تماشاچیان  حضور 
باخ،  توماس  می شود.  برگزار  بهداشتی 
در  المپیک  فدراسیون  جهانی  رییس 
امید  روز  »امروز  گفت:  افتتاحیه  مراسم 
از  متفاوت  خیلی  المپیک  این  بلی،  است. 
اما  می کردیم.  تصور  ما  که  است  المپیکی 
زیرا  بداریم،  گرامی  را  لحظه  این  بگذارید 
که سرانجام همه ی ما اینجا هستیم. حس 
باهم بودن، نوری ست که پایان تونل پاندمی 

کرونا را نشان می دهد.«
افغانستان  کشور  المپیک  ملی  کمیته 
در  حتا  افغان  ورزشکاران  که  می گوید 
اوج  در  کرونا  ویروس  شیوع  که  روزهایی 
بود، تمرین می کردند. سخن گوی کمیته ی 
که  ورزشکارانی  می گوید  المپیک  ملی 
برای رفتن به المپیک توکیو برگزیده شده 
در  بهداشتی  شدید  تدابیر  تحت  بودند، 

لطف علی سلطانی

افغانستان اب پنج ورزشکار برای کسب 
مـدال بـه املـپیک تـوکـیو رفتـه اسـت
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در مجله »نوروایمج« منتشر شد، او و دانشجوی سابقش، آندره 
مندز کالمنارس و دیگر همکارانش تالش کردند تا ماده سفید 
افراد را بررسی کنند. آن ها تقریبا 250 زن و مرد مسن  مغز 
کم تحرک اما سالم را جمع و کار را شروع کردند. این محققان 
در آزمایشگاه، تحرکات هوازی و مهارت های شناختی کنونی 
این داوطلبان را آزمایش کرده و همچنین سالمت و عملکرد 
ماده سفید آن ها را با استفاده از نوعی تخصصی از اسکن مغز 

ام آر آی اندازه گیری کردند. 
از  سپس آن ها داوطلبان را به گروه هایی تقسیم کردند. یکی 
گروه ها برنامه ی تمرینات کششی و تعادلی را سه بار در هفته 
آغاز کرد تا به  عنوان گروه کنترل فعال عمل کند. گروه دیگر 
با هم  به مدت حدود ۴0 دقیقه  و  با سرعت  بار  هفته ای سه 
راه می رفتند و گروه آخر می رقصیدند و هفته ای سه بار برای 
یادگیری و تمرین رقص های خطی و رقص های گروهی با هم 
آموزش  ماه  مدت شش  به  گروه ها  همه ی  می کردند.  مالقات 
دیدند، سپس به آزمایشگاه بازگشتند تا آزمایشات را از همان 

ابتدا تکرار کنند.
تغییر  آن ها  از  بسیاری  مغز  و  بدن  که  دریافتند  دانشمندان 
و  پیاده روی   گروه  می رفت  انتظار  که  همان طور  است.  کرده 
مهم تر،  همه  از  بودند.  متناسب تر  هوازی  نظر  از  رقصندگان 
باشد.  شده  تجدید  آن ها  مغز  در  سفید  ماده  می رسید  به نظر 
در اسکن های جدید، رشته های عصبی در قسمت های خاصی 
از مغز آن  ها بزرگ تر به نظر می رسید و هر گونه ضایعه بافتی 
میان گروه  بیشتر در  تغییرات مطلوب  این  بود.  کوچک شده 
عملکرد  نیز  حافظه  تست های  در  که  شد  مشاهده  پیاده روی 
بهتری داشتند. رقصنده ها به طور کلی چنین تغییراتی نداشتند.
اعضای  ماده سفید  که سالمت  در همین حال، مشخص شد 
شش  از  پس  بودند،  نکرده  هوازی  ورزش  که  کنترل  گروه 
پارگی های  و  رفته  تحلیل  بیشتر  آکسون ها  یافته،  ماه کاهش 
بیشتری در آن ایجاد شده و نمرات تست های شناختی آن ها 

نیز افت کرده بود.
دکتر بورزینسکا می گوید این یافته ها برای ورزش کاران »بسیار 
امیدوارکننده است«. نتایج این پژوهش  به ما می گوید که ماده 
سفید مغز ما در هر سنی انعطاف پذیر و فعال باقی می ماند و 
ممکن است چند نوبت پیاده روی سریع در هفته برای نوسازی 
حافظه  رفتن  تحلیل  از  جلوگیری  یا  سرعت  کاهش  و  بافت 

کافی باشد.
دکتر  بود.  متناقض  حدی  تا  و  ظریف  مغزی  تغییرات  البته، 
به  نسبت  رقص  که  داشتند  انتظار  همکارانش  و  بورزینسکا 
به  منجر  و  کرده  تولید  بیشتری  سفید  ماده  بتواند  پیاده روی 
و  یادگیری  با  رقص  زیرا  شود،  بیشتر  شناختی  پیشرفت های 
قوی تر عمل کرد،  پیاده روی  اما  است.  بیشتری همراه  تمرین 
بیشترین  تنهایی،  به  هوازی،  ورزش  که  می دهد  نشان  این  و 
بورزینسکا  دکتر  دارد.  سفید  ماده  سالمت  برای  را  اهمیت 
به  را  خود  وقت  از  برخی  جلسه  هر  »رقصندگان  می گوید: 
این  نمی کنند.  حرکت  زیاد  و  می گذرانند  مربیان  تماشای 

احتماال نتایج آن ها را تحت تأثیر قرار داده است.«
شـرکت کنندگان در مطالعـه بـاالی 60 سـال و غیرفعال بودند 
و فقـط شـش مـاه فعالیـت کردنـد. هنوز مشـخص نیسـت که 
آیـا مغـز افـراد جوان تـر و متناسـب تر روی نتایج تأثیـر مثبتی 
خواهـد داشـت یـا نه، یـا این که تمریـن هـوازی طوالنی مدت 
باعـث بهبـود بیشـتر حافظـه و تفکـر می شـود یـا نـه. دکتـر 
بورزینسـکا می گویـد، در حـال حاضـر، ایـن نتایـج »یک دلیل 
قـوی بـرای برخاسـتن و حرکـت کـردن« به خاطر ماده سـفید 

مغزمـان، می تواند باشـد. 

منبع: گریچن رینولدز، نیویورک تایمز
مترجم: شریفه عرفانی

سالمت  و  رقص  رفتن،  راه  درباره ی  جدید  پژوهشی  براساس 
مغز، ورزش می تواند ماده سفید مغز ما را نوسازی کند و به طور 
بالقوه با افزایش سن توانایی ما را برای فکر کردن و یادآوری 
که  سفید  ماده  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  بخشد.  بهبود 
سلول های مغز ما را به هم متصل نگه داشته و از آن پشتیبانی 
می کند، در افرادی که فعالیت جسمی بیشتری دارند، بازسازی 
می شود. از طرف دیگر، در کسانی که بی تحرک هستند، ماده 

سفید متالشی شده و به تحلیل می رود.
را  آن ها  شکل  تغییر  چگونگی  و  ما  مغز  پویایی  یافته ها  این 
به طور مداوم، در جهت بهتر و بدتر شدن، در واکنش به نحوه 

زندگی و تحرکات ما نشان می دهد.
این ایده که مغز بزرگساالن می تواند انعطاف پذیر باشد، از نظر 
علمی، یافته ای کامال جدید است. تا اواخر دهه 1990، بیشتر 
از لحاظ  از کودکی  انسان پس  محققان معتقد بودند که مغز 
اکثر  انعطاف است. تصور می شد که  و غیرقابل  ثابت  فیزیکی 
سلول های مغزی از بدو تولد به همان شکل مانده و مغز قادر 
به ساختن سلول های بیشتر نیست. در این سناریو، ساختار و 

عملکرد مغز ما با افزایش سن تحلیل می رود.
اما خوشبختانه پیشرفت علم این پیش بینی غم انگیز را تغییر 
برای  تخصصی  رنگ های  از  استفاده  با  پیچیده  مطالعات  داد. 
از  برخی  که  داد  نشان  متولدشده  تازه  سلول های  شناسایی 
نیز  بزرگ سالی  در  را  عصبی  سلول های  ما  مغز  قسمت های 
می شود.  شناخته  نوروژنز  به  عنوان  روند  این  می کنند،  تولید 
تقویت  باعث  ورزش  که  داد  نشان  بعدی  مطالعات  سپس 
تکثیر نوروژنز می شود. به  عنوان مثال جوندگان هنگام دویدن، 
نسبت به حالت بی تحرک، سه یا چهار برابر سلول های مغزی 
برنامه  یک  شروع  نیز  انسان  مورد  در  می کنند.  تولید  جدید 
ورزش منظم منجر به افزایش حجم مغز می شود. در حقیقت، 
عمر  طول  تمام  در  ما  مغز  که  می دهد  نشان  تحقیقات  این 
انعطاف پذیری خود را حفظ کرده و همراه با تغییرات زندگی 

ما، تغییر می کند، از جمله در واکنش به نحوه ورزش ما.
روی  عموما  مغز  انعطاف پذیری  مورد  در  پژوهش های گذشته 
سلول های  همان  حاوی  که  بوده  متمرکز  خاکستری  ماده 
افکار  خلق  که  است  نورون ها  یا  مشهور  خاکستری  کوچک 
همان  یا  سفید،  ماده  مورد  در  می کند.  ممکن  را  خاطرات  و 
سیم کشی مغز تحقیقات کمتری انجام شده است. ماده سفید 
آکسون  به  معروف  پیچیده چربی  رشته های عصبی  از  بیشتر 
هم  به  را  عصبی  سلول های  سفید  ماده  است.  شده  تشکیل 
متصل می کند و برای سالمت مغز ضروری است. اما با افزایش 
سن ممکن است ضعیف شده و تحلیل برود و ضایعاتی در آن 
ایجاد شود که به زوال شناختی منجر شود. مسأله نگران کننده 
و  است  ثابت  نسبتا  ماده  این  می شد  پنداشته  که  بود  این  
خاصیت انعطاف پذیری یا توانایی انطباق آن با تغییرات زندگی 

ما کم است. 
اما اگنیسکا بورزینسکا، استاد علوم اعصاب و توسعه انسانی در 
دانشگاه ایالتی کلرادو در فورت کالینز، بر این باور بود که علم، 
ماده سفید را دست کم گرفته است. او گفت: »این ]ماده سفید[ 
خاکستری  ماده  فراموش شده«  و  زشت  ناتنی  خواهر  مانند 
نشده  قضاوت  درستی  به  آن  مورد  در  و  شده  گرفته  نادیده 
است. وی احتمال داد که ماده سفید به اندازه ماده خاکستری 
شکل  تغییر  را  خود  می تواند  و  دارد  انعطاف پذیری  خاصیت 

دهد، به خصوص اگر افراد شروع به حرکت کنند.
بنابراین، برای پژوهش جدید، که در ماه جون به صورت آنالین 

سانسور می شود. حکومت پاکستان همچنین 
مکاتب  درسی  برنامه  است  شده  مجبور 
پاکستان را »اسالمی سازی« کند و دوره های 

آموزشی علوم و تفکر انتقادی را حذف کند.
وعده  با  افغانستان  از  امریکا  خروج  قضا،  از 
حکومت پاکستان مبنی بر آوردن تغییر در 
پاکستان همزمان شده است. چهار سال پیش 
باجوا، رییس فعلی ستاد  جنرال قمر جاوید 
اظهار داشت که می خواهد  پاکستان،  ارتش 
پاکستان را به »کشور عادی« تبدیل کند. او 
از آنزمان به بعد از لزوم بهبود روابط اسالم آباد 
نیز  چین  به  وابستگی  کاهش  و  دهلی نو  با 

سخن گفته است.
این چشم انداز مقامات پاکستانی برای تحول 
در پاکستان شامل تالش برای فراهم آوردن 
بوده  افغانستان  مسأله  حل وفصل  امکان 
حصارکشی  پاکستان  منظور،  این  به  است. 
کرد،  آغاز  را  خود  متخلخل  و  طوالنی  مرز 
به  که  داد  قول  و  شد  تعامل  وارد  کابل  با 
ایاالت متحده در دست یابی به توافق صلح در 
افغانستان کمک کند. باجوا تمایل پاکستان 
را برای گسترش شرکای خود در افغانستان 
و در بر گرفتن جناح های غیرطالب نشان داد. 
مذاکره کنندگان  بین  را  جلساتی  آی اس آی 
ترتیب  طالبان  رهبران  از  برخی  و  امریکایی 
داد که منجر به توافق دوحه شد که در آن در 
ازای وعده های مبهم طالبان مبنی بر شروع 
جلوگیری  و  افغان ها  سایر  با  مذاکرات صلح 
از استفاده از خاک تحت کنترل این گروه در 
تروریستی  گروه های  سایر  توسط  افغانستان 
زمانی  متحده، جدول  ایاالت  به  برای حمله 
برای خروج ارتش امریکا از افغانستان تعیین 

شد. 
توافق نامه دوحه به جای فراهم آوردن امکان 
فقط  عادی،  حالت  به  پاکستان  بازگشت 
چالش های این کشور را تشدید خواهد کرد. 
با توجه به ایدئولوژی تندروانه طالبان، انتظار 
مذاکره کنندگان امریکایی مبنی بر این که این 
گروه با سایر افغان ها و به ویژه حکومت کابل 
و هرچند  بود.  بینانه  غیرواقع  مصالحه کند، 
تا  کرد  تسهیل  را  توافق نامه  این  پاکستان 
ارتقا  متحده  ایاالت  برابر  در  را  جایگاهش 
بخشد، اما حاال احتمال دارد به خاطر امتناع 
طالبان از توقف جنگ و خودداری این گروه 
از توافق بر سر تقسیم قدرت در کابل، مقصر 
سیاست های  شود.  شناخته  فعلی  وضعیت 
قبلی پاکستان مانع پیشرفت تالش های باجوا 
برای تغییر مسیر پاکستان شده است. با توجه 
با همه گروه های  پاکستان  روابط ضعیف  به 
احتماال  اسالم آباد  افغانستان،  در  غیرطالب 
چاره ی دیگری جز ماندن با طالبان در صورت 
مرزهای  سوی  آن  در  داخلی  جنگ  آغاز 

شمال غربی اش نخواهد داشت.
اهداف  دوحه  توافق نامه  براین،  عالوه 
ضدتروریسم واشنگتن را نیز برآورده نخواهد 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  گزارش  کرد. 
نشان  شد  منتشر  جون  ماه  در  که  متحده 
القاعده  با  را  خود  ارتباط  طالبان  دادکه 
اخیرا  القاعده  ارشد  مقامات  و  نکرده  قطع 
که  درحالی  خود  طالب  همتایان  کنار  »در 
با یکدیگر همکاری داشتند« کشته شده اند. 
این گزارش همچنین شبکه حقانی حقانی را 

که ارتش ایاالت متحده زمانی آن را »بازوی 
اصلی آی آس آی پاکستان« توصیف می کرد، 
به  عنوان رابط اصلی طالبان با القاعده معرفی 
می کند. در این گزارش آمده است: »طالبان 
ایدئولوژیک،  همسویی  دلیل  به  القاعده  و 
پیوندهای شکل گرفته بین دو گروه از طریق 
گرفته  ازدواج های صورت  و  مشترک  مبارزه 
بین اعضای دو گروه، همچنان روابط نزدیک 

دارند.«
در همین حال لوید آستین، وزیر دفاع امریکا 
گفته است که القاعده می تواند طی دو سال 
افغانستان  در  را  خود  امریکا  خروج  از  پس 
بازسازی کند. اما هیچ یک از این واقعیت ها 
بیرون  بر  مبنی  بایدن  جمهور  رییس  عزم 
را  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کشیدن 

تغییر نداده است.
با این که رهبران پاکستان مثل سابق از لزوم 
آشتی میان افغان ها سخن می زنند، پاکستان 
منتظر پیروزی طالبان است. هرچند بیانیه های 
اسالم آباد مثل گذشته از تمایل پاکستان برای 
خواهد  سخن  افغانستان  در  صلح  برقراری 
زد، بعید است که مقامات امریکایی ادعاهای 
براینکه اسالم آباد خواهان  را مبنی  پاکستان 
در  نظامی  راه  از  طالبان  رسیدن  قدرت  به 
افغانستان نیست، باور کنند. به نظر می رسد 
روابط دو کشور در سال های آینده بیشتر از 

پیش دچار بی اعتمادی خواهد بود.

مراقب باش چی آرزو می کنی
پیروزی طالبان در افغانستان برای آن دسته 
از پاکستانی ها که جهان را از منشور رقابت با 
هند می بینند، تسلی خاطر است. پاکستان در 
اکثر جبهه های رقابتش با هند عملکرد خوبی 
نداشته است اما به نظر می رسد پروکسی های 
کامال  این که  با  افغانستان،  در  کشور  این 
تحت کنترل اسالم آباد نیستند، دارند موفق 

می شوند. 
و  پیروسی«  »پیروزی  یک  این  اما 
پاکستان  تحوالت  این  است.  شکست آمیز 
عادی«  »کشور  به  تبدیل شدن  مسیر  از  را 
عملکرد  در  اختالل  باعث  می کند،  دورتر 
درون  را  اسالم آباد  و  می شود  دولت  داخلی 
که  می کند  محدود  خارجی ای  سیاست 
مشخصه آن خصومت با هند و وابستگی به 
دردسرهای  و  متقابل  گرفتاری   است.  چین 
افغانستان  در  اسالم آباد  و  واشنگتن  دیرینه 
ایاالت متحده و  خطر تضعیف بیشتر روابط 
پاکستان را در پی دارد. ایاالت متحده بعید به 
نظر می رسد که به این زودی ها پاکستان را 
به خاطر دهه حمایتش از احیای طالبان در 
آینده بحث  ببخشد. در سال های  افغانستان 
پاکستانی ها این پرسش خواهد بود که پس 
از 11 سپتامبر، وقتی که پاکستان می توانست 
با همکاری صادقانه با امریکایی ها منافع خود 
نفوذ  اعمال  آیا  تأمین کند،  افغانستان  را در 
بر افغانستان از طریق حمایت از طالبان اصال 

ارزش این همه هزینه را داشت؟

حسین حقانی، رییس برنامه آسیای جنوبی 
سال  از  هادسن،  انستیتوت  میانه  آسیای  و 
ایاالت  در  پاکستان  سفیر   2011 تا   2008

متحده بود.

چگونه پیاده روی یم تواند 
بـه نوسـازی مغز کمـک کند

قبل  سال  سه  کند،  رقابت  تکواندو  بخش 
بود.  یافته  راه  تکواندوی کشور  ملی  تیم  به 
در  که  است  بار  نخستین  برای  منصوری 
اما پیش  او  المپیک راه می یابد؛  رقابت های 
از این در رقابت های داخل و خارج شرکت 
منصوری  است.  کرده  کسب  مدال  و  کرده 
از مسابقات مختلف آسیایی سه مدال طال، 
سه مدال نقره و یک مدال برنز کسب کرده 

است. 
ورزشکار  دیگر  ساله،   20 انوری  فهیم 
المپیک  در  شنا  بخش  در  که  است  افغان 
است  قرار  او  است.  کرده  شرکت  توکیو 
فری ستایل  متر  صد  شنای  رقابت های  در 
مسابقه کند. انوری کارنامه ی قابل مالحظه 
در سطح بین المللی ندارد اما در رقابت های 
داخل کشور از میان 30 ورزشکار مقام اول 

را کسب کرده است. 
برگزار  سال  چهار  هر  المپیک  بازی های 

این  به   200۴ سال  از  افغانستان  می شود. 
می فرستد.  ورزشکار  رقابت ها  این  به  سو، 
افغانستان  که  دوره های  درخشان ترین 
موفق شده در آن مدال کسب کند، المپیک 
2008 پکن و 2012 لندن بود. در این دو 
دور روح اهلل نیکپا تکواندوکار کشور موفق به 
کسب مدال برنز شد و پرچم افغانستان را به 

اهتزاز درآورد. 
در  نتوانست  افغانستان   2016 المپیک  در 
هیچ رشته ای جواز رسمی مسابقات را کسب 
در  افغانستان  از  که  نماینده ای  سه  کند. 
رشته های دوش و جودو شرکت کرده بودند، 
کمیته  افتخاری  و  سفید  کارت  کسب  با 
به دست  حضور  جواز  المپیک  بین المللی 
عبدالوهاب  و  یوسفی  کیمیا  بودند.  آورده 
در  بخشی  توفیق  و  دوش  بخش  در  ظاهر 
رشته جودو، به المپیک 2016 ریوی برازیل 

شرکت کرده بودند. 
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مصطفی الکاظمی از زمانی که جایگزین عادل عبدالمهدی 
شد در میان دولبه قیچی حشدالشعبی و ایران از یک سو و 

امریکا از سوی دیگر قرار داشته است.
حشدالشعبی به نیابت از جمهوری اسالمی ایران به دولت 
خارجی  نظامی  نیروهای  که  است  کرده  وارد  فشار  عراق 
باقی مانده در عراق، خاک این کشور را ترک کنند. موضوع 
خروج نیروهای امریکایی از عراق پس از ترور قاسم سلیمانی 
در روز 13 ماه جدی 1398 شدت گرفت و متاثر از اتفاقات 
به تصویب رساند  را  قانونی  این کشور  از آن مجلس  پس 
که دولت را ملزم می کند نیروهای خارجی ائتالف مبارزه 
با داعش را از عراق خارج کنند. حشدالشعبی و گروه های 
میالدی  جاری  سال  در  تنها  متهم اند  آن  به  شکل دهنده 
بیش از 50 حمله راکتی و پهپادی به پایگاه ها و کاروان های 
نظامی امریکا در عراق انجام داده اند. حشد الشعبی مسئولیت 
هیچ کدام از این حمالت را به صورت رسمی نپذیرفته است.
از هم اکنون این نگرانی شدت گرفته است که اگر دستاورد 
دور چهارم مذاکرات بغداد و واشنگتن، اعالم برنامه زمانی 
به  نباشد، حمالت  عراق  از  امریکا  نظامی  نیروهای  خروج 

پایگاه های امریکایی در این کشور شدت بگیرد.
به  نزدیک  شبه نظامی  گروه های  از  یکی  اهل حق  عصائب 
ایران اخیرا تهدید کرده است که به حمالت نظامی خود 
به نیروهای امریکایی تا زمانی که آن ها خاک عراق را ترک 

نکنند، ادامه خواهد داد.
دو گروه دیگر یعنی کتائب سید الشهد و کتائب حزب اهلل نیز 
در هفته های گذشته و پس از آنکه امریکا به نیروهایشان در 
مرز عراق و سوریه حمله کرد و چهار نفر را کشت، گفتند 
که از این به بعد حتی هواپیماهای امریکایی را نیز به عنوان 

چهارمنی دور گفت وگوهای اسرتاتژیک بغداد و واشنگنت؛ 

یکا از عراق ابهام در مورد خروج امر
هدف متخاصم هدف قرار خواهند داد. این خبر به صورت 
غیررسمی در پایگاه صابرین نیوز منتشر شده است که اخبار 
نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه قدس را بازتاب می دهد.
پس از آنکه داعش در سال 201۴ مناطقی از خاک عراق 
را به تصرف خود درآورد امریکا با شکل دادن به یک ائتالف 
بین المللی، تیروهایش را به این کشور گسیل کرد. بخش 
زیادی از این نیروها در زمان دونالد ترامپ از عراق خارج 
شدند و امریکا گفته که بقیه نیروها برای آموزش نیروهای 
ضدتروریسم عراق و مشاوره امنیتی در این کشور حضور 

دارند.
وزیر  فواد حسین،  واشنگتن،  به  الکاظمی  آستانه سفر  در 
خارجه عراق به رسانه های این کشور گفت که »گفت وگوها 
در امریکا به طور جدی بر برنامه  خروج نیروهای امریکایی 
متمرکز است.« فواد حسین از چند روز پیش به واشنگتن 

رفته تا مقدمات مذاکرات را انجام دهد.
با این حال، رسانه های ایاالت متحده می گویند که خروجی 
دور چهارم مذاکرات »تغییر نقش نیروهای نظامی امریکا« 

است و نه خروج از عراق.
پیرسون  انستیتوی  در  عراق  متخصص  ماردینی،  رمزی 
دانشگاه شیکاگو، معتقد است که موضع ایاالت متحده در 

مورد عراق تغییر چشمگیری نخواهد کرد.
که  می دهد  نشان  زمین  در  موجود  »واقعیت  گفت:  وی 

امریکا فعال در عراق حضور خواهد داشت.«
ماردینی با یاد آوری »میراث فاجعه بار عقب نشینی نیروهای 
امریکا در سال 2011« که یک خالءسیاسی بزرگ در عراق 
ایجاد کرد گفت که در سال 201۴ داعش از همین شکاف 

سربرآورد و این موضوع نباید تکرار شود.

باقی مانده  امریکایی  درباره خروج 2500 سرباز  است  قرار 
در عراق بحث شود. تغییر نقش نیروهای امریکایی در این 
کشور و چگونگی ارتباط نظامی و امنیتی بغداد و واشنگتن 

هم موضوع مهم دیگر روی میز است.
نخست وزیر عراق در دیدار خود با بایدن بر خروج نیروهای 

امریکایی متمرکز خواهد شد.
علی رغم اینکه بغداد توانست بیش از سه سال پیش داعش 
را از بخش های مهمی از کشور عقب براند ولی این گروه 
هنوز در عراق پایگاه دارد و هفته گذشته یک بمب گذاری 

انتحاری در شهرک صدر بغداد انجام داد.

می شوند  خارج  عراق  از  امریکایی  نیروهای  روز:  اطالعات 
عراقی ها  می شود؟  متفاوت  ماموریتشان  و  نقش  فقط  یا 
می گویند بنا است سربازان امریکایی به خانه شان بازگردند 
اما امریکایی ها می گویند موضوع فقط تغییر نقش نیروهای 

عملیاتی است.
نخست وزیر  الکاظمی،  مصطفی  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
بایدن،  با جو  واشنگتن  در  اسد  روز دوشنبه چهارم  عراق 
از  دور  چهارمین  تا  می کند  دیدار  امریکا  رییس جمهور 
گفت وگوهای استراتژیک عراق و امریکا آغاز شود. دور سوم 
این گفت وگوها در ماه اپریل برگزار شده است. در دور چهارم 

در  معترضان  و سرکوب گسترده  برای دستگیری  امنیتی 
این مناطق هستند.

نمی تواند  بی بی سی  که  منتشر شده  فیلم های  از  یکی  در 
به  گلوله  شلیک  صدای  کند  تایید  را  آن  صحت  مستقال 
قطعی  با  حتی  می رسد  نظر  به  و  می شود  شنیده  وضوح 

گسترده برق معترضان کماکان در خیابان هستند.
ماموران  خشونت  از  بین الملل،  عفو  از  الطحاوی،  دیانا 
حکومتی در برخورد با معترضان انتقاد کرده و گفته است: 
»رویدادهای جاری در خوزستان شباهت نگران کننده ای به 
عقرب 98 دارند که ماموران امنیتی صدها نفر از معترضان و 

عابران را کشتند و هرگز بابتش مواخذه نشدند.«
روز جمعه در عین حال سفر معاون رییس جمهوری ایران 
اعتراضات  پی  در  خوزستان  استان  به  سرکشی  برای  که 
شیوخ  و  سران  از  برخی  اعتراض  و  خشم  با  شده  انجام 
عشایر و اعراب در اهواز روبرو شده است. منتقدان در این 
که  روحانی  حسن  معاون  جهانگیری،  اسحاق  به  جلسه 
ریاست جمهوری او رو به اتمام است گفتند مردم از »گفتار 

درمانی خسته اند و به دنبال عمل دولتند«.

یاد کشیدند اعرتاضات خوزستان؛ شیوخ عشایر و اعراب بر رس معاون روحاین فر
اهواز  پاسداران  سپاه  فجر  مجتمع  در  که  دیدار  این  در 
شناخته  چهره های  از  کروشاتی  موسی  شیخ  شد  برگزار 
تنها  آب  که  کرد  تاکید  خوزستان  اعراب  میان  در  شده 
و  محرومیت ها  بیکاری،  و  نیست  خوزستانی ها  خواسته 
بی توجهی های مربوط به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در 

شهرها و روستاهای استان از جمله مطالبات مردم است.
این  در  مردم  خسارات  خواست  دولت  از  کروشاتی  آقای 
استان را جبران کند، آب مورد نیاز کشاورزان برای کشت 
شلتوک را تامین کند و جلوی استفاده از آب سرشاخه های 

کارون برای مصارف صنعتی استان های دیگر را بگیرد.
یکی دیگر از حاضران خطاب به آقای جهانگیری گفت: آب 
را به روی مردم بستید مردم هم بلند شدند و زد و خورد 
شد و ما کشته دادیم. آقای جهانگیری آمده اینجا به ریش 
مردم می خندد. کانون وکالی استان خوزستان شب گذشته 
در حمایت از معترضان خوزستانی و مطالبات آنها خواستار 
و  شده  اخیر  اعتراضات  بازداشت شدگان  تمام  آزاد شدن 
گفته با تشکیل کمیسیون حقوق آب حق مردم را پیگیری 

خواهد کرد.

نیروهای امنیتی در سطح خیابان ها و به گفته مخالفان قطع 
برق تالش کرده اند تا حدی اوضاع را در کنترل خود بگیرند.
سرعت  افتادن  رمق  از  با  فارسی،  سی  بی  بی  گزارش  به 
اینترنت در خوزستان، معترضان برای ارسال سریع تصاویر 
معطل مانده اند اما با این حال، روز جمعه گزارش هایی از 
قطع برق در اهواز، سوسنگرد، رامهرمز و برخی نقاط دیگر 

گزارش شد.
ورودی شهر سوسنگرد با دیواره های بتونی بسته شده و و 
در گرمای ۴8 درجه در شب مردم با قطع برق و خاموشی 
دستگاه های خنک کننده، قطع آب و اینترنت روبرو بوده اند.

در برخی تصاویر منتشر شده از سوسنگرد کماکان صدای 
تیراندازی به گوش می رسد.

این درحالی است که روز گذشته صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران با انتشار تصاویری از سوسنگرد مدعی شده 

بود که شهر از معترضان خالی است
در شبکه های اجتماعی نگرانی از دلیل قطعی برق به ویژه 
در مناطق محروم تر خوزستان که صحنه اعتراضات بیشتری 
نیروهای  برنامه  نگران  کسانی  و  می خورد  چشم  به  بوده 

اعتراضات گسترده در  آغاز  از  بعد  نُه شب  اطالعات روز:  
اختالل  ایجاد  با  امنیتی  ایران، مقام های  استان خوزستان 
اینترنتی در چند شهر این استان و با افزایش حضور سنگین 

یک شنبه | 3 اسد 1400 | سال دهم | شماره 2201

موضوع: پروژه اعمار تحکمیات سیلبرداب قریه داب ولسوالی مرکز متون والیت خوست
بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود اینکه: 

 )JV( اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تحکمیات سیلبرداب قریه داب ولسوالی مرکز متون والیت خوست را با شرکت ساختمانی حمایت اطمینان و شرکت ساختمانی نجیب اهلل نجیب یار
به قیمت مجموعی 25,382,310 )بیست و پنج میلیون و سه صد و هشتاد و دوهزار و سه صد و ده( افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطالعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن رسمًا به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست 
تدارکات سرک داراالمانـ  سناتوریم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

نام »بلواوریجین« به همراه سه نفر دیگر به فضا رفت.
تجاری،  فضانوردان  عنوان  به  بودن  واجد شرایط  برای 
کسانی که به فضا می روند باید 50 مایل ) 80 کیلومتر( 
باالتر از سطح زمین سفر کنند. کاری که جف بزوس و 

ریچارد برانسون با موفقیت انجام دادند.
گفته  هوانوردی همچنین  اداره  پرواز،  ارتفاع  از  جدای 
که فضانوردان احتمالی باید »در طی پرواز فعالیت هایی 
نشان دهند که برای ایمنی عمومی ضروری است یا در 

ایمنی پرواز فضایی انسان نقش داشته باشند.«
تغییرات  این  گفته  بیانیه ای  در  فدرال  هوانوردی  اداره 
برنامه آموزش فضانوردان در محافظت  با نقش  بیشتر 
از امنیت عمومی در پروازهای تجاری، فضایی مطابقت 

دارد.
در 11 جوالی )20 سرطان(، آقای برانسون با هواپیمای 
ویرجین  خودش  شرکت  ساخت  راکت،  به  مجهز 
گاالکتیک، تا ارتفاعی پرواز کرد که آسمان در آن سیاه و 

اطالعات روز: اقدام جدید امریکا در سخت تر کردن کلمه 
»فضانورد«، همانند آبی است که بر روی آرزوهای چند 

میلیاردر کاوشگر فضا ریخته می شود.
اداره  جدید  قوانین  فارسی،  سی  بی  بی  گزارش  به 
هوانوردی فدرال امریکا می گوید فضانوردان باید بخشی 
از خدمه پرواز باشند و به ایمنی پروازهای فضایی کمک 

کنند.
میلیاردر  برانسون،  ریچارد  سر  که  معناست  بدان  این 
بریتانیایی و جف بزوس، موسس آمازون از میلیاردرهای 
امریکا ممکن است فضانورد  از نظر دولت  شیفته فضا 
آموزش  بخش  قوانین  در  تغییرات  اولین  این  نباشند. 
خلبانان اداره هوانوردی از زمان آغاز به کار آن در سال 

200۴ است.
تغییر در قوانین برنامه آموزش فضانوردان تجاری همان 
روزی اعالم شد که جف بزوس با فضاپیمای »نیوشپرد« 
)New Shepard( شرکت فضایی خصوصی خود به 

یچارد برانسون هنوز فضانورد نیستند یکا: جف بزوس و ر امر
افق زمین محو شد. او این پرواز را قبل از آن که در سال 
آینده به عالقمندان به فضا اجازه ورود بدهد، انجام داد.

آقای بزوس به همراه سه خدمه دیگر که با فضای پیمای 
کمتری  ادعای  است  ممکن  کردند،  پرواز  بلواوریجین 

نسبت به عنوان مورد عالقه »فضانورد« داشته باشند.
بزوس گفت  آقای  پرواز  از  قبل  بلواوریجین  مدیرعامل 
که »واقعا کاری برای خدمه این فضاپیما وجود ندارد 

که انجام دهند.«
البته هنوز امیدی برای آقای بزوس و سر ریچارد و هر 
فرد عالقمند به سفر فضایی در آینده وجود دارد که به 

عنوان فضانورد شناخته شوند.
اداره  رییس  صالحدید  با  جدید  دستورات  براساس 
هوانوردی می توان جوایزی افتخاری براساس شایستگی 

و صالحیت اعطا کرد.
در امریکا دو راه دیگر برای کسب عنوان فضانورد وجود 
دارد که آن هم یا از طریق ارتش است یا از طریق ناسا.
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و  ابن سینا کجا  و  ناصرخسرو، مولوی  ببین! 
یا  کجا.  بلخ  فعلی  قبیله   ساالران  و  آدم   ربایان 
زمام   داران و رهبران کابل   نشین که شعار دفاع 
از جمهوریت و انسانیت را سر می   دهند! همه 
در برابر عبدالرئوِف اسیر، سکوت کرده اند. این 
سکوت، همان سقوط آلبرکامویی است که در 
رمان »سقوط« روایت می   شود. وکیل   مدافعی 
که دفاعیه هایش از متهمان، به دلیل ثروت و 
شهرت بوده است. چون در انظار عمومی، از 
حقوق متهمان دفاع می   کرد. اما در یک شب 
بارانی، وقتی از روی پلی رد می   شد و در این 
هنگام، انسانی از روی همان پل، خودش را به 
دریا می اندازد. اما این حقوق   دان، برای نجات 
او کاری نمی   کند. چون نجات این غریق، برای 
او سودی ندارد و از به خطرانداختن جانش، 
اتاقش  به  وقتی  نمی   شود.  باخبر  کسی  هیچ 
می   رود، متوجه می   شود که از انسانیت سقوط 
کرده است و تمام کارهای خوب گذشته اش، 

ریایی بوده است.
یک  از  است  جانکاهی  ناله  ی  عبدالرئوف، 
نمایش   نامه  ی  یک  در  واقعی  کاراکتر 
که  دردناکی  نمایش  خراشنده   روح. 
نمایش  بی   روح اند.  و  سرد  آن،  تماشاچیان 
برانگیخته  ترحم شان  حس  تا  نمی   بینند  را 
شود، بلکه می بیند؛ چون نمی   تواند نبیند. اگر 
انسان   های  کشتار  باید  نبیند؛  را  عبدالرئوف 
مالستان،  بدخشان،  کابل،  در  را  بی   دفاع 
اسپین   بولدک، تخار و جای   جای این سرزمین 
محراق  و  کانون  عبدالرئوف،  ببیند.  سوخته 
است.  افغانستان  کودکان  بی   پایان  رنج های 
چشمان  با  که  است  »بادبادک   باز«ی  همان 
بسته و روح خسته، برای رهایی تقال می   کند 
مادرش  و  پدر  سوخته  ی  قلب  در  آتش  و 
می   زند. رنج عبدالرئوف، به معنای واقعی کلمه 
و به گونه  ی توصیف   ناپذیر استخوان سوز است. 
اندیشیدن به روزگار عبدالرئوف، آدم را به یاد 
آن جمله  ی نلسون   ماندال در کتاب خاطرات او 
»راه دشوار آزادی« می اندازد. ماندال، وقتی از 
روزهای اسیری خود در سلول انفرادی سخن 
می   زند؛ در جایی می   گوید: در زندان انفرادی، 
آدمی آن قدر درمانده می   شود که آرزو می   کند 
اتاق،  یا سقف  کاش حشره   ای در روی دیوار 
وزوز کند تا سکوت سهم   گین زندان شکسته 
است.  متوقف  زمان  انفرادی،  زندان  در  شود. 
است؛ صبح  روز  است؛  نمی   داند شب  زندانی 
است یا غروب. پرومته  ی فراموش   شده  ی بلخ، 
نلسون   ماندالیی کوچکی است که توان تقریر 
کودکی،  سال   های  در  ندارد.  را  مرارت   هایش 
در  و  کند  بازی  برود،  مکتب  آن   که  به جای 
را سپری  دنیای کودکی  مادر،  و  پدر  آغوش 
کند، در کنجی، به زنجیر بسته شده و زمان 
گیجی«  »ساعت  سپهری  گفته  ی  به  برایش 
است که آواری از رنج را بر سرش فرو می   بارد 

و نمی   داند؛
سرانجام چه خواهد شد؟

متوجه اش  محدودیتی  هیچ  عبدالرئوف، 
نمایشی،  کارهای  در  تنها  چهره   ها،  نیست. 
این   چنینی،  موارد  در  نمی   خورند؛  محک 
مخاطب  می شود.  سنجش  عیارشان  خوب   تر 
شاید  تا  است.  نور  عطامحمد  عبدالرئوف، 
نگاهی به ساعت سی و چند هزار دالری اش 
بیندازد و با خود بگوید حاال وقت آن رسیده 
که برای این کودک اسیر، کاری کرد. مخاطب 
عبدالرئوف، محمد محقق است. آقای محقق، 
است.  دیده  فرزند  مرگ  داغ  که  است  کسی 
باید لحظه   ای فکر کند که اگر عبدالرئوف، باقر 

فقید می   بود، در چه حال بود؟
که  است  رهبرانی  تمام  عبدالرئوف،  مخاطب 
کاری از دست شان برمی آید. رهبرانی که در 
این  ثروت اند.  و  قدرت  خانوادگی   کردن  پی    
جمله را از این جهت می   گویم که دغدغه   ای 
اصلی این بزرگان، فرزندان شان اند. پس برای 
به جای  لحظه   ای  شده،  که  هم  فرزندان شان 
فکر  عبدالرئوف،  روزگار  به  خود،  نازدانه   های 

کنند. »ای که دستت می   رسد کاری بکن!«
که  رسیده ایم  مرحله   ای  به  افغانستان  در 
بی تأثیر است اگر بگوییم بیایید، انسانی فکر 

در  می آورد.  درد  به  آن  اعماق  تا  را  آدمی 
یکی از ویدیوها، عبدالرئوف، پرخاش می   کند. 
است  رییس   جمهوری  پرخاش،  این  مخاطب 
که شعار می   دهد »هیچ افغانی از افغان دیگر، 
والیتی اش،  سفرهای  در  یا  نیست.«  برتر 
کودکی  یا  و  می   گیرد  آغوش  در  را  کودکان 
واقعا  اگر  می   کند!  بلند  شانه اش  روی  بر  را 
عبدالرئوفی  داد  به  دارد؛  دوست  را  کودکان 
برسد که در کودکی، گرفتار غیرانسانی   ترین 
در  جنایت  هرنوع  امکان  و  است  شده  افراد 
عبدالرئوف،  مخاطب  است.  متصور  حقش 
داشتن  به  که  است  رییس جمهوری  معاون 
افتخار  استخباراتی اش  دست اول  اطالعات 
می   کند و با غرور و اطمینان فریاد می   زند »به 
تخمین   های اطالعاتی من تردید نباید کرد!« 
کجاست؟  عبدالرئوف  است،  چنین  واقعا  اگر 
ناله می   کند، این دانش   آموخته  ی  چرا هرقدر 
و  نمی   رسد  دادش  به  غرب،  اطالعاتی  مراکز 
کسی صدای او را نمی   شنود. چرا جرنگ جرنگ 
زمام   داری  گوش  بند،  در  کودِک  این  زنجیر 
معاون  عبدالرئوف،  مخاطب  نمی آزارد.  را 
و  است  حقوق   دان  که  است  رییس جمهوری 
تا مغز استخوان، ستم تاریخی را عمال حس 
مسند  بر  نابرابری   ها  کوهی  میان  از  و  کرده 
عبدالرئوف،  آیا  است.  زده  تکیه  قانون   نگاری 
انسان نیست؟ یا جرم ربایندگان و مظلومیت 
منتظر  ندارد.  صراحت  قانون،  در  هنوز  او، 
قوانین  بندهای  از  یکی  بر  متممی  تا  بمانیم 
اضافه شود! مخاطب  قضیه  این  برای  کشور، 
عبدالرئوف، رییس پروسه  ی صلح است. کسی 
که شریک پنجاه   پنجاه قدرت تشریف دارد و 
قدرت  از  در شمال،  ایشان  سیاسی  متحدان 

بالمنازعه برخوردارند.
است.  دوستم  مارشال  عبدالرئوف،  مخاطب 
کشور.  شمال  در  چهره  قدرت   مندترین 
بارها در  را  رنج محرومیت  و  تحقیر  دوستم، 
عبدالرئوف  نباید  است؛  کرده  تجربه  زندگی 
برای  اگر  دوستم  مارشال  کند.  فراموش  را 
سرکوب طالبان، دست باز ندارد؛ برای رهایی 

محمدموسا شفق

به نام  بلخ  در  کودکی  پیش،  ماه  نه  حدود 
شد.  ربوده  مسلح  افراد  سوی  از  عبدالرئوف، 
در پی اختتاف عبدالرئوف، آدم   ربایان، ویدیوها 
و تصاویری دردناک و آزاردهنده   ای را از این 
اجتماعی  شبکه   های  در  ربوده   شده  کودک 
او، پول  آزادسازی  بدل  و در  همگانی کردند 
شدند.  خواستار  عبدالرئوف  پدر  از  هنگفتی 
را سخت  مردم  وجدان جمعی  ویدیوها،  این 
وجدان  داغ   دارشدن  که  دریغا  اما  کرد  آزرده 
جمعی، کمکی برای رهایی عبدالرئوف نکرد و 
از سویی، زودگذر هم بود. سرعت اتفاق   های 
که  است  گونه   ای  به  افغانستان  در  ناگوار 
فراموشی  به  به زودی  را  پیشین  اتفاق   های 

می   سپارد.
اقدام  و  نشد  آزرده  که  میان، چیزی  این  در 
»پرومته  ی  این  رهایی  راستای  در  را  جدی 
در زنجیر« به همراه نداشت، حکومت   مداران، 
قبیله   ساالران بلخ و در کل شمال بود. گرچند 
پیوند  در  را  افرادی  گفت  بلخ  محلی  اداره  ی 
موضوع  و  کرده اند  دست   گیر  قضیه،  این  به 
عذر  این  اما  دارد.  را  خودش  پیچیدگی   های 
بدتر از گناه، زمانی برای مردم و پدر و مادر 
عبدالرئوف قابل قبول نبود که چطور می   شود 
باور کرد یک حکومت با این همه دستگاه   های 
استخباراتی و نیروی امنیتی و خبرچین   های 
برآمده  کودک،  یک  رهایی  پس  از  محلی، 

نمی   تواند.
اعتبار جمعی یک  اتفاق   ها، حیثیت و  بعضی 
به  پرسش می   برد؛  زیر  را  نظام  و یک  کشور 
از  یکی  عبدالرئوف،  گرفته   شدن  گروگان 
که  کسانی  طرفی،  از  است.  موارد  این   چنین 
خودشان را کاکه   های شمال می   نامند و بر سر 
ثروت شمال با هم رقیب و رفیق اند، کم   ترین 
کاری نکردند. حتا بارها پدر عبدالرئوف گفت 
که برای ما و اداره  ی محلی بلخ روشن است 
کسی  اما  قضیه اند  این  سر  پشت  کی   ها  که 
این  کند.  همگانی  را  آن  نمی   تواند  جرأت 
زورمندان  مستقیما  عبدالرئوف،  پدر  سخن 
بلخ و شاید هم، والیات همجوار بلخ را نشانه 

می   رفت.
اکنون پس از نه ماه، عبدالرئوف مانند پرومته 
در اسارت است. اسیری که هیچ گناهی ندارد 
این  روح  می   شود؟  شکنجه  چرا  نمی   داند  و 
کودک معصوم، زخمی و افگار است و سپهر 
زندگی اش، تیره و تار. چون بیژن کوچک در 
قعر چاه، در نبود نور امیدی برای رهایی، به 
نه  عبدالرئوف،  ناله می   کند.  و  خود می   پیچد 
دشمن اش را می   شناسد و نه علت گرفتاری و 
رنجش را. بی   گناهی از دنیا بی   خبر. در جرمی 
ناکرده، به زنجیر کشیده شده و عذاب می   بیند 
و تحت چنین شرایطی، به سخن احمد شاملو 
»شب را به روز می   رساند و روز را به هنوز.« 

هول   انگیز.  است  واقعیتی  عبدالرئوف،  روزگار 
قلب  آدم   ربایان،  چنگ  در  او  بودن  تصور 

کنیم. اما می   شود گفت بیایید خانوادگی فکر 
لحظه   ای  یعنی  کردن،  فکر  خانوادگی  کنیم! 
دادن.  قرار  خود  فرزند  به جای  را  عبدالرئوف 
اگر به جای او فرزند خودم می   بود؛ اکنون من 
ما  این   جاست که همه  ی  و  چه حالی داشتم 

مخاطب عبدالرئوفیم.
موجود  یک  پرومته  یونانی،  اساطیر  در 
زئوس،  نزد  از  را  آتش  او  است.  اسطوره   ای 
پنهانی  گونه  ی  به  یونانی،  خدایان  خدای 
کار  این  جرم  به  زئوس  می   برد.  انسان  به 
می کشد.  زنجیر  به  کوهی  در  را  او  پرومته، 
و  است  زنجیر  در  حاال  تا  روز  آن  از  پرومته 
و شب،  را می   خورد  روز، کالغی جگرش  هر 
دو باره جگر پرومته، سر جایش می   روید. این 
پرومته  اسارت  و  دارد  ادامه  تکراری،  فرایند 
است  »حقیقتی  عبدالرئوف  نیست.  پایانی  را 
هر  و  بیژن  و  پرومته  اساطیر«  برگونه  ی 
اساطیری  بینش  در  که  اسطوره   ای  چهره  ی 
در  که  تلخی  حقیقتی  هستند.  اسیر  ملت   ها 
بلخ، اتفاق افتاده است. در سرزمین زردشت، 
در کنار معبد نوبهار بلخ، در زادگاه ابن سینا، 
را  سقوط  ناصرخسرو.  و  فخرالرازی  مولوی، 

پرومته  ی فراموش  شده  ی بلخ
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و  صراحت  با  طالب  ضد  پشتون   های  نیز  افغانستان 
نظام جمهوری  و  مرکزی  از حکومت  بیشتر  قاطعیت 

حمایت می   کنند. 
اردوی  و  بایستد  محکم  حاال  افغانستان  حکومت  اگر 
کامال  سیاستی  با  و  مردمی  بسیج  حمایت  با  را  ملی 
روشن و بدون اما و اگر  برای سرکوب طالبان به کار 
بگیرد، همین اکنون وقت شکستن کمر طالبان است. 
از  طالبان  خواست  به  نباید  حاال  غنی  رییس  جمهور 
از  با قاطعیت بیشتر  باید  قدرت کنار برود. در عوض، 
نظام جمهوری در برابر امارِت یک اقلیت وحشت   پرور 
به  آنان  و  شده  سست  طالبان  پای  زیر  کند.  دفاع 
خود  ضدانسانی  پیکار  مشروعیِت  سطح  نازل   ترین 
دولت  سست   گامی  و  تذبذب  وقت  حاال  رسیده   اند. 
افغانستان نیست. رییس  جمهور غنی اگر می   خواهد نام 
بگذارد،  یادگار  به  افغانستان  تاریخ  در  خود  از  نیکی 
فرصتی  از  و  نشود  تسلیم  طالبان  خواست  به  باید 
-که  کالن  ملی  آرمان  یک  نفع  به  شده  فراهم  که 
استفاده کند.  واقعی است-  همان تحکیم جمهوریتی 
بسیاری از افراد و گروه   های اجتماعی منتقد دولت از 
او  عید  روز  سخنرانی  در  رییس  جمهور  موضع   گیری 
)مبنی بر ایستادگی در برابر طالبان( حمایت می   کنند. 
برابر  در  اتحاد  ملی  فرصت  این  نباید  رییس  جمهور 

طالبان را ضایع کند.

قلب   ها و مغزهای مردم پشتون نیستند. جنبش تحفظ 
»منظور  کاریزماتیک  چهره   ی  محوریت  )با  پشتون   ها 
پشتون  جامعه   ی  تعامل  از  متفاوتی  روایت  پشتین«( 
قبال  اگر  کرد.  عرضه  طالبان  نیروهای  با  پاکستان 
حمایت  روی  تمام  اطمینان  با  می   توانستند  طالبان 
کنند،  حساب  سرحد  صوبه  پشتون   های  یکپارچه   ی 
چرا  لرزاند.  را  اطمینان  این  پشتون   ها  تحفظ  جنبش 
که پشتون   های آن سوی مرز برای اولین بار با صدای 
دولت  تروریسم   پرور  سیاست   های  علیه  روشن  و  بلند 
دولت  که  دریافتند  آنان  کردند.  اعتراض  پاکستان 
حمایت  ناِم  )تحت  طالبان  از  حمایت  با  پاکستان 
به  جبران   ناپذیری  آسیب   های  پشتون   ها(  اقتدار  از 
دامنه     افغانستان می   زند.  و  پاکستان  پشتون  جامعه   ی 
دانایان  بود که  این  ادامه   ی منطقی چنین دریافتی  و 
جامعه   ی پشتون آن سوی مرز نقش تحریک طالبان در 
میان خود را نیز نقشی مخرب و منفی ببینند. به بیانی 
رادیکالیسم  روایت  پشتون   ها  تحفظ  جنبش  با  دیگر، 
ویرانگر طالبانی با چالشی عمیق روبه رو شد و سلطه   ی 
یکپارچه   ی خود بر روان و فکر پشتون   های پاکستانی 
را از دست داد. این تغییر طالبان را با کمبود نیروی 
جنگجو رو به کرده است. طالبان دیگر نمی   توانند مثل 
سه دهه ی گذشته بر منبع سرشار نیروی جنگجو در 
میان پشتون   های آن سوی مرز تکیه کنند. در داخل 

زودی   هـا به هـزاران جنگجویـی که در زندان هسـتند 
و بایـد بـه میدان نبـرد برگردنـد، دسترسـی نخواهند 

داشت. 
بر  آشکارا  افغانستان  ملی  اردوی  عددی  لحاظ  از 
طالبان برتری دارد. ایستادن نیروهای خیزش مردمی 
از  بیشتر  را  معادله  این  ملی  اردوی  سربازان  کنار  در 
پیش به ضرر طالبان تغییر داده است. به نظر می   رسد 
صوبه  ایالت  در  دیورند،  مرز  سوی  آن  در  طالبان  که 
مطلِق  مثل گذشته حاکم  دیگر  نیز  پاکستان،  سرحد 

سخیداد هاتف

رییس  جمهـور در نمـاز عیـد صریحـا گفـت کـه آزاد 
کـردن بیـش از پنج هـزار زندانـی طالبان »اشـتباهی 
بزرگ« بود. این سـخن اشـرف غنی بر طالبان چندان 
گـران آمـد کـه حـاال سخنگویان   شـان می   گویند صلح 
تنهـا در صورتـی خواهـد آمد کـه غنی از قـدرت کنار 
بـرود. معنـای آن سـخن رییس  جمهـور ایـن بـود کـه 
حکومـت هـزاران زندانی دیگـر طالبان را رهـا نخواهد 
کـرد. پی   آمـد آن سـخن این اسـت که طالبـان به این 

طالبان اب کمبود جنگجو روبه رویند

عبدالرئوف، نه دشمن اش را 
می   شناسد و نه علت گرفتاری و رنجش 
را. بی   گناهی از دنیا بی   خبر. در جرمی 
ناکرده، به زنجیر کشیده شده و عذاب 
می   بیند و تحت چنین شرا�طی، به 
سخن احمد شاملو »شب را به روز 
می   رساند و روز را به هنوز.« 
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»آستین بر زده ام ات امید خلق کمن«
جواد کریمی یم گوید کارهای او برای »خلق امید« 
در میان مردم است و هدف و توقع اقتصادی ندارد

پارک مجتمع ورزشی »شهید یاسین« جاغوری که بدون هزینه برای استفاده عموم ساخته شده – عکس: فیسبوک مقدسی انگوری

»آستین بر زده ام تا امید خلق کنم«
به  کم کم  امید  که  زمانی   2006 سال  به  برمی گردیم 
ولسوالی جاغوری و روستاهای دورافتاده اش برمی گشت و 
زمین های که قبال بایر و لم یزرع بود دوباره سبز می شدند 
بد  بودند خبری  برای جوانانی که مشتاق فوتبال  این  و 
که  فوتبالی  سالن  نه  و  بود  امکاناتی  نه  زمان،  آن  بود؛ 
جوانان بتوانند لحظه ای تفریح کنند. جواد آن روزها را به 
یاد می آورد که از مسافرت برگشته بود و تصمیم گرفت 
روستایش  حوالی  در  زمینی  روی  رفقایش  و  جوانان  با 
فوتبال  بازی  مرد  یک  زمین  »روی  کند:  بازی  فوتبال 
پیدا  زمین  صاحب  که  بود  جریان  در  بازی  شد.  برگزار 
شد و به بچه ها هشدار داد که اگر بندوبساط شان را جمع 
این  به  زمان  آن  کار خواهد گرفت.  از خشونت  او  نکند 
فکر افتادم که یک زمین فوتبال باید برای جوانان باشد تا 

به راحتی بتوانند در آن بازی کنند.«
استفاده  برای  که  پارکی  اعمار  به  کریمی  جواد  قصه ی 
عموم مردم است و میدان های فوتسال و فوتبال که هنوز 
به سرانجام نرسیده پایان نمی یابد. هدف او ساختن مجمع 
ورزشی »شهید یاسین« است؛ راه اندازی کتاب خانه و دایر 
کردن آموزشگاه های زبان انگلیسی برای شاگردان که با 
آموزشگاه های  به  نمی توانند  اقتصادی  محدودیت های 
خصوصی زبان اشتراک کنند، برنامه هایی است که مصمم 
است آن را عملی کند. آقای کریمی در صحبت با روزنامه 
و  امید«  تنها »خلق  او  روز می گوید که هدف  اطالعات 
امیدوارکردن جوانان است: »پشت کارهایی که کردم و 
می کنم هیچ گونه انگیزه ی اقتصادی و تجاری نیست. ما 
دهیم  انجام  دیگر  جاهای  در  را  کارها  این  می توانستیم 
که نکردیم. این کارها یک دل خوشی برای مردم است و 
این که مردم به وضعیت امیدوار شوند و برای ماندن امید 

داشته باشند. هدف من فقط همین است.«
روی  کـه  عام المنفعـه  پروژه هـای  روی  کریمـی  جـواد 
دسـت گرفتـه هنـوز ۴00 هـزار دالـر امریکایـی هزینـه 
کـرده و هزینـه ی ایـن پروژه هـا را تا تکمیل شـدن به دو 
تـا سـه میلیـون دالر بـرآورد کرده اسـت. به گفتـه آقای 
کریمـی میدان هـای والیبـال و فوتبـال مجتمع ورزشـی 
»شـهید یاسـین« در اوایـل سـال 1۴01 بـه بهره برداری 

می رسـد.
»با وضعیتی که مردم دارد امکان ندارد مصارفی که کردم 
دربیاید. انگیزه ی اقتصادی و تجاری پشت این کار نیست. 

هدف خوشحال کردن مردم است.«

و  بسازد  »ُدبی«  گرم  هوای  با  طور شده  هر  واداشت  را 
خودش را با محیط جدید وفق دهد. اوضاع کار آرام آرام 
بهتر شد و جواد به کار تعمیر و تعویض موترهای لوکس 
جاپانی  لندکروزر  یک  تعمیر  کارش  اولین  شد.  مشغول 

بود که 1۴ شبانه روز زمان برد تا به سرانجام برسد.
»هوا به شدت گرم بود و دما 50 درجه. وقتی ماشین موتر 
را می سوزاند. حمام می رفتم  باز می کردیم دست مان  را 
بود  نزدیک  زخم  می شستم  لباس  می شد،  تازه  زخم 
گریه ام را درآورد ... شش هفت سال سخت ترین سال های 
خانه  به  نتوانستم  هم  افغانی  یک  حتا  که  بود  زندگی ام 
بفرستم و روزهایی بود که به پول نان بند می ماندم. برای 
تعمیر لندکروزر در طول 1۴ شبانه روز سه ساعت بیشتر 
همین  تعمیر  از  زندگی ام  تحول  و  کار  شروع  نخوابیدم. 

موتر شروع شد.«
جواد کریمی بیشتر از همه به »سختی کشیدن« اعتقاد 
درس  آن  از  انسان  که  سختی هایی  دست  آن  از  دارد؛ 
که  کودکی  از  را  او  که  چیزی  شود.  آب دیده  و  بگیرد 
برای لقمه نانی کیسه های سیمان را از کف ساختمان تا 
طبقه های چهار و پنج می برد به تاجر ثروتمندی تبدیل 

کرده و برایش خوشبختی آورد.
سختی  که  زمانی  تا  گفته ام  جوانان  برای  »همیشه 
روزهای  نمی آورند. سخت ترین  دست  به  چیزی  نکشند 
آزاد و 50  یاد می آورم کار در هوای  به  را که  زندگی ام 
تعمیر  و  کردن  باز  وقتی  است.  ُدبی  سانتی گراد  درجه 
ماشین موترها هیچ کسی نبود که دستش نسوخته باشد. 
خیالت  با  نمی توانستیم  بود،  زده  تاول  را  ما  دست های 
بود که  زمانه  ننگ  بشوییم.  لباس  و  کنیم  راحت حمام 

جلوی گریه کردن مان را گرفته بود. اما ادامه دادیم.«

مجبور بودیم در دست شویی رفع حاجت کنیم که کف 
یک وجب آب ایستاده بود. نه آبی بود برای نوشیدن و نه 
نانی برای خوردن. شب ها را با خوابیدِن روی خاک و خار 
به  برسیم. در شرایطی  ایران  به  تا  به صبح می رساندیم 
زاهدان رسیدیم که زبان مان کامال خشکیده بود و آن جا 
آب شور داشت. اولین بار بود آب شور می خوردم و هرچه 

بیشتر می نوشیدم تشنگی ام بیشتر می شد.«
همین که کاروان آن ها به ایران رسید هر که آشنا داشت 
شغل پیدا کرد و مشغول شد، جز جواد کوچک با جثه 
و  نمناک  اتاقکی  در  نشستِن  بیکار  سال  یک  نحیفش. 
کوچِک مسافری در حومه تهران و آشناشدن کم وبیش 
به  دست  دوستانش  کمک  با  پیرامونش  محیط  با  جواد 
را می شنید  استادکارش  کار شد؛ جواد هر زمان صدای 
گچ و سیمانش آماده بود و ناوقت های شب وقتی از کار 
جثه  »هم  می خواند:  درس  و  می کرد  مشق  برمی گشت 
را  اسمم  که  حدی  در  بی سواد،  هم  و  داشتم  کوچک 
نمی توانستم بنویسم. شوق آموختن مرا وادار کرد تا بعد 

کار کم کم بخوانم و بنویسم.«
دست  به  ایران  در  شاق  کاِر  از  جواد  که  دست مزدی 
اتفاقات تلخی که در  می آورد در حد »بخور نمیر« بود. 
قم و تهران برای او رقم خورد او را مجبور کرد تا برای 
زنده ماندن و پیشرفت رخت سفرش را ببندد و به کشور 
اقامت  رحل  عربی«  متحده  »امارات  خاورمیانه  سوزان 
بیفکند: »تصوراتم از ایران که کشور اسالمی و شیعه است 
و این که کسی به کسی کار ندارد کامال اشتباه بود. روزی 
که من و دوستم پیش حرم حضرت معصومه بودیم، چند 
نفر ایرانی آمد و دوستم را زیر مشت و لگد گرفت. ماندیم 
می کنند  حمله  آن ها  شویم  گالویز  اگر  کنیم؟  کار  چه 

اتفاقی که در تهران برای ما افتاد.«
مساعد  کار چندان  اوضاع  ُدبی،  به  مسافرت جواد  اوایل 
که  خشن  برخوردهای  از  داشت  که  امتیازی  اما  نبود. 
او  همین  نبود.  خبری  بود  شده  روبه رو  آن  با  ایران  در 

هادی خوش نویس

را  اسبش  داوودخان  که  می گذرد  روزی  از  سال   ۴8
کند.  متحول  را  افغانستان  خودش  قول  به  تا  کرد  زین 
زیرکشیدن  به  و  کودتای 1352  راه اندازی  با  داوودخان 
پسر عمویش، محمدظاهر شاه، ویرانی افغانستان را کلید 
زد. از آن روز دیگر افغانستان روزی خوش ندید. به هر 
طرف نظاره می کردی جز جنگ، ویرانی و تلّی از خاک 
به  ملتهب  روزهای  همان  در  درست  جواد  نبود؛  چیزی 
دنیا آمد و هنوز دست راست و چپش را نمی شناخت که 
با آوارگی مأنوس شد؛ اوایل 1363 دمادم طلوع آفتاب بود 
و جوادی که تازه 12 ساله شده بود  بندوبساطش را جمع 
کرده و آماده سفر شد. سفر به مقصد نامعلوم. خانواده ای 
فقیر و پرجمعیتش با جرعه آبی او را تا آستانه ی دروازه ی 

حیاط بدرقه کردند.
غم نان خانواده جواد و جمعی از جوانان و پسربچه های 
دنیای  از  خداحافظی  با  تا  کرد  مجبور  را  قدونیم قد 
کودکی دست به ماجراجویی و مهاجرت بزند. مهاجرتی 
که از روستای دورافتاده ی ولسوالی جاغوری شروع و تا 
دشت های سوزان و گرماخیز تفتان آن ها را همراهی کرد.

بعد 37 سال رنج و دوری از وطن، جواد برگشت. بازگشتی 
با کوله باری از تجربه، امید و داشته های که قصد دارد آن 
را با دیگران به اشتراک بگذارد؛ جواد از عرق های که در 
مهاجرت ریخته، از پوِل غذاهای نخورده و از تحقیرها و 
دالر  رنج های که در مهاجرت متحمل شده سه میلیون 
جمع کرده و بنا دارد آن را دست آویز قرار دهد برای خلق 
امید در جامعه ای که چیزی جز جنگ و کشتار در چنته 
نداشت و ندارد و کودکان و جوانانی که در قرن 21 هنوز 

با توپ ِگرد و میدان مدرن فوتبال ناآشنایند.

ظلم در آن سرزمین رویایی
از آن روزی که کودتا شد دیگر آن آرامش نسبی که قبال 
داشتیم رخت بربست. به هر سو رو برمی گرداندی صفیر 
کودتای  ویرانی.  و  و جنگ  بود  تفنگ  تق وتوق  و  گلوله 
و  ناامیدی  حس  آن  خلق  دموکراتیک  حزب  ثور  هفت 
بیزاری را تشدید کرد. آن هایی که آه در بساط نداشتند 
ماندند و آن هایی که توان داشتند جان شان را از مهلکه 
کشیدند. آدم ها سیالب وار به دو کشور همسایه، پاکستان 
و  مهم  گذرگاه  چرمه  مسیر  می شدند.  سرازیر  ایران  و 
راِه  تفتان  سوزان  و دشت های  پاکستان  به سوی  پرتردد 
از  عبور  بودند؛  ایران  به  رسیدن  برای  قاچاقی  و  میان بر 
دشت تفتان برای کودکی در سن جواد که سرد و گرم 
اما او  روزگار نچشیده گذشتن از هفت خوان رستم بود، 
تفتان  »به  رساند:  زاهدان  تا  را  خودش  بود  طوری  هر 
می کردیم.  فکر  که  بود  آنچه  از  وضع خراب تر  رسیدیم. 

جواد کریمی روی پروژه های عام المنفعه که روی دست گرفته هنوز 400 هزار دالر امریکا�یی هزینه کرده و 
هزینه ی ا�ن پروژه ها را تا تکمیل شدن به دو تا سه میلیون دالر برآورد کرده است. به گفته آقای کریمی 
میدان های والیبال و فوتبال مجتمع ورزشی »شهید �اسین« در اوا�ل سال 1401 به بهره برداری می رسد.
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