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وزارت دفاع: حمله ی طالبان بر شهر 
کندز یک تاکتیک جنگی بود

یک سال مذاکره ی امریکا با طالبان 
چگونه گذشت؟

مردی که یک زن است

وزارت مالیه: ادعای عبدالله عبدالله 
در باره ی لغو پروژه های مناطق 

مرکزی بی بنیاد است
ــب  ــه ی جمعه ش ــه حمل ــت ک ــرده اس ــام ک ــاع اع وزارت دف

)8 ســنبله( هراس افگنــان طالــب بــر شــهر کنــدز، یــک 

گــروه  ایــن  افــراد  زیــرا  اســت؛  بــوده  تاکتیــک جنگــی 

ــش را از  ــای ارت ــک، نیروه ــن تاکتی ــا ای ــه ب ــتند ک می خواس

ــانند. ــت بکش ــن والی ــه ای ــان ب ــت بدخش والی

روز شــنبه  دفــاع،  وزارت  احمــدزی، ســخنگوی  روح اللــه 

کــه  کــرد  تأکیــد  خــری  نشســت  یــک  در  )9ســنبله( 

ــن طــرف در برخــی  ــه ای ــه ب ــک هفت ــی از ی نیروهــای امنیت

ــات گســرده ای را  از والیت هــای شــالی افغانســتان عملی

راه انــدازی کــرده  انــد و در جریــان آن، تلفــات ســنگینی بــه 

هراس افگنــان طالــب وارد شــده اســت.

آقــای احمــدزی افــزود کــه توجــه بیشــر نیروهــای ارتــش، 

ــود  ــان از وج ــت بدخش ــن والی ــای ناام ــازی بخش ه پاک س

هراس افگنــان طالــب بــوده اســت. بــه گفتــه ی او، نیروهــای 

ارتــش در ایــن مــدت در ولســوالی های وردوج، عمــران، 

کــران و منجــان عملیاتــی را راه انــدازی کردنــد کــه در 

نتیجــه ی آن، تلفــات ســنگینی بــه طالبــان وارد شــده اســت.

ســخنگوی وزارت دفــاع، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نیروهــای 

ارتــش در حــال پیــش روی اســتند، تأکیــد کــرد کــه حملــه ی 

ــر ولســوالی چــاه آب والیــت تخــار و  روز جمعــه ی طالبــان ب

حملــه ی جمعه شــب ایــن گــروه بــر مرکــز والیــت کنــدز، بــه 

ــوده کــه نیروهــای ارتــش از والیــت بدخشــان  ایــن دلیــل ب

ــه ســایر والیت هــا کشــانیده شــوند. ب

ــر  ــش ب ــه بخ ــان از س ــه طالب ــت ک ــدزی، گف ــه احم روح الل

شــهر کنــدز حملــه کردنــد و بــرای ایــن کــه از حملــه ی 

ــپر  ــوان س ــه عن ــان ب ــد، از غیرنظامی ــان مبانن ــش در ام ارت

انســانی اســتفاده کردنــد.

ــه  ــی ب ــای کمک ــیدن نیروه ــس از رس ــه پ ــت ک ــی اس گفتن

والیــت کنــدز، ارتــش بــرای بیــرون کــردن طالبــان عملیــات 

گســرده ی هوایــی و زمینــی را انجــام داده کــه بــه گفتــه ی 

 30 از  بیــش  آن  نتیجــه ی  در  دفــاع،  وزارت  ســخنگوی 

هراس افگــن طالــب کشــته شــدند.

تــا حــال در مــورد تلفــات ارتــش و غیرنظامیــان چیــزی گفتــه 

ــده است. نش

در همیــن حــال، جــرال اســکات میلــر، فرمانــده ی عمومــی 

ــو در افغانســتان، مســعود اندرابــی و اســدالله  نیروهــای نات

ــه منظــور  ــه و دفــاع، ب ــد، رسپرســتان وزارت هــای داخل خال

بررســی چگونگــی حملــه ی طالبــان، بــه والیــت کنــدز ســفر 

کــرده  انــد. 

محمد ارشف غنی، رییس جمهور افغانستان و از نامزدان 

ریاست جمهوری، تأکید می کند که در گفت وگوهای صلح، 

روی نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی، به هیچ وجه 

معامله نخواهد شد.

آقای غنی، روز شنبه )9 سنبله(، در یکی از هایش های 

انتخاباتی اش در کابل، گفت: »نظام جمهوریت و نیروهای 

امنیتی قابل معامله نیستند. نیروهای امنیتی توانایی این 

را دارند که به تنهایی امنیت افغانستان را تأمین کنند.«

عبداللــه،  عبداللــه  اخیــر  ادعــای  مالیــه،  وزارت 

ــر  ــی ب ــی، مبن ــی حکومــت وحــدت مل ــس اجرای ریی

حــذف شــاری از پروژه هــای انکشــافی مناطــق 

مرکــزی از ســوی ایــن وزارت را رد کــرده اســت.

نــر  بــا  ســنبله(،   9( شــنبه  روز  وزارت،  ایــن 

ــای  ــر آق ــارات اخی ــه اســت کــه اظه ــه ای گفت اعامی

ــت و وزارت  ــت اس ــاد و دور از واقعی ــه، بی بنی عبدالل

پروژه هــای  حــذف  تصمیــم  تنهایــی  بــه  مالیــه 

منی توانــد.  گرفتــه  را  انکشــافی 

در اعامیــه آمــده اســت کــه هیــچ یــک از بانک هــای 

حــذف  خواســتار  افغانســتان،  متویل کننــده ی 

پروژه هــای مناطــق مرکــزی نشــده  انــد.

ــی  ــه ی مل ــند بودج ــت: »س ــزوده اس ــه اف وزارت مالی

ــی  ــند قانون ــت س ــیح، حیثی ــب و توش ــد از تصوی بع

بــا  پروژه هــا  آن  در  کــه  می گیــرد  خــود  بــه  را 

و ماحظــات  پیشــنهادها  نظریــات،  درنظرداشــت 

مــردم، اعضــای کابینــه و مناینــدگان مــردم مطابــق 

بــه اولویت هــای انکشــافی افغانســتان گنجانیــده 

توشــیح  بــه  پارملــان،  تصویــب  از  بعــد  و  شــده 

» . ییس جمهورمی رســد ر

ایــن وزارت، از عبداللــه عبداللــه، خواســته اســت کــه 

ــن  ــه ی کمپای ــا پروس ــت را ب ــای کاری حکوم »رونده

ربــط بی جــا نــداده و افــکار عمومــی مــردم را از ایــن 

منظــر مشــوش نســازد.«

آقــای عبداللــه، روز جمعــه )8 ســنبله(، در یــک 

گردهایــی انتخاباتــی در کابــل، گفتــه بــود کــه 

وزارت مالیــه و محمدهایــون قیومــی، رسپرســت 

از  شــاری  کــه  داشــتند  قصــد  وزارت،  ایــن 

پروژه هــای انکشــافی مناطــق مرکــزی را از ســند 

بودجــه ی ملــی حــذف کننــد؛ امــا او بــا ایــن کار 

مخالفــت کــرده اســت.

او، تأکیــد کــرده بــود کــه وزارت مالیــه، دلیــل حــذف 

بانک هــای  از  یکــی  خواســت  را،  پروژه هــا  ایــن 

متویل کننــده ی افغانســتان عنــوان کــرده بــود.

والی در لندن و کندز
 به کام طالبان؛ 

تکرار ناکام سناریوی یک سقوط
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ــــــــــــاشکی بر گونه ی سخنــــــــــــــ
عزیز رویش

)روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی(

لحن تو لحن رییس جمهور نیست

2
ـــسرمقالهـــ

خادم حســین کریمــی، بــه اســتناد از برخــی کســانی کــه بــه 

ــد، از  ــه بودن ــه ارگ رفت ــدگان ب ــدگان تظاهرکنن ــوان مناین عن

ــأت  ــا هی ــی ب ــه ی ارشف غن ــه جلس ــی ک ــای ارگ در زمان فض

دست چین شــده ی محقــق و دانــش جریــان دارد، تصویــر 

آزاردهنــده ای دارد. او می نویســد:

ــان  ــی محافظ ــور از بازرس ــس از عب ــان پ ــدگان معرض »مناین

ارگ، هیــچ رابطــه ای بــا بیــرون نداشــتند؛ چــون موبایل هــای 

بــه  را  آن هــا  رهنــا  مأمــوران  بودنــد.  گرفتــه  را  شــان 

تــاالر ســام خانه بردنــد و آن جــا منتظــر ماندنــد. پــس از 

ــد  ــا آم ــدار آن ه ــه دی ــتانکزی ب ــوم اس ــار، معص ــی انتظ دقایق

ــرای  ــوری ب ــرف رییس جمه ــه از ط ــت ک ــان گف ــه معرض و ب

گفت وگــو بــا آن هــا فرســتاده شــده اســت.

از طــرف  آن هــا  پاســخ گفتنــد کــه  هیــأت معرضــان در 

ــتند  ــوری اس ــخص رییس جمه ــا ش ــو ب ــور گفت وگ ــردم، مأم م

ــد. اســتانکزی از  ــا کســی دیگــر را ندارن و اجــازه ی مذاکــره ب

ــه  ــاالر بیــرون رفــت کــه هیــأت انتخابــی دانــش و محقــق ب ت

تازگــی بــه آن حوالــی رســید. اســتانکزی بــاری دیگــر بــه 

همــراه واثــق و ســمر نــزد مناینــدگان معرضــان آمــد و از 

ــا  ــه ســخن او گــوش منی دهنــد، ب آن هــا خواســت کــه اگــر ب

ســمر گــپ بزننــد و رضایــت بدهنــد کــه همــراه آن هیــأت بــه 

ــد. مناینــدگان معرضــان پاســخ  ــدار رییس جمهــوری برون دی

قبلــی خــود را تکــرار کردنــد و بــه اســتانکزی گفتنــد کــه اگــر 

ــد،  ــو کن ــان گفت وگ ــا آن ــد ب ــدزی منی خواه ــی احم ارشف غن

ــد. ــر می گردن ــان ب ــان معرض ــه می ــا ب آن ه

بــا هشــدار مناینــدگان معرضــان بــه برگشــت بــه میان مــردم، 

ــرای  ــاالر را ب ــای ت ــت جمهوری دروازه ه ــان ارگ ریاس محافظ

جلوگیــری از خــروج شــان بســتند. پــس از حــدود یــک ســاعت 

ــدگان  ــه رساغ مناین ــراد ب ــرال م ــمی، ج ــر رس ــت غی بازداش

معرضــان آمــد و گفــت کــه رییس جمهــوری در جلســه ی 

و  رهــران  گفت وگــوی  و  امنیــت  شــورای  فوق العــاده ی 

معرضــان  خواســته های  مــورد  در  حکومــت  مقام هــای 

حضــور دارد و پــس از فراغــت از جلســه، مناینــدگان معرضان 

می تواننــد بــه دیــدارش برونــد. در حقیقــت، در آن لحظــات، 

رییس جمهــوری بــا هیــأت انتخابــی دانــش و محقــق در حــال 

گفت وگــو بــود.

بــا بســته شــدن دروازه هــای تــاالر ســام خانه و بازداشــت 

غیــر رســمی مناینــدگان معرضــان، هیأتــی کــه از طــرف 

ــای  ــدار مقام ه ــه دی ــود، ب ــده ب ــکیل ش ــق تش ــش و محق دان

عبداللــه  احمــدزی،  ارشف غنــی  رفتنــد.  حکومــت  ارشــد 

ــی،  ــق علوم ــق، نورالح ــد محق ــش، محم ــه، رسور دان عبدالل

بصیــر،  عبــاس  و  مــراد  مرادعلــی  اســتانکزی،  معصــوم 

کــه  اطاعاتــی  مبنــای  بــر  بودنــد.  هیــأت  ورود  منتظــر 

تأییــد  را  آن  ریاســت جمهوری  ارگ  معتــر  منبــع  چنــد 

عقــرب،  بیســتم  شــام گاه  در  رییس جمهــوری  کردنــد، 

منتظــر دیــدار بــا مناینــدگان معرضــان بــود؛ امــا دانــش 

و محقــق پیــش از رســیدن مناینــدگان معرضــان، هیــأت 

ــه  ــه جلس ــان را ب ــود ش ــه خ ــادار ب ــراد وف ــده از اف تشکیل ش

ــدو  ــتانکزی در ب ــوم اس ــخنان معص ــتثنای س ــه اس ــد. ب آوردن

متــام  ســام خانه،  تــاالر  بــه  معرضــان  مناینــدگان  ورود 

ــوری  ــس جمه ــه ریی ــد ک ــد می کنن ــانه ها تأیی ــواهد و نش ش

ــه  ــا توج ــت. ب ــوده اس ــان ب ــدگان معرض ــر ورود مناین منتظ

ــه  ــوری ب ــام رییس جمه ــراد در آوردن پی ــرال م ــش ج ــه نق ب

ــه  ــت ب ــدگان باصاحی ــال مناین ــت ارس ــان، درخواس معرض

هاهنگی هــای  و  رییس جمهــوری  بــا  گفت وگــو  و  ارگ 

الزم بــرای ورود مناینــدگان معرضــان بــه ارگ، جــرال مــراد 

می توانــد صحــت و ســقم ایــن نکتــه را توضیــح دهــد کــه آیــا 

در شــام گاه بیســتم عقــرب، رییس جمهــوری منتظــر ورود 

ــراد  ــا جــرال م ــه. آی ــا ن ــوده اســت ی ــدگان معرضــان ب مناین

ــان را در  ــدگان معرض ــق، مناین ــش و محق ــا دان ــی ب در تبان

تــاالر ســام خانه بــه بهانــه ی حضــور رییس جمهــوری در 

جلســه ی شــورای امنیــت معطــل نگــه داشــته بــود تــا هیــأت 

محقــق و دانــش بــه دیــدار رییس جمهــوری برونــد یــا شــخص 

ــود  ــوده و او را مأمــور کــرده ب رییس جمهــوری از ماجــرا آگاه ب

ــان  ــردن معرض ــرای آرام ک ــده، ب ــه ی حساب ش ــا نقش ــه ب ک

و خامــوش کــردن التهــاب جمعیــت، آن هــا را فریــب دهــد و 

در فرصــت بــه دســت آمــده، تصاویــر گفت وگــوی مناینــدگان 

ــدگان  ــای مناین ــه ج ــش را ب ــق و دان ــده ی محق ــش ش گزین

ــد؟ ــان بده ــی نش ــکار عموم ــرای اف ــردم ب ــی م واقع

رییس جمهــوری  بی خــری  ارگ،  در  متعــددی  منابــع 

امــا  تأییــد می کننــد؛  دانــش  و  ورود هیــأت محقــق  از  را 

بــه نظــر می رســد آنــان ایــن اطاعــات را بــرای ترئــه ی 

رییس جمهــوری از دســت داشــن در حیلتــی بیــان می کننــد 

کــه علیــه معرضــان در شــام گاه بیســت عقــرب ریختــه شــده 

ــن  ــه ای ــی پاســخ دادن ب ــود. در هــر حــال، مســئولیت اصل ب

ابهام هــا بــر عهــده ی جــرال مــراد اســت.« )کوچه بازاری هــا، 

چــاپ اول، صفحــات 184 تــا 186(

***

یــک روز بعــد، وقتــی مــردم در مصــا گــرد آمدنــد تــا در مــورد 

حــوادث و رویدادهــای شــب قیــام تبســم و آنچــه در ارگ 

ــد،  ــار امی ــند، ذوالفق ــته باش ــی داش ــاد، گپ وگفت ــاق افت اتف

چشــم دیدها و برداشــت های خــود را بــه صــورت مفصــل 

بیــان کــرد. رشح او بــه دلیــل ایــن کــه تنهــا حکایــت دســت 

درخــور  نکته هــای  اســت،  ارگ  درون  رویدادهــای  از  اول 

تأملــی دارد. او گفــت:

»یــک هیــأت تعییــن شــد کــه بــه داخــل ارگ برونــد. البتــه من 

شــخصا خواهشــم ایــن بــود کــه مــرا در جمــع هیــأت نگیرنــد. 

ــودم کــه هــر کســی  ــه ب ــش گفت ــای روی ــرای آق در اول هــم ب

داوطلــب مــی رود، فقــط گــپ مــردم را انتقــال می دهــد. 

آن جــا نــه پوزیشــن اســت و نــه مســایلی از ایــن دســت. بعــد، 

ــد و  ــار آم ــام قه ــه ن ــی ب ــه کس ــود ک ــر ب ــق آخ ــان دقای در ه

گفــت کــه شــا هــم بایــد برویــد، در جمــع کســانی کــه داخل 

ارگ می رونــد، 28 نفــر یــا 30 نفــر. مــن هــم بــا ایــن دوســتان 

رفتــم داخــل ارگ. داخــل ارگ کــه رفتیــم، مــا را بــه یــک تــاالر 

بســیار کان بردنــد. بــرای مــا گفتنــد کــه رییس جمهــور 

ســومین بــار اســت کــه جلســه ی شــورای امنیــت را بــه صــورت 

شــا  قطع نامــه ی  بــه  راجــع  می کنــد،  دایــر  فوق العــاده 

بحــث می شــود، نتایــج را کــه گرفتیــم، انشــاءالله و رحــان، 

می آییــم یک جــا. بعــد، ایــن طــول کشــید. وقتــی طــول 

ــه خاطــری  ــم. ب کشــید، کل دوســتان گفتنــد کــه مــا می روی

ــردم  ــم م ــد و ه ــرده ای ــب ک ــره نص ــا کام ــا آن ج ــم ش ــه ه ک

منتظــر انــد. مــا می رویــم. آقــای جــرال مرادعلــی خــان 

ــا 20  ــرای م ــا ب ــه ش ــد ک ــک را گرفتن ــک ت ــه ی ت ــد کل آمدن

ــم و  ــد، می آیی ــاص ش ــه خ ــه ک ــد. جلس ــت بدهی ــه وق دقیق

مســأله را مطــرح می کنیــم.

20 دقیقــه نــه، 40 دقیقــه شــد. بــاز مــا روان شــدیم. جــرال 

ــن  ــه م ــه ب ــط 10 دقیق ــت فق ــد و گف ــاز آم ــان ب ــی خ مرادعل

ــد؟ کل  ــا نداری ــد ی ــاد داری ــا اعت ــن ش ــد. رس م ــت دهی وق

دوســتان گفتنــد کــه رس شــا اعتــاد داریــم. گفــت: رس 

ــم،  ــه را از شــا می خواهی ــد، 10 دقیق مــن کــه اعتــاد داری

ــه  ــن 10 دقیق ــم. ای ــام می کنی ــا اع ــرای ش ــج را ب ــد نتای بع

ــم  ــدیم. آمدی ــا روان ش ــاز م ــید. ب ــول کش ــاعت ط ــم س ــه نی ب

ــه ارگ ارگ،  ــد ک ــا رشوع ش ــت. هان ج ــل اس ــه دروازه قف ک

مــرگ مــرگ. در داخــل قــر گل خانــه، زدنــک شــد کــه چــرا 

ــأت  ــد. این هــا دروازه را از پیــش هی دروازه را محکــم کــرده ای

ــن،  ــد ای ــد. بع ــا نراین ــه این ه ــد ک ــرده بودن ــم ک ــا محک ش

جنجالــک و رس و صــدا متــام ارگ را گرفــت. باالخــره معصــوم 

ــد،  ــت آم ــورای امنی ــاون ش ــورزی مع ــای ن ــد، آق ــتانکزی آم س

آقــای کاکــر معــاون شــورای امنیــت آمــد و جــرال مرادعلــی 

خــان آمــد و بعــد دیدیــم کــه یــک گــروپ بســیار کان وکای 

ــا  ــد کــه حــاال م ــد. گفتن ــی و بعضــی از موســفیدان آمدن غزن

ــاالر بنشــینیم و صحبــت  ــن ت ــم کــه مــا و شــا در ای آمــده ای

کنیــم.

ــی  ــه ارشف غن ــود ک ــرار ب ــود. ق ــن نب ــرار ای ــه ق ــم ک ــا گفتی م

بیایــد، کامــره هــم نصــب اســت، بــرای مــردم گــپ بزنــد. مــا 

ــم. قطع نامــه خواســت مــردم اســت.  کــه دیگــر حرفــی نداری

ــد  ــه گفتن ــود ک ــان ب ــد؟ ه ــا منی کن ــد ی ــی می کن آن را اوک

ــه اســت کــه معصــوم ســتانکزی گــپ  ــی گفت ــای ارشف غن آق

بزنــد. مــا گفتیــم کــه اول، مــا بــا ایــن گروپــی کــه آمــده انــد، 

بــا این هــا مــا نشســتنی نیســتیم. دوم ایــن کــه تــا خــود 

ارشف غنــی نیامــده، مــا گپ زدنــی نیســتیم. هــان بــود کــه 

این هــا می خواســتند دوســتان را برنــد بــه داخــل تــاالر. 

بــاز زدنــک شــد. کش کشــک شــد بیــن وکا و بیــن مــا. 

ــد  ــراب ش ــپ خ ــاز گ ــد. ب ــد زدن ــا لگ ــا ب ــد دروازه را بچه ه بع

و معصــوم ســتانکزی آمــد و گفــت کــه مــرا فقــط پنــج دقیقــه 

ــه  ــی ب ــد کس ــاورم. بع ــور را بی ــه رییس جمه ــد ک ــت بدهی وق

گــپ معصــوم ســتانکزی نکرد،.جــرال مــراد گفــت کــه مــا یک 

خواســت داریــم کــه کســانی کــه بــه عنــوان موســفیدان آمــده 

انــد، شــا این هــا را قبــول کنیــد کــه در جمــع شــا باشــند 

و رییس جمهــور بیایــد و گــپ بزنــد. مــا گفتیــم کــه هرگــز نــه. 

ابــداً. ایــن جمــع کــه باشــند، مــا نشســتنی نیســتیم، صحبــت 

ــی نیســتیم. کردن

ــید  ــده باش ــون دی ــا در تلویزی ــاید ش ــد ش ــه بودن ــی ک جمع

کــه الیــف پخــش کردنــد. بعــد، هــان بــود کــه گفتنــد 

ــن  ــد و ای ــا را می بین ــه ش ــج دقیق ــد از پن ــور بع رییس جمه

ــا  ــم ی ــن باش ــت: م ــان گف ــی خ ــد. مرادعل ــم نباش ــع ه جم

نباشــم؟ دوســتان گفتنــد کــه خــودت باشــی. از آن تــاالر 

مــا انتقــال پیــدا کردیــم بــه یــک جــای دیگــر. گــپ مــا ایــن 

بــود کــه در صورتــی مــا ایــن گــپ را قبــول داریــم کــه الیــف 

پخــش شــود. گفتنــد ایــن را هــم حــل می کنیــم. وقتــی 

ــا بیشــر،  کــه آن جــا رفتیــم و نشســتیم، بعــد از 20 دقیقــه ی

ــش،  ــای دان ــق، آق ــای محق ــه، آق ــر عبدالل ــی، داک ارشف غن

ــد  ــه آمدن ــی ک ــاالر. وقت ــد در ت ــا آمدن ــی و این ه ــای علوم آق

مــا گفتیــم کــه مســأله ی الیــف چطــور شــد، گفتنــد کــه 

ــا را  ــره ش ــن کام ــت. ای ــاده اس ــا آم ــره همین ج ــن کام همی

ــن خــر نیســتیم  ــچ از ای ــا هی ــد. م ــرد و پخــش می کن می گی

کــه گــروه فتنــه پیــش از مــا بــه منایندگــی از ایــن مــردم الیــف 

صحبــت کــرده انــد و الیــف مــردم افغانســتان ایــن را دیــده اند 

کــه اکرثیــت کســانی کــه آنجــا بودنــد، در تظاهــرات نبودنــد. 

ــد، جلســه ی شــورای امنیــت  ــا را نشــانده بودن ــن کــه م همی

نبــوده، در تــاالر کــه مــا بودیــم، جلســه ی همیــن موســفیدان 

بــوده و بــه صــورت الیــف بــوده. بعــد کــه مــا گفتیــم مســأله ی 

الیــف چطــور شــد، گفتنــد کــه کامــره همیــن جا هســت. شــا 

ــک  ــا، اول ی ــتان ش ــد. از دوس ــش می کن ــرد و پخ را می گی

کســی بــه نــام کریمــی بــه منایندگــی از خانواده هــای شــهدا، 

ایــن قــدر زیبــا صحبــت کردنــد و گفتنــد کــه ارشف غنــی، تــو 

ــک کســی  ــر نیســت، ی ــی برت ــی از افغان ــی افغان کــه می گفت

ــه ی دوازده تروریســت، در  ــو او را در تبادل ــد کــه ت ــام بردن را ن

بیــن ســه روز رهــا کــردی، از عزیــزان پشــتون بــود، در مقابــل 

ــر از  ــا، بیش ــا ماه ه ــزان م ــی عزی ــت؛ ول ــیار هنگف ــول بس پ

هشــت مــاه تیــر شــد، تــو کوچک تریــن اقــدام نکــردی. یعنــی 

ــه دادی،  ــعارهایی ک ــن ش ــتی و ای ــب اس ــک آدم متعص ــو ی ت

قابــل قبــول نبــوده انــد. بعــد تاریــخ بــه تاریــخ همیــن قضایــا 

را صحبــت کــرد، بســیار زیبــا صحبــت کــرد. بعــد از او، داوود 

ناجــی صحبــت کــرد. داوود ناجــی هــم بســیار زیــاد مقبــول 

ــا صحبــت کــرد. گفــت کــه بیــش  صحبــت کــرد. بســیار زیب

ــن کــه  ــدون ای ــد، ب ــده ان ــه آم ــه صحن ــر ب ــون نف ــک میلی از ی

ــون  ــی خ ــی کس ــا بین ــد ی ــیب ببین ــی آس ــن دکان کوچک تری

شــود، کیلومرهــا فاصلــه را تــا پیــش ارگ آمدنــد؛ ولــی ایــن 

شــا بودیــد کــه بــر روی ایــن مــردم و ایــن حرکــت مدنــی فیــر 

کردیــد و گفتــه شــد کــه بیــش از نــه نفــر زخمــی اســت و شــا 

بودیــد کــه فیــر را رشوع کردیــد و بعــد هــم شــا اجــازه دادیــد 

کــه بیاییــد در داخــل کــه صحبــت کنیــم.

رییس جمهــور  کــرد.  صحبــت  رییس جمهــور  او،  از  بعــد 

تهدیــد کــرد. یــک قســمت صحبتــش بســیار خــوب بــود. در 

ــن  ــه ای ــت ک ــی گف ــود ارشف غن ــت خ ــدی صحب ــمت بع قس

گپ هــای شــا قابــل قبــول نیســت، ایــن چیزهایــی کــه شــا 

می گوییــد، مــا را تهدیــد نکنیــد، مــا رییس جمهــور انتخابــی 

ــتاد  ــمیع دره ای ایس ــد، س ــرح ش ــه مط ــد او ک ــتیم. تهدی اس

شــد و گفــت کــه ایــن لحــن تــو لحــن رییس جمهــور نیســت. 

ــیم، از زدن  ــن منی ترس ــا از کش ــن، م ــد نک ــا را تهدی ــو م ت

ــاز  ــد. ب ــون داده ان ــه خ ــت ک ــی اس ــن ملت ــیم، ای منی ترس

بیــن مــا و رییس جمهــور جنجــال شــد. بعــد داکــر عبداللــه 

مایــک را گرفــت. هان جــا جنجالــک شــد. اولیــن حرکــت 

شــان، وقتــی کــه از تــاالر برآمدیــم، بــا کاشــینکوف، گفتنــد 

تحمــل  قابــل  این جــا  شــا  حرکــت  کوچک تریــن  کــه 

ــام  ــم، مت ــته بودی ــا نشس ــه م ــم ک ــا ه ــت. در هان ج نیس

چهــار اطــراف مــا، همــه دســت ها در ماشــه ایســتاد بودنــد. 

بــا ایــن هــم، دوســتان شــا بســیار جانانــه صحبــت کردنــد 

گفتنــد.  را  شــا  خواســت های  عبداللــه  داکــر  بعــد  و 

مســأله ی خواســت های شــا و قــول اردو را. ارشف غنــی 

ــد  ــا می دانی ــم، ش ــه نداری ــا پیس ــه م ــچ وج ــه هی ــت ب گف

ــوط  ــا مرب ــه ی م ــتیم؛ پیس ــته اس ــت وابس ــک دول ــا ی ــه م ک

ــه از  ــر را اضاف ــک نف ــا ی ــا. خارجی ه ــه خارجی ه ــود ب می ش

ایــن تشــکیل قبــول ندارنــد. بــرای مــا ایــن قــول اردو قابــل 

ــا  ــر را از کج ــهدا، دو نف ــه ی ش ــأله ی تپ ــت. مس ــول نیس قب

پیــدا کــرده بودنــد، بــه نــام خانــواده ی شــهدا آورده بودنــد، 

بعــد ایــن دو نفــر کــه آمدنــد گفتنــد کــه مــا قبــول نداریــم 

کــه شــهدای مــا در یــک تپــه دفــن شــوند. مــا می خواهیــم 

در جاغــوری باشــند، مــادران و زن و همشــیره های شــان 

بایــد ببیننــد. مــا فهمیدیــم کــه مکمــل توطئــه اســت. 

دسیســه، آشــکار و هویــدا بــود. ارشف غنــی گفــت: ایــن 

اســت، ببینیــد کــه خانــواده ی شــهدا چــه می گوینــد. مــردم 

تپــه می گوینــد، ببینیــد کــه ایــن خــودش می گویــد کــه مــا 

شــهدا را بــه جاغــوری می بریــم. ایــن کــه ایــن دو نفــر را از 

کجــا پیــدا کــرده بودنــد و شــا در تلویزیــون دیــده ایــد و مــا 

در جریــان نیســتیم، بــه عنــوان ایــن کــه خانــواده ی شــهدا.« 

ــت و  ــد در بیس ــار امی ــخنان ذوالفق ــوی س ــه از ویدی )برگرفت
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در  خرنــگاران  بــا  گفت وگــو  در  ترامــپ،  دونالــد 

واشــنگن، بــا اشــاره بــه پیرفــت  در گفت وگوهــای 

ــق  ــاال تواف ــا ح ــه ت ــت ک ــه اس ــان، گفت ــا طالب ــح ب صل

میــان مناینــدگان امریــکا و طالبــان صــورت نگرفتــه 

ــر  ــر ه ــان در قط ــخنگوی طالب ــه س ــن ک ــا ای ــت. ب اس

خــر  امریکایی هــا  بــا  طالبــان  توافــق  از  گاهــی  از 

می دهــد؛ امــا ایــن موضــوع، منی توانــد گــره کــوری 

ــود  ــه وج ــورد ب ــن م ــرف در ای ــات دو ط ــه از تناقض را ک

آمــده، بــاز کنــد. دلیــل ایــن مســأله نیــز ایــن اســت کــه 

ــردم  ــرای م ــر دور، ب ــه ی ه ــح و نتیج ــای صل گفت وگوه

مبهــم اســت و طالبــان از ایــن ابهــام بــه نفــع خــود 

می کننــد. اســتفاده  شــان 

گفتــه شــده اســت کــه آقــای ترامــپ همچنــان بــر حفــظ 

حضــور نظامی هــای امریکایــی در افغانســتان تأکیــد 

ــش را  ــار نظامی های ــکا ش ــه امری ــد ک ــرده و می گوی ک

در افغانســتان تــا ســقف هشــت هــزار و ششــصد نظامــی 

ــن کاهــش نشــان دهنده ی نوعــی  کاهــش می دهــد. ای

ــان  ــپ زم ــه ترام ــی ک ــت وقت ــا در کلی ــت؛ ام ــم اس تفاه

ــرده  ــد نک ــی را تأیی ــای امریکای ــروج نیروه ــخص خ مش

ــم  ــا دور نه ــه آی ــرد ک ــی ب ــت پ ــوان درس ــت، منی ت اس

اســت  توانســته  درســتی  بــه  صلــح  گفت وگوهــای 

ــا  ــد ی ــته باش ــح داش ــه ی صل ــرای توافق نام ــی ب پیرفت

ــر. خی

نکتــه ی دیگــری کــه بــا طــول کشــیدن و ابهــام هــر 

روزه ی گفت وگوهــای صلــح در میــان سیاســیون افغــان 

ــود؛  ــاف می ش ــروز اخت ــبب ب ــور، س ــن کش ــردم ای و م

بحــث پیشــی گرفــن برگــزاری انتخابــات و گفت وگوهای 

ــرف از  ــه دو ط ــد ک ــی می رس ــت. زمان ــم اس ــح از ه صل

ــر  ــا خ ــن روزه ــدی در نزدیک تری ــق صددرص ــک تواف ی

می دهنــد و در ایــن زمــان اکرثیــت سیاســیون و بــه 

ــر  ــورا تغیی ــت جمهوری، ف ــای ریاس ــوص کاندیداه خص

ــح،  ــرای صل ــر شــدت ارصار خــود ب ــا ب ــدگاه داده و ی دی

اضافــه می کننــد. 

گاهــی هــم، مثــل ایــن روزهــا، گفت وگوهــای صلــح 

در یــک رسدرگمــی و تناقــض فــرو مــی رود. ایــن باعــث 

بــر  انتخابــات،  برگــزاری  طــرف داران  کــه  می شــود 

تأکیــد خــود بیشــر از پیــش بیافزاینــد. خاصــه،  ایــن 

دو مــورد ملــی در افغانســتان، دچــار تحــول زیــادی 

ــزم و  ــان ع ــدام  ش ــچ ک ــورد هی ــفأنه در م ــت و متاس اس

ــدارد. ــود ن ــی وج ــی و مل اراده ی کل

نگاه هــا بــه دو موضــوع مهــِم ایــن روزهــا، برگرفتــه شــده 

از ماهیــت اصلــی ایــن دو نیســتند؛ ماهیــت ایــن دو 

موضــوع، بــر اســاس اراده ی ملــی گذاشــته شــده و بایــد 

در تعییــن چگونگــی آن نیــز ایــن اراده دخیــل باشــد.

و  کشــور  ریاســت جمهوری  کاندیداهــای  کــه  زمانــی 

ســخرانی های  در  آنــان،  حامــی  احــزاب  همچنــان 

ــد،  ــرف می زنن ــون ح ــر از قان ــتقالیتی فرات ــان از اس ش

اراده  معنــای خــودش را از دســت می دهــد؛ زیــرا ملــی 

بــودن یــک موضــوع، تغییــر معنــا داده و بــه چیــزی 

مبــدل شــده اســت کــه دارای حقانیــت قانونــی نیســت.

ــخن  ــات س ــاف انتخاب ــه برخ ــا ک ــیاری از کاندیداه بس

شــان  خــود  قانونــی  آدرس  از  واقــع  در  می گوینــد، 

موضــع منی گیرنــد؛ بلکــه از آدرس هــای غیــر رســمی ای 

چــون پشــتیوانه های مردمــی چنیــن ســخنانی را بیــان 

می کننــد؛ امــا ایــن روی کــرد در کشــوری کــه رهــر 

سیاســی حتــا یــک رهــر قومــی اســت، ماهیــت ملــی 

نخواهــد داشــت اال ایــن کــه ســخنان خــودش را مطابــق 

بــه قانــون اساســی )کــه اســاس ملــی و همگانــی دارد( 

ــد. ــی بزن مروعیــت قانون

ــود،  ــح ش ــی صل ــات قربان ــه انتخاب ــن ک ــر ای ــم ب تصمی

موضوعــی نیســت کــه فــردی بــه عنــوان کاندیــدای 

ــد در  ــدا، بتوان ــن کاندی ــی ای ــا حام ــت جمهوری ی ریاس

ــم، قبــا  ــن تصمی ــرد؛ چــرا کــه ای ــم بگی مــوردش تصمی

بــا تأســیس حکومــت بــه وجــود آمــده و اراده ی مــردم را 

بــا خــود دارد. اراده ی ملــی، فــارغ از قانــون ملــی، معنــا 

نخواهــد داشــت. ایــن قانــون اســت کــه بــه اراده ی 

مــردم قطعیــت و تضمیــن اجرایــی می بخشــد.

حــاال کــه در جــدل گفت وگوهــای صلــح و برگــزاری 

موقــع  داریــم،  قــرار  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

انتخــاب چگونگــی سمت وســو گرفــن نیســت؛ زیــرا 

قانــون اساســی کشــور پیــش از همــه تعییــن کــرده کــه 

بایــد انتخابــات برگــزار شــود و برعکــس آن عمــل کــردن، 

چیــزی جــز خــاف اراده ی ملــی عمــل کــردن نیســت؛ 

ــی  ــای منتخب ــه از مجراه ــی ک ــا زمان ــون ت ــه قان ــرا ک چ

چــون مجلــس مناینــدگان تغییــری در خــود نبینــد، 

بــرآورده کننــده ی اراده ی مــردم اســت.

نکتــه ا ی کــه بســیاری از احزاب و سیاســیون افغانســتان 

ــد،  ــوه می ده ــان جل ــاق طالب ــار و اخ ــا رفت ــابه ب را مش

در  اســت.  شــان  مردمــی  برخوردهــای ضــد  همیــن 

حالــی کــه هیــچ یــک از رفتارهــای شــان ماهیــت ملــی 

را آن گونــه کــه رشح دادیــم، در کار و عمــل خــود نــدارد.

قانون اساسی مناد اراده ی 
مردم است
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ــر  ــک ســال را در ب ــان، بیشــر از ی ــا طالب ــکا ب مذاکــره ی امری

گرفــت. تاش هــای صلــح، زمانــی آغــاز شــد کــه محمــد 

ــوت  ــاه ح ــم م ــل، در نه ــت کاب ــن نشس ــی، در دومی ارشف غن

1396، اعــام کــرد کــه بــا طالبــان بــدون پیــش رشط مذاکــره 

ــا امریــکا  ــه دنبــال آن، طالبــان گفتنــد کــه تنهــا ب می کنــد. ب

می خواهنــد مذاکــره کننــد.

ســه مــاه پــس از اعــام مذاکــره ی بــدون قیــد و رشط از جانــب 

ــب  ــه مناس ــوزای 1397، ب ــاه ج ــی، او در م ــد ارشف غن محم

عیــد رمضــان، آتش بــس اعــام کــرد. بــرای اولیــن بــار طالبــان 

ــه  ــرای س ــا ب ــد و تنه ــت دادن ــخ مثب ــس پاس ــام آتش ب ــه اع ب

ــان در  ــا، طالب ــن روزه ــد. در ای ــس را پذیرفتن ــد، آتش ب روز عی

شــهرها، روســتاها، مســاجد و خیابان هــا آمدنــد و بــا رسبــازان 

و مســئوالن دولتــی، تصویرهــای مشــرک گرفتنــد. 

ــان  ــا طالب ــره ب ــرای مذاک ــکا ب ــای امری ــال آن، تاش ه ــه دنب ب

آغــاز شــد. محمداکــرم خپلــواک، دبیــر پیشــین شــورای عالــی 

ــوز از  ــوع نی ــه طل ــاه اســد ســال گذشــته، ب ــح، در دهــم م صل

گفت وگوهــای مقدماتــی میــان امریــکا و طالبــان در قطــر 

یــاد کــرد و گفــت کــه نشســت های مقدماتــی بــرای آغــاز 

ــع  ــال، مناب ــن ح ــت. در همی ــه اس ــورت گرفت ــا ص گفت وگوه

ــاه  ــد کــه در ســه م ــرز، گفتن ــه خرگــزاری روی ــز ب ــان نی طالب

گذشــته، نشســت هایی میــان طالبــان و امریکایی هــا در قطــر 

ــان  ــاط می ــن گفته هــا، ارتب ــر اســاس ای انجــام شــده اســت. ب

ــل زاد،  ــت زملــی خلی ــاز مأموری ــان، پیــش از آغ ــکا و طالب امری

ــز  ــتان نی ــا پاکس ــت و ب ــود داش ــکا وج ــاص امری ــده ی خ مناین

ــود. ــده ب ــی ش هاهنگ

ــتان  ــه پاکس ــنبله ی 1397 ب ــاه س ــاز م ــو، در آغ ــک پمپی  مای

ــوی وزارت  ــل  زاد از س ــاه، خلی ــن م ــر همی ــرد و در آخ ــفر ک س

خارجــه ی امریــکا، به عنــوان مناینــده بــرای مذاکــره بــا طالبــان 

معرفــی شــد. پــس از رشوع بــه کار خلیــل زاد، اولیــن مذاکــره ی 

رســمی او بــا طالبــان آغــاز شــد. 

اولیــن نشســت علنــی امریــکا بــا طالبــان، دوشــنبه»26 قــوس 

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــده ی عرب ــارات متح ــی ام 1397«، در ابوظب

پیــش از آن، دو نشســت دیگــر در »20میــزان« و »25 عقــرب« 

هــان ســال، در دوحــه برگــزار شــده بــود.

 ایــن نشســت ها و نشســت های مقدماتــی دیگــری کــه در 

قطــر انجــام شــد، در پشــت درهــای بســته صــورت گرفــت. اگــر 

نشســت های مقدماتــی امریــکا بــا طالبــان را در نظــر بگیریــم، 

مذاکــره ی امریــکا بــا طالبــان، بیــش از یــک ســال دوام کــرده 

و نُــه بــار مذاکــره ی رســمی انجــام شــده اســت. نشســت 

نهــم، روز پنجشــنبه »31 اســد« ســال جــاری آغــاز شــد و روز 

چهارشــنبه، »6 ســنبله«، منابــع دو طــرف، اعــام کردنــد کــه در 

مــورد خــروج نیروهــای امریکایــی و قطــع رابطــه ی طالبــان بــا 

ــده  ــی ش ــق نهای ــتی، تواف ــای تروریس ــایر گروه ه ــده و س القاع

ــان انگلیســی، پشــتو و فارســی  ــه ســه زب ــه  ب اســت. توافق نام

ــود.  ــب می ش ترتی

 نشســت نهــم در قطــر، هنــوز پایــان نیافتــه اســت؛ بــا آن کــه 

گفتــه شــده بــود کــه توافــق نهایــی شــده، اختــاف جزئــی در 

مــورد چگونگــی خــروج نیروهــای خارجــی و برگــزاری آتش بــس 

ــرار  ــان دارد. ق ــا جری ــورد آن گفت وگوه ــه در م ــده ک ــی مان باق

ــان برســد.  ــه پای اســت ایــن نشســت، روز سه شــنبه ی آینــده ب

بــه زودی امریــکا بــا طالبــان ایــن توافق نامــه را امضــا خواهنــد 

ــان  ــی اشــاره می شــود کــه در جری ــه نکات کــرد. در گــزارش، ب

یــک ســال مذاکــره ی امریــکا بــا طالبــان مهــم بــوده اســت.

خودداری طالبان از مذاکره با دولت افغانستان

یــا  داشــته  طالبــان  بــا  امریــکا  کــه  نشســت هایی  در 

ــا  ــت ب ــان حکوم ــیون و مخالف ــان سیاس ــه می ــت هایی ک نشس

طالبــان در مســکو و قطــر انجــام شــده، مناینــده ی دولــت 

افغانســتان حضــور نداشــته اســت. بــا آن کــه پیــش از نشســت 

ابوظبــی، دولــت افغانســتان بــرای مذاکــره بــا طالبــان آمادگــی 

گرفــت؛ امــا طالبــان اعــام کردنــد کــه بــا دولــت مذاکــره 

منی کنــد و هیأتــی کــه بــه امــارات متحــده ی عربــی رفتــه 

بــود، بــدون گفت وگــو بــا طالبــان، بــه کابــل برگشــت. از 

ــدم  ــر ع ــی ب ــان مبن ــع ش ــر موض ــته ب ــان پیوس ــس، طالب آن پ

مذاکــره بــا دولــت تأکیــد کردنــد کــه آن هــا تنهــا در مذاکــره ی 

ــده  ــت مناین ــه در آن دول ــد ک ــت می کنن ــی ای رشک بین االفغان

ــد. ــته باش داش

ــن اســت  ــت، ای ــا دول ــان از  مذاکــره ب ــل خــودداری طالب  دلی

ــورت،  ــن ص ــد، در ای ــره کنن ــت مذاک ــا دول ــر ب ــان اگ ــه طالب ک

جنــگ ایــن گــروه و شــعارهایش را زیــر ســوال می بــرد. هــدف 

ــن موضــع  ــا گرفــن ای ــان ب ــن اســت کــه طالب دیگــر آن هــا ای

می خواهنــد، هاهنگــی بــرای مذاکــره بــا ایــن گــروه بــه وجــود 

نیایــد.

جنگ و فشار نظامی 

پــس از آن کــه طالبــان در نشســت ابوظبــی بــا هیــأت دولــت 

ــان  ــر طالب ــکا در براب ــت و امری ــرد دول ــد، رویک ــره نکردن مذاک

ــی  ــات هوای ــدف حم ــروه، ه ــن گ ــان ای ــرد. فرمانده ــر ک تغیی

ــان  ــی اعــام کــرد کــه در جری ــرار گرفــت؛ نیروهــای امریکای ق

دو مــاه 1100 طالــب مســلح و نــوزده مقــام ایــن گــروه، پــس 

از امتنــاع طالبــان از گفت وگــو بــا هیــأت دولتــی، در نتیجــه ی 

حمــات هوایــی کشــته شــده انــد. هــدف ایــن حملــه از ســوی 

ــه  ــن دادن ب ــرای ت ــان ب ــه طالب ــارآوردن ب ــکا، فش ــت و امری دول

ــد.  ــه ش ــح گفت ــای صل گفت وگوه

ــتفاده  ــه اس ــن گزین ــی از ای ــای امریکای ــت و نیروه ــا دول تنه

نکردنــد؛ طالبــان نیــز حمــات انفجــاری و انتحــاری شــان را بر 

مراکــز نظامــی و امنیتــی بیشــر کردنــد کــه در  ســال گذشــته، 

بــه یــک مرکــز امنیــت ملــی در میــدان وردک و بــه دنبــال آن، 

بــر پایــگاه شــورابک در هلمنــد حملــه شــد و در نتیجــه ی آن، 

ده هــا رسبــاز کشــته شــدند.

ــر مراکــز نظامــی،  بــه دنبــال ایــن سلســله حمــات طالبــان ب

ــات  ــح« حم ــام »الفت ــه ن ــروه ب ــن گ ــد، ای ــال جدی ــش از س پی

بهــاری اش را اعــام کــرد کــه مراکــز نظامــی و نهادهــای دولتی 

ــات  ــال آن، حم ــه دنب ــد. ب ــرار می ده ــدف ق ــهرها ه را در ش

انتحــاری و انفجــاری طالبــان افزایــش یافــت. حماتــی از 

ــر  ــه بیش ــد ک ــام ش ــی انج ــل و غزن ــد در کاب ــال جدی ــاز س آغ

ایــن حمــات را طالبــان مســؤولیت گرفتنــد کــه قربانیــان آن 

ــا  بیشــر غیــر نظامیــان بــه شــمول کــودکان و زنــان بودنــد. ب

ــه،  ــی دوح ــت بین االفغان ــان در نشس ــدگان طالب ــه مناین آن ک

ــر  ــر غی ــات ب ــد حم ــه بای ــد ک ــا کردن ــه ای امض ــای توافق نام پ

نظامیــان و تأسیســات آموزشــی و اجتاعــی متوقــف شــود؛ امــا 

ــف  ــان متوق ــاری طالب ــاری و انفج ــات انتح ــس از آن،  حم پ

نشــد.

برگزاری لویه جرگه و تحریم آن 

ــای  ــی از برنامه ه ــح، یک ــورتی صل ــه ی مش ــه جرگ ــکیل لوی تش

حکومــت در مــورد صلــح بــود. حکومــت می گفــت کــه هــدف 

ــر در  ــاع نظ ــاد اج ــح، ایج ــورتی صل ــه ی مش ــزاری جرگ از برگ

بــاره ی صلــح اســت. ایــن جرگــه از ســوی سیاســیون و رهــران 

سیاســی اســتقبال نشــد. آن هــا حکومــت را متهــم کردنــد 

ــات  ــی در انتخاب ــتفاده ی سیاس ــرای اس ــه را ب ــن جرگ ــه ای ک

برگــزار می کنــد. دوازده نامــزد انتخابــات، بــه شــمول عبداللــه 

عبداللــه، رییــس اجرایــی حکومــت و محمدکریــم خلیلــی، 

ــار  ــار و ش ــن حکمتی ــح، گلب الدی ــی صل ــورای عال ــس ش ریی

کردنــد. طالبــان  تحریــم  را  آن  رهــران جهــادی  از  دیگــر 

ــد.  ــت کردن ــه مخالف ــن جرگ ــا ای ــه ای، ب ــر اعامی ــا ن ــز  ب نی

ــح، در »9  ــورتی صل ــه ی مش ــا، جرگ ــن مخالفت ه ــود ای ــا وج ب

ثــور« ســال جــاری، بــا اشــراک بیــش از 2300 نفــر در کابــل 

برگــزار شــد و پنــج روز دوام کــرد. ایــن جرگــه، در قطعنامــه ی 

ــه حفــظ نظــام سیاســی و  ــاده ای کــه منتــر کــرد، ب هجده م

تعدیــل قانــون اساســی بــا اســتفاده از قواعــدی کــه ایــن قانون 

در نظــر گرفتــه، تأکیــد کــرد و خواســتار هاهنگــی بــرای 

ــه  ــا آن ک ــد. ب ــان ش ــان طالب ــی زندانی ــح و رهای ــرات صل مذاک

بــرای برگــزاری جرگــه ی مشــورتی صلــح، ]پنــج میلیــون دالــر[ 

هزینــه شــد و رشکت کننــدگان از دولــت و مخالفــان حکومــت 

خواســتند کــه بــرای موفقیــت صلــح، هاهنگــی ایجــاد کننــد؛ 

ــت در  ــی و حکوم ــران سیاس ــر ره ــاف نظ ــوز اخت ــا هن ــا ت ام

ــان وجــود دارد. ــا طالب ــورد چگونگــی مذاکــره ب م

گفت وگوهای بین االفغانی 

ــانزدهم  ــی«، در ش ــای بین االفغان ــت »گفت وگوه ــن نشس  اولی

شــد.  برگــزار  مســکو  در   ،1397 عقــرب  مــاه  هفدهــم  و 

حامدکــرزی، یونــس قانونــی، محمــد محقــق، عطامحمــد نــور، 

محمــد اســاعیل، مناینــدگان حــزب اســامی حکمتیــار، 

ــای  ــاری از چهره ه ــتانی و ش ــم نورس ــوا عل ــی، ح ــه کوف فوزی

دیگــر رشکــت داشــتند؛ امــا دولــت افغانســتان در ایــن نشســت 

ــت. ــش نداش ــان نق ــت طالب ــل مخالف ــه دلی ب

 در ایــن نشســت، عبــاس اســتانکزی، رییــس هیــأت طالبــان، 

دولــت و قانــون اساســی افغانســتان را غیــر اســامی خوانــد و 

ــه  ــی ای ک ــون اساس ــامی و قان ــت اس ــان دول ــه طالب ــت ک گف

مبتنــی بــر دیــن اســام باشــد را، می خواهنــد. حقــوق زنــان، 

آزادی بیــان و آزادهای هــای اجتاعــی، بایــد مطابــق دیــن 

اســام باشــد و خواســتار آزادی زندانیــان طالبــان، خــروج 

نیروهــای خارجــی و لغــو تحریــم طالبــان شــد. در اعامیــه ی 

پایانــی ایــن نشســت، خــروج کامــل نیروهــای خارجــی، رهایــی 

زندانیــان کهن ســال و مریــض طالبــان، لغــو تحریــم طالبــان، 

حقــوق زنــان و آزادی بیــان در چارچــوب دیــن اســام و حایــت 

از تاش هــای صلــح و حفــظ دولــت مرکــزی بــه عنــوان توافــق 

رشکت کننــدگان، در قطع نامــه ی آن مطــرح شــد.

ــط  ــال رواب ــن س ــه ی صدمی ــه بهان ــکو، ب ــت مس ــن نشس دومی

افغانســتان و روســیه، بــرای ســه روز -از هفتــم تــا  نهــم جــوزای 

ســال جــاری- در مســکو، برگــزار شــد. مــا عبدالغنــی بــرادر، 

ــن  ــِر ای ــر قط ــس دف ــان و ریی ــری طالب ــی ره ــاون سیاس مع

گــروه، در آن رشکــت کــرد. حامدکــرزی، رهــران جهــادی 

ــت  ــکو رشک ــت مس ــتین نشس ــه در نخس ــی ک و تکنوکرات های

کــرده بودنــد، بــه اضافــه ی محمدکریــم خلیلــی رییــس شــورای 

دومیــن  در  مســکو،  در  افغانســتان  ســفیر  و  صلــح  عالــی 

نشســت مســکو رشکــت کردنــد. در روز نخســت ایــن نشســت، 

رشکت کننــدگان در مــورد رابطــه ی افغانســتان و روســیه و 

ــه آن، صحبــت کردنــد. در روزهــای  رضورت صلــح و رســیدن ب

بعــدی، طالبــان بــا حضــور محمدکریــم خلیلــی و ســفیر 

افغانســتان، مخالفــت کردنــد. رهــران جهــادی و طالبــان، در 

ــی  ــت ارض ــظ متامی ــت، حف ــودن دول ــامی ب ــه اس ــان آن ب پای

ــان  ــوق زن ــی و حق ــورهای خارج ــه ی کش ــدم مداخل ــور، ع کش

در چارچــوب دیــن اســام تأکیــد کردنــد. نکاتــی کــه در اولیــن 

ــود. ــد شــده ب ــق و تأکی ــه آن تواف نشســت مســکو ب

بــه دنبــال آن، قــرار بــود نشســت دیگــری بــا زمینه ســازی 

دولــت قطــر، در اول مــاه ثــور امســال در دوحــه برگــزار شــود. 

زملــی خلیــل زاد، در کابــل دیدارهایــی را بــرای موفقیــت ایــن 

نشســت و تشــکیل هیــأت متفــاوت بــا رهــران جهــادی و 

ــت  ــان دول ــی می ــدودی هاهنگ ــا ح ــام داد. ت ــیون انج سیاس

ــکیل  ــه ی آن تش ــه نتیج ــد ک ــود آم ــه  وج ــی ب ــران سیاس و ره

شــورای مصالحــه و تعییــن خــط رسخ مذاکــرات بــود. فهرســت 

250نفــری رشکت کننــدگان ایــن نشســت، بــرای طالبــان 

ــن نشســت، برگــزار نشــود.  ــه شــد کــه ای بهان

ــر و  ــت قط ــی دول ــا میزبان ــان، ب ــدم رسط ــانزدهم و هف  در ش

آملــان، نشســت بین االفغانــی در میانــه هفتمیــن نشســت 

ــل  ــر از کاب ــان، در دوحــه برگــزار شــد. 50 نف ــا طالب ــکا ب امری

ــان،  ــی، زن ــای مدن ــای نهاده ــی، اعض ــراد دولت ــمول اف ــه ش ب

بــزرگان  و  دموکرات هــا  جهــادی،  چهره هــای  خرنــگاران، 

ــه  ــد. ب ــه رفتن ــه دوح ــت ب ــن نشس ــت در ای ــرای رشک ــی ب قوم

منایندگــی از طالبــان، 17 نفــر در ایــن نشســت، رشکــت 

ــد.  کردن

دموکــرات  چهره هــای  و  زنــان  جوانــان،  کــه  وجــودی  بــا   

ایــن نشســت رشکــت کــرده  حکومتــی و غیرحکومتــی در 

و  مذهبــی  ارزش هــای  اســامی، حفــظ  بودنــد، حکومــت 

جهــادی و حقــوق زنــان در چارچــوب دیــن اســام را، به عنــوان 

بــه صلــح مطــرح کردنــد.  بــرای رســیدن  مــوارد اساســی 

رهایــی زندانیــان کهن ســال و مریــض طالبــان، حایــت از 

ــن  ــان، تأمی ــر نظامی ــات غی ــش تلف ــر، کاه ــای قط گفت وگوه

ــام و دوری  ــه انتق ــن ب ــی و نپرداخ ــات آموزش ــت مؤسس امنی

کــردن از ادبیــات جنگــی را، بــه عنــوان کمــک بــه رونــد صلــح 

پیشــنهاد کردنــد. بــا آن کــه مناینــدگان طالبــان در ایــن 

نشســت بــه کاهــش تلفــات غیــر نظامیــان تعهــد کــرده بودنــد؛ 

امــا حمــات انتحــاری و انفجــاری ایــن گــروه متوقــف نشــد و 

ــد. ــه دادن ــان ادم ــر نظامی ــاه و غی ــراد بی گن ــن اف ــه کش ب

رهایی زندانیان طالبان

رهایــی زندانیــان طالبــان، از خواســت های مهــم طالبــان 

اســت. از آغــاز مذاکــره ی ایــن گــروه بــا امریــکا و نشســت های 

بین االفغانــی کــه در مســکو و دوحــه برگــزار شــد، ایــن موضــوع 

شــامل گفت وگوهــا بــود. لویــه ی جرگــه ی مشــورتی صلــح 

نیــز، رهایــی زندانیــان طالبــان را بــه عنــوان پیشــنهاد مطــرح 

کــرد و ارشف غنــی آن را پذیرفــت و 900 زندانــی طالبــان 

ــوان  ــح« عن ــور، آن هــا را »ســفیران صل آزاد شــدند. رییس جمه

ــز،  ــان نی ــد قرب ــبت عی ــه مناس ــی، ب ــان ارشف غن ــه فرم داد. ب

ــنبه  ــی، روز دوش ــت مل ــدند. امنی ــان آزاد ش ــی طالب 35 زندان

»21اســد«، آزادی آن هــا را اعــام کــرد و گفــت: » اقــدام رهایــی 

ــه ی آشــکار از اراده ی محکــم حکومــت  ــن محبوســین، منون ای

ــن در  ــم جنــگ می باشــد.« ای ــح و خت ــال مذاکــرات صل در قب

حالــی بــود کــه طالبــان بــرای آزادی زندانیــان دولــت نرمــش 

ــاری کــه حمــات انفجــاری و انتحــاری  ــد. هــر ب نشــان ندادن

صــورت گرفــت، رهایــی زندانیــان طالبــان بــه عنــوان انتقــاد از 

طــرف مــردم مطــرح شــد.

بازی دوگانه ی پاکستان، امریکا و روسیه 

در جریــان یــک ســال مذاکــره ی امریــکا بــا طالبــان، پاکســتان 

همســو بــا طالبــان عمــل  کــرد. غیــر مســتقیم خواســت هایی را 

مطــرح کــرد کــه طالبــان آن را مطــرح می کننــد. عمران خــان، 

نخســت وزیر پاکســتان، چندیــن بــار از تشــکیل حکومــت 

ــان و  ــت طالب ــه خواس ــت ک ــخن گف ــتان س ــت در افغانس مؤق

ــت. ــروه اس ــن گ ــران ای هم فک

ــر  ــو دیگ ــه نح ــکو ب ــت های مس ــزاری نشس ــا برگ ــز ب ــیه نی روس

ــن  ــه ی ای ــازی دوگان ــه ی ب ــرد. در نتیج ــت ک ــان را تقوی طالب

ــر  ــه برت ــکا وج ــا امری ــره ب ــد مذاک ــان در فراین ــورها، طالب کش

و  منطقــه ای  قدرت هــای  توجــه  مــورد  و  کردنــد  کســب 

قــرار گرفتنــد.  افغانســتان  همســایگان 

ــا  ــد کــرد کــه در هاهنگــی ب ــکا پیوســته تأکی ــد امری هــر چن

دولــت افغانســتان بــا طالبــان مذاکــره می کنــد؛ امــا جزئیــات 

مذاکــره ی آن هــا بــا طالبــان، از دولــت افغانســتان پنهــان بــود. 

دولــت مجبــور شــد کــه نســبت بــه آن اعــراض کنــد. حمداللــه 

محــب، مشــاور امنیــت ملــی، بــاری در ســفری بــه امریــکا، از 

خلیــل  زاد انتقــاد کــرد و گفــت کــه جزئیــات مذاکــره ی امریــکا 

ــا طالبــان، از دولــت افغانســتان پنهــان می شــود. ب

ــان، نقــش  ــا طالب ــکا ب ــان یــک ســال مذاکــره ی امری  در  جری

پاکســتان از ســوی امریــکا در نظــر گرفتــه شــد و پیوســته 

خلیــل زاد بــه ایــن کشــور ســفر کــرد و همچنــان دونالــد ترامپ، 

ــدار کــرد.  ــا عمــران دی ب

پاکســتان، روســیه و امریــکا، بــا وجــودی کــه دیــدگاه مشــرک 

ندارنــد، بــه ایــن توافــق دارنــد کــه در فراینــد صلــح طالبــان در 

قــدرت رشیــک شــوند. قــرار اســت روســیه در پــای توافق نامه ی 

امریــکا بــا طالبــان امضــا کنــد. 

امــا مــن همیشــه بــه دیــده ی شــک بــه گفته هــای تیمــور 

می دیــدم و دمل می خواســت روزی برســد کــه برایــش 

ثابــت کنــم کــه او، ایــن همــه چیــز را از روی قــوه ی تصــور 

ــود  ــی وج ــان آیین ــی آورد و چن ــان م ــر زب ــی ب و خیال باف

نــدارد.

ــود کــه او  ــن ب ــرای مــن، ای یکــی از اظهــارات جالبــش ب

ــامل  ــا ع ــه ب ــت ک ــد و می گف ــر کن ــن را ظاه ــد ج می توان

جنیــات رس و کار دارد و گاهــی هــم بعضــی از رفتارهــا و 

حرکاتــش آن قــدر مشــکوک و شــک آور بــود کــه خیلی هــا 

از او می ترســیدند.

یــک بــار او، بــرای پنــج روز رفتــه بــود در گوشــه ای از پــل 

ســوخته و در انزوایــی قــرار گرفتــه بــود و کلــات عجیــب 

ــل ســوخته  ــادان پ ــچ کســی از معت ــه می کــرد و هی زمزم

ــاور تــان  ــه او نزدیــک شــود. شــاید ب هــم منی توانســت ب

نشــود؛ امــا خــودم بــا همیــن چشــانم دیــدم بــه عنــوان 

ــدت  ــن م ــودم، در ای ــه او ب ــه ب ــادی ک ــن معت نزدیک تری

تیمــور حتــا حــارض نشــد  آب بنوشــد و غــذا بخــورد؛ ایــن 

ــاال  ــا ح ــه ت ــود ک ــی ب ــگفت انگیزترین چیزهای ــی از ش یک

در زیــر پــل ســوخته توانســته بــودم ببینــم. 

حتــا مــن هــم جــرأت نداشــتم در آن پنــج روز بــه او 

ــته  ــر از او نشس ــی دورت ــی کم ــا وقت ــوم؛ ام ــک بش نزدی

بــودم و داشــتم مــواد مــرف می کــردم دیــده بــودم کــه 

بــرای یــک ســاعتی بــه خــودش اســراحت مــی داد و آن 

هــم دقیقــا نصــف شــب و رشوع می کــرد بــه نشــئه کردن 

ــه  ــاره ک ــورد و دوب ــکان بخ ــش ت ــه از جای ــن ک ــدون ای ب

نشــئه می شــد، چشــانش را می بســت و در آن تاریکــی 

پــل ســوخته، رشوع می کــرد بــه زمزمــه کــردن. آن چیــزی 

کــه او بــه زبــان مــی آورد، شــبیه یــک ترانــه بــود تــا ایــن 

کــه دعــا باشــد.

یــادم اســت کــه یــک شــب وقتــی پیــش تیمــور رفتــه بودم 

ــب  ــت ش ــه ناوق ــن ک ــا ای ــم و ب ــود را گاز کن ــر خ ــا الی ت

ــی و  ــال دست فروش ــود و در ح ــده ب ــوز نخوابی ــود، هن ب

همزمــان در حــال مــرف کــردن بــود کــه حــرف از 

جنیــات بــه میــان آورد و مــن بــه خاطــر ایــن کــه حرصــش 

را دربیــاورم، گفتــم کــه تــو منی توانــی جــن را ظاهــر 

ــی  ــک توهم ــن ی ــدارد و ای ــود ن ــن وج ــا ج ــی و اص کن

ــان.  ــور ج ــت، تیم ــش نیس بی

تیمــور گفــت کــه مــن بــه تــو نشــان می دهــم کــه نبایــد 

بــه مــن شــک کنــی و کاری می کنــم کــه جــن را بتوانــی 

ببینــی. مــن هــم چــون می خواســتم بــه او نشــان بدهــم 

کــه او دروغ می گویــد و بــه خاطــر ایــن کــه دیگــران 

ــادی  ــای زی ــی او چیزه ــوند و از زندگ ــک نش ــه او نزدی ب

ــن حرف هــا و انجــام دادن  ــا شــایع کــردن ای ــد، ب نفهمن

ایــن حــرکات فقــط بــه دنبــال دور کــردن دیگــران از 

ــا او  ــا ب ــد ت ــازه منی ده ــی اج ــه کس ــت و ب ــودش اس خ

ــود و دوســت داشــت کــه  ــاد ب دوســت شــود. چــون معت

ــور  ــزار ج ــا ه ــه ب ــدری را ک ــواد مخ ــرم م ــک گ ــان ی ه

ــون  ــد؛ چ ــرف کن ــا م ــی آورد، تنه ــت م ــه دس دردرس ب

معلــوم بــود اگــر بــا کســی دوســت شــود و اگــر بخواهــد با 

آن دوســتش مــواد مــرف کنــد، یعنــی چنــد دود کمــر 

و چنــد دود کمــر بــرای هــر معتــادی مســاوی اســت بــا 

ــر. ــاری بیش خ

ــت  ــه درس ــت ک ــن گف ــه م ــه ب ــان لحظ ــور ه ــا تیم ام

ــتانش  ــف دس ــتانم را ک ــف دس ــینم و ک ــش بنش روبه روی

ــه او  ــن ک ــد از ای ــدم و بع ــم ببن ــانم را ه ــذارم و چش بگ

ــان آورد در  ــه زب ــن را ب ــرای م ــوم ب ــه ی نامفه ــد جمل چن

ــم. ــاز کن ــد ب ــارم و بع ــدد ده بش ــا ع دمل ت

مــن هــان لحظــه چــون هیــچ بــاور قلبــی بــه ایــن حــرف 

ــن کار  ــه ای ــدم ک ــارض ش ــی زود ح ــتم، خیل ــور نداش تیم

را انجــام بدهــم. در کــف دســتانم گرمــای عجیبــی را 

حــس کــردم و بــا گفــن عــدد ده چشــانم را بــاز کــردم و 

شــاید بــاور تــان نیایــد و تــا هــم اکنــون هــم خــودم بــاورم 

منی آیــد؛ امــا دســتانم در کــف دســتان یــک موجــود 

وحشــتناک کــه لبخنــدی ملیــح روی لــب داشــت، بــود و 

بــا ترســی کــه از دیــدن ایــن موجــود در مــن رخنــه کــرد، 

ــتم  ــن دس ــیدم و همی ــتانم را کش ــغ زدم و دس ــد جی بلن

از دســتان آن موجــود جــدا شــد؛ دوبــاره تیمــور جلــو 

چشــانم ظاهــر شــد و امــا بــا هــان لبخنــد ملیــح روی 

لبانــش.

ــا  ــردم و حت ــور دوری ک ــاق، از تیم ــد از آن اتف ــر  بع دیگ

حــارض نبــودم او را از دور بیینــم. گاهــی کــه مجبــور 

می شــدم بــه آن قســمت های تاریــک پــل ســوخته بــروم، 

ــامل  ــود دنب ــه آن موج ــردم ک ــس می ک ــوب ح ــن را خ ای

می کنــد؛  امــا یــک ســوال در ذهنــم تــا هنــوز باقــی 

مانــده کــه آن موجــود واقعــا شــیطان بــود یــا آن چــه مــن 

دیــدم توهمــی بــود بــر اثــر مــواد مخــدر کــه تیمــور ایــن 

ــرای  ــدر ب ــواد مخ ــم م ــا از توه ــود ت ــد ب ــوب بل کار را خ

ــد؟ ــتفاده کن ــا اس ــا معتاده ــاندن م ترس

یک  سال مذاکره ی امریکا با طالبان چگونه گذشت؟
از دست شیطان به اعتیاد 

پناه آوردم 
بشیر یاوری

حسن ابراهیمی

ـقصه ی آدم های زیر پل سوختهـ
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نفــوذ گســرده و حاکمیــت گــروه طالبــان بــر والیــت کنــدز، 

جنگ جویــان  بــرای  والیــت  ایــن  کــه  می دهــد  نشــان 

طالــب از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و ایــن گــروه بــه 

ــاوت  ــه ی متف ــه گون ــر، ب ــالی دیگ ــای ش ــب والیت ه تناس

ــال  ــت را دروازه ی ش ــن والی ــان، ای ــد. طالب ــل می کن عم

افغانســتان تعریــف می کننــد و تــاش دارنــد کــه از موقعیــت 

ــای  ــایر والیت ه ــه س ــی، ب ــرهای اجتاع ــی و بس جغرافیای

شــال افغانســتان تســلط پیــدا کننــد. اهمیــت کنــدز 

بــرای طالبــان تازگــی نــدارد؛ زیــرا در دوره ی حاکمیــت 

مطلــق طالبــان بــر افغانســتان، ایــن والیــت منطقــه ی 

ــود. هنگامــی  کــه گــروه طالبــان  رســوخ ناپذیر ایــن گــروه ب

ــد،  ــتان ش ــال افغانس ــای ش ــال 1376 وارد والیت ه در س

ــر،  ــب دیگ ــرد و از جان ــل ک ــوی تبدی ــگاه ق ــه پای ــدز را ب کن

پــس از ســقوط نظــام طالبانــی، کنــدز آخریــن پایــگاه ایــن 

ــود. گــروه ب

موقعیت جغرافیایی

ــن  ــه ای ــده ک ــبب ش ــدز س ــت کن ــان از والی ــناخت طالب ش

ــد  ــری یاب ــت برت ــن والی ــه موقعیت هــای کلیــدی ای گــروه، ب

ــیدن  ــرای رس ــروه ب ــن گ ــای آن، ای ــه جاذبه ه ــه ب ــا توج و ب

بــا  کــه  کنــدز  کنــد.  اســتفاده  درازمــدت،  اهــداف  بــه 

والیت هــای تخــار، بغــان، ســمنگان، بدخشــان و بلــخ 

ایــن والیــت،  از ســقوط دور اول  همجــوار اســت، پــس 

از  کشــور  شــال  والیت هــای  در  طالبــان  جنگ جویــان 

جملــه بدخشــان، بغــان، تخــار و ســمنگان شــورش کردنــد. 

ــت  ــای حاکمی ــه معن ــدز، ب ــقوط کن ــان از س ــت طالب برداش

در 9 والیــت شــال افغانســتان پنداشــته می شــود. بعــد از 

گذشــت انــدک زمانــی از ســقوط دور اول کنــدز، دیــده شــد 

کــه تحــرکات نیروهــای طالبــان از ولســوالی تالــه و برفــک 

بغــان رشوع تــا ولســوالی خواجــه ی غــار تخــار و وردوج 

ــت. ــرش یاف ــان گس بدخش

بسرت اجتامعی

نزدیــک بــه هشــتاد درصــد ســاکنان کنــدز دهقانــان اســتند 

ــدادی از  ــتند و تع ــروف اس ــاورزی م ــای کش ــه در کاره ک

ــغل های  ــی و ش ــای بازرگان ــه کاره ــت ب ــن والی ــاکنان ای س

دیگــر مــروف  انــد. میــزان ســواد در جمعیــت ایــن والیــت 

بســیار پاییــن اســت کــه بــر بنیــاد آمارهــا، تنهــا 22 درصــد 

مــردم آن بــا ســواد اســتند. هرچنــد گــزارش دقیقــی از 

ــار اداره ی  ــاس آم ــر اس ــا ب ــدارد؛ ام ــود ن ــی وج ــب قوم ترکی

احصائیــه مرکــزی ، از مجمــوع نزدیــک بــه یــک میلیــون 

جمعیــت، هشــت صــد هــزار آن روستانشــین اســتند. والیــت 

کنــدز، از شــش ولســوالی برخــوردار اســت کــه پایــگاه 

دشــت  ولســوالی های  بــر  بیشــر  طالــب  جنگ جویــان 

ارچــی، چــاردره و خان آبــاد متمرکــز اســت. بســر نامناســب 

اجتاعــی از جملــه پاییــن بــودن نــرخ بی ســوادی، فعالیــت 

ــده  ــی خوان ــی، از عوامل ــی غیرقانون ــه ی دین ــا مدرس صده

ــه نفــوذ گســرده ی طالبــان در ایــن والیــت  می شــود کــه ب

کمــک کــرده اســت.

کندز هدف طالبان

چهــار ســال بعــد از ســقوط رژیــم طالبــان، ایــن گــروه 

بــار دیگــر تســلط بــر کنــدز را هــدف قــرار دادنــد. بــر 

ســنبله ی  مــاه  در  طالــب  بنیادگزارش هــا، جنگ جویــان 

ســال 1388 خورشــیدی، بــه دو موترحامــل تیــل نیروهــای 

ناتــو حملــه کردنــد و پــس از این، سلســله حمــات تهاجمی 

ــاب  ــت رشوع و بازت ــن والی ــف ای آن هــا در بخش هــای مختل

ــراتیژیک  ــت اس ــه موقعی ــه ب ــا توج ــت. ب ــانه  ای می یاف رس

ایــن والیــت، گــروه طالبــان بــرای نخســتین  بــار توانســتند 

کــه یــک ســال بعــد از حکومــت وحــدت ملــی، کنــرل 

ــدز،  ــقوط کن ــا س ــد. ب ــت گیرن ــه دس ــهر را ب ــن ش ــل ای کام

ــب و  ــه را تخری ــات عام ــات و تأسیس ــی امکان ــان متام طالب

دارایی هــای ایــن والیــت را بــه تــاراج بردنــد. درســت، شــهر 

کنــدز ســاعت ســه ی بعــد از ظهــر روز دوشــنبه، ششــم مــاه 

ــان  ــد. طالب ــان درآم ــرف طالب ــه ت ــال 1394 ب ــزان س می

شــار زیــادی از نظامیــان و غیرنظامیــان را قتــل عــام و 

مسدودســازی  کرنــد.  تخریــب  را  عمومــی  دارایی هــای 

ــان  ــه ی طالب ــات اولی ــدز، از اقدام ــهر کن ــار دروازه ی ش چه

بــود کــه بتواننــد از خــروج نیروهــای امنیتــی جلوگیــری 

کننــد و از جانــب دیگــر، بــه بازداشــت گاه ایــن والیــت 

ــاختند. ــود را آزاد س ــان خ ــی زندانی ــد و متام ــورش بردن ی

هیأت حقیقت یاب

پــس از ســقوط دور اول کنــدز، گزارش هایــی دســت بــه 

دســت شــد کــه گویــا ایــن والیــت بــه دنبــال یــک دسیســه 

ســقوط کــرد و بــرای روشــن شــدن ایــن امــر، حکومــت 

امراللــه  ریاســت  بــه  را  حقیقت یابــی  هیــأت  مرکــزی 

صالــح  تشــکیل داد. هیــأت حقیقت یــاب، پــس از نزدیــک 

ــه ارگ  ــی و ب ــه ای را نهای ــزارش 28 صفح ــاه گ ــک م ــه ی ب

ــه  ــزارش، هرگون ــن گ ــرد. در ای ــول ک ــت جمهوری مح ریاس

دسیســه بــرای ســقوط کنــدز رد شــد و عامــل ســقوط ایــن 

والیــت بی نظمــی ســاختاری و عــدم هاهنگــی میــان 

ششــم  صفحــه ی  در  شــد.  خوانــده  امنیتــی  نیروهــای 

گــزارش هیــأت حقیقت یــاب تذکــر یافتــه کــه بــا اســتناد بــه 

ــه ی  ــأت، فرضی ــده، هی ــت آم ــه دس ــات ب ــات و معلوم اطاع

از  ناشــی  را  کنــدز  و ســقوط  دانســته  نفــی  را  دسیســه 

عوامــل ضعــف در رهــری، خــا و پیچیدگــی ســاختارها و 

اســتفاده ی نادرســت از منابــع امکانــات می دانــد.

در بخــش دوم یافته هــای ایــن هیــأت آمــده اســت: »هر یکی 

از نهادهــای دفاعــی و امنیتــی کــه هیــات بــا آن هــا مصاحبه 

منــوده، اکتفــا بــه ایــن می مناینــد کــه گویــا موضــوع را بــه 

ــه  ــا ب ــاع و اکتف ســمع شــورای امنیــت رســانیده اســت. اقن

ایــن کــه مــن گفتــم و دیگــران بایــد اقــدام می کردنــد، 

ــی  ــای امنیت ــر را در نهاده ــر یک دیگ ــام زدن ب ــره  ی اته دای

بــه شــدت دامــن زده و باعــث شــکل گیری روحیــه ی تضــاد 

و خصومــت نیــز گردیــده اســت. ایــن روحیــه و رفتــار ســبب 

ــی  ــذ باق ــز در روی کاغ ــات در مرک ــردش اطاع ــه گ ــد ک ش

ــدام برســد.« ــه ی اق ــه مرحل ــر ب ــده و کم ت مان

ــد و  ــته ش ــاه بس ــد م ــس از چن ــدز پ ــقوط کن ــده ی س پرون

هیچ گونــه شــفافیتی در بررســی هیــأت حقیقت یــاب وجــود 

نداشــت و از ســوی دیگــر، بــا توجــه بــه گــزارش ایــن هیــأت، 

ــد؛  ــته نش ــر دانس ــردی مق ــاد و ف ــچ نه ــه هی ــی  ک در حال

ــن ســقوط کتــان شــد.  ــان ای ــای پنه ــروز زوای ــا ام بلکــه ت

جنگ جویــان طالبــان، بــار دیگــر بــه طــور گســرده در 

گوشــه های شــهر کنــدز شــورش کــرده و تحــرکات جــدی ای 

را بــرای تــرف ایــن والیــت آغــاز کردنــد. حملــه ی تهاجمــی 

طالبــان نشــان می دهــد کــه نهادهــای امنیتــی از ســقوط 

ــان  ــه و همچن ــه ای نیاموخت ــه تجرب ــدز هیچ گون دور اول کن

در غفلــت بــه رس می برنــد؛ اگــر ایــن طــوری نیســت، پــس 

چــرا ایــن والیــت بــرای بــار دوم بــه کام طالبــان فــرو رفــت؟

مناینــدگان مــردم والیــت کنــدز در مجلــس ســنا، ادعــا 

می کننــد کــه در طــول چنــد ســال اخیــر، چالش هــای 

ــا نهادهــای امنیتــی رشیــک ســاخته  ــار ب امنیتــی را صــد ب

ــس  ــدز در مجل ــردم کن ــده ی م ــق، مناین ــه قرل ــد. عبدالل ان

ســنا، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل افــزود کــه او، ده روز قبــل، 

وضعیــت بــد امنیتــی ایــن والیــت را بــا معصــوم اســتانکزی، 

ــد، رسپرســت  ــی، اســدالله خال ــت مل رییــس عمومــی امنی

وزارت دفــاع ملــی و مســعود اندرابــی، رسپرســت وزارت امــور 

داخلــه رشیــک ســاخته بــود. آقــای قرلــق، افــزود کــه دلیــل 

عمــده ی ســقوط کنــدز بــه دســت طالبــان، گزینــش افــراد 

غیرمســلکی در ســاختارهای امنیتــی ایــن والیــت اســت کــه 

ــود. او  ــام می ش ــی انج ــط تنظیم ــایق و رواب ــاس س ــر اس ب

ــلیقه  ــاس س ــر اس ــراد ب ــش اف ــدز گزین ــرد: »در کن ــان ک بی

اســت. صداقــت، تعهــد و تخصــص بــا جدیــت وجــود نــدارد 

و ایــن ســبب می شــود کــه بی تفاوتــی بــه جــود آیــد و ایــن 

والیــت مــورد تاخــت و تــاز دشــمن قــرار گیــرد.«

والی در لندن

چهــار ســال پیــش، کنــدوز زمانــی بــه دســت طالبــان 

ــه رس  ــه خــارج از افغانســتان ب ــی آن ب ســقوط کــرد کــه وال

می بــرد. آن وقــت کــه عمرصافــی، والــی بــود، خیلــی از 

جریان هــای سیاســی، او را متهــم بــه همــکاری بــا طالبــان 

کردنــد. پــس از ســقوط کنــدز، رییس جمهــوری او را برکنــار 

ــت  ــی والی ــی، وال ــار نعیم ــارض، عبدالجب ــال ح ــرد. در ح ک

کنــدز اســت و ایــن شــهر درســت زمانــی بــه دســت طالبــان 

می افتــد کــه آقــای نعیمــی در بریتانیــا بــه رس می بــرد.  

برخــی از منابــع بــه روزنامــه ی صبــح کابــل بیــان می کننــد 

ــدن  ــهر لن ــو در ش ــن س ــاه بدی ــه م ــدز از س ــی کن ــه وال ک

ــد. ــی می کن ــا زندگ ــت بریتانی پایتخ

 سیدشــاه ســقیم، رییــس اطاعــات و روابــط عامــه ی اداره 

ــد کــرد  ــل تأیی ــح کاب ــه روزنامــه ی صب ارگانه هــای  محــل، ب

کــه والــی ایــن والیــت از مدتــی بدیــن ســو جهــت درمــان 

صحــی بــه خــارج از کشــور رفتــه اســت و در حــال حــارض، 

ــی اداره  ــاون وال ــط مع ــت توس ــن والی ــی ای ــت محل حکوم

می شــود. 

طالبان و نقض حقوق برش

ــدز،  ــت کن ــر والی ــان ب ــی طالب ــه ی تهاجم ــال حمل ــه دنب ب

ــن  ــهروندان ای ــوق ش ــض حق ــر از نق ــوق ب ــیون حق کمیس

ــری،  ــم نظ ــد. نعی ــی می کن ــراز نگران ــدت اب ــه ش ــت ب والی

کمیشــر کمیســیون حقــوق بــر، بــه روزنامــه ی صبــح 

ــح در  ــای صل ــو گفت وگوه ــک س ــه از ی ــد ک ــل می گوی کاب

ــر  ــگ ه ــدان جن ــر، می ــوی دیگ ــده و از س ــدی ش ــر ج قط

ــر، شــهروندان افغانســتان  ــن ام ــه ای ــر می شــود ک روز داغ ت

کــرده  مایــوس  شــهروندی  حقــوق  نقــض  بــر  مبنــی  را 

اســت. کمیشــر کمیســیون حقــوق بــر افــزود: »حمــات 

ــا  ــل ب ــی در تقاب ــراد ملک ــهرها و اف ــر ش ــان ب ــی طالب گروه

ــته های  ــی و خواس ــتانه ی بین امللل ــوق بردوس ــناد حق اس

رویکــرد طالبــان  در  زیــرا  دارد؛  قــرار  افغانســتان  مــردم 

ــراد ملکــی وجــود  ــرای حفاظــت از اف ــه شــیوه ای ب هیچ گون

نــدارد.« کمیســیون حقــوق بــر در حالــی  کــه طرفــدار 

ــد  ــان می خواه ــروه طالب ــت، از گ ــگام اس ــس زودهن آتش ب

ــوق  ــه حق ــل ب ــرد، حداق ــس صــورت منی گی کــه اگــر آتش ب

احــرام گذاشــته شــود. بین املللــی  بر دوســتانه ی 

شورای امنیت

کنــدز،  حقیقت یــاب  هیــأت  یافته هــای  بیشــرین 

هیــأت  ایــن  گــزارش  در  بــود.  امنیــت  شــورای  متوجــه 

آمــده اســت:»هیأت حقیقت یــاب کنــدز بنــا بــر دالیــل 

روش  اطاعــات،  گــردش  و  مدیریــت  میکانیــزم  ذیــل، 

تصمیم گیــری و اســراتیژی اقــدام را در شــورای امنیــت 

ملــی یکــی از عوامــل کلیــدی و محــوری در کنــدکاری، 

در  و  کنــدز  در  قومانــده  وضاحــت  عــدم  ســهل انگاری، 

ــی در  ــویی و هاهنگ ــای هم س ــوردن فض ــم خ ــه، بره نتیج

ــن رو، قضــاوت  ــد. از ای ــوا می دان ــف اداره و ق ســطوح مختل

هیــأت حقیقت یــاب نفــس ایــن نــوع ســاختار و تشــکیل را 

در شــکل فعلــی آن بیشــر مغشــوش کننده تلقــی منــوده و 

عامــل بی ثباتــی وضعیــت می دانــد.« پــس از چهــار ســال، 

بــرای بــار دوم، مــردم افغانســتان ســناریوی ســقوط کنــدز را 

بــه متاشــا نشســتند. ضعــف در مدیریــت بحــران و نیروهــای 

اســتخباراتی، در ســقوط شــهرهای افغانســتان بــه ویــژه 

کنــدز، از جملــه عوامــل موثــر در خشــونت های افغانســتان 

خوانــده می شــود. شــورای امنیــت کــه در رأس ســاختارهای 

و  اســت  انتقــاد  مــورد  شــدت  بــه  دارد،  قــرار  امنیتــی 

راهردهــای ایــن شــورا هیچ گونــه کارکــرد درخــور ســتایش 

ــورای  ــت. رضورت ش ــرده اس ــه نک ــتان ارائ ــرای افغانس را ب

امنیــت ایــن اســت کــه افــرادی در ایــن ســاختار قــرار گیرنــد 

ــوده و از جانــب  کــه از شایســتگی های نظامــی برخــوردار ب

دیگــر، تعلــق بــه متــام مــردم افغانســتان داشــته باشــند کــه 

از ایــن جهــت، بــه بــاور برخــی از آگاهــان نظامــی، چنیــن 

معیــاری در درون شــورای امنیــت وجــود نــدارد. عتیق اللــه 

امرخیــل، آگاه نظامــی، در خصــوص ســقوط والیــت کنــدز، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: »هــر دفعــه ای کــه کنــدز 

ــه حالــت ســقوط می آیــد، ســازش هایی صــورت می گیــرد  ب

ــال  ــه اع ــن  ک ــا ای ــت و ی ــی اس ــا کل ــازش ها ی ــن س ــه ای ک

طالــب در بیــن قوت هــای نظامــی وجــود دارد کــه زمینــه را 

ــازد.« ــاعد می س ــدز مس ــهر کن ــرف ش ــرای ت ب

امــر  امنیــت در  ناتوانــی شــورای  یــا هــم  و  بی تفاوتــی 

از  پیش گیــری  و  خشــونت بار  رویدادهــای  از  جلوگیــری 

ــده  ــران کنن ــدت نگ ــه ش ــتان، ب ــهرهای افغانس ــقوط ش س

و ســنجیده شــده  راهــرد درســت  عــدم خلــق  اســت. 

ــه  ــده ک ــث ش ــب، باع ــان طال ــا جنگ جوی ــه ب ــرای مقابل ب

ــای  ــان نیروه ــوذ در می ــال نف ــال اع ــه دنب ــروه ب ــن گ ای

ــان  ــوذ طالب ــال نف ــیوه ی اع ــد ش ــند. هرچن ــی باش نظام

ــن  ــود، ای ــت خ ــا در ماهی ــت؛ ام ــازه نیس ــی ت ــک نگران ی

ــان  ــی افغ ــه نیروهــای نظام ــنگینی را ب ــات س ــش تلف چال

وارد کــرده اســت.

والی در لندن و کندز به کام طالبان؛ 
تکرار ناکام سناریوی یک سقوط

سید مهدی حسینی

ـــروایت مهاجران افغانستانـــ
فرزندان زمین

طالبــان یکــی یکــی مســافران را تاشــی بدنــی می کننــد و 

ــاز منی شــود  ــی ب ــل مهاجــرت شــان را می پرســند؛ زبان دلی

بگویــد کــه بــه خاطــر شــا مصیبت هــای ایــن ســفر را پیــش 

ــد و هــر کدامــش را  ــم.  راننده هــا را صــف می کنن ــه  ای گرفت

بــه خاطــر ایــن کــه مســافر زیــاد ســوار کــرده   انــد، مقــداری 

گرفــن  از  پــس  می کننــد.  جریمــه  پاکســتانی  کلــدار 

جریمــه از راننده هــا، بیســت و شــش نفری در موترهــا ســوار 

می کننــد و می گوینــد کــه بــرای بــردن باقــی مســافرها، 

ــاره برگردنــد. دوب

ــد: »اگــه  ــی می گوی ــم؛ عل ــر نشســته  ای ــاالی موت ــی ب ــا عل ب

ــر کــدن، پوســتته  ــا بشناســن چــه کســی ر ســوار موت طالب

کبــاب می کنــن.« می گویــم: »مــرز همیــن مــرز باشــه نیــاز 

بــه کبــاب طالبــا نیســت.«

ســاعت ده پیــش از چاشــت اســت. در چنــد کیلومــری 

توقــف  شــنی ای  تپه هــای  وســط  طالبــان،  از  گذشــته 

جــوان،  پیــر،  نفــر،  هــزار  یــک  بــه  نزدیــک  می کنیــم. 

ــا  ــن  ج ــت. ای ــده اس ــاب پراکن ــر آفت ــودک، زی ــرد و ک زن، م

ــد  ــیر می برن ــک مس ــا را از ی ــه خانواده ه ــت ک ــی اس موقعیت

ــد،  ــر می گردن ــر ب ــد موت و دیگــران را از مســیر دیگــری. چن

مســافرانی کــه پیــش طالبــان مانــده  انــد را بیاورنــد. بــا علی 

زیــر ســایه ی باریــِک یکــی از موترهــا نشســته  ایــم. بــه علــی 

می گویــم: »مگــه قــرار نبــود مــا شــب ســوم تهــران باشــیم؟« 

از دمــاغ علــی بگیــری نفســش بنــد می آیــد. بــا فحــش 

آب داری بــه آدرس قاچاق بــر و دوســتی کــه مــا را بــه آن 

ــر  ــد. قاچاق ب ــخم را می ده ــرا پاس ــود؛ ظاه ــرده ب ــی ک معرف

طریــق  از  قاچــاق  راه  مــا  کــدام  هیــچ  می فهمیــد  کــه 

پاکســتان را بلــد نیســتیم؛ هــان داســتانی را تعریــف کــرده 

ــود. ــه ب ــار اول -شــش ســال پیــش- رفت ــی ب ــود کــه عل ب

دخــر و پــر جوانــی کــه ادعــا دارنــد نامــزد اســتند، رس و 

صــدای شــان بــا قاچاق بــران بلنــد شــده اســت. قاچاق بــران 

تصمیــم دارنــد دخــر را از راه فامیلــی برنــد و پــر بایــد بــا 

دیگــران بــرود؛ امــا پــر می گویــد کــه قاچاقــی راه فامیلــی 

را پرداختــه اســت و نامــزدش را رهــا منی کنــد. دخــری بــا 

بینــی گــرد، چشــم های بادامــی، قــد کشــیده، یــک پایــش 

ــر  ــش را محکم ت ــد کرمیچ ــذارد، بن ــر می گ ــر موت را روی تای

ــد؛  ــم می کن ــم محک ــرش را ه ــچ دیگ ــد کرمی ــدد؛ بن می بن

ــر  ــه قاچاق ــرد و ب ــزدش را می گی ــت نام ــی  رود دس ــش م پی

نــدارد؛ مــا هیــچ کــدام قاچاقــی  می گویــد کــه فرقــی 

ــران  ــه دیگ ــی روم ک ــی م ــم از راه ــم؛ من ــی منی دهی فامیل

می رونــد. قاچاق بــر ســعی می کنــد بفهانــد کــه دوازده 

ســاعت پیاده گــردی دارد-فاصلــه ای کــه تــا هنــوز از مــا 

پنهــان کــرده بودنــد- منی توانــد پابه پــای مــردان راه بــرود؛ 

دخــر ولــی ارصار دارد کــه بــه هیــچ وجــه از نامــزدش جــدا 

منی شــود.

ــری  ــا صاحیت ت ــگار از موقــف ب یکــی از قاچاق برهــا کــه ان

حــرف می زنــد، در حالــی کــه وســیله ای از موتــر را بــا 

تکــه ی ســیاهی پــاک می کنــد، بــه قاچاق بــری کــه بــا 

مشــکل  کــه  می گویــد  دارد،  گفت وگــو  پــر  و  دخــر 

نیســت؛ هــردوی  شــان از راه فامیلــی برونــد و زیــر لــب 

ــی  ــر کس ــن دخ ــه ای ــد ک ــش را اردو می گوی ــه ی حرف ادام

نیســت کــه تــو بخــوری. قاچاق بــری کــه نیــم ســاعتی 

می شــود بــا پــر و دخــر چانــه می زنــد، حرفــی را بــه اردو 

زیــر دنــدان جویــده دور می شــود. پیرمــردی کــه اول صبــح 

دوازده  شــنیدن  بــا  می شــمرد،  را  تســبیحش  دانه هــای 

ــک می شــود  ــر، نزدی ســاعت پیاده گــردی از دهــان قاچاق ب

ــون  ــرود؟ چ ــی ب ــت از راه فامیل ــن اس ــه ممک ــد ک و می گوی

ــد پیاده گــردی کنــد. کســی  ــا ایــن پاهــا و کمــر، منی توان ب

را منی شــنود. حرفــش 

ســاعت یــک و نیــم پــس از چاشــت اســت، فامیلی هــا را از 

راه دیگــری بــرده  انــد. چهــارده تویوتــای ســی و پنــج نفــری 

پشــت هــم طــوری راه مــی رود کــه در گســردگی کویــر 

دیــواری از خــاک برخواســته اســت. در دوردســت، چنــد 

درخــت دیــده می شــود کــه هــر قــدر نزدیــک می شــویم بــه 

احتــال خرمایــی اش افــزوده می شــود. نزدیــک می شــویم. 

ــت،  ــده اس ــرف راه رویی ــه دو ط ــا ک ــت خرم ــط دو درخ وس

دو نفــر بــا یــک میــل ســاح ســبز می شــوند. از راننــده 

ــتان  ــس پاکس ــه پولی ــد ک ــتند؟ می گوی ــه کیس ــم ک می پرس

اســت و حــق راه می گیــرد. راننده هــا پاییــن می شــوند و 

ــه ایــن  نفــر ده تومــان از هــر مســافر جمــع می کننــد کــه ب

رسبــازان خرمایــی بدهنــد؛ بــه ملیشــه هایی کــه شــاید آمــده 

ــر ســی و پنــچ  ــد شــکار و از خوش شانســی، چهــارده موت  ان

نفــری مســافر قاچــاق بــه تــور شــان خــورده اســت؛ یــا ایــن 

کــه همیــن جــا لنگــر انداختــه  انــد و هــر روز از مســافرانی 

ــانی  ــد. کس ــع می کنن ــان جم ــر ده توم ــد، نف ــه می گذرن ک

کــه از داشــن پــول انــکار می کننــد را در صــف جداگانــه ای 

ــان را  ــول ش ــی، پ ــی بدن ــس از تاش ــد و پ ــتاد می کنن ایس

ــه  ــذری پذیرفت ــچ ع ــه هی ــد ک ــد. می گوین ــول می کنن حص

نیســت و ایــن پــول در حقیقــت حق العبــوری اســت کــه 

ــان  ــه ی ش ــاق از منطق ــافران قاچ ــن مس ــر گذش ــه خاط ب

ــول پیــدا منی تواننــد  ــد. تنهــا از جیــب یــک نفــر پ می گیرن

ــت،  ــش اس ــر کاکای ــا پ ــه گوی ــش ک ــی از همراهان ــه یک ک

پاســتیکی را از زیــر تلــی کفشــش بیــرون می کنــد و ده 

ــاص  ــش را خ ــر کاکای ــا پ ــد ت ــده می ده ــه رانن ــان ب توم

ــان  ــن ده توم ــرم نداش ــه ج ــه ب ــش را ک ــر کاکای ــد. پ کن

از مســافران جــدا کــرده انــد کــه حــق عبــور از ایــن منطقــه 

ــدارد. را ن

)قسمت چهارم(

روز بد برادر ندارد

بودا
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در ایــن دنیــای وارونــه ، هیــچ چیــزی رس جایــش نیســت؛ حتــا 

بــدن و احســاس. در حالــی کــه حتــا تصــور ایــن وضــع بــرای 

خیلــی افــراد جامعــه ســخت و ناممکــن اســت و ایــن ســوال به 

میــان می آیــد کــه آیــا بــه راســتی ممکــن اســت دنیــا وارونــه 

باشــد احســاس و بــدن یــک انســان هاهنــگ نباشــد؟

امــا واقعیــت ایــن اســت کــه دنیــا و زندگــی عــده ی وارونــه و 

دگرگــون اســت. آنــان مجبورنــد کــه تــاوان زندگــی را بدهنــد. 

محمــد، یکــی از همیــن افــراد اســت. او 28 ســال را در 

ــوده  ــگ نب ــش هاهن ــدن و احساس ــه ب ــرده ک ــی رس ک حال

ــا  ــد؛ ام ــش باش ــت لذت بخ ــه می توانس ــال هایی ک ــت. س اس

ــرده  کــه عــذاب کشــیده اســت. ــذت ن ــا از آن ل ــه تنه او ن

 او را در لبــاس آبــی مردانــه دیــدم؛ کســی کــه تــاش داشــت 

بیــن بــدن و احساســش تناســبی ایجــاد کنــد؛ امــا تاشــش 

ــرد  ــه او ف ــرد ک ــاش می ک ــش ف ــرا حرکات ــت؛ زی ــری نداش مث

عــادی نیســت.

ایــن وضعیــت بــرای او عــذاب آور اســت؛ امــا وی می دانــد کــه 

مــن )خرنــگار( تفاوتــش را بــا دیگــر افــراد جامعــه پذیرفتــه ام 

و از ســویی، قــرار نیســت کــه نگاهــم بــه او، مثــل ســایر 

مــردم باشــد. از ایــن رو ، محمــد می گویــد: »بــا فــاش شــدن 

ناهاهنگــی بــدن و احساســم ســوژه ی خنــده ی دیگــران 

ــامل؟« ــه ح ــن در چ ــد م ــه درک می کنی ــا ک ــوم، ش می ش

شناخنت

محمــد کــه حــاال خــودش را »رامتیــن« معرفــی می کنــد، 

ــن و  ــا هم س ــش ب ــه تفاوت ــالگی متوج ــت س ــد از هش می گوی

ســاالنش شــده اســت. »از زمانــی کــه مکتــب را رشوع کــردم، 

ــودم.  ــت نب ــد، راح ــر بودن ــه پ ــه هم ــم ک ــن هم صنفان در بی

ــد. در  ــد و مــرا دخــرک صــدا می کردن ــان هــم می خندیدن آن

ابتــدا منی فهمیــدم کــه چــرا مــرا دخــر صــدا می کننــد؛ امــا 

ــه  ــدم ک ــردم، فهمی ــه ک ــان مقایس ــا آن ــودم را ب ــه خ ــی ک زمان

متفــاوت اســتم.«

ــا  ــه ب ــت ک ــته اس ــت نداش ــچ گاه دوس ــد، هی ــاوه می کن او ع

ــته  ــت داش ــه دوس ــس همیش ــد؛ برعک ــازی باش ــران هم ب پ

ــن  ــم س ــران ه ــا دخ ــد و ب ــه بپوش ــاس دخران ــه لب ــت ک اس

ــودم کــه چــرا  ــن فکــر ب ــه ای ــد. »همیشــه ب ــازی کن ســالش ب

ــد.« ــه آورده  ان ــب پران ــرا در مکت م

او تــاب ســوژه بــودن را نیــاورده و مکتــب را بــه امیــد رهایــی، 

تــرک می کنــد؛ امــا خانه نشــینی نیــز بــه بهبــود وضــع او 

کمکــی منی کنــد. او، در 9 ســالگی و بــا فشــار خانــواده، 

بخوانــد.  درس  پــران  بــا  دوبــاره  کــه  می شــود  مجبــور 

»گذشــته از متســخر هم صنفانــم برایــم وحشــتناک بــود. ایــن 

بــار مــن بــودم  و گوشــه ی صنــف کــه حتــا جــرأت برخاســن 

از آن جــا را نداشــتم. منی خواســتم مســخره شــوم.«

روی  حتــا  کــه  رفتــاری  بــود؛  شــده  گوشــه گیر  دیگــر  او 

لقــب  کــه  می شــود  ســبب  و  گذاشــته  تأثیــر  آموزشــش 

شــود.  داده  او  بــه  ایــزک[  و  ]تنبــل   دانش آمــوز 

حسادت

ــد  ــد و بع ــران درس می خوان ــم در ای ــف شش ــا صن ــن، ت رامتی

از آن بــه افغانســتان می آیــد. تغییــر مــکان زندگــی نیــز 

ــن،  ــر و توهی ــا وجــود تحقی ــد و او ب مشــکلش را حــل منی کن

ــا  مجبــور می شــود کــه تــا صنــف دوازدهــم درس خوانــده و ب

فشــار خانــواده در آزمــون رسارسی کانکــور نیــز رشکــت کنــد. 

او می گویــد: »خانــه بــودن برایــم همــه چیــز بــود و مــن متــام 

کارهــای خانــه را انجــام مــی دادم تــا مــرا بگذارنــد کــه خانــه 

باشــم؛ امــا از بخــت بــد، در آزمــون کانکــور دوســاله و در 

رشــته ی زراعــت قبــول شــدم و بــاز خانــواده مجبــورم کــرد کــه 

ــم.« آن را بخوان

ــط، مشــکل او را  ــودن در محیــط مختل ــه دانشــگاه و ب ورود ب

شــدت می بخشــد. »مــن دخــری بــودم بــا بــدن مردانــه. حــق 

پوشــیدن لبــاس دلخواهــم )لبــاس دخرانــه( را نداشــتم و بــا 

دیــدن دخــران بــه آنــان حســادت می کــردم و متــام وقتــم بــا 

ــم نیــز  اشــک ریخــن می گذشــت. از ســوی دیگــر هم صنفان

ــد.« مــرا اذیــت می کردن

او توضیــح می دهــد کــه نــه تنهــا کســی او را درک منی کنــد،  

ــن،  ــن می شــود. رامتی ــزک توهی ــام ای ــه ن بلکــه در اجتــاع ب

ــت. وی در  ــته اس ــکل را داش ــن مش ــز ای ــواده نی ــا در خان حت

ــا  ــان طــرد می شــد کــه دوســت نداشــت ب حالــی از ســوی زن

مــردان نیــز بنشــیند.  

در جســتجوی مرگ؛ اما مرگ گریزان

آزارش  بیشــر  تنهایــی  می شــود،  بــزرگ  وقتــی  رامتیــن 

ــی  ــه ک ــد ک ــا بدان ــردد ت ــش می گ ــال هویت ــد. او، دنب می ده

ــک  ــن ی ــه م ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــا مطالع ــت: »ب اس

ــتم.« ــس اس تران

ــواده  ــا خان ــأله را ب ــن مس ــه ای ــی ک ــد، زمان ــن می گوی رامتی

در میــان گذاشــتم کــه مــن یــک زن بــا بــدن مردانــه اســتم، 

ــا  ــأله را ب ــدا مس ــم. »در ابت ــرار گرفت ــواده ق ــم خان ــورد خش م

مــادر و ســه خواهــرم گفتــم؛ امــا آن هــا برایــم گفتنــد کــه حــق 

ــورد آن  ــر در م ــار دیگ ــر ب ــدارم و اگ ــان را ن ــروی  ش ــردن آب ب

ــت.« ــد کش ــرا خواهن ــم، م ــت کن صحب

رسخ  چهــره  اش  می گویــد،  را  حرف هــا  ایــن  کــه  زمانــی  

می شــود و ســکوت دردش را بیــان می کنــد. دردی کــه بــا 

ــث  ــد از مک ــت. او بع ــده اس ــازه ش ــش ت ــادآوری خاطره های ی

ویــژه  بــه  خانــواده  بارهــا  کــه  می دهــد  ادامــه  طوالنــی، 

مــادرش از خداونــد خواســته اســت تــا  او در یــک انتحــار یــا 

انفجــار نابــود شــود؛ امــا دعایــش پذیرفتــه نشــده  اســت.»هر 

وقــت از خانــه بیــرون می شــوم، دعــای مــادرم ایــن اســت کــه 

در انتحــاری برابــر شــوم و دود شــوم تــا زمیــن از وجــودم پــاک 

شــود؛ امــا منی پذیرنــد کــه تنــم از مــن نیســت و مــن یــک زن 

ــاه مــن نیســت.« اســتم و ایــن گن

وترنــری  و  زراعــت  رشــته ی  از   1393 ســال  در  رامتیــن، 

دانشــگاه کابــل فــارغ شــده  اســت. فراغــت از دانشــگاه، 

ــرف زدن  ــل ح ــه دلی ــد: »ب ــخ می کن ــر تل ــی اش را بیش زندگ

در مــورد جنســیتم بعــد از فراغــت، حــام خرابــه ی خانــه کــه 

ــد.« ــن ش ــای م ــود، ج ــتفاده ب ــل اس ــر قاب ــر غی دیگ

ــش را  ــا، حرف ــل آزار و اذیت ه ــه دلی ــه ب ــد ک ــاوه می کن او ع

پــس می گیــرد، تــا اندکــی از ســختی زندگــی اش کــم شــود. 

ــه و  ــط خان ــری در محی ــا تأثی ــا این ه ــی رود؛ ام ــال کار م دنب

ــا  ــز ب ــط کار نی ــا در محی ــن حت ــذارد. رامتی ــرون آن منی گ بی

آزار و اذیــت مواجــه می شــود. او توضیــح می دهــد، کار پیــدا 

ــوان  ــت خ ــن از هف ــه ی گذش ــه مثاب ــتان ب ــردن در افغانس ک

ــور شــده اســت کــه کارهایــش را بعــد   رســتم اســت و او مجب

ــن  ــته ای ــارم ناخواس ــد. »رفت ــا کن ــدک ره ــان ان ــدت زم از م

موضــوع را فــاش می کــرد کــه مــن یــک فــرد عــادی نیســتم 

ــورد  ــت های بی م ــت و درخواس ــد از آن آزار و اذی ــت بع و درس

ــد.« ــه رشوع می ش ــراری رابط ــر برق ــی ب مبن

رامتیــن اضافــه می کنــد کــه بارهــا بــا خواســت های جنســی 

مواجــه شــده کــه آخریــن بــار نیــز دو مــاه پیــش بــوده  اســت. 

او می گویــد: »دو مــاه پیــش بــرای درخواســت کمــک بــه 

یــک داکــر در شــفاخانه ی وزیــر اکــر خــان مراجعــه کــردم. 

ــن  ــه م ــر ب ــا آن داک ــودم؛ ام ــت ب ــوک دوس ــا او در فیس ب ب

گفــت کــه اگــر مــن بــه خواســتش عمــل کنــم، بــه مــن کمــک 

می کنــد.«

ــن از او  ــرای رس کار رف ــن را ب ــرأت رامتی ــا ج ــن چالش ه ای

گرفتــه و او  پنــج ســال می شــود کــه بیــکار اســت. او، در 

خانــواده نیــز جایــی نــدارد و در هــان حــام مروکــه ی 

خانــه اش بــه دور از دیگــران روزگار رس می کنــد. 

بــر بنیــاد آمــار وزارت کار افغانســتان، حــدود هشــت میلیــون 

نفــر در کشــور واجــد رشایــط کار انــد؛ امــا بیــش از دو میلیــون 

نفــر بیــکار انــد و ســاالنه نیــز حــدود 400 هــزار نفــر تحصیــل 

کــرده بــه ایــن رقــم اضافــه می شــود. در چنیــن وضعــی، کار 

پیــدا کــردن، حتــا بــرای افــراد تحصیل کــرده ســخت اســت.

دلیــل  بــی کاری  کــه  فکــر می کننــد  رامتیــن  خانــواده ی 

ــن  ــی از ای ــرای رهای ــت و او ب ــی او اس ــس زنانگ ــی و ح تنبل

کــه  رامتیــن  امــا  دهــد؛  خانــواده  تشــکیل  بایــد  وضــع، 

خــودش را زن می دانــد و عاشــق یــک مــرد نیــز شــده اســت، 

ــت دارد  ــرد را دوس ــدر آن م ــد. او، آن ق ــه کار کن ــد چ منی دان

ــع  ــا او قط ــه اش ب ــا رابط ــه او داده ت ــز ب ــرش را نی ــه خواه ک

ــود. نش

ــک  ــظ ی ــان و محاف ــنده ی جوزج ــل باش ــه در اص ــرد ک آن م

وضعیــت  از  داشــته  دوســت  اســت،   خصوصــی  رشکــت 

رامتیــن ســوء اســتفاده کنــد. رامتیــن می گویــد: »آن مــرد مــرا 

ــش  ــه همرای ــک بچ ــل ی ــه مث ــت ک ــت و گف ــش خواس در اتاق

باشــم تــا در عــوض بــا خواهــرم ازدواج کنــد و بعــدا مــرا نیــز 

ــز باشــد.« ــن نی ــا م ــان کــرده و ب درم

ــل  ــه دو دلی ــنهاد ب ــن پیش ــه ای ــد ک ــح می ده ــن توضی رامتی

او  کــه  ایــن  دلیــل  بــه  اول  اســت.  بــوده  دردآور  برایــش 

همجنس بــاز نیســت و منی خواهــد کــه بــا مــردان رابطــه 

داشــته باشــد و دوم ایــن کــه آن مــرد ازدواج کــرده و زن و 

ــت.  ــته  اس ــز داش ــد نی فرزن

قضیه ی مشکوک

خانــواده  ی رامتیــن می خواهنــد کــه بــرای او زن بگیرنــد، تــا 

شــاید درمــان شــود. تاشــی کــه او را بــه انــزوا کشــانده و حتــا 

تــا نزدیــک خودکشــی نیــز بــرده اســت.

رامتیــن، بــه تازگــی تصمیــم گرفتــه کــه تســلیم زندگــی 

ــه  ــا مراجع ــد. او، ب ــاش کن ــکلش ت ــل مش ــرای ح ــود و ب نش

و  اســت  ترانــس  یــک  کــه  می یابــد  در  روان پزشــک،  بــه 

ــرای هاهنگ ســازی  ــز وجــود دارد. او، ب امــکان درمانــش نی

جنســیتش، مجــوز درمــان گرفتــه اســت. رامتیــن می گویــد: 

ــا  ــم؛ ام ــی کن ــه زندگ ــردم ک ــاش ک ــه ت ــدن مردان ــا ب ــن ب »م

نتوانســتم و اکنــون مصمــم اســتم کــه بــا درمــان بــه خواســتم 

در  کــه  می دانــم  نیــز  را  ایــن  و  باشــم  زن  یــک  و  برســم 

ــد.« ــاد دارن ــکل زی ــان مش ــتان زن ــه ی افغانس جامع

او، تأکیــد می کنــد کــه تــا کنــون وضعیتــش اختیــاری نبــوده 

ــک زن  ــاری و ی ــه اختی ــت دارد ک ــد دوس ــن بع ــت و از ای اس

ــی محقــق می شــود،  ــن کــه آرزویــش چــه زمان ــا ای باشــد؛ ام

معلــوم نیســت؛ زیــرا جــواز درمانــش بایــد از ســوی کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــر افغانســتان تأییــد شــده و زمینــه ی 

ــود.  ــم ش ــتان فراه ــرون از افغانس ــش در بی درمان

زیــرا  شــد؛  نخواهــد  تأییــد  جــواز  ایــن  آســانی  بــه  امــا 

را  رامتیــن  پرونــده ی  بــر،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

می دانــد.  مشــکوک 

ــن  ــن اولی ــد، ای ــتان می گوی ــر افغانس ــوق ب ــیون حق کمیس

ــان  ــر روان درم ــک داک ــد ی ــا تأیی ــرد ب ــک ف ــه ی ــت ک ــار اس ب

خــودش را ترانــس معرفــی می کنــد. ایــن امــکان وجــود دارد 

ــه ای  ــاخن بهان ــل س ــه دلی ــا ب ــد و تنه ــس نباش ــه او تران ک

ــد. ــرده باش ــا را ک ــن ادع ــرت، ای ــرای مهاج ب

ترانس

بــه گفتــه ی داکــر ســید بتــول حیــدری، محمــد کــه خــودش 

را رامتیــن معرفــی می کنــد، یــک ترانــس اســت. داکــر 

ــکچوال -  ــا ترنس ــس ی ــه ترن ــد ک ــتدالل می کن ــدری، اس حی

 TS ــار ــه اختص ــی Transsexual و ب ــه انگلیس ــوال ب ترنسکش

بــه افــرادی گفتــه می شــود کــه دارای هویــت جنســیتی 

ــرد اعضــای  ــال، ممکــن اســت ف ــرای مث متناقــض اســتند؛ ب

جنســی مردانــه داشــته باشــد در حالــی کــه شــخصیت 

ــس. ــا برعک ــت ی ــه اس ــیتی اش زنان جنس

ــا  ــی و ی ــار خصوص ــن، رفت ــت در ذه ــن اس ــاد ممک ــن تض  ای

رفتــار اجتاعــی مشــخص باشــد. ترنــس،  یــک اصطــاح 

بــرای شناســایی افــرادی اســت کــه دارای هویــت جنســیتی 

ــتی  ــی درس ــق فرهنگ ــا تطبی ــتند و ی ــض اس Gender متناق

ــردی اســت  ــع  ف ــد؛ در واق ــش ندارن ــت جســمی خوی ــا هوی ب

ــا اندام هــای  کــه تشــخیص روانــی خــود فــرد از جنســیتش ب

ــت. ــاوت اس ــدش، متف ــان تول ــی زم جنس

 در افغانســتان آمــاری از ترنــس، تراجنســی ها، هرمافرودیــت 

ــان زندگــی  )افــراد دوجنســه( و افــراد خنثــا وجــود نــدارد. آن

مخفیانــه دارنــد و بــا چالش هــای زیــادی در اجتــاع مواجــه 

 انــد.

 افــزون بــر ایــن، داکــر حیــدری می گویــد کــه تراجنســی ها 

ــه جنــس مخالــف  ــر و پیوســن ب ــرای تغیی عاقــه ی شــدید ب

ــی،  ــون درمان ــامل هورم ــد ش ــل می توان ــن مراح ــد. ای را دارن

تغییــر در رفتــار اجتاعــی، پوشــش و یــا جراحــی تغییــر 

می توانــد  درمــان،  بــه  عــدم دسرســی  باشــد.  جنســیت 

باعــث خودکشــی تراجنســی ها شــود.

ــا  ــتان تقریب ــی های افغانس ــگاه تراجنس ــال، جای ــن ح ــا ای ب

ــا  ــت؛ حت ــده اس ــب و فراموش ش ــور غای ــن کش ــام قوانی در مت

کمیســیون حقــوق بــر افغانســتان نیــز، می گویــد کــه هیــچ 

قانونــی در افغانســتان از ترانس هــا حایــت منی کنــد و ایــن 

کمیســیون در طــول هجــده ســال گذشــته، نیــز بــه آن توجــه 

نکــرده اســت.

 عبدالشــکور مشــکور، ســخنگوی کمیســیون مســتقل حقــوق 

ــان  ــت ش ــا خاصی ــر ب ــر ب ــد: »ه ــتان، می گوی ــر افغانس ب

محــرم اســت؛ امــا هنجارهــا و رســوم اجــازه منی دهنــد 

ــع  ــد، در واق ــا جــرأت حضــور یابن ــه ب کــه ترانس هــا در جامع

ــود دارد.« ــتان وج ــی در افغانس ــای قانون خ

بــا  ایــن کمیســیون بــه تازگــی  وی اضافــه می کنــد کــه 

مشــوره بــا حقوق دانــان و ســایر نهاد هــای مدنــی، بــرای 

ــک  ــن قــر ی ــت از ای ــرای حای ــا ب ــد ت ــون کار کن ــر قان تغیی

بــه  بتواننــد  ترانس هــا  و  قانــون جداگانــه تصویــب شــود 

ــان  ــک انس ــوان ی ــه عن ــان ب ــی  ش ــازات قانون ــوق و امتی حق

ــت  ــن اس ــد، ممک ــن رون ــه ای ــد ک ــد. وی می گوی ــت یابن دس

بی انجامــد. طــول  بــه  ســال ها 

آیــا  ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه  ایــن رویکــرد،  بــا 

در  کــه  می خواهنــد  ترانس هــا  از  مســؤول،  نهادهــای 

افغانســتان بــه دنیــا نیاینــد و یــا اگــر آمدنــد خــاء قانونــی 

را بپذیرتــد و بــا چالش هــای زندگــی شــان در ایــن کشــور 

ــد؟ ــار بیاین کن

مردی که یک زن است

سکینه امیری
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رشــد و تعالــی دانــش و معرفــت، بــرای افغانســتان 

یــک مســأله ی اساســی اســت. کوشــش بــرای تأســیس 

هزینه هــای  رصف  و  مــدرن  آموزشــی  نهادهــای 

انســانی و مــادی در یــک قــرن اخیــر، در  ایــن راســتا 

ــود. ــو ش ــا همس ــا دنی ــد ب ــتان بتوان ــه افغانس ــوده ک ب

ــوص  ــه خص ــور و ب ــی کش ــخ علم ــه تاری ــی ب ــا نگاه ب

]هشــتادوهفت  کابــل  مرکــزی  دانشــگاه  تأســیس 

ســال پیــش[ می تــوان فهمیــد کــه  تــاش بــرای 

ایــن  کســب علــم و دانــش، ســابقه ی طوالنــی در 

دارد.   رسزمیــن 

بــا وجــودی کــه بیــش از یــک قــرن از ورود علــم جدیــد 

ــی و  ــبه ی عقان ــک محاس ــا ی ــذرد، ب ــور می گ ــه کش ب

مــرور ســطحی بــه تاریــخ علــم ورزی در ایــن رسزمیــن، 

ــا  ــی م ــوزش عال ــای آم ــه نهاده ــود ک ــخص می ش مش

ــت.  ــره اس ــدرن بی به ــش م ــان از دان همچن

ســوال ایــن اســت؛ بــا وجــود کوشــش های نســبتا 

پســین  ســال های  در  کــه  ســازمانی ای  و  نظام منــد 

رصف ارتقــا و بهینه ســازی دانشــگاه ها شــده اســت، 

ــال  ــوزه ی انتق ــر در ح ــع دیگ ــا جوام ــان ب ــرا همچن چ

ــه  ــرا جامع ــم؟ چ ــه داری ــم فاصل ــری عل ــش و فراگی دان

ــرای آموخــن و آمــوزش  و ســازمان های آموزشــی مــا، ب

ــه دارد؟  ــروزی فاصل ــای ام ــا دنی ــدرن، ب ــم م عل

ــه ای  ــه علــم، مکتب خان رویکــرد جامعــه ی مــا نســبت ب

اســت؛ در حالــی  کــه فراگیــری علــم جدیــد بــه روش هــا 

و ابــزار مــدرن رضورت دارد. مــا اگــر می خواهیم همســو  

بــا دنیــا در حرکــت باشــیم، بایــد هــم در روش هــا و هــم 

در ابــزار تجدیــد نظــر کــرده و بــا روش هــای امــروزی بــه 

دنبــال کســب دانــش باشــیم.

مشــکل اساســی را می تــوان در نــوع نــگاه بــه دانــش 

مــدرن، نحــوه ی انتقــال آن و معیارهایــی دانســت کــه 

ــن  ــم دارد. فراگرف ــا از عل ــی م ــه ی کنون ــور جامع تص

ــت؛  ــندیده اس ــوب و پس ــود خ ــی خ ــه تنهای ــش، ب دان

امــا دانــش بــدون خودســازی و آگاهــی عقیــم خواهــد 

بــود. کســانی اســتند کــه دانشــمند انــد؛ امــا نــه تنهــا 

بــاری را از دوش جامعــه بــر نداشــته انــد کــه بــه یــک 

معضــل دیگــر بــدل شــده انــد. خیــل عظیــم بیــکاران 

باســواد کــه از زمیــن و زمــان شــاکی انــد.

ــش و  ــن دان ــاوت بی ــت؛ تف ــن اس ــی ای ــه ی اساس نکت

ــش  ــه دان ــی ک ــا زمان ــت. ت ــن اس ــز در همی ــأله نی مس

آموخته هــای مــا، دارای فکــر و اندیشــه نباشــد، راه 

بــدون  بــاز منی شــود. درس خوانــدن  بــرای تفکــر 

بــا  علــم  نــدارد.  بــه جایــی  راه  هــدف؛  و  اندیشــه 

پرســش آغــاز می شــود. بــرای رســیدن بــه مســأله 

بــه  انتقــادی  نــگاه  یــک  داشــن  پرســید.  بایــد 

زیرســاخت های آموزشــی کهنــه و بــه چالــش کشــیدن 

آن، راه را بــرای تفکــر بهــر هموارتــر خواهــد کــرد. 

تنهــا بــا ایــن  کــه بایــد خوانــد و فــرا گرفــت، منی تــوان 

بــا رونــد روبه رشــد و کاروان علمــی دنیــا یک جــا شــد. 

بایــد ظرفیــت و امکانــات آموزشــی را بــا توجــه بــه 

ــزی  ــه برنامه ری ــای جامع ــان و نیازه ــت متقاضی خواس

کــرد. راه رســیدن بــه مســأله، آشــنایی زدایــی اســت؛ 

ــا  ــتاد ی ــک اس ــوان ی ــه عن ــر ب ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ب

مســؤول نهــاد آموزشــی، بــرای مدتــی از کالبــدی کــه 

در آن اســتیم بیــرون بیاییــم و از بیــرون بــه واقعــه 

بنشــینیم؛  قضــاوت  بــه  را  مــان  بنگریــم، وضعیــت 

خواهیــم دیــد کــه در ایــن مــدت مــا رصفــا بــر اســاس 

ــم.  ــرده ای ــل ک ــادت عم ع

عــادت، مــا را از اندیشــیدن بــاز داشــته و راه را بــرای 

ــت  ــد از وضعی ــت. بای ــوده اس ــته ب ــش بس ــرح پرس ط

ــوان  ــه عن ــد طــرح مســئله کــرد. ب ــون پرســید؛ بای اکن

ــرق نیســت، خــوب  مثــال: بارهــا گفتــه شــده امــروز ب

چــرا نیســت؟ کــی بایــد ایــن موضــوع حل شــود؟ شــهر 

کابــل پــر از خــاک اســت؛ خــوب چــرا اســت؟ چگونــه 

می تــوان ایــن خــاک را کــم کــرد؟ چــرا بــا وجــودی کــه 

ایــن همــه دانشــگاه و دانش جــو و دانش آمــوز داریــم؛ 

امــا ســطح فرهنــگ جامعــه همچنــان تغییرناپذیــر 

ــه صــورت  ــد ب ــد کــه بای اســت! این هــا ســوال هایی ان

مســأله محور در آمــده و پاســخ داده شــود. انســان 

مســأله محور، انســان نــاآرام اســت و بــرای رســیدن بــه 

جــواب کوشــش می کنــد؛ ایــن کوشــش ســبب تغییــر 

در وضعیــت روابــط اجتاعــی، سیاســی، اقتصــادی و 

فرهنگــی خواهــد شــد. 

ــه  ــی ک ــت: »کس ــده  اس ــدا آم ــه ی دهخ در لغت نام

در ازای دادن خدمــات جنســی بــه دیگــران، پــول 

دریافــت کنــد، نامــش »روســپی« یــا »فاحشــه« 

ــن تعریــف، خــوب آشــنا  ــا ای اســت« و مــردم هــم ب

نیســتند؛ امــا شــا همیــن تعریــف را در افغانســتان 

جامعــه ی  در  دیگــری  می بینیــد؛  گونــه ی  بــه 

افغانســتانی اگــر زنــی از آزادی جنســی برخــوردار 

بــا  داشــت،  متعــددی  دوســت پرهای  و  بــود 

او  بــه  می شــود.  روبــه رو  جامعــه  منفــی  نــگاه 

یــا  و  نانجیــب  هــرزه،  روســپی،  فاحشــه،  لقــب 

لکاتــه می دهنــد و تــا حــدودی از جامعــه طــردش 

روابــط  مــردی  اگــر  کــه  حالــی  در  می کننــد. 

ــاب  ــه حس ــد، آن را ب ــته  باش ــی داش ــدد جنس متع

افتخاراتــش می گذارنــد و در نهایــت او »دون ژوان« 

اســت. از طــرف دیگــر »ژیگولــو« بــرای مــردان 

جوانــی کــه خــود را در ازای تأمیــن مــادی، در 

اختیــار زنــان ســال خورده قرارمی دهنــد، هرگــز بــا 

چنیــن نــگاه منفــی ای روبــه رو منی شــوند.

بــه  مردانــه  روســپی گری  کــه  اســت  گفتنــی   

شــمرده  خــوار  زنانــه،  روســپی گری  انــدازه ی 

منی شــود؛ در حالــی کــه شــار دون ژوان هــا و 

ــروش  ــه ف ــت. البت ــر اس ــل بیش ــا در کاب ژیگولوه

ســکس مــردان بــه مــردان از مقولــه ی دیگــری 

اســت و نگاهــی ســخت منفــی بــه آن وجــود دارد؛ 

عمــل زشــت و حیوانــی ای کــه بــه انــدازه ی زیــادی 

موضــوع روســپی گری مــردان را تحــت پوشــش 

قــرار داده  اســت. ایــن نــگاه در جامعــه ی ســنتی و 

مذهبــی افغانســتان، نشــان دهنده ی ایــن واقعیــت 

اســت کــه مــردان در بیشــر مــوارد نســبت بــه زنــان 

از ارجحیــت و برتــری برخوردارنــد؛ مســایل جنســی 

ــت.   ــا اس ــان حوزه ه ــی از ه ــز یک نی

تفاوتــی  بــا چنیــن  نیــز  روســپی گری  مــورد  در 

از  کمــر  مــرد  روســپی گری  اســتیم.  روبــه رو 

بــا  را  او  اجتاعــی  موقعیــت  زن  روســپی گری 

ــه رو می کنــد. در افغانســتان، هرچنــد از  خطــر روب

نظــر روحــی و روانــی، ممکــن اســت مــرد روســپی 

نیــز  بی اعتبــاری  و  خــواری  پوچــی،  حــس  بــا 

ــک زن  ــه ی ــه ب ــیبی ک ــاز آس ــا ب ــود؛ ام ــه رو ش روب

وارد می شــود، بــه مراتــب بیشــر اســت. از جانــب 

ــپی  ــان روس ــان زن ــی در می ــد افردگ ــر، درص دیگ

بــه  روســپی  زنــان  از  بســیاری  اســت؛  بســیار 

ــورد تجــاوز، آزار  ــع م ــل آن  کــه در بیشــر مواق دلی

ــا  ــی مبت ــه افردگ ــد، ب ــرار می گیرن ــکنجه ق و ش

می شــوند؛ امــا مــردان تن فــروش، هاننــد زنــان از 

ــه روســپی گری  ــد؛ چــون ب ــج منی برن افردگــی رن

مــردان در افغانســتان کمــر پرداختــه شــده  اســت. 

ــه و  ــردان آگاهان ــم، م ــاال گفت ــه در ب ــه ک هان گون

ناآگاهانــه بــه روســپی گری شــان افتخــار می کننــد 

ــد.  ــبت می دهن ــان نس ــه زن ــار آن را ب ــگ و ع و نن

در خیابان  هــای کابــل، مــردان روســپی را بییشــر 

ــا در  ــران«؛ ام ــران و دخ ــان »پ ــا زن ــم ت می بینی

یــک زمینــه، بی تردیــد شــباهت بیــن مــردان و 

ــی،  ــس افردگ ــود دارد و آن ح ــپی وج ــان روس زن

خــا، تنهایــی، بی مقــداری و نداشــن منزلــت 

اجتاعــی اســت.  هرچــه باشــد در فــروش ســکس 

هیچ گونــه عاقــه، مهربانــی و خاقیتــی نســبت بــه 

کار و مثــره ی آن دیــده منی شــود. بنــا بــر ایــن، 

ــه تن فروشــی، چــه  ــه مشــکات در هرگون ــن گون ای

ــود دارد. ــه وج ــه مردان ــه و چ زنان

 هــر چنــد کــه ممکــن اســت مــردان تن فــروش ایــن 

ادعــا را داشــته باشــند کــه بــه شــغل خــود افتخــار 

ــه  ــود ک ــدا می ش ــی پی ــر کس ــا کم ــد؛ ام می کنن

بخواهــد در جامعــه بــا رسبلنــدی بگویــد مــن یــک 

روســپی اســتم. در افغانســتان، مــردی را پیــدا 

»فاحشه/روســپی«  مــن  بگویــد  کــه  منی کنیــد 

اســتم. مــردان در افغانســتان، همــواره بــه زنــان در 

متــام عرصه هــا از همیــن منظــر تاختــه و پرداختــه 

 انــد؛ امــا در مــورد مــردان کســی پیــدا نشــده  اســت 

ــد. ــی کن ــا« را معرف ــا و ژیگولو ه ــه »دون ژوان ه ک

از طــرف دیگــر، در ایــن کشــور آنچــه بــا بی رشمــی 

ــادآوری می شــود، ادعــای  ــا افتخــار ی متــام از آن ب

دروغیــن مــرداِن نامــرد از داشــن رابطــه ی جنســی 

بــا زنــان و دخــراِن بی خــر از دنیــا اســت. خیلــی 

روابــط  افغانســتان، حتــا  مــرداِن فاحشــه در  از 

بــاز  منی تواننــد؛  تأمیــن  یــا  و  ندارنــد  جنســی 

هــم بــا بســیار افتخــار یــاد می کننــد کــه بــا چنــد 

ــش در  ــدی پی ــی چن ــک کس ــد. ی ــه دارن زن رابط

ــود کــه یــک مقــام  صفحــه ی فیســبوکش نوشــته ب

پیشــین وزارت دفــاع بــه او اعــراف کــرده کــه 

ــی دارم. او در  ــه جنس ــد زن رابط ــا چن ــم ب منی دان

ایــن رابطــه نــه کــدام اســناد دارد و نــه شــواهد؛ امــا 

ــر  ــاس او را ن ــاد و بی اس ــتاتوس بی بنی ــت اس مل

ــاد می کننــد.  ــوان منبــع ی ــه عن می کننــد و از آن ب

ــن هــم نوعــی از فاحشــگی اســت. ای
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ــــــــــروزنوشتــــــــــــ

ــــــــخانوادهــــــــ

ــراد  ــه اف ــت ک ــی ای اس ــی روح ــه ی کاذب، تجربیات حافظ

بــاور دارنــد منایــش صحیــح از حــوادث گذشــته می باشــد.

حافظــه ی کاذب، اغلــب شــامل جزئیــات ناچیــزی اســت 

)بــاور داریــد وقتــی بــه خانــه رســیدید کلیــد تــان را روی 

میــز گذاشــته بودیــد( تــا مــوارد جدی تــر )بــاور داریــد در 

صحنــه ی جــرم شــخصی را دیــده ایــد(؟

ــاوت  ــاده متف ــرات س ــای خاط ــه ی کاذب، از خطاه حافظ

ــتعد  ــاده مس ــتباه های س ــر از اش ــا بیش ــت م ــد. اکرثی ان

حافظــه ی کاذب می باشــیم. این هــا شــامل ســطحی از 

ــان در صحــت حافظــه اســتند. اطمین

بــا وجــودی کــه اغلــب مــا هــر از گاهــی حافظــه ی کاذب 

را تجربــه می کنیــم؛ امــا هریــک از خاطــرات اشــتباه، 

منحــر بــه فــرد بــوده و اغلــب مجموعــه ای از چیزهایــی 

اســتند کــه واقعــا اتفــاق نیفتــاده انــد. این هــا مرتبــط بــا 

ــی  ــات چیزهای ــردن جزئی ــب ک ــا ترکی ــردن ی ــوش ک فرام

ــادآوری  ــز ی ــه چی ــم. هم ــرده ای ــه ک ــا تجرب ــه م ــت ک اس

ــم. ــرده ای ــه نک ــت تجرب ــه در واقعی ــت ک ــواردی اس م

ــی  ــا چــرا حافظــه ی کاذب ایجــاد می شــود؟ فاکتورهای ام

بگذارنــد،  اثــر  کاذب  حافظــه ی  روی  می تواننــد  کــه 

ــع  ــن منب ــتباه گرف ــات و اش ــن اطاع ــن رف ــامل از بی ش

اصلــی اطاعــات اســت. دانــش فعلــی و دیگــر خاطــرات، 

ــاد  ــض ایج ــد تناق ــره ی جدی ــاخت خاط ــا س ــد ب می توانن

ــا  ــا کام ــکل دار ی ــه ای مش ــاخت حادث ــث س ــرده و باع ک

ــوند. ــتباه ش اش

اکــرث مــردم عمل کــرد حافظــه را ثبــت و ضبــط دقیــق 

اطاعــات می داننــد. حافظــه در زندگــی انســان و اعــال 

روزمــره ی او، کاربردهــای فــراوان و گســرده ای؛ ماننــد 

بــه یــاد آوردن نام هــا، لغــات، رمزهــا و مراحــل انجــام 

ــر  ــل تغیی ــی قاب ــه راحت ــان ب ــه ی انس ــا دارد. حافظ کاره

ــواه  ــورت دلخ ــه ص ــوان آن را ب ــوده و می ت ــتکاری ب و دس

ــا شــبه حافظه،  خــود در آورد. ســندروم حافظــه ی کاذب ی

حالتــی اســت کــه در آن واقعــه ای بــا ایــن کــه در واقعیــت 

رخ نــداده اســت، قابــل یــادآوری و بازگــو کــردن می باشــد 

و یــا فــرد، واقعــه ای را کــه اتفــاق افتــاده اســت، بــه طــور 

ــا  متفاوتــی بازگــو می کنــد .حافظــه ی کاذب، در رابطــه ب

ــخص  ــی ش ــم زندگ ــی و مه ــی و کل ــائل جزئ ــه ی مس هم

بــه  مبتــا  افــراد  در  کاذب  حافظــه ی  می دهــد.  رخ 

اختــال اســرس پــس از ســانحه بیشــر اتفــاق می افتــد. 

ــذار  ــل تأثیرگ ــی از عوام ــای هیجان ــرس ها و محرک ه اس

در ایجــاد حافظــه ی کاذب می باشــند.

1- ادراک نادرســت کــه مــا خــود مــان در زمــان بازســازی 

صحنــه ی خاطــرات مــان مــوارد اشــتباه یــا کدگــذاری 

ــم. ــه می کنی ــه آن اضاف ــده را ب نش

ــر تداخــل اطاعــات قدیمــی  2- اســتنتاج هایی کــه در اث

فــرد بــا اطاعــات جدیــد او صــورت مــی گیــرد. حــدس و 

گان هــای افــراد در زمــان فراخوانــی جزئیــات یــک واقعــه 

در ایــن دســته قــرار می گیــرد.

منفــی  احساســات  زمینــه ی  در  کــه  احساســاتی   -3

افــراد  بــاالی  برانگیختگــی  باعــث  کــه  احساســاتی  و 

می شــوند و می تواننــد در تحریــف حافظــه و شــکل گیری 

حافظــه ی کاذب نقــش مهمــی را ایفــا کننــد.

4- اطاعــات غلطــی کــه در اثــر ترکیــب بــا اطاعــات 

درســت فــرد باعــث تحریــف در حافظــه می شــوند.

5- ترکیــب رویدادهایــی کــه ممکــن اســت شــا در زمــان 

یــادآوری یــک رویــداد، خاطــرات مشــابه دیگــری را نیــز بــه 

یــاد آورده و بازگــو کنیــد.

ــاره ی کام  ــا عص ــی تنه ــا گاه ــه م ــی ک ــی حالت 6- ردیاب

خاطــر  بــه  را  رویــداد  یــک  کامــل  جزئیــات  گاهــی  و 

از  می ســپاریم؛ زمانــی کــه مــا یــک چکیــده ی کلــی 

ــه ذهــن مــی ســپاریم، احتــال  ــه ای را ب ــا واقع ــب ی مطل

بــروز حافظــه ی کاذب بیشــر اســت.

ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــی دارد ک ــان، خطاهای ــه ی انس حافظ

ــد، ظهــور کــرده و  ــرادی کــه مشــکات حافظــه دارن در اف

بعضــی دیگــر از آن هــا ممکــن اســت در حافظــه ی همــه ی 

می تــوان  ایــن خطاهــا  از جملــه ی  دهــد.  روی  افــراد 

آن هــا،  مانــدگاری  زمــان  و  اطاعــات  ناپایــداری  بــه 

حواس پرتــی و عــدم مترکــز، انســداد فکــر کــه گاهــی 

ــه  ــزی را ب ــام چی ــم ن ــاص منی توانی ــه ی خ ــک لحظ در ی

ــاره  ــه آن اش ــر ب ــه پیش ــه ی کاذب ک ــم. حافظ ــاد بیاوری ی

کردیــم، ســوگیری مــا کــه بــر اســاس باورهــا و اعتقــادات 

ــان را  ــه ی  م ــی حافظ ــای خال ــه و جاه ــکل گرفت ــان ش م

ــاک و  ــرات دردن ــان خاط ــه انس ــی ک ــد و تداوم ــر می کن پ

ــاورد  ــاد بی ــه ی ــی را کــه منی خواهــد ب رشم آورش و خاطرات

ــی آورد. ــر م ــه خاط ــددا ب را مج

ــر  ــرار زی ــه ق ــد ک ــوع می باش ــه ی کاذب دارای دو ن حافظ

اســت:

1- بازخوانــی یــا بازشناســی رویدادهــای دروغــی بــه دلیل 

ردیاب هــای  جایگزیــن  دقیــق  ردیابی هــای  برگشــت 

ــی. ــه ی اصل ــق خــود واقع دقی

ــل  ــه دلی ــای کاذب ب ــی رویداده ــی و بازشناس 2- بازخوان

برگشــت ردیابی هــای بیشــر دقیــق رویــداد بــه جــای 

از خطاهــای  کاذب،  آن. حافظــه ی  کلــی  ردیابی هــای 

حافظــه بــوده کــه در دوران کودکــی بیشــر روی می دهــد.

آیا چیزی در مورد 
حافظه ی کاذب می دانید؟

زهرا اکربی

صبور بیات 
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کشتی های حامل 650 پناهجو 
وارد یونان شد

غنی: روی نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی معامله منی شود

ارگ: امارت اسالمی 
جایگزین نظام جمهوری 

منی شود

مقام های بلندپایه ی امنیتی 
برای مدیریت جنگ به والیت 

کندز رفتند

خربنگاران: سخنگوی وزارت دفاع ملی بر اساس قانون تنبیه و 
از کار برکنار شود

امریکا بر نفت کش ایرانی و 
کاپیتان هندی آن تحریم وضع کرد

ــخبرهای خارجیــــــ ــــــــــخبرهای داخلیـــــــــــــ

رســانه های خارجــی گــزارش داده  انــد کــه 16 کشــتی 

ــه  ــود، ب حامــل 650 پناهجــو کــه از ترکیــه حرکــت کــرده ب

ــت. ــیده  اس ــان رس ــبوس یون ــره ی لیس جزی

بــه  کمک رســان  ســازمان های  دویچه ولــه،  از  نقــل  بــه 

پناهجویــان گــزارش داده  انــد کــه در چنــد وقــت اخیــر، اکرث 

پناهجویــان از افغانســتان آمــده  انــد و ایــن بزرگ تریــن ورود 

ــن طــرف  ــه ای ــان از ســه ســال گذشــته ب گروهــی پناهجوی

بــوده اســت. 

از ســویی هــم، گفتــه می شــود کــه دولــت یونــان بــه دلیــل 

ورود گســرده ی پناهجویــان، ســفیر ترکیــه را فــرا خوانــده و 

ــی کــه  ــه افزایــش پناهجویان نارضاتــی خــود را در ارتبــاط ب

بــه ایــن کشــور آمــده  انــد، مطــرح کــرده اســت.

ســفیر ترکیــه نیــز گفتــه اســت کــه کشــورش بــه توافق نامه ی 

مهاجــران کــه بــا اتحادیــه ی اروپــا در ســال 2016 بــه امضــا 

رســانده بــود، متعهــد اســت. موضــوع اساســی درج شــده در 

ــق  ــه از طری ــت ک ــی اس ــش مهاجران ــه، کاه ــن توافق نام ای

ترکیــه وارد اتحادیــه ی اروپــا می شــوند.

ســخنگوی  چشــیرکوف،  بوریــس  حــال،  همیــن  در 

کمیشــری عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل متحــد، گفتــه 

اســت: »مــا شــگفت زده شــدیم. مــا از ســال 2016 بــه ایــن 

بــا ایــن  ســو چنیــن ورود هاهنگ شــده ی پناهجویــان 

ــم.« ــرده  ای ــه نک ــار را تجرب ش

ــاه اگســت  ــی کــه در م ــار پناهجویان ــه می شــود کــه آم گفت

ــه  ــد ک ــر می رس ــزار نف ــت ه ــه هف ــد، ب ــده  ان ــان ش وارد یون

ــوده  ــم ب ــن رق ــته، بلندتری ــال گذش ــه س ــا س ــه ب در مقایس

ــان،  ــن پناهجوی ــرث ای ــا، اک ــن گفته ه ــاس ای ــه اس ــت. ب اس

ــتند. ــتان اس ــهروندان افغانس ش

گزارش هــا می رســاند کــه ایــن پناهجویــان تــازه وارد، بــه 

کمــپ موریــا در جزیــره ی لیســبوس انتقــال یافتــه  انــد. در 

ــه  ــد و ب ــاش دارن ــر بودوب ــا، حــدود 10 هــزار نف کمــپ موری

ــت  ــری، وضعی ــوق ب ــازمان های حق ــؤوالن س ــه ی مس گفت

ــر انســانی اســت. ــن کمــپ نابســامان و غی ای

محمــد ارشف غنــی، رییس جمهــور افغانســتان و از نامــزدان 

ریاســت جمهوری، تأکیــد می کنــد کــه در گفت وگوهــای 

صلــح، روی نظــام جمهوریــت و نیروهــای امنیتــی، بــه هیــچ 

وجــه معاملــه نخواهــد شــد.

از  یکــی  در  ســنبله(،   9( شــنبه  روز  غنــی،  آقــای 

»نظــام  گفــت:  کابــل،  در  انتخاباتــی اش  هایش هــای 

جمهوریــت و نیروهــای امنیتــی قابــل معاملــه نیســتند. 

ــی  ــه تنهای ــه ب ــد ک ــن را دارن ــی ای ــی توانای نیروهــای امنیت

کننــد.« تأمیــن  را  افغانســتان  امنیــت 

آقــای غنــی، در حالــی بــر حفــظ نظــام جمهوریــت و 

توانایــی نیروهــای امنیتــی در راســتای تأمیــن امنیــت 

ــح،  ــد کــرده اســت کــه گفت وگوهــای صل افغانســتان تأکی

وارد مرحلــه ی نهایــی اش شــده اســت. مناینــدگان امریــکا و 

طالبــان، دور نهــم گفت وگوهــا در قطــر را، مثبــت خوانــده 

ــد. ــرده  ان ــبینی ک ــراز خوش ــه آن اب ــبت ب و نس

رییــس  دانفــورد،  جــوزف  جــرال  هــم،  ســویی  از 

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــه تازگ ــده، ب ــاالت متح ــش ای ــتاد ارت س

ــی  ــان امریکای ــروج نظامی ــث خ ــح و بح ــای صل گفت وگوه

از افغانســتان، تأکیــد کــرده اســت کــه رسبــازان امریکایــی، 

تــا زمانــی در افغانســتان حضــور خواهنــد داشــت کــه 

نیروهــای افغــان، توانایــی کامــل مبــارزه بــا تروریــزم را پیــدا 

ــی کــرد  ــوان پیش بین ــد. او عــاوه کــرده اســت، منی ت کنن

کــه نیروهــای افغــان، چــه زمانــی از ایــن توانایــی برخــوردار 

ــد. ــد ش خواهن

تیــم  اول  معــاون  صالــح،  امراللــه  حــال،  همیــن  در 

انتخاباتــی دولت ســاز بــه رهــری محمــد ارشف غنــی، 

در ایــن هایــش گفــت کــه طالبــان بــه نیابــت از ارتــش و 

ــح  دســتگاه اســتخباراتی پاکســتان، در گفت وگوهــای صل

نیســتند. برخــوردار  اســتقالیت  از  و  حــرف می زننــد 

آقــای صالــح افــزود کــه شــورای کویتــه هفتــاد عضــو دارد 

و متامــی اعضــای آن ســواد کافــی ندارنــد و تنهــا آگاهــی 

مدرســه ها  در  کــه  اســت  آموزش هایــی   حــد  در  آنــان، 

ــد. ــه  ان فراگرفت

ــی  ــان از گفت وگوهــای بین االفغان او عــاوه کــرد کــه طالب

ــده ی  ــارت، بازن ــت و ام ــان جمهوری ــند و در گفت می ترس

اصلــی خواهنــد بــود؛ زیــرا جمهوریــت پشــتیبانی علمــی، 

سیاســی و مردمــی دارد.

ــس  ــل زاد، ریی ــی خلی ــت زمل ــرار اس ــال، ق ــن ح در همی

گفت وگوهــای  در  امریکایــی  مذاکره کننــده ی  هیــأت 

ــات  ــده و جزئی ــل ش ــک وارد کاب ــده ی نزدی ــح، در آین صل

افغانســتان  بــه حکومــت  را  دور نهــم مذاکــرات صلــح 

ــد. ــک کن رشی

ســخنگوی ریاســت جمهوری تأکیــد می کنــد کــه 

در گفت وگوهــای صلــح، مســأله ی نظــام جمهــوری 

ــتان  ــوری افغانس ــام جمه ــرا نظ ــده؛ زی ــرح نش مط

پیــش از این هــا توســط قانــون اساســی کشــور 

ــت.  ــده اس ــن ش تعیی

شــنبه  روز  چاشــت  از  پیــش  صدیقــی،  صدیــق 

گفــت،  خــری  نشســت  یــک  در  )9ســنبله( 

حرف هایــی کــه از ســوی برخــی حلقــات )حلقــات 

نظــام  چگونگــی  مــورد  در  طالبــان(  هم ســوی 

اســت.  نادرســت  شــده،  مطــرح  جمهــوری 

نهــم  گفت وگوهــای  تأکیــد کــرد کــه در دور  او، 

ــام  ــورد نظ ــان، در م ــل زاد و طالب ــان خلی ــح می صل

ــان  ــرا آن ــت؛ زی ــده اس ــه نش ــزی گفت ــوری چی جمه

افغانســتان بحــث و  منی تواننــد در مــورد نظــام 

تصمیــم بگیرنــد. 

آقــای صدیقــی، همچنــان گفــت کــه قرار بــود زملی  

ــن روزهــا وارد افغانســتان شــود؛  ــل زاد در همی خلی

ــه دلیــل طوالنــی شــدن ایــن دور مذاکــرات،  امــا ب

ســفر او بــه تعویــق افتــاده اســت. 

ایــن درحالــی اســت کــه همیــن اکنــون آقــای 

خلیــل زاد، رسگــرم مذاکــره بــا طالبــان اســت و 

مذاکــرات،  دور  ایــن  پایــان  در  مــی رود  انتظــار 

ــد. آنچــه  ــه میــان آی ــز میــان دو طــرف ب توافقــی نی

کــه تــا کنــون گفتــه می شــود روی آن اختــاف 

وجــود دارد، خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان 

فــوری  خــروج  خواســتار  طالبــان  زیــرا  اســت؛ 

نیروهــای امریکایــی از ایــن کشــور انــد. 

ــا کــم  صدیــق صدیقــی تأکیــد کــرد کــه خــروج و ی

شــدن نیروهــای خارجــی از افغانســتان، وابســته بــه 

رشایــط اســت. 

آقــای صدیقــی همچنــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه 

همــکاری امریــکا بــا افغانســتان بــرای مبــارزه ی 

مشــرک بــا هراس افگنــی ادامــه داشــته باشــد؛ 

و  امریــکا  ملــی  منافــع  هراس افگنــی  زیــرا 

می کنــد. تهدیــد  را  افغانســتان 

بــرای  داخلــه،  و  دفــاع  وزارت هــای  رسپرســتان 

مدیریــت جنــگ کنــدز، پــس از چاشــت روز شــنبه 

)9 ســنبله(، بــه ایــن والیــت ســفر کردنــد. اســکات 

در  ناتــو  نیروهــای  عمومــی  فرمانــده ی  میلــر، 

ــه ی امنیتــی  ــن دو مقــام بلندپای ــز ای افغانســتان نی

کشــور را همراهــی می کنــد.

بــه والیــت  امنیتــی، در حالــی  مقام هــای  ایــن 

ــب )8  ــای جمعه ش ــه از نیمه ه ــد ک ــه  ان ــدز رفت کن

ســنبله( حمــات هراس افگنــان طالــب از چندیــن 

اســتقامت بــر شــهر کنــدز آغــاز شــد و بــه گفتــه ی 

مســؤوالن، بخش هایــی از ایــن شــهر بــه تــرف 

ــت. ــده اس ــان در آم طالب

محمدیوســف ایوبــی، رییــس شــورای والیتــی کندز، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه هنــوز هــم 

و  دارد  ادامــه  درگیــری  شــهر  از  بخش هایــی  در 

بــرق، آب و شــبکه های مخابراتــی خصوصــی قطــع 

اســت.

دســت کم  درگیری هــا،  ایــن  در  او،  گفتــه ی  بــه 

70 غیــر نظامــی زخــم برداشــته  انــد و از جــان 

باخته هــای نظامیــان و غیــر نظامیــان آمــار دقیقــی 

ــت. ــده اس ــه نش ارائ

قطعــه ی  ایوبــی،  آقــای  گفته هــای  اســاس  بــر 

شــاهراه، و ســاختان مدیریــت مبــارزه بــا مــواد 

مخــدر فرماندهــی پولیــس کنــدز از ســوی طالبــان 

تــرف شــده و نزدیــک بــه 10 نفــر از نیروهــای 

قطعــه ی شــاهراه بــه اســارت طالبــان در آمــده  

ــت. اس

از  کشــور  امنیتــی  مقام هــای  حــال،  همیــن  در 

وارد شــدن تلفــات ســنگین بــه طالبــان در ایــن 

ــات  ــاس اطاع ــر اس ــد. ب ــر می دهن ــا خ درگیری ه

اولیــه، بیــش از 30 جنگجــوی طالــب کشــته شــده 

ــای  ــوی نیروه ــروه از س ــن گ ــراد ای ــاری از اف و ش

ــد. ــده ان ــیر ش ــی اس امنیت

ملــی،  دفــاع  وزارت  ســخنگوی  احمــدزی،  روح اللــه 

ــه  ــری، ب ــت خ ــک نشس ــنبله( در ی ــنبه )9 س ــروز ش دی

ــد. ــن کــرده و آن هــا را کــر و کــور خوان ــگاران توهی خرن

را  خــری ای  نشســت  ملــی،  دفــاع  وزارت  ســخنگوی 

ــان  ــروه طالب ــی گ ــه ی تهاجم ــات حمل ــه جزئی ــرای ارائ ب

رســانه های  و  اطاعــات  مرکــز  در  کنــدوز  والیــت  بــر 

در  خرنــگاران  پرســش  بــود،  کــرده  دایــر  حکومــت 

خصــوص چگونگــی وضعیــت بــد امنیتــی، او را عصبانــی 

ــرد. ک

در ایــن نشســت خــری، پرســش یکــی از خرنــگاران ایــن 

بــود: »وضعیــت اکــرث مناطــق افغانســتان شــکننده اســت 

ــدوز  ــابه کن ــوادث مش ــوع ح ــال وق ــا از احت و نگرانی ه

وجــود دارد؛ ایــن حــوادث بــر خــاف حــرف  روزهــای اول 

کاری اســدالله خالــد اســت کــه گفتــه بــود، دشــمن را در 

النه هایــش هــدف قــرار می دهــد، باخــره نتیجهــی ایــن 

حرف هــا چــه شــد و پــان شــا چیســت؟«

در برابــر ایــن پرســش، ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی، ایــن 

گونــه پاســخ داد: »نتیجــه ی حرف هــای خالــد همیــن شــد 

کــه امــروز بــرای دشــمن در کنــج کنــج افغانســتان تلفــات 

ســنگین وارد می شــود. شــا چــرا هــر روز کــور اســتید، 

ــرای  ــر روز ب ــه ه ــنوید ک ــد، منی ش ــتید، منی بینی ــر اس ک

ــنگین وارد  ــات س ــن، تلف ــای هراس افگ ــان و گروه ه طالب

می شــود، آیــا قضــاوت شــا همیــن اســت؟«

در پایــان نشســت خــری، هرچنــد آقــای احمــدزی از 

خرنــگاران عذرخواهــی کــرد؛ امــا شــاری از خرنــگاران 

کابــل، بــه ایــن عذرخواهــی بســنده نکــرده و پاســخ او را 

ــگاران دانســتند. ــه جامعــه ی خرن ــن ب توهی

می گویــد  خرنــگاران  از  یکــی  رسوش،  عبدالجلیــل 

ــگاران  ــا خرن ــی ب ــاع مل ــخنگوی وزارت دف ــار س ــه رفت ک

ــار اســت کــه او رفتارهــای  ــن ب ــز اســت و چندی تحقیرآمی

تحقیرآمیــز خــود را تکــرار می کنــد. رسوش، از مســؤوالن 

ــت  ــخنگویان حکوم ــده از س ــد، آن ع ــل می خواه ذی دخ

ــه و از ســمت  ــگاران توهیــن می کننــد، تنبی ــه خرن کــه ب

ــوند. ــار ش ــخنگویی برکن س

جــواد تیمــوری، یکــی دیگــر از خرنــگاران افــزود کــه 

ــونت ها  ــردگی خش ــی و گس ــت جنگ ــه وضعی ــه ب ــا توج ب

ــات را  ــت اطاع ــخنگویان حکوم ــد س ــتان، بای در افغانس

ــه در  ــی  ک ــا کوتاهی های ــازند؛ ام ــک س ــانه ها رشی ــا رس ب

امــر جلوگیــری از ایــن حمله هــا وجــود دارد، ســخنگویان 

حکومــت بــرای کتــان ضعــف  شــان بــه توهیــن و تحقیــر 

می آورنــد. روی 

برابــر  در  خرنــگاران،  از  یکــی  صالح اوغلــو،  عصمــت 

توهیــن ســخنگوی وزارت دفــاع واکنــش نشــان داده و 

ــگاران  ــر خرن ــنام در براب ــر و دش ــه تحقی ــرد ک ــد ک تأکی

مــردود و غیرقابــل قبــول اســت. او، توهیــن روح اللــه 

رســانه ها  خانــواده ی  بــه  بــزرگ  اشــتباه  را  احمــدزی 

دانســته و از نهادهــای مربوطــه خواســت کــه در روشــنایی 

قانــون بایــد مــورد پی گــرد همه جانبــه قــرار گیــرد.

خرنــگاران،  مصؤونیــت  کمیتــه ی  حــال،  همیــن  در 

توهین آمیــز  رفتــار  همه جانبــه ی  بررســی  خواســتار 

ســخنگوی وزارت دفــاع ملــی شــد. صدیق اللــه توحیــدی، 

مســؤول دادخواهــی کمیتــه ی مصؤونیــت خرنــگاران، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: »ســخنگویان وظیفــه ی 

اطاعــی رســانی را دارنــد. ســخنگویان وظیفــه دارنــد کــه 

ــانند.  ــگاران برس ــه خرن ــود را ب ــمی خ ــاد رس ــع نه مواض

چــه ســخنگویان و چــه مســؤوالن حکومتــی، حــق اهانــت 

و توهیــن بــه هیــچ کســی را ندارنــد و در قوانیــن نافــذه ی 

کشــور اهانــت جــرم توصیــف شــده اســت.«

ــز  ــار توهین آمی ــأ له ی رفت ــه مس ــت ک ــدی گف ــای توحی آق

ــرد  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــی م ــاع مل ــخنگوی وزارت دف س

کــه آیــا ایــن برخــورد اهانت بــار بــوده اســت یاخیــر. 

خرنگارانــی  از  عــده  آن  کــرد،  تأکیــد  همچنــان  او 

بــه  را  اســتند، می تواننــد شــکایت  شــان  عــارض  کــه 

کمیســیون بررســی تخطی هــای رســانه ای ثبــت کننــد 

ــود. ــی ش ــأله بررس ــن مس ــا ای ت

ــه  ــت ک ــاری نیس ــن ب ــی، اولی ــاع مل ــخنگوی وزارت دف س

انجــام می دهــد؛  را  توهین آمیــز  رفتــار  بــا خرنــگاران 

بلکــه پیــش از ایــن نیــز، تعــدادی از خرنــگاران از رفتــار 

ــد.  ــرده بودن ــاد ک ــن وزارت، انتق ــخنگوی ای ــت س نادرس

ــی،  ــی، نرت رحیم ــاع مل ــخنگوی وزارت دف ــار س در کن

ســخنگوی وزارت داخلــه نیــز بارهــا از دادن اطاعــات 

ــال حــوادث  ــه دنب ــد. ب ــگاران خــودداری می کن ــه خرن ب

کابــل  صبــح  روزنامــه ی  کابــل،  در  تروریســتی  اخیــر 

چندیــن بــار در جهــت دریافــت اطاعــات بــه ســخنگوی 

ــاد  ــن نه ــخنگوی ای ــا س ــت؛ ام ــاس گرف ــه مت وزارت داخل

هیچ گونــه پاســخی را ارائــه نکــرد.

ــا 1« را  ــان دری ــه تازگــی نفت کــش »آدری ــاالت متحــده، ب ای

ــت،  ــران اس ــام ای ــت خ ــکه نف ــون بش ــل 2.1 میلی ــه حام ک

تحریــم کــرده و وزارت خارجــه ی امریــکا نیــز ادعــا کــرده کــه 

ــه ســوی ســوریه در حرکــت اســت. ــن نفت کــش ب ای

ــاالت  ــه ی ای ــه وزارت مالی ــت ک ــزارش داده اس ــوز، گ یورونی

ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــنبله(، اع ــب )8 س ــده، جمعه ش متح

ــوریه  ــه س ــت ب ــل نف ــل حم ــه دلی ــران، ب ــش ای ــن نفت ک ای

ــت  ــز، در فهرس ــش نی ــن نفت ک ــان ای ــده و کاپیت ــم ش تحری

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــده ق ــراد تحریم ش اف

ســیگال مندلکــر، معــاون وزیــر مالیــه ی ایــاالت متحــده در 

ــتی  ــت: »کش ــه اس ــی، گفت ــات مال ــزم و اطاع ــور تروری ام

آدریــان دریــا 1، ســپاه پاســداران جمهــوری اســامی ایــران 

را قــادر می ســازد کــه حجــم زیــادی از نفــت را حمــل 

و نقــل کنــد. آن هــا تــاش دارنــد کــه بــا پنهــان کــردن 

موضــوع و فــروش غیرقانونــی ایــن نفــت بــرای فعالیت هــای 

ــی الزم را  ــع مال ــزم، مناب ــج تروری ــم و تروی ــه ی رژی بدخواهان

ــد.« ــن کنن تأمی

او هشــدار داده اســت، هــر فــردی کــه بــه ایــن کشــتی 

کمــک کنــد، در معــرض تحریــم قــرار خواهــد گرفــت.

ــان  ــار، کاپیت ــش کوم ــده، آخیل ــاالت متح ــه ی ای وزارت مالی

ایــن نفت کــش را در فهرســت افــراد مــورد تحریــم قــرار 

داده و ایــن نفت کــش را نیــز بــر اســاس یــک دســتورالعمل 

اجرایــی، جــزو دارایی هــای مسدودشــده قــرار داده اســت.
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ساره ترگان

طالبان، خواهرم را به خاطر 
جرم ناکرده ی من بردند

ــان هــر چــه می خواســتند و دل شــان  ــود؛ طالب »عجیــب ب

بــود انجــام می دادنــد، هیــچ کســی هــم نبــود تــا از آن هــا 

بــاز خواســت کنــد و آن هــا را موأخــذه کنــد. مــا می گفتیــم 

ــن کــه  ــدون ای ــدی اســتند و ب ــب آدم هــای ب ــازان طال رسب

ــای  ــا کاره ــم آن ه ــد، دور از چش ــان بدانن ــای ش فرمانده ه

بــد شــان را انجــام می دهنــد؛ امــا ایــن طــور نبــود و خــود 

ــازان شــان ســنگ دل تر بودنــد  فرمانده هــای طالــب از رسب

ــد.« و هــر کاری را کــه دوســت داشــتند، انجــام می دادن

منصــور کــه هــم اکنــون ســاکن شــهر بغــان اســت، در زمان 

طالبــان نیــز در همیــن شــهر بــود و هیــچ گاه حــارض نشــد 

ــد. از  ــرک کن ــه اش را ت ــهر و خان ــب، ش ــدن طال ــا آم ــه ب ک

دورانــی کــه طالبــان بــه شــهر شــان آمدنــد، خاطــرات تلــخ 

ــرت  ــه نف ــت ک ــوم اس ــش معل ــیاری دارد و در حرف های بس

شــدیدی از ایــن گــروه و از زندگــی در آن ســال های ســیاه 

دارد. مــن از منصــور خواســتم کــه یکــی از آن خاطــرات 

ــش  ــردن آن برای ــو ک ــم بازگ ــه می دان ــن ک ــا ای ــش را ب تلخ

ســخت اســت، بــرای مــان قصــه کنــد تــا بیشــر بــه قســاوت 

قلــب ایــن گــروه پــی بریــم.

از  یــک  هــر  بــرای  ســال ها  »آن  می گویــد:  منصــور 

ــود و هم اکنــون  خانواده هــای بغانــی ســال های ســختی ب

ــه از  ــرد ک ــدا ک ــواده ای را پی ــان خان ــوان در بغ ــم منی ت ه

دســت طالبــان زخمــی بــر دل نداشــته باشــد و ایــن گــروه 

لعنتــی در آن ســال ها هــم بــر دل مــن و خانــواده ام زخمــی 

گذاشــت کــه تــا هنــوز  خــوب نشــده اســت؛ چــون هیــچ گاه 

ــم.« ــوش کن ــرم را فرام ــودن خواه ــم داغ نب منی توان

منصــور، در یــک عــر خزانــی، زمانــی کــه همــراه بــا 

بایســکل خــود از رس کار بــه طــرف خانــه می آمــد، بــا 

رســیدن بــه دروازه ی  خانــه ی  شــان دیــد کــه رسبــازان 

طالــب جلــو خانــه ی آن هــا ایســتاده انــد و می خواهنــد بــا 

زور وارد حویلــی شــوند. منصــور جلوتــر مــی رود تــا بفهمــد 

گــپ از چــه قــرار اســت و چــرا ایــن رسبــازان طالــب بــا ایــن 

ــوند. ــا ش ــی آن ه ــل حویل ــد داخ ــم دارن ــونت تصمی خش

ــه محــض  ــی کــه نزدیــک شــدم، ب ــد: »زمان منصــور می گوی

ــه  ــرا ک ــن و م ــرف م ــد، ط ــب آمدن ــراد طال ــن اف ــدن م دی

بایســکلم در دســتم بــود، قیــد کردنــد و دســتانم را بــا یکــی 

از دســتال هایی کــه داشــتند، بســته کردنــد و از خــود 

ــت و  ــوان اس ــان ج ــود ه ــن خ ــه ای ــیدند ک ــان می پرس ش

بــه قیافــه اش می خــورد. او هانــی اســت کــه امــروز صبــح 

یکــی از مــا را کشــته اســت و حتــا حــاال هــم در خانــه اش 

ــگ دارد.« تفن

ــاد می کنــد کــه او امــروز صبــح  منصــور هــر چــه داد و فری

در دکانــی کــه شــاگرد اســت، بــوده و حتــا اســتادش 

شــاهد اســت؛ طالبــان قبــول منی کننــد و در هــان زمــان 

خواهــرش کــه پشــت دروازه ی حویلــی بــوده بــا شــنیدن رس 

ــرادرش  ــه ب ــد ب ــا بتوان ــد ت ــرون می آی ــرادرش بی و صــدای  ب

کمــک کنــد.

ــش  ــود در صدای ــوم ب ــه معل ــمی ک ــا خش ــر ب ــور دیگ منص

ــچ  ــرم هی ــد: »ای کاش خواه ــه می ده ــد، ادام ــوج می زن م

ــان  ــن را طالب ــه م ــت ک ــد و می گذاش ــرون منی آم ــت بی وق

ــا دیــدن خواهــر  ــا بُکشــند. طالبــان ب ــد و حت ــا خــود برن ب

جوانــم چشــان شــان بــرق زد و مــن کــه بــا دســتان بســته و 

روی زمیــن زیــر پــای طالبــان افتــاده بــودم، کاری از دســتم 

بــر منی آمــد و یــک رسبــاز طالــب خواهــرم را محکــم گرفــت 

ــه آن  و در هــان وقــت بــود کــه فرمانــده ی آن گــروه نیــز ب

ــه ای  ــد دقیق ــرم چن ــدن خواه ــا دی ــد و ب ــه ش ــع اضاف جم

حرف هایــی بیــن هــم رد و بــدل کردنــد کــه مــن مــن 

ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــب ب ــده ی طال ــد آن فرمان ــدم و بع نفهمی

ــم را  ــراد او را کشــته ام حــاال خواهــر جوان چــون یکــی از اف

ــکاح  ــرادرش ن ــه ب ــرد و ب ــاز می ب ــون آن رسب ــر خ ــه خاط ب

می کنــد.«

بــا  ایــن جملــه  ، طالبــان خواهــر منصــور را  بــا گفــن 

خــود می برنــد و طبــق گفته هــای منصــور تــا حــاال کــه 

ــری  ــچ خ ــذرد، هی ــه می گ ــت از آن قضی ــال اس ــی س خیل

ــر  ــه خاط ــر ب ــودن خواه ــن داغ نب ــدارد و ای ــرش ن از خواه

ــش  ــر دل ــاال ب ــا ح ــده، ت ــب نش ــز او مرتک ــه هرگ ــی ک جرم

کــه  کنــد  فرامــوش  منی توانــد  و  می کنــد  ســنگینی 

ــا  ــان چه ه ــواده اش در بغ ــا او و خان ــال ها ب ــان آن س طالب

ــد. ــه نکردن ک

پی نوشــت: مطالــب درج شــده در ایــن ســتون، برگرفتــه 

ــود  ــی خ ــمتی از زندگ ــه قس ــت ک ــی اس ــای مردم از قصه ه

گذرانده  انــد  افغانســتان  در  طالبــان  ســلطه ی  زیــر  را 

و خاطــرات  شــان را بــا روزنامــه ی صبــح کابــل رشیــک 

کرده  انــد. خاطــرات  تــان را از طریــق ایمیــل و یــا صفحــه ی 

ــد.  ــک کنی ــا رشی ــا م ــل ب ــح کاب ــه ی صب ــوک روزنام فیس ب

ــان  ــرات  ت ــر خاط ــا و ن ــت ش ــظ هوی ــه حف ــد ب ــا متعه م

ــتیم. اس

حکومــت داری  کــه  نظام منــد  مالــک  و  کشــورها  در 

وابســته بــه قانــون و سیســتم اســت، نقــش و جایــگاه 

ــا  ــردی، ]ت ــای ف ــتگی ها و تفاوت ه ــود برجس ــا وج ــراد، ب اف

ــِت  ــت و حاکمی ــو اس ــام همس ــررات و نظ ــا مق ــدودی[ ب ح

نهادهــا، فرصــِت جــوالن بســیاری بــه مســؤولین منی دهــد 

تــا جایــگاه عنــِر ســلیقه بــه صــورت چشــم گیر در اداره ی 

ــد. ــا نکن ــور ارتق ام

ــی  ــدر کاف ــه ق ــوز ب ــام هن ــون و نظ ــه قان ــورهایی ک در کش

افــراد،  شــخصِت  و  ســلیقه   نیســت،  تعییــن  و  اســتوار 

از  افغانســتان   می کنــد.  پیــدا  اهمیــت  و  برجســتگی 

از  نهادهــا و سیســتم ها، هنــوز  اســت کــه  کشــورهایی 

ــگاه و شــخصیت حقوقــی و اداری محکمــی برخــوردار  جای

نیســتند کــه در برابــر ســلیقه گرایی و نفــوذ سیاســی بیــرون 

از نهــاد، مقاومــِت مؤثــر و مناســبی داشــته باشــد. بــه طــور 

مثــال؛ ایــن وضعیــت بــه رییســان جمهــور مــا زمینــه ی آن 

ــر و در کار  ــوای دیگ ــور ق ــا در ام ــت ت ــرده اس ــم ک را فراه

کمیســیون ها و نهادهــای مســتقل، دخالــت کننــد و در 

ــند!  ــلیقه باش ــال س ــدد اع ص

 دنیــای سیاســت و مدیریــت؛ امــا دنیــای پرتاطمــی اســت. 

ــار  ــد در کن ــر، بای ــد دیگ ــر ارش ــر مدی ــا ه ــور ی رییس جمه

مصالــح عمومــی و منافــع ملــی، توقعــات مــردم و خواســِت 

احــزاب و جریان هــای دیگــر را نیــز در تصمیم گیری هــا 

ــن  ــر ای ــود، در براب ــر الزم ش ــد و اگ ــته باش ــر داش ــد نظ م

خواســت ها، گاهــی از موضــع خــودش کوتــاه بیایــد و 

بــه خاطــر منافــع عامــه و بــرای پیش گیــری از »خــراب 

شــدن وضعیــت«، انعطاف پذیــری بیشــری داشــته باشــد. 

بــه  غنــی،  رییس جمهــور  کــه  می دهــد  نشــان  قرائــن 

لحــاظ روش مدیریتــی، از آن دســته افــرادی اســت کــه از 

ــد و  ــت«، منی ترس ــردِن وضعی ــراب ک ــدن« و »خ ــراب ش »خ

بــه مصلحت هــای رضوری بــه آســانی تــن منی دهــد. بــرای 

روشــن تر شــدِن مدعــا، در ایــن نوشــته بــه برخــی از چنیــن 

مــوارد و مثال هایــی اشــاره می شــود:

امضای پیامن امنیتی با امریکا

قراردادهــای گوناگــون بــه شــمول قــرارداد امنیتــی بــا 

کشــورهای دیگــر، یکــی از نیازهــای مهــم مدیریِت کشــورها 

در جهــان امــروز اســت. هیــچ کشــوری در دنیــا نیســت کــه 

بــا مالــک دیگــر قراردادهــای تجــاری، سیاســی، نظامــی 

و فرهنگــی نداشــته باشــد. تاریــخ رســمی افغانســتان؛ 

امــا بــه برخــی از ایــن قراردادهــای سیاســی و نظامــی بــه 

ــز« و  ــورد »تحقیرآمی ــس برخ ــتعار انگلی ــان اس ــژه در زم وی

حیثیتــی داشــته و امضــای آن را نشــانه ای از مــزدوری و 

وطن فروشــی قلمــداد کــرده اســت. معاهــده ی »گندمــک« 

قــرار دادهــا  ایــن  از مشــهورتریِن  قــرارداد »دیورنــد«،  و 

اســتند کــه نــگاه مــردم افغانســتان بــه آن هــا منفــی اســت. 

رییس جمهــور کــرزی، در دوران زمــام داری خــود، هرچنــد 

بــرای بســن پیــان امنیتــی بــا امریــکا شــاید خواســته ها 

ــردم  ــاوت م ــا قض ــت؛ ام ــم داش ــری ه ــای دیگ و دیدگاه ه

ــی  ــل مهم ــی از عوام ــاید یک ــی« ش ــاره ی »وطن فروش در ب

بــود کــه حامدکــرزی، در بســن قــرارداد امنیتــی بــا امریــکا 

ــد  ــرد. هرچن ــی ک ــانه خال ــام ش ــل و رسانج ــد تعل ــا آن ح ت

ــه امضــای  متــام نامــزدان ریاســت جمهوری در آن زمــان، ب

ــی  ــا وقت ــد؛ ام ــکا وعــده داده بودن ــا امری ــی ب پیــان امنیت

کــه داکرغنــی رییس جمهــور شــد، در نخســتین قــدم،  

قــرارداد امنیتــی بــا امریــکا را بــه وســیله ی مشــاور امنیــت 

ــی  ــوع »بدنام ــه موض ــاند و ب ــا رس ــه امض ــش ب ــی خوی مل

ــداد. ــت ن تاریخــی« اهمی

تقابل با حامدکرزی

کتاب هــای  در  خــرم  کریــم  هــم  و  داکراســپنتا  هــم 

ــرزی،  ــه حامدک ــد ک ــرده  ان ــادآوری ک ــش، ی ــرات خوی خاط

ــت تکت هــای  ــات 2014، در تیم ســازی و مدیری در انتخاب

انتخاباتــی عاقه منــد بــود و بــه صــورت جــدی از تیــم 

حایــت  ایــن  می کــرد.  حایــت  غنــی  محمــدارشف 

ــده شــدن داکــر غنــی هــم شــد،  ــغ کــه باعــث برن بی دری

ــی،  ــور غن ــه رییس جمه ــود ک ــرده ب ــا ک ــان را ایج ــن گ ای

تــا آخــر دوران ریاســت جمهوری اش، مدیــون و مرهــون 

حامدکــرزی خواهــد بــود و ســلیقه و مشــوره ی او را، در 

نحــوه ی مدیریــت کشــور اهمیــت خواهــد داد؛ امــا چنیــن 

نشــد. نخســتین کســی کــه رییس جمهــور غنــی بعــد 

ــود.  ــرزی ب ــاد، حامدک ــا او در افت ــیدن ب ــدرت رس ــه ق از ب

رییس جمهــور غنــی، افــراد نزدیــک بــه حامــد کــرزی را 

ــیه ی  ــورد دوس ــا در م ــار زد و حت ــدرت کن ــت از ق ــه رسع ب

کابل بانــک و شــهرک عینــو مینــه در کندهــار و مســایل 

دیگــر - کــه گفتــه می شــد بــه نحــوی بــا خانــواده ی کــرزی 

ارتبــاط داشــت- دســتور تحقیــق و بررســی داد و بــرای 

همیشــه کــرزی را از خــود دور کــرد.

رویارویی با داکرت عبدالله عبدالله

داکــر عبداللــه عبداللــه، طبــق توافق نامــه ی حکومــت 

ــزرگ از  ــری ب ــک انعطاف پذی ــودش ی ــه خ ــی ک ــدت مل وح

ــت  ــد، در مدیری ــاه درص ــود، پنج ــه ب ــر عبدالل ــوی داک س

امــا در عمــل  قــدرت و تقســیم قــدرت ســهم داشــت؛ 

ــت  ــم در حکوم ــد ه ــاید 20 درص ــه، ش ــرای داکرعبدالل ب

داکرعبداللــه،  نرســید.  واقعــی  ســهم  ملــی  وحــدت 

نثــار حکومــت  بــه فحش هــا و دشــنام هایی کــه  فقــط 

وحــدت ملــی می شــد، ســهم برابــر و یــا حتــا بیشــر از 

داکــر غنــی داشــت؛ امــا بــه ســلیقه و امتیــازات او در 

ــد.  ــا داده نش ــدازه ی الزم به ــه ان ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم

ــا بســیاری از تصامیــم غنــی -بــه ویــژه در  داکرعبداللــه، ب

اســتخدام های کان- مخالــف بــود؛ امــا بــا وجــود مخالفــت 

او، رییس جمهــور غنــی، از خرابــی وضعیــت و مخالفــت 

داکرعبداللــه نرســید و بــه امضایــی کــه در پــای قــرارداد 

حکومــت وحــدت ملــی کــرده بــود، نیــز اهمیــت نــداد. اگــر 

ــام  ــود و ج ــال نب ــج س ــن پن ــه در ای ــاف داکرعبدالل انعط

زهــر صــر و بردبــاری ننوشــیده بــود، احتــال داشــت کــه 

وضعیــت کامــا خــراب و از کنــرل خــارج شــود؛ امــا داکــر 

غنــی از خــراب شــدن وضعیــت نرســید و بــه سیاســتی کــه 

خــودش آن را می خواســت، تــا آخــر ادامــه داد.

غوغای بلخ و عطامحمد نور 

ــوان بخشــی از  ــه عن ــور ]ب ــخ عطامحمــد ن ــدر بل ــی مقت وال

قــرارداد حکومــت وحــدت ملــی[ کــه فــرد قدرت منــدی 

در شــال بــه حســاب می آمــد، رییس جمهــور غنــی در 

صــدد عــزل و برکنــاری او برآمــد. برکنــاری او، از یــک طــرف 

ــط  ــب دیگــر، روی رواب ــخ و شــال و از جان روی امنیــت بل

ــد  ــا بع ــت؛ ام ــر داش ــه تأثی ــس اجرائی ــور و ریی رییس جمه

از بــازی مــوش و پشــک، رسانجــام عطامحمــد نــور برکنــار 

ــن  ــه زد. غنــی در ای ــه جــای او تکی شــد و کــِس دیگــری ب

مــورد نیــز نــه از خراب تــر شــدن امنیــت بلــخ ترســید و نــه 

ــت  ــور و مخالف ــای ن ــی« آق ــور میلیون ــای »حض ــم از ادع ه

داکــر عبداللــه )کــه در آخــر بــه موافقــت او انجامیــد(، خــم 

بــه ابــرو آورد.

برخورد با جرنال دوســتم و نظام الدین قیصاری

دور  در  غنــی  رییس جمهــور  آمــدن  بــاال  شــک،  بــدون 

بســیاری  حــدود  تــا  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  اول 

بــه رأی جرال دوســتم و حایــت مــردم اوزبیــک تعلــق 

ــل،  ــال های قب ــه در س ــی، البت ــور غن ــت. رییس جمه داش

انتخابــات  امــا  زده؛  علیــه جرال دوســتم ســخن  بارهــا 

ریاســت جمهوری، آن هــا را در یــک تکــت و یــک مســیر 

دوســتی  ایــن  کــه  می رفــت  انتظــار  بــود.  داده  قــرار 

پیــدا  ادامــه  ریاســت جمهوری  دوران  آخــر  تــا  حداقــل 

جرال دوســتم،  بــا  احمدایشــجی  جنجــال  کــه  کنــد 

بهانــه ای بــه دســت رییس جمهــور غنــی داد تــا معــاون 

اول خــود را در قــدم اول بــه تبعیــد خودخواســته بــه ترکیــه 

ــام  ــل و رسانج ــی در کاب ــس خانگ ــورت حب ــه ص ــدا ب و بع

معــاون  جرال دوســتم،  رانــدن  کنــد.  جوزجــان  راهــی 

بــرای  می توانســت  کــه  بــود  مســاله ای  رییس جمهــور، 

کشــور بــه حیــث یــک خطــر جــدی تلقــی شــود؛ امــا 

رییس جمهــور، ایــن ریســک را بــه ســادگی پذیرفــت و 

ــزل  ــت جمهوری ع ــت ریاس ــا از معاونی ــتم، عم جرال دوس

شــد. گفتــه می شــود کــه حامیــان بین املللــی افغانســتان 

نیــز در مــورد دوســیه ی جرال دوســتم، حساســیت های 

خاصــی داشــتند و بــه مانــدن او در قــدرت راضــی نبودنــد؛ 

ــه  ــؤولیت را ب ــه مس ــود ک ــی ب ــور غن ــن رییس جمه ــا ای ام

ــه،  ــه ترکی ــد جرال دوســتم ب ــان تبعی ــت. در زم عهــده گرف

نظام الدیــن قیصــاری، فرمانــده و همــه کاره ی »جنبــش 

ــی او از  ــی های او و ناراحت ــود. رسکش ــاب ب ــی«، در فاری مل

وضعیــت جرال دوســتم، باعــث شــد کــه دســتورهای کابــل 

را بــه چالــش بکشــد و همــکاری الزم بــا حکومــت مرکــزی 

ــرد  ــر ک ــم خط ــی، بازه ــور غن ــد. رییس جمه ــته باش نداش

و او را بــا ارســال کوماندوهــا از میمنــه بازداشــت کــرد و 

ــث  ــت باع ــز می توانس ــتگیری او نی ــد. دس ــدان افگن ــه زن ب

شــورش اوزبیک هــا در شــال و رشــد توانایــی طالبــان در 

ــور،  ــا رییــس جمه ــل شــود؛ ام ــاب و  جوزجــان و رسپ فاری

ایــن احتــاالت را نادیــده گرفــت و قیصــاری را در وضعیــت 

ــل آورد. ــه کاب ــب ب نامناس

از ظاهــر قدیر تا فوزیه کوفی و ماتره خیل

ــد؛  ــی، مانن ــس قبل ــد مجل ــدگان قدرت من ــی از مناین برخ

ظاهــر قدیــر، هایــون هایــون، فوزیــه کوفــی، اللــی 

حمیــدزی و ماتره خیــل کــه در میــان مــردم نیــز جایــگاه و 

قــدرت و مکنتــی داشــتند، در انتخابــات پارملانی کشــور رد 

صاحیــت شــدند. هرچنــد در ظاهــر، مســؤولیت بــه دوش 

کمیســیون شــکایات انتخاباتــی انداختــه شــد؛ امــا واقعیــت 

ایــن اســت کــه تصامیــم کمیســیون شــکایات، بــر اســاس 

ــود  ــاذ می ش ــت اتخ ــی حکوم ــات امنیت ــای مقام گزارش ه

کــه در نتیجــه، نقــش حکومــت و رییس جمهــور را در رد 

صاحیــت ایــن افــراد منی تــوان پنهــان کــرد. اگــر کســانی 

مثــل ظاهــر قدیــر، هایــون هایــون یــا اللــی حمیــد 

ــات کنونــی  ــد، در انتخاب زی، در تیــم رییــس جمهــور بودن

می توانســت تــا حــدود بســیاری بــه منفعــت رییس جمهــور 

ــه هــر دلیلــی، ایــن ریســک را  باشــد؛ امــا رییس جمهــور ب

ــان گذشــت. ــا آن پذیرفــت و از خیــر همــکاری ب

کشــمکش با وزیر انرژی و آب

علی احمــد عثانــی، وزیــر انــرژی و آب، از نشــانی ریاســت 

ــه  ــی ک ــا زمان ــای او، ت ــود و بق ــده ب ــه وزارت آم ــه ب اجرائی

داکرعبداللــه موافــق می بــود، بــر اســاس توافق نامــه ی 

بــا  امــا  رییس جمهــور؛  بــود.  ملــی  وحــدت  حکومــت 

ــرد و  ــدا ک ــکل پی ــاق کاری او مش ــت و اخ ــوه ی مدیری نح

ــان  ــا را چن ــه، فض ــت اجرائی ــای ریاس ــم مخالفت ه ــه رغ ب

نامســاعد کــرد کــه منجــر بــه اســتعفا و برکنــاری وزیــر 

ــا وزارت خارجــه و  شــد. کشــمکش های ریاســت جمهوری ب

برخــی وزرای دیگــری کــه ســعی کردنــد بــا حفــظ اســتقال 

قانونــی،  مدیریــت کننــد، نیــز شــاهد همیــن مســأله اســت.

حضور جوانان و زنان

حکومت هــای افغانســتان، تقریبــا همیشــه متهــم بــوده 

انــد کــه بــه انــدازه ی کافــی بــرای رشــد جوانــان و زنــان در 

نهادهــای دولتــی تــاش و تعهــد ندارنــد. از جانــب دیگــر، 

بحــث تجربــه ی  کاری و کفایــت، پیوســته مطــرح بــوده 

ــی  ــان، صاحیــت و توانای ــان و زن ــن جوان ــا ای اســت کــه آی

کافــی  تجربــه ی  بــدون  را  دولتــی  مهــم  ادارات  در  کار 

ــان  ــر، جوان ــال آخ ــک س ــا در ی ــور؛ ام ــد؟ رییس جمه دارن

ــته  ــی گاش ــم دولت ــغل های مه ــیاری را در ش ــان بس و زن

ــا  ــد ت ــه بگیری ــی وزارت داخل ــد امنیت ــن ارش ــت. از معی اس

ــفیر  ــد و س ــل متح ــازمان مل ــتان در س ــده ی افغانس مناین

افغانســتان در امریــکا تــا رییــس اداره ی امــور و رییــس 

ارگان هــای محــل و معیــن آموزشــی وزارت دفــاع تــا معیــن 

نصــاب تعلیمــی و تربیــه معلــم و زارت معــارف و زنــان و 

ــد ورود و  ــی. هرچن ــد دولت ــات بلن ــر در مقام ــان دیگ جوان

ــو  ــر نیک ــی، ام ــای دولت ــان در مقام ه ــان و جوان ــور زن حض

ــورت  ــه ص ــان ب ــان و زن ــت. ورود جوان ــندی اس ــل پس و قاب

ــس  ــر ریی ــت و اگ ــک اس ــک ریس ــال ی ــه هرح ــرده ب گس

ــا  ــان ب ــعت ورود زن ــت و وس ــاید رسع ــود، ش ــری می ب دیگ

ــود. ــه منی ب ــن پیان ــا ای ــه، ت ــه تجرب ــه ب توج

نتیجه

ــردی  ــاظ ف ــه لح ــردن، ب ــک پذیری و خطرک ــد ریس هرچن

امــا  باشــد؛  مهمــی  رضورت  گاهــی  شــاید  کاری،  یــا 

باشــد،  مهم تــر  شــخصی  مقــام  و  مســؤولیت  هرقــدر 

نظرگرفــن  و در  کــردِن تصامیــم  بررســی  و  ســجنیدن 

پیــدا  بیشــر  اهمیــت  عامــه،  منافــع  و  علیــا  مصالــح 

می کنــد. ایــن ســوال کــه آیــا شکســن شــاِخ زورمنــدان 

همیشــه درســت اســت یــا نیســت؟ ســوال مهمــی اســت. 

بایــد »فقــط یــک  درســت اســت کــه در یــک کشــور 

قــدرت مــروع« موجــود باشــد و ایــن مســأله بــرای نظــم 

عمومــی مهــم و مفیــد اســت؛ امــا گاهــی الزم اســت کــه 

ــی  ــع مل ــظ مناف ــر حف ــه خاط ــدان ب ــی قدرت من ــا برخ ب

ــورد  ــری برخ ــی بیش ــری و مصلحت اندیش ــا انعطاف پذی ب

شــود. در مدیریــت کشــور، مهــم نیســت کــه »جزایــر 

ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــد؛ مه ــا نباش ــد ی ــدد باش ــدرت« متع ق

حاکمیــت  و  ملــی  منافــع  حســب  بــر  مملکــت  امــور 

نیــاز  مصلحت پذیــری  کــه  جایــی  شــود.  اداره  قانــون 

کــه  جایــی  و  اســت  عقانــی  مصلحت پذیــری  باشــد، 

ــه  ــد ک ــی نباش ــاید منطق ــت. ش ــد جدی ــت الزم باش جدی

هرشــاخ داری بایــد »شــاخش شکســته شــود«، مهــم ایــن 

ــاخ  ــاخ دار و بی ش ــد و از ش ــم باش ــون حاک ــه قان ــت ک اس

بــرای بهبــود نظــم، حاکمیــت قانــون و تحکیــم پایه هــای 

ــود.  ــه ش ــک گرفت ــت، کم دول

قصه ی شاخ ها و شاخ دارها
نبی ساقی

)مردی که به »خراب شدن« بها منی دهد(


