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چهار شنبه، 29 عقرب 1398 | سال اول |

تیرتهای مهم

زینــب »نــام مســتعار«، دخــری اســت کــه وقتــی در شــکم مادر 

اســت، پــدر و مــادرش در انتظــار پــر نشســته انــد. او، ششــمین 

ــر آب  ــدر و مــادرش را نقــش ب ــواده اســت کــه آرزوی پ دخــر خان

می کنــد. از آن جــا کــه پــدر و مــادر زینــب، منتظــر پــر اســتند، 

ــی  ــت جنس ــا واقعی ــد ب ــد، منی توانن ــا می آی ــه دنی ــب ب ــی زین وقت

زینــب کنــار بیاینــد. بــرای همســایه ها شــیرینی توزیــع می کننــد 

ــک  ــن کوچ ــه ت ــه ب ــاس پران ــد؛ لب ــده ان ــر ش ــب پ ــه صاح ک

ــد. ــش می خرن ــه برای ــای پران ــد و بازیچه ه ــب می کنن زین

ــا  ــود؛ ام ــزرگ می ش ــرش ب ــر دیگ ــج خواه ــار پن ــب در کن زین

ــه  ــب پران ــرود، او را در مکت ــب ب ــه مکت ــرار اســت ب ــه ق ــی ک وقت

ثبــت نــام می کنــد. زینــب کــه نــام پرانــه دارد و از کودکــی 

ســعی کــرده انــد بــا خــوی پرانــه بــزرگ شــود، مکتــب را در کنــار 

ــه  ــود، ب ــغ می ش ــه بال ــی ک ــد. او زمان ــر رشوع می کن ــران دیگ پ

ــادرش... ــان م فرم
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اول  معــاون  دوســتم،  عبدالرشــید 

دســته ی  ارشــد  عضــو  و  ریاســت جمهوری 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، هشــدار می دهد 

کــه اگــر بــار دیگــر نیروهــای امنیتــی بــر مــردم 

ــود، از دوران  ــت موج ــد، وضعی ــاری کنن گلوله ب

داکــر نجیــب هــم، بدتــر خواهــد شــد.

ــمول  ــه ش ــی ب ــای سیاس ــاری از چهره ه ش

 28( سه شــنبه  روز  محمدمحقــق،  حاجــی 

عقــرب(، بــه منظــور دیــدار بــا عبدالرشــید 

دوســتم، بــه والیــت جوزجــان رفتنــد.

ــر  ــا تأکیــد ب ــدار، آقــای دوســتم ب در ایــن دی

اعضــای  از  انتخابــات،  در  شــفافیت  تأمیــن 

ــت  ــی خواس ــات و همگرای ــته ی ثب ــری دس ره

ــتم  ــای دوس ــد. آق ــاع کنن ــردم دف ــه از آرای م ک

بــه رصاحــت بیــان کــرد، در مناطــق شــال 

ــن  ــژه، مناطقــی کــه او کمپای ــه وی افغانســتان ب

کــرده، اگــر یــک رأی تقلبــی پیــدا شــود، متامــی 

آرای مربــوط بــه او را تقلبــی حســاب کننــد، در 

غیــر ایــن صــورت، بایــد آرای پــاک از ناپــاک 

ــود. ــدا ش ج

او نسبت به برخورد دسته ی ...

وزارت مالیــه، از رشــد 1.3 درصــدی وضعیــت اقتصــادی 

افغانســتان، در جریــان ســال جــاری مالــی خــر می دهــد.

نــر  بــا  عقــرب(   28( سه شــنبه  روز  وزارت،  ایــن 

ــتان  ــادی افغانس ــد اقتص ــه رش ــت ک ــه اس ــه ای گفت اعالمی

ــال  ــود و در س ــیده ب ــد رس ــه 2.7 درص ــال 1397 ب در س

جــاری، ایــن رقــم بــه 3 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

ــا کشــورهای  ــی ب ــه، ایجــاد دهلیزهــای هوای وزارت مالی

منطقــه و رشــد ســکتور زراعــت را از عوامــل عمــده ی رشــد 

ــد. ــتان می دان ــادی در افغانس ــت اقتص وضعی

در اعالمیــه ی ایــن وزارت، آمــده اســت: »رشــد اقتصــادی 

در افغانســتان بیشــر متکــی بــر ســکتور زراعــت و صــادرات 

محصــوالت زراعتــی بــوده و در حــال حــارض، ســهم زراعــت 

در مجمــوع تولیــدات ناخالــص داخلــی، حــدود 22.3 

درصــد اســت.«

وزارت مالیــه، همچنــان گفتــه اســت کــه نهادهــای 

مســأله ی  بــه  توجــه  بــا  افغانســتان  متویل کننــده ی 

انتخابــات، رونــد مذاکــرات صلــح و نابســامانی های ناشــی 

از آن، رشــد اقتصــادی افغانســتان را محتاطانــه پیش بینــی 

ــن  ــتان تعیی ــرای افغانس ــدی را ب ــقف 2.7 درص ــرده و س ک

ــد. کــرده ان

ــط  ــر رشای ــه اگ ــت ک ــرده اس ــی ک ــن وزارت، پیش بین ای

اقلیمــی مســاعد باشــد و بــه ســکتور زراعتــی آســیب جــدی 

وارد نشــود، تولیــدات ناخالــص داخلــی از 337.6 میلیــارد 

افغانــی بــه 372.2 میلیــارد افغانــی افزایــش خواهــد یافــت 

کــه ایــن رقــم، در ســال مالــی 1399، افزایــش ده درصــدی 

را نشــان خواهــد داد.

رشــد  کــه  اســت  آمــده  وزارت  ایــن  اعالمیــه ی  در 

اقتصــادی افغانســتان در ســال جــاری، بیشــر از رشــد 

ــا  ــن رو، امیدواری ه ــت و از همی ــتان اس ــی افغانس جمعیت

ــد. ــر می کن ــی بیش ــاه و خودکفای ــه رف ــیدن ب ــرای رس را ب

پیــش از ایــن، مســؤوالن وزارت مالیــه، اعــالم کــرده 

بودنــد کــه بــه دلیــل وضعیــت انتخاباتــی و نامعلــوم بــودن 

نتیجــه ی انتخابــات، رشکت هــای داخلــی و خارجــی بــرای 

مدتــی، رونــد رسمایه گــذا ی شــان را در افغانســتان متوقــف 

کــرده  انــد.

داده  گــزارش  نیویارک تایمــز،  روزنامــه ی 

امریکایــی  دانشــگاه  اســتاد  دو  کــه  اســت 

افغانســتان کــه در بنــد طالبــان بودند، از ســوی 

ایــن گــروه آزاد شــده انــد.

ــس  ــی ویک ــاله و تیموت ــگ ۶۳س ــون کین کی

۵۰ســاله، اســتادهای امریکایــی و آســرالیایی 

کــه  بودنــد  افغانســتان  امریکایــی  دانشــگاه 

ــوده  ــان رب ــراد طالب در ســال 2۰۱۶ از ســوی اف

ــدند. ش

مقــام  یــک  از  نقــل  بــه  نیویارک تایمــز، 

امریکایــی، گفتــه اســت کــه ایــن دو اســتاد 

پیــش  امریکایــی در حــال حــارض  دانشــگاه 

نیروهــای امریکایــی انــد و وضعیــت صحــی 

آن هــا نیــز خــوب اســت. در جریــان چنــد ســال 

گذشــته، ایــاالت متحــده ی امریــکا، تالش هــای 

زیــادی کــرد تــا ایــن اســتادها را از بنــد طالبــان 

آزاد کنــد؛ امــا نتیجــه ای در پــی نداشــت.

در همیــن حــال، منابعــی می گوینــد کــه 

انــس حقانــی و دو عضــو کلیــدی طالبــان، از 

زنــدان بگــرام آزاد شــده انــد. ایــن منابــع گفتــه 

ــد کــه ایــن ســه نفــر... ان

هشدار دوستم به غنی:
  نگذار دوره ی داکرت نجیب 

تکرار شود

وزارت مالیه: 

وضعیت اقتصادی افغانستان 1.3 درصد رشد کرده است
طالبان و استادهای امریکایی 

تبادله شدند
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ــد  ــم، انــوش می گوی ــا را می دان ــون یوف مــن قان

درس  زیــادی  باشــگاه های  و  آکادمــی  در  کــه 

ــدام  ــرای هرک ــه ای دارد. ب ــدرک حرف ــده و م خوان

از مــدارک یوفــا حــد اقــل بایــد دو ســال کار کــرد. 

ــم  ــدن را ه ــان درس خوان ــال و زم ــن دو س ــر ای اگ

محاســبه کنــی، امــکان نــدارد کــه انــوش بــا ایــن 

ــه ای  ــدرک حرف ــد، م ــته باش ــال، توانس ــن و س س

ــک  ــدرک A او ش ــه م ــا ب ــن حت ــرد. م ــا را بگی یوف

دارم. فدراســیون بایــد بپرســد کــه چطــور قانــون 

ــرای... ــا تنهــا ب یوف

منابــع گــروه طالبــان، تأییــد می کننــد کــه 

انــس حقانــی، بــرادر معــاون رهــر گــروه طالبــان 

ــدان  ــبکه از زن ــن ش ــر ای ــو دیگ ــا دو عض ــراه ب هم

بگــرام آزاد و بــه دفــر سیاســی ایــن گــروه در 

قطــر انتقــال داده شــده  انــد. گفتــه می شــود کــه 

انــس حقانــی بــرای مدتــی در حبــس خانگــی، در 

ــرار خواهــد داشــت. قطــر ق

انداختــه  راه  را  ســایتی  حیــدری،  حامد اللــه 

ــد  ــه ی خری ــایت، زمین ــن س ــق ای ــه از طری ــت ک اس

و فــروش کاالی دســت دوم را بــرای مــردم فراهــم 

کــرده اســت.

در ایــن ســایت، مــردم می تواننــد کاالهایــی را 

ــه  ــی ک ــه مردم ــد، ب ــاز ندارن ــا نی ــه آن ه ــر ب ــه دیگ ک

دنبــال آن کاالهــا می گردنــد، بفروشــند. بنــا بــر 

ایــن، خریــد و فــروش بیــن افــراد صــورت می گیــرد.

علی عسکر لعلی: افرادی پول 
گرفتند تا افغانستان ببازد

گفت وگو با علی عسکر لعلی

 ) بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال(

رهایی انس حقانی، چیزی را در 
مذاکرات صلح تغییر نمی دهد

ورود کاالهای دست دوم
 در فروشگاه های انترنتی
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2

زنی که با لباس مردانه تجارت و قاچاق می کرد
زندگی به رنگ زن

3

2

5

شکست داعش در ننگرهار

 پایان حمله های خون بار یا آغاز سناریوی جدید؟



ل
ل او

سا
امره  121                 

ش
شنبه                  

13              چهار
ب 98

رب 2019         29 عقر
20 نوام

w
w

w.subhekabul.com

ماه هــا اســت کــه مســؤوالن امنیتــی و محلــی والیــت 

ننگرهــار، از شکســت تروریســتان داعــش در ایــن والیــت 

ــش  ــازی داع ــات پاک س ــرش عملی ــد. گس ــر می دهن خ

توســط نیروهــای امنیتــی بــر مواضــع ایــن گــروه و تســلیم 

شــدن چندیــن دســته از افــراد داعــش بــه نیروهــای 

رشق  در  داعــش  فروپاشــی  پیــام  ظاهــرا  امنیتــی، 

می رســاند. را  افغانســتان 

 600 از  بیــش  گذشــته،  هفتــه ی  دو  در  دســت کم 

داعشــی بــا زنــان و فرزنــدان شــان بــه نیروهــای امنیتــی 

ننگرهــار،  والیــت  اچیــن  ولســوالی  شــدند.  تســلیم 

بزرگ تریــن پایــگاه ایــن گــروه در چندیــن ســال گذشــته 

ــر  ــش دیگ ــی، داع ــؤوالن محل ــه ی مس ــه گفت ــه ب ــود ک ب

جایــی در اچیــن نــدارد و اگــر بیشــر مبانــد، بیشــر 

ــد.  ــد دی ــات خواه تلف

یــک  راس  در  غنــی،  رییس جمهــور  گذشــته،  روز 

هیــأت دولتــی بــه ننگرهــار رفــت. آن چــه در خرنامــه ی 

ارگ ریاســت جمهوری آمــده، آقــای غنــی بــه منظــور 

ــن  ــک ای ــه ی ــؤوالن درج ــا مس ــی ب ــاع امنیت ــی اوض بررس

والیــت دیــدار و گفت وگــو کــرده اســت. در خرنامــه 

آمــده اســت کــه مســؤوالن محلــی و ریاســت امنیــت ملــی 

ایــن والیــت، از شکســت داعــش در اچیــن و دیگــر نقــاط 

ــد.  ــان داده ان ــار اطمین ننگره

امــا صبــح روز سه شــنبه )28عقــرب( همزمــان بــا 

ــار،  ــی در ننگره ــع امنیت ــی، مناب ــور غن ــفر رییس جمه س

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفتنــد کــه رییس جمهــور بــه 

ــاخه ی  ــش )ش ــت داع ــان حکوم ــا پای ــد ت ــار می آی ننگره

کنــد.  اعــالم  افغانســتان  در  را  گــروه  ایــن  خراســان( 

ریاســت جمهوری  ســوی  از  کنــون  تــا  کــه  مســأله ای 

ــت.  ــده اس ــانه ای نش رس

ــرار اســت در یکــی دو روز  ــع، ق ــن مناب ــه ی ای ــه گفت ب

آینــده، حــدود دو هــزار داعشــی کــه آخریــن بازمانــدگان 

ایــن گــروه در ننگرهــار گفتــه شــده، بــه نیروهــای امنیتــی 

تســلیم شــوند. داعشــیانی کــه بــه نیروهــای امنیتــی 

تســلیم شــدند، بخشــیده نخواهنــد شــد؛ بلکــه مســتقیام 

ــوند  ــلیم داده می ش ــی تس ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ب

کــه بــه میــزان جــرم شــان، مجــازات شــوند. 

در همیــن حــال، عطاءاللــه خوگیانــی، ســخنگوی 

والــی ننگرهــار، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه 

جنگ جویــان داعــش در جنــگ بــا نیروهــای امنیتــی 

شکســت خــورده انــد و جنــگ بــا نیروهــای امنیتــی 

را ادامــه داده منی تواننــد. او، از کشــته شــدن ده هــا 

ــد.  ــر می ده ــی خ ــای امنیت ــات نیروه ــی در عملی داعش

مســعود  قبــل،  چنــدی  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

اندرابــی، رسپرســت وزارت داخلــه، از شکســت داعــش در 

ــه  ــی در ســفرش ب ــای اندراب ــود. آق ننگرهــار خــر داده ب

ایــن والیــت گفتــه بــود: »داعــش در افغانســتان شکســت 

نــدارد.  کشــور  ایــن  در  پناه گاهــی  دیگــر  و  خــورده 

باشــندگان والیــت ننگرهــار، جلــو )شــبکه ی وحشــی 

جهانــی داعــش( را گرفتــه و ثابــت کردنــد کــه ایــن گــروه، 

ــدارد.« ــی ن ــت جایگاه ــن والی در ای

ــن  ــلیمی ای ــد تس ــار و رون ــش در ننگره ــت داع شکس

ــادی  ــا خوش بینی هــای زی ــی ب ــه نیروهــای امنیت گــروه ب

همــره بــوده اســت؛ زیــرا خونبار تریــن حمــالت انتحــاری 

و ترورهــای هدف منــد از ســوی ایــن گــروه در افغانســتان 

نیــز  نگرانی هایــی  امــا  اجــرا می شــد؛  و  ســازماندهی 

وجــود دارد کــه مبــادا رهاکــردن میــدان و تســلیم شــدن 

ــه نیروهــای امنیتــی، ترفنــدی باشــد  ــن گــروه ب ــراد ای اف

کــه نیروهــای امنیتــی را اغفــال کنــد؛ ترفنــدی کــه 

ــروه را  ــن گ ــدد ای ــت مج ــه ی فعالی ــد، زمین ــم  می توان ه

فراهــم کنــد و هــم  فرصتــی باشــد بــرای ســکتور امنیتــی 

آسیب شناســی  را  آنــان  فعالیت هــای  تــا  افغانســتان 

کنــد. میــرزا محمــد یارمنــد، آگاه امــور نظامــی، بــه 

رونــد  از  مــا  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

ــا  ــم؛ ام ــتقبال می کنی ــش اس ــتان داع ــلیمی  تروریس تس

رهــری ســکتورهای امنیتــی بایــد مواظــب باشــند کــه در 

ــد.  ــدی نباش ــلیمی ترفن ــن تس ــب ای عق

آقــای یارمنــد گفــت: »بایــد مواظــب بــود؛ زیــرا این هــا 

ــه شــبکه هایی می شــوند کــه این هــا را ســاخته  مربــوط ب

و زمانــی کــه دســت  شــان تنــگ شــد و یــا دوبــاره فرصــت 

بــرای شــان ایجــاد شــود، می تواننــد دوبــاره بــه حمــالت 

تروریســتی اقــدام کننــد. بایــد در مــورد نحــوه ی وظایــف 

ــکتورهای  ــان در س ــه ی ش ــذب و تربی ــب و ج ــان، جل ش

کــه  شــوند  شناســایی  بایــد  شــود.  توجــه  مختلــف 

چگونــه این هــا شست وشــوی مغــزی شــده انــد. اگــر 

ــت.« ــوب اس ــت خ ــک فرص ــن ی ــود، ای ــی ش آسیب شناس

بــا ایــن حــال شــامری از مناینــدگان ننگرهــار در 

ــه شکســت  ــز دیدگاه هــای متفاوتــی نســبت ب مجلــس نی

نــورزاد،  گل احمــد  دارنــد.  والیــت  ایــن  در  داعــش 

مناینــده ی ننگرهــار در مجلــس، بــه روزنامــه ی صبــح 

ــت  ــأله ی شکس ــه مس ــدان ب ــه او چن ــد ک ــل می گوی کاب

ــرا پیچیدگــی  داعــش در ننگرهــار خوش بیــن نیســت؛ زی

ــک  ــودی ی ــا ناب جنــگ در افغانســتان ســبب شــده کــه ب

ــود.  ــن آن ش ــری جایگزی ــروه دیگ ــروه، گ گ

ــروژه  ــک پ ــر ی ــه اگ ــد: »بدبختان ــورزاد می گوی ــای ن آق

راه انــدازی می شــود.  پــروژه ی دیگــر  متــام  می شــود، 

شکســت و تســلیمی داعــش نیــز ســناریوی بیــش نیســت. 

ــن  ــا خوش بی ــد، م ــت خوردن ــان شکس ــه طالب ــی ک زمان

ــب  ــاره طال ــا دوب ــد؛ ام ــه می یاب ــگ خامت ــه جن ــم ک بودی

آمــده و در کنــارش داعــش و ســایر گروه هــا نیــز آمدنــد.«

عــدم  کــه  می کنــد  تأکیــد  مجلــس  عضــو  ایــن 

امنیتــی،  نیروهــای  رهــری  و  صفــوف  در  هم آهنگــی 

ــا  ــتان ب ــردم افغانس ــمنان م ــه دش ــت ک ــده اس ــبب ش س

ــمن  ــر آن دش ــوند. »در غی ــد ش ــرروز قدرت من ــت ه گذش

آن قــدر قــوی نیســت کــه 350 هــزار نیــروی امنیتــی 

نتوانــد در برابــرش از منافــع ملــی  کشــور حامیــت کنــد.«

فعالیــت  ادامــه ی  از  را  نگرانی هــا  کــه  چــه  آن 

در  داعــش  و  طالــب  نظیــر  تروریســتی  گروه هــای 

جنگ جویــان  حضــور  می کنــد،  بیشــر  افغانســتان 

خارجــی در صفــوف ایــن گــروه تروریســتی اســت. در 

ــای  ــه نیروه ــته ب ــد روز گذش ــه در چن ــرادی ک ــان اف می

ــران،  ــتان، ای ــهروندان پاکس ــدند، ش ــلیم ش ــی تس امنیت

و  مالدیــف  قزاقســتان،  آذربایجــان،  تاجیکســتان، 

انــد. شــامل  نیــز  اوزبیکســتان 

گــروه تروریســتی داعــش در ســال های 93 و 9۴، 

زمانــی کــه نظامیــان پاکســتانی عملیــات گســرده ای 

را در منطقــه ی وزیرســتان شــاملی راه انــدازی کردنــد، 

ــا آغــاز عملیــات  ــه فعالیــت آغــاز کــرد. ب در افغانســتان ب

اســالم آباد، مــوج بزرگــی از آواره هــای وزیرســتان شــاملی 

پکتیــکا،  پکتیــا،  خوســت،  چــون  والیت هایــی؛  بــه 

ــف  ــا شــیوه های مختل ــر شــده و ب ــل رسازی ننگرهــار و زاب

در ایــن بخش هــا جابه جــا شــدند.  

بــه بــاور آگاهــان سیاســی، فقــر و اختالفــات سیاســی، 

توانســت  داعــش  کــه  اســت  عواملــی  مهم تریــن  از 

ــر و  ــش فق ــا افزای ــد و ب ــاز کن ــا ب ــای پ ــتان ج در افغانس

گســرش دامنــه ی اختالفــات سیاســی میــان رهــران 

ــرد.   ــدا ک ــدرت پی ــز ق ــروه نی ــن گ ــتان، ای افغانس

منابــع گــروه طالبــان، تأییــد می کننــد کــه انــس حقانــی، 

بــرادر معــاون رهــر گــروه طالبــان همــراه بــا دو عضــو دیگــر 

ــن  ــی ای ــر سیاس ــه دف ــرام آزاد و ب ــدان بگ ــبکه از زن ــن ش ای

ــه می شــود کــه  ــد. گفت ــال داده شــده  ان گــروه در قطــر انتق

انــس حقانــی بــرای مدتــی در حبــس خانگــی، در قطــر قــرار 

خواهــد داشــت.

انــس حقانــی بــا ایــن  کــه در بنــد دولــت افغانســتان بــود، 

گــروه طالبــان او را در هیــأت چهارده نفــری مذاکره کننــده ی 

خــود، شــامل کــرد. چگونگــی هیــأت چهارده نفــری از ســوی 

طالبــان و قــرار گرفــن »مــال عبدالغنــی بــرادر« در رأس ایــن 

هیــأت، اختالفــات جــدی ای را میــان رهــری ایــن گــروه بــه 

وجــود آورد؛ اختالفاتــی  کــه حداقــل در یــک ســال گذشــته 

ــه  ــا توج ــت. ب ــده اس ــر ش ــر عریان ت ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی

ــان  ــروه طالب ــی در گ ــس حقان ــه ان ــدی ای  ک ــش کلی ــه نق ب

داشــت و از نفــوذی  کــه میــان جنگ جویــان ایــن گــروه دارد، 

بــا پیوســن او )انــس حقانــی( در جمــع ایــن هیــأت، ظاهــرا 

ــد.  ــد ش ــر خواه ــز بیش ــان نی ــروه طالب ــان گ ــات می اختالف

ــتان،  ــی افغانس ــت مل ــی امنی ــت عموم ــن، ریاس ــش از ای پی

اطالعاتــی را در اختیــار شــامری از خرنــگاران از جملــه 

ــن  ــاد ای ــر بنی ــه ب ــود ک ــرار داده ب ــل ق ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــات  ــیت ها و اختالف ــرادر، حساس ــدن مالب ــا آم ــات، ب اطالع

جــدی میــان چهره هــای کلیــدی طالبــان خلــق شــده و 

در حــال حــارض، رییــس هیــأت مذاکره کننــده ی طالبــان 

ــه؛ از  ــرار گرفت ــان ق ــان طالب ــع می ــت رشــد رسی در یــک حال

جانبــی  هــم، اســالم آباد، مالبــرادر را بــه شــدت حامیــت 

می کنــد.

چهــره ی  معرفــی  دنبــال  بــه  پاکســتان  اســتخبارات 

جدیــدی از گــروه طالبــان اســت. اســالم آباد می خواهــد 

کــه مالهبت اللــه، رهــر گــروه طالبــان را حــذف و بــه جــای 

او، مالعبدالغنــی بــرادر را معرفــی کنــد. دلیــل حامیــت 

ــه ی  ــرادر( رابط ــه او )ب ــت ک ــن اس ــرادر، ای ــتان از مالب پاکس

 )ISI( ــور ــن کش ــتخبارات ای ــا اس ــی ب ــبتا طوالن ــی نس سیاس

ــوم  ــر، مالقی ــر مالعم ــوب پ ــاظ، مالیعق ــن لح دارد. روی ای

ذاکــر، مســؤول نظامــی طالبــان در کویتــه و رساج الدیــن 

راحــت  مالبــرادر  بــا  حقانــی  شــبکه ی  رییــس  حقانــی، 

نیســتند.

ــد،  ــر ش ــا ذک ــام آن ه ــه ن ــان ک ــدی طالب ــای کلی مهره ه

ــد کــه  ــی را قناعــت دهن ــن حقان ــا رساج الدی ــد ت تــالش دارن

از رشــد رسیــع مالبــرادر جلوگیــری کننــد و ایــن افــراد، رشــد 

ــرادر  ــد. مالب ــه می دانن ــرای مالهبت الل ــدی ب ــرادر را تهدی ب

بــا  و  در حــال قدرت مندشــدن در میــان طالبــان اســت 

ــی و  رشــد او، رهرانــی چــون مالیعقــوب، رساج الدیــن حقان

ــد. ــه  ان ــرار گرفت ــوم ذاکــر در حاشــیه ق مالقی

بــا رهایــی انــس، بــرادر رساج الدیــن حقانــی، ظاهــرا 

بــه  می شــود؛  تقویــت  بیشــر  بــرادر  مخالــف  جبهــه ی 

خصــوص، هنگامــی  کــه انــس بــه طــور علنــی شــامل هیــأت 

تحولــی  یــک  کــه  مــی رود  انتظــار  شــود.  مذاکره کننــده 

ــی از  ــا برخ ــد؛ ام ــود بیای ــه وج ــان ب ــروه طالب ــری گ در ره

ــدان  ــی را چن ــس حقان ــان، ان ــروه طالب ــین گ ــای پیش اعض

میــان طالبــان منی داننــد. تأثیرگــذار در  فــرد 

بــه  گــروه طالبــان،  پیشــین  اکرآغــا، عضــو  مالســید 

در  حقانــی،  انــس  می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

گذشــته کــدام وظیفــه ی مهمــی را در صفــوف گــروه طالبــان 

نداشــت؛ امــا بازداشــت او خــارج از قلمــرو افغانســتان و 

مســأله تبادلــه ی او بــا دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی، ســبب 

ــت. ــده اس ــهرت او ش ش

ایــن عضــو پیشــین گــروه طالبــان، معتقــد اســت کــه انس 

حقانــی چنــدان فــرد مهمــی نیســت کــه بتوانــد تحولــی را در 

مذاکــرات صلــح ایجــاد کنــد؛ امــا او تأکیــد می کنــد، رهایــی 

انــس حقانــی از ســوی دولــت کابــل در ارتبــاط بــه مذاکــرات 

ــان  ــه ی زندانی ــأله تبادل ــود و مس ــوب ب ــار خ ــک رفت ــح ی صل

میــان دولــت کابــل و گــروه طالبــان، بــه پیرفــت مذاکــرات 

ــد. ــح کمــک می کن صل

ــان  ــه ی زندانی ــش تبادل ــا، خواســتار افزای مالســید اکرآغ

میــان دولــت کابــل و گــروه طالبــان اســت و او از ایــن گــروه 

ــه در  ــتان ک ــش افغانس ــازان ارت ــده از رسب ــد، آن ع می خواه

نــزد طالبــان زندانــی اســتند، را بــه حســن نیــت، رهــا کنــد تــا 

ایــن  کــه زمینــه ی مذاکــرات مســتقیم بیــن دو طــرف، مهیــا 

شــود.

بــه گفتــه ی وی، از ایــن  کــه نــام انــس حقانــی در فهرســت 

ــا  ــود، امریکایی هــا تــالش داشــتند ت هیــأت مذاکره کننــده ب

ــود دارد  ــامل وج ــن احت ــد. ای ــارض کنن ــرات ح او را در مذاک

ــد؛  ــور یاب ــح حض ــرات صل ــز مذاک ــن، در می ــد از ای ــه او بع ک

امــا زود اســت کــه تأثیرگــذاری انــس در چگونگــی پیرفــت 

مذاکــرات، ســنجیده شــود.

ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــر ای ــان، ب ــروه طالب ــین گ ــای پیش اعض

ــتقیم  ــرات مس ــاز مذاک ــه آغ ــر ب ــی منج ــس حقان ــی ان رهای

ــا  ــد و تنه ــد ش ــان نخواه ــروه طالب ــل و گ ــت کاب ــان دول می

مذاکــرات  مســتقیم  آغــاز  باعــث  می توانــد  چیــزی  کــه 

طالبــان  میــان  توافق نامــه  امضــای  شــود،  بین االفغانــی 

آغــا،  مالســیداکر  اســت.  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت  و 

خاطرنشــان کــرد کــه در حــال حــارض، ایــاالت متحــده بــرای 

خــارج شــدن از افغانســتان آمــاده نیســت و اکنــون کــه 

انــس حقانــی رهــا شــده اســت، هنــوز معلــوم نیســت کــه آیــا 

امریــکا ایــن توافق نامــه را امضــا می کنــد یاخیــر.

ــا  ــر، ب ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــال، کمیس ــن ح در همی

رهایــی انــس حقانــی مخالفــت کــرده و آزادی او را مغایــر 

قوانیــن نافــذه ی کشــور عنــوان کــرده اســت. نعیــم نظــری، 

ــت:  ــل کف ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــیون ب ــن کمیس ــاون ای مع

»کمیســیون مســتقل حقــوق بــر بــه خاطــر آزادی ســه تــن 

ــران  ــدیدا نگ ــی، ش ــبکه ی  حقان ــه ی ش ــؤوالن بلندپای از مس

اســت و ایــن مســأله در تقابــل بــا اســتقاللیت دســتگاه 

قــوه ی قضایــی افغانســتان قــرار دارد؛ از جانــب دیگــر، آزادی 

ــت.« ــور نیس ــرد قربانی مح ــک رویک ــی، ی ــس حقان ان

ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــر، ب ــوق ب ــتقل حق ــیون مس کمیس

کــه اساســا، افــرادی  کــه مرتکــب جنایــت ضــد بــری شــده 

ــد، ایــن قربانی هــا اســتند کــه صالحیــت عفــو و بخشــش   ان

ــد،  ــیون می گوی ــن کمیس ــاون ای ــد. مع ــت کاران را دارن جنای

آزادی ســه تــن از شــبکه ی حقانــی، بــرای پیرفــت مذاکرات 

ــو  ــا از یک س ــرا، آزادی آن ه ــرد؛ زی ــد ک ــی نخواه ــح کمک صل

ــن آزادی،  ــه ای ــرار دارد ک ــون ق ــت قان ــا حاکمی ــل ب در تقاب

از اعتبــار دســتگاه قضایــی می کاهــد و از ســوی دیگــر، 

بــه  و  می کنــد  تقویــت  را  قانــون  از  معافیــت  فرهنــگ 

ــرای  ــان ب ــت کاران طالب ــرد آزادی جنای ــر، رویک ــن خاط همی

ــت. ــی نیس ــر پذیرفتن ــوق ب ــیون حق کمیس

هرچنــد، انــس حقانــی، هفتــه ی گذشــته از ســوی دولــت 

افغانســتان آزاد شــده بــود؛ امــا بــا حمــالت تروریســتی گــروه 

طالبــان در والیت هــای کابــل و لوگــر، تبادلــه ی انــس بــا دو 

اســتاد دانشــگاه امریکایــی، بــه تأخیــر افتــاد. بــه دنبــال ایــن 

ــا  حمــالت، ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان اعــالم کــرد، ت

زمانــی  کــه طالبــان بــه تعهــدات خــود پابنــد نباشــند، انــس 

را آزاد منی کنــد.
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دلهــره، اضطــراب و نگرانــی گویــا همــزاد ایــن 

جغرافیــا اســت و قــرار نیســت کــه دســت از رس مــردم 

افغانســتان بــردارد. بــا وجــودی کــه مــردم بســیار 

ناراحــت از تبادلــه ی ارسای طالبــان بــا اســتادان 

بــه  دهن کجــی  نوعــی  را  آن  و  بودنــد  امریکایــی 

خــون رسبــازان و قربانیــان حمله هــای تروریســتی 

کشــور می دانســتند؛ امــا ایــن معاملــه در نهایــت 

می شــود،  گفتــه  کــه  اســت  جالــب  شــد.  انجــام 

ــت  ــی در طــول ســه ســال، در والی اســتادان امریکای

زابــل زندانــی بــوده انــد کــه نشــان از ضعــف شــدید 

نیروهــای  و  حکومــت  کنــرل  عــدم  و  اطالعاتــی 

بین املللــی بــر اوضــاع دارد. تبادلــه هــم در ولســوالی 

ــن  ــه دو روز بی ــد ک ــام ش ــی انج ــل در حال ــار زاب نوبه

اعــالم  آتش بــس  امریکایــی  نیروهــای  و  طالبــان 

شــده بــود. در معادلــه ی تبادلــه ی اســیران، معمــول 

اســت کــه افــراد دربنــد، بــه صــورت هم زمــان تبادلــه 

ــان  ــر جری ــال ب ــی کام ــه جریان ــر آن ک ــوند، مگ می ش

در  شــود.  آزاد  زودتــر  اســیرش  تــا  باشــد  مســلط 

جریــان ایــن معاملــه نیــز، چنیــن چیــزی دیــده شــده 

ــان آزاد  ــی و طالب ــس  حقان ــدا ان ــه ابت ــرا ک ــت؛ چ اس

ــل داده  شــدند، بعــد از آن اســتادان امریکایــی تحوی

ــا  ــی حت ــخص و گاه ــت نامش ــال ها سیاس ــدند. س ش

ــا گروه هــای تروریســتی،  ــام داران ب ــداری زم همزاد پن

دفاعــی  نیروهــای  کامــل  و  تجهیــز هوایــی  عــدم 

ــن  ــی، باخ ــای بین امللل ــوی نیروه ــتان از س افغانس

جنــگ تبلیغاتــی بــه دشــمن و تعریــف نشــدن واضــح 

و روشــن دوســت و دشــمن در نظــام افغانســتان، کار 

ــام  ــروه در مت ــک گ ــروز ی ــه ام ــاند ک ــی رس ــه جای را ب

مــوارد دســت باالتــر و برتــر نســبت بــه حکومــت و کل 

نیروهــای بین املللــی داشــته باشــد.

ارگ  زنــدان،  از  حقانــی  انــس  آزادی  از  پــس 

اعالمیــه داد کــه مقام هــای امریکایــی تعهــد داده 

کار  نزدیــک  از  افغانســتان  حکومــت  بــا  کــه  انــد 

کننــد. ســؤال ایــن اســت کــه اگــر حــاال امریکایی هــا 

می خواهنــد بــرای کاهــش خشــونت ها و برقــراری 

آتش بــس یک جــا بــا حکومــت افغانســتان کار کننــد، 

چــرا پیــش از ایــن ایــن کار را انجــام ندادنــد؟ ســؤال 

دیگــر تعهــد طالبــان بــه امریکایی هــا و حکومــت 

افغانســتان در قبــال آزادی انس حقانــی اســت. از 

قــرار معلــوم، طالبــان در ایــن زمینــه تعهــدی نســپرده 

ــه  ــت گفت ــه حکوم ــا ب ــن امریکایی ه ــرای همی ــد؛ ب ان

انــد کــه در صــورت بــروز خشــونت از ســوی طالبــان، 

بــا حکومــت همــکاری خواهنــد کــرد. تــا کنــون هیــچ 

ــد  ــا خواه ــه کج ــس ب ــه ان ــؤال ک ــن س ــه ای ــی ب کس

رفــت؛ پاســخ نــداده اســت. پشــت میــز گفت وگوهــای 

ــگ؟ ــنگرهای جن ــا س ــح ی صل

دلهــره و نگرانــی شــدید دیگــر مــردم، جنجــال 

ــای  ــذرد، چیزه ــه می گ ــر چ ــه ه ــت ک ــات اس انتخاب

تــازه ای پیــدا می شــود. در روزهــای گذشــته اســنادی 

بــه دســت رس رســانه ها قــرار گرفتــه اســت کــه نشــان 

ــان از  ــری نش ــواهد دیگ ــی دارد. ش ــا رأی ده از ماه ه

ــد  ــه دور دوم خواه ــامال ب ــات احت ــه انتخاب آن دارد ک

رفــت. مســأله ای کــه اگــر تــا دیــروز یــک شــائبه بــود، 

ــی  ــت اســت. انتخابات ــه واقعی ــک ب ــروز دیگــر نزدی ام

تــا حضــور  شــود  برگــزار  زمســتان  در  شــاید  کــه 

ــود.  ــت ش ــری ثب ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــردم کم رنگ ت م

ــیم  ــق تقس ــز طب ــی نی ــای انتخابات ــزدان و تیم ه نام

ــد  ــازه ای می گوین ــرف ت ــر روز ح ــم، ه ــات و منظ اوق

تــا تنــور ملتهــب انتخابــات افغانســتان همچنــان گــرم 

ــد. مبان

ــت  روز گذشــته، محمــد محقــق گفــت کــه مدیری

و  اســت  خــارج  کمیســیون  کنــرل  از  انتخابــات 

ــه همیــن  ــد کــرد کــه اگــر وضــع ب ــز تهدی دوســتم نی

ــر  ــای آخ ــر از روزه ــور بدت ــاع کش ــد، اوض ــوال باش من

ــه  ــن ب ــد. ای ــد ش ــه خواه ــر نجیب الل ــت داک حکوم

معنــای بــه بن بســت رســیدن نــه تنهــا انتخابــات کــه 

ــار  ــن اســت. حکمت ی ــن رسزمی نظــام سیاســی در ای

هــم تهدیــد کــرده اســت کــه اگــر چنــان نشــود، 

کســی حــق اعــالم نتیجــه ی انتخابــات را نــدارد. 

ــان  ــالم پای ــرف، اع ــوا یک ط ــال و بل ــه جنج ــن هم ای

طــرف  افغانســتان  در  داعــش  خراســان  شــاخه ی 

ــای  ــزار از نیروه ــت دو ه ــرار اس ــه ق ــی ک ــر. جای دیگ

ــت  ــب اس ــوند. جال ــلیم ش ــت تس ــه حکوم ــش ب داع

کــه حضــور داعــش تنهــا در ننگرهــار نــه کــه در 

والیت هــای دیگــر نیــز گســرده اســت. از آن جــا 

کــه ثابــت شــده اســت، گروه هــای تروریســتی در 

ــد،  ــده ان ــی ش ــای درون ــار اختالف ه ــتان دچ افغانس

تکلیــف شــاخه های دیگــر ایــن گــروه در والیت هــای 

دیگــر افغانســتان چــه خواهــد شــد؟ اگــر داعــش 

همیــن دو هــزار نفــر اســت، چــرا حکومــت و نیروهــای 

بین اللملــی تــا کنــون نتوانســته بودنــد، بــر آن هــا 

ــرو  ــزار نی ــا دو ه ــروه، ب ــن گ ــور ای ــوند؟ چط ــروز ش پی

توانســته بــود، ایــن همــه فاجعــه در کشــور خلــق 

کنــد؟ اگــر داعــش گســرده تر از ایــن اســت، تکلیــف 

ــد؟ ــد ش ــه خواه ــی آن چ باق

یکی مقابل همه
همه برابر یکی

شکست داعش در ننگرهار؛
 پایان حمله های خون بار یا آغاز سناریوی جدید؟

رازق اختیاربیگ

رهایی انس حقانی، چیزی را در مذاکرات صلح تغییر نمی دهد

سیدمهدی حسینی

این عضو پیشین گروه 
طالبان، معتقد است که 
انس حقانی چندان فرد 
مهمی نیست که بتواند 

تحولی را در مذاکرات صلح 
ایجاد کند؛ اما او تأکید 

می کند، رهایی انس حقانی 
از سوی دولت کابل در 

ارتباط به مذاکرات صلح 
یک رفتار خوب بود و مسأله 

تبادله ی زندانیان میان 
دولت کابل و گروه طالبان، 
به پیرشفت مذاکرات صلح 

کمک می کند.
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3 شکست داعش در ننگرهار؛

 پایان حمله های خون بار یا آغاز سناریوی جدید؟

کاالهــای  اســتفاده  ی  و  فــروش  افغانســتان  در 

دســت دوم بــه دلیــل قدمــت چندین ســاله ای کــه 

دارد مبــدل بــه امــر معمــول و فرهنــگ عامه پســند 

ــوت،  ــاس، ب ــا لب ــه ت ــه گرفت ــوازم خان شــده اســت؛ از ل

موتــر، کمپیوتــر، موبایــل، ماشــین  های و پرزه هــای 

موتــر، وســایل برقــی؛ خالصــه آن چــه مشــری رضورت 

دارد از کوچک تریــن کاال تــا بزرگ تریــن و مهم تریــن 

ــروش  ــد و ف ــور خری ــا کش ــی در بازاره ــای صنعت کااله

می شــود کــه دلیــل عمــده ی خریــد و فــروش کاالهــای 

دســت دوم، فقــر اقتصــادی اســت؛ امــا ایــن روزهــا مــا 

ــتیم. ــت دوم اس ــای دس ــدن کااله ــی ش ــاهد انرنت ش

ــه  ــت ک ــه اس ــایتی را راه انداخت ــدری، س ــد  حی حام

از طریــق ایــن ســایت، زمینــه ی خریــد و فــروش کاالی 

دســت دوم را بــرای مــردم فراهــم کــرده اســت.

ــه  ــی را ک ــد کاالهای ــردم می توانن ــایت، م ــن س در ای

دیگــر بــه آن هــا نیــاز ندارنــد، بــه مردمــی کــه دنبــال آن 

ــد و  ــن، خری ــر ای ــا ب ــند. بن ــد، بفروش ــا می گردن کااله

ــرد. ــراد صــورت می گی ــن اف ــروش بی ف

افــرادی  کــه می خواهنــد محصولــی را بفروشــند، 

ــد و  ــروش وارد می کنن ــت ف ــخصات آن را در فهرس مش

خریــداری کــه بــه دنبــال ایــن محصــول می گــردد، آن 

را می بینــد و پــس از بررســی بــا فروشــنده یــا مســؤوالن 

ســایت بــه متــاس می شــود و کاالی مــورد نظــر را 

خریــداری می کنــد.

ــا  ــردم ت ــه م ــن ک ــل ای ــه دلی ــد، ب ــدری می گوی حی

هنــوز آشــنایی کافــی بــا خریــد و فــروش انرنتــی 

ندارنــد و فرهنــگ خریــد و فــروش آنالیــن تــا هنــوز 

ــورت  ــه ص ــان ب ــت، آن ــاده اس ــا نیفت ــردم ج ــان م در می

رایــگان خدمــات شــان را انجــام می دهنــد.

را  آنــان متــام وســایل دســت دوم  او گفــت کــه 

کــه  وســایلی  منی دهــد  اجــازه  و  می کنــد  بررســی 

کار منی کنــد در فهرســت فــروش قــرار داده شــود. 

توصیفاتــی کــه بــرای کاال از طــرف فروشــنده درج 

می شــود بایــد کامــال صادقانــه باشــد. بــه ایــن ترتیــب، 

ــد.  ــودن محصــول اطمینــان می یاب ــدار از ســامل ب خری

روزانــه تعــداد زیــادی از مــردم از ایــن ســایت دیــدار 

ــده ی  ــتفاده ش ــته و اس ــت داش ــد و کاالی دس می کنن

ــه اعــالن می گذارنــد. ــرای فــروش ب شــان را ب

نجیــب بلخــی، یکــی از بازدیدکننــدگان ایــن ســایت 

ــرای خریــد یــک موتورســایکل دســت دوم  اســت. او، ب

ــت و  ــجو اس ــه دانش ــد ک ــت و می گوی ــرده اس ــدام ک اق

نیــازی شــدیدی بــه یــک موتورســایکل دارد؛ چــون پول 

ــد و دســت اول  ــد موتورســایکل جدی ــرای خری کافــی ب

نــدارد، مجبــور شــده موتورســایکل مســتعمل بگیــرد. 

چرا کاالی دست دوم؟

 کاالیــی کــه زمانــی از عمــرش را ســپری کــرده 

ــام کاالی دســت دوم، مســتعمل و  ــه ن ــاره ب اســت، دوب

ــه بازارهــا عرضــه می شــود کــه کیفیــت و  ــا لیالمــی ب ی

قیمــت پاییــن آن مشــریان را بــه خــود جلــب می کنــد.

در ایــن بــازار کاالهــای دســت دوم منحــر بــه 

ــه  افغانســتان نیســت و در بیشــر کشــورهای جهــان ب

خصــوص کشــورهای در حــال توســعه و بــدون توســعه 

ــن  ــروش ای ــد و ف ــی خری ــل اصل ــی دلی وجــود دارد؛ ول

ــر اســت. کاالهــا فق

از ســوی دیگــر مــردم بــه ایــن بــاور اســتند کــه 

ترجیــح  و  اســت  کیفیــت  بــا  دوم  کاالهــای دســت 

می دهنــد بــا پرداخــت پــول کــم، صاحــب کاالیــی 

شــوند کــه بــه بــاور شــان کیفیــت بهــری دارد.

ــرای  ــه ب ــت ک ــاله اس ــوان 26س ــری، ج ــواد فقی ج

خریــد موبایــل بــه یکــی از فروشــگاه  های کوچــک 

موبایل فروشــی، رسزده اســت. او، می گویــد: »بــرای 

خریــد مدلــی موبایــل مــورد عالقــه ام پــول کافــی نــدارم 

ــرم.« ــتعمل آن را می خ ــل مس ــن دلی ــه همی ب

در ســایت ّها و شــبکه های اجتامعــی بــه صــورت 

معمــول فروشــنده  ها کاالهــای شــیک و گران قیمــت را 

ــنده ها  ــن فروش ــده ی ای ــا ع ــذارد؛ ام ــش می گ ــه منای ب

خواســت مشــری و ســطح جامعــه را نیــز بررســی 

ــد و  ــد خری ــن ترفن ــت همی ــا در نظرداش ــد و ب می کنن

فــروش انالیــن کاالهــای دســت دوم را در پیــش گرفتــه 

اســت.

ســایت  های  جملــه  از  آمــازون  انرنتــی  ســایت 

ــت دوم  ــای دس ــق آن کااله ــه از طری ــت ک ــی اس جهان

فــروش می شــود. و  خریــد 

 ایجاد شغل برای مردم

درســال های اخیــر، رخدمــات انرنتــى و افزايــش 

ــران شــبکه هاى اجتامعــى در افغانســتان، باعــث  کارب

شــده کــه خريــد و فــروش آناليــن در کشــور، رایــج 

شــود. تجــارت آناليــن در کنــار فراهــم کــردن زمينــه ی 

رسمايه گــذارى، بــراى تعــدادى از شــهروندان شــغل 

ــز ايجــاد کــرده اســت. ني

ــال  2017  ــه او در س ــد ک ــدری می گوی ــد حی حام

میــالدی ســایت خریــد و فــروش کاالی دســت دوم را بــا 

کمــک یکــی از دوســتانش کــه در خــارج از کشــور بــود، 

ــرای  ــد ب ــته ان ــان توانس ــال آن ــی دو س ــرد و ط ــاز ک آغ

ترویــج فرهنــگ خریــد و فــروش انرنتــی میــان، مــردم 

ــد. ــام دهن ــادی ای را انج ــای بنی فعالیت ه

دو  توســط  نخســت  ســایت  ایــن  کــه  حالــی  در 

حــارض  حــال  در  امــا  شــد؛  انــدازی  راه  شــخص 

هفــت نفــر در بخش  هــای مختلــف ایــن ســایت کار 

. می کننــد

خريــد و فــروش آناليــن، تازه تريــن نــوع خريــد و 

فــوش کاالی مــورد نيــاز مــردم از طريــق انرنــت در 

کشــور اســت کــه پيشــر از ايــن در ديگــر جوامــع 

وجــود داشــت. در ایــن بــازار، خریــدار بــدون مراجعــه 

بــه بــازار، می توانــد کاالی مــورد نيــاز خــود را بــه 

ــت  ــده و درخواس ــی دی ــانه های اجتامع ــطه ی رس واس

بدهــد تــا فروشــنده پشــت در خانــه اش برســاند.

تجارت آنالین و مزایای آن

ــی  ــا و روش های ــه راه ه ــه مجموع ــن ب ــارت آنالی تج

غیــر  و  مســتقیم  صــورت  بــه  کــه  می شــود  گفتــه 

مســتقیم بــه خریــد و فــروش کاال و یــا معرفــی خدمــات 

ــر  ــن ب ــارت آنالی ــود. تج ــام ش ــازی انج ــای مج در فض

خــالف تصــور تنهــا یــک ســایت نیســت، بلکــه متشــکل 

ــای  ــب وکار در فض ــت کس ــرای پیرف ــی ب از روش های

ــد. ــی باش ــازی م مج

ــش  ــی، کاه ــی و زمان ــای مکان ــذف محدودیت ه ح

هزینه هــای تولیــد، افزایــش درصــد فــروش، دسرســی 

آســان بــه اطالعــات الزم، جهانــی شــدن تجــارت، 

کار،  انجــام  زمــان  و  معامــالت  هزینه هــای  کاهــش 

رصفه جویــی در وقــت، زمینه ســازی بــرای توســعه ی 

از  اشــتغال زایی،  زمینه هــای  ایجــاد  و  اقتصــادی 

جملــه مزیت هــای ایــن تجــارت گفتــه می شــود. 

ســمیه یعقوبــی، یکــی از مشــریان فروش گاه هــای 

آنالیــن  فروش گاه هــای  »از  می گویــد:  آنالیــن، 

کاالهــای زيــادی از جملــه لــوازم آرايشــی، لبــاس و 

ــا  ــوده؛ ام ــدم کــه کيفيــت شــان خــوب ب ــوت را  خري ب

ــی  ــد، اندک ــه مي دانن ــه هم ــور ک ــامن ط ــا ه قيمت ه

بلنــد اســت کــه مــن شــاکی نيســتم؛ چــون کاالهایــی 

در صفحــه ی  کــه  طــور  هــامن  دادم  فرمایــش  کــه 

هــامن  بــه  بودنــد  گذاشــته  اعــالن  بــه  فیس بــوک 

کیفیــت کاال را بــه دســت آوردم.« 

در همیــن حــال، شــامری از مــردم از قیمــت بلنــد و 

کیفیــت پاییــن کاالهایــی کــه از طریــق خریــد اینرنتی 

ــه  ــد ک ــد و می گوین ــکایت دارن ــد ش ــت می آورن ــه دس ب

عکس هــا  فروشــنده ها،  اجتامعــی،  شــبکه های  در 

و ویدیوهــای کاالهایــی را بــرای فریــب مــردم نــر 

فرمایــش  را  جنــس  هــامن  کــه  زمانــی  می کننــد. 

داده می شــود، جنســی را کــه بــه مشــری تحویــل 

می دهنــد بــا عکــس خیلــی تفــاوت دارد؛ آنــان جنــس 

بی کیفیــت را بــه مــردم می آورنــد.

فرشــید زمانــی می گویــد: »از خریــداری بــه صــورت 

آنالیــن پشــیامن اســتم؛ بــا وجــودی کــه پولــی زیــادی 

مــن  بــه  بی کیفیــت  جنــس  امــا  کــردم؛  پرداخــت 

ــد.«   دادن

ــز  ــی را نی ــا و جنجال های ــن، درد رسه ــارت آنالی تج

از  بــه گفتــه ی حیــدری، عــده ای  بــه همــراه دارد. 

ــون  ــرد؛ چ ــخره می گی ــه مس ــن را ب ــارت آنالی ــردم تج م

ــتفاده از  ــن و اس ــروش آنالی ــد و ف ــگ خری ــوز فرهن هن

افغانســتان  مــردم  بیــن  در  اجتامعــی  شــبکه  های 

ــت. ــده اس ــه نش نهادین

 افغانســتان از جملــه کشــورهایی اســت کــه بیشــر 

ــل کــه مرکــز ایــن کشــور  ــه شــمول کاب شــهرهای آن ب

ــه مشــکل  ــدون آدرس اســت و فروشــنده ها، ب اســت، ب

ــد. ــت می کنن ــریان را دریاف آدرس   مش

فــروش  و  خریــد  کشــورها  بیشــر  در  ضمــن  در 

آنالیــن از طریــق کارت هــای بانکــی صــورت می گیــرد؛ 

سیســتم  های  بــا  کمــر  مــردم  افغانســتان  در  امــا 

ــه ی خــود  ــد و در معامــالت روزان بانکــی آشــنایی ندارن

اســتفاده منی کننــد؛ بــه همیــن دلیــل پــول بایــد نقــد 

ــود. ــت ش پرداخ

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

چند نفر دورش حلقه زده بودند. صبح زود بود و هنوز 

رفت وآمد آن چنانی در باالی پل سوخته نبود. زنش را به 

همراه یک کودک شش ساله ی دیگر در آن طرف خیابان 

گذاشته بود و خودش به همراه یک نوزاد که از جثه اش 

حدس زده می شد که در حدود شش ماه سن دارد، آمده 

بود در باالی پل سوخته و داشت با چند مرد که معلوم 

بودند، رهگذر استند، حرف می زد.

چند باری آن مرد را در زیر پل سوخته دیده بودم و 

می دانستم که او معتاد است. آن صبح در ابتدا تجمع 

رهگذران در اطراف آن معتاد که نوزادی شش ماهه در 

بغل داشت، هیچ توجه من را به خودش جلب نکرد و در 

واقع اصال منی توانستم حدس بزنم که آن  مردان با این 

معتاد بر رس چه چیزی حرف می زنند. 

اما زمانی من و دیگران به اصل ماجرا پی بردیم که 

دو رسباز پولیس که در حال گشت زنی از مسیر چوک 

شهید مزاری به سمت گوالیی دواخانه در حال حرکت 

بودند، به جمع این مردان اضافه شدند. با پیوسن آن 

دو رسباز پولیس به تجمع مردان، دو یا سه مرد هامن 

لحظه خود را از معتادی که نوزاد در بغل داشت، جدا 

کردند و به مسیر شان ادامه دادند. 

رسباز  دو  و  معتاد  این  کنار  در  مرد  دو  فقط  حاال 

پولیس بودند. یکی از مردان رهگذر که جوا ن تر نسبت 

از مرد  با خود  را  پولیس ها  معلوم می شد،  به مرد دیگر 

معتاد جدا کرد و آن ها را به چند قدم آن طرف تر با خود 

به صحبت شدند. مشغول  و  برد 

از جایی که من ایستاده بودم و با فضایی که در پل 

سوخته حاکم بود، آن لحظه تنها حدسم این بود؛ مردی 

یکی  حتام  است،  زدن  حرف  حال  در  پولیس ها  با  که 

از موادفروش ها یا اقوام آن مرد است و آمده اند تا مرد 

معتاد را قناعت بدهند که مواد را ترک کند؛ اما من که 

که  دیگری  معتاد  همراه  به  و  بودم  شده  کنجکاو  دیگر 

در کنار دست من نشسته بود، هر دو چشم از رسبازها 

و مردان برنداشتیم و با دقت متام همه جزئیات را ثبت 

می کردیم. 

می زد، دست  پولیس ها حرف  با  که  میان سالی  مرد 

به جیب خود برد و مقداری پول که نتوانستیم تشخیص 

بدهیم چه مقدار است، به دو رسباز پولیس داد.  آن ها 

به سمت گوالیی دواخانه مسیر شان را ادامه دادند. با 

و  زن  به  با دست خود  معتاد  مرد  پولیس ها،  دور شدن 

فرزند دیگرش که این سوی خیابان نشسته بودند اشاره 

کرد. به آن ها فهامند که باید طرف او بیایند. 

زن همراه کودکش به شوهرش و دو مرد دیگر ملحق 

پل  باالی  هامن  در  و  بودند  آورده  جلو  را  رسها  شد. 

در  که  مکانی  خیابان،  پیاده روی  وسط  درست  سوخته 

طول روز انگشرفروش ها بساط می کنند، به گفت وگوی 

بیست  آن ها  گفت وگوی  بار  این  دادند.  ادامه  خود 

دقیقه ای طول کشید که در نهایت زن از بغل شوهرش 

نوزاد شش ماهش را گرفت و در آغوش خود جایش داد. 

با  زن  بعد  بود.  رفته  فرو  عمیقی  به خواب  نوزاد گامنم 

نوزادش چند قدمی دورتر شد و نوزاد را زیر چادری آبی 

بعد  و  نوزادش  شیردادن  به  کرد  رشوع  زن  برد.  رنگش 

از چند دقیقه ای در حالی که او را می بوسید دوباره به 

برگرداند.  شوهر  آغوش 

کودک  دست  در  که  پالستیکی ای  کیسه ی 

شش ساله ی  شان بود را نیز از دست او گرفتند. شوهر با 

امتناع و اکراه نوزادش را به مرد مسن تر داد. مرد مسن تر 

پتوی سفید  زیر  به  را  معتاد  مرد  آن  نوزاد  آرامی  به  هم 

رنگی که بر شانه اش انداخته بود، برد و از دست مادر 

نوزاد هم کیسه ی پالستیکی را گرفت. چند قدم عقب تر 

یکی همراه خود شد.  آن  منتظر  و  رفت 

مرد میان سال همچنان با پدر نوزاد صحبت می کرد. 

مادر نوزاد هم دست آن یکی فرزندش را گرفت و چند 

قدم در جهت مخالف مرد مسن حرکت کرد و آرام روی 

زمین نشست. تا این جا کسی منی فهمید که ماجرا از 

چه قرار است تا زمانی که مرد میان سال از جیب خود 

بیرون  افغانی  پنج صد  و  افغانی  هزار  اسکناس  چند 

کشید و به طرف پدر نوزاد دستش را دراز کرد. 

مرد معتاد که پدر نوزاد بود به پول ها نگاهی انداخت 

خود  جیب  در  و  زد  لبخندی  بعد  و  شمرد  را  آن ها  و 

نوزادی در بغل  با  و مرد میان سال  گذاشت. مرد مسن 

به یک سو و مرد معتاد و زنش همراه کودک شش ساله ی 

 شان به سوی دیگر رفتند.

معتادی
 که فرزندش را فروخت

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

ورود کاالهای دست دوم در فروشگاه های انترنتی

راحله یوسفی

حامد حیدری می گوید 
که او در سال  2۰۱7 
میالدی سایت خرید 

و فروش کاالی دست 
دوم را با کمک یکی 
از دوستانش که در 
خارج از کشور بود، 

آغاز کرد و طی دو سال 
آنان توانسته اند برای 
ترویج فرهنگ خرید و 
فروش انرتنتی میان، 

مردم فعالیت های 
بنیادی ای را انجام 

دهند.
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زمانــی کــه بــه ســمت پــارک رشیعتــی در حرکــت 

نداشــت. حــرف  ترافیــک  بودیــم، 

ــودم  ــفر ب ــیر هم س ــن مس ــه در ای ــده ای ک ــا رانن ــا ب ام

ــود کــه از حرف هــا و توصیه هایــش روشــن  ــی ب پــر جوان

ــد  ــران را بل ــی در ته ــک زندگ ــای تاری ــه زاویه ه ــود؛ هم ب

اســت و مثــل یــک تاکســی ران کارکشــته از رازهــای پنهــان 

زیــاد ایــن شــهر آگاه اســت و همین طــور انســان دوســت.

نخســتین توصیــه ی او بــه مــن ایــن بــود کــه بایــد 

ــران  ــا ته ــن ج ــم »ای ــم باش ــود و جیب ــب خ ــر مواظ بیش

ــا  ــم؛ ام ــادی منی دون ــز زی ــتان چی ــن از افغانس ــت، م اس

ــده،  ــدل ش ــر ب ــبی فراگی ــه کاس ــه ی ــری ب ــا جیب ب ــن ج ای

تــو هــم کــه تــازه اومــدی و ممکــن بــرای کار اومــده باشــی، 

ــی.« ــه نیفت ــو چال ــاش ت ــب ب ــس مواظ پ

ــرای روشــن کــردن ســیگار اجــازه  همیــن کــه از مــن ب

خواســت، خوش حــال شــدم؛ هــم بــه ایــن دلیــل کــه 

مثــل راننــده ی قبلــی تفاوتــی میــان ایرانــی و افغانســتانی 

نگذاشــت؛ همــه بــه ایــن دلیــل کــه مــن هــم می توانســتم 

راحــت ســیگارم را روشــن کنــم. 

پرخاله هــای  خانــه ی  بــه  را  خــودم  هــم  ایــن  بــا 

ــا  ــب را آن ج ــاندم و ش ــود رس ــل ب ــه در کاب ــرم ک قاچاق ب

مانــدم.

ــا هــم کمــی حــرف زدیــم و آن هــا  پیــش از خوابیــدن ب

هــم بــه رســم مهامن نــوازی کوشــش کردنــد ســفره ی 

ــد. ــدارک ببینن ــم ت ــود را برای ــوان خ ــری در ت به

ــای  ــر حرف ه ــس از آن بیش ــام و پ ــوردن ش ــگام خ هن

مــا روی مهاجــرت می چرخیــد؛ از میــان چهــار پــری 

کــه در اتــاق نشســته بودنــد، دوتــای شــان پوشــاک  شــان 

بــار  چنــد  و  می کردنــد،  جابه جــا  کوله پشــتی ها  در  را 

بــا نــگاه ریزبینانــه ای آن  را رس و تــه می کردنــد؛ انــگار 

ــزی را  ــد چی ــد و نبای ــی برون ــفر مهم ــه س ــتند ب می خواس

ــد. ــا بگذارن ج

پــس از چنــد دقیقــه فهمیــدم کــه ایــن دو، راهــی 

اســتند. افغانســتان 

ــی  ــاد از مهاجران ــامر زی ــود ش ــوم می ش ــه معل ــگار ک ان

ــک  ــس از ی ــد، پ ــرای کار می رون ــران ب ــه ای ــه ب ــی ک جوان

ســال یــا دوســال کار کــردن در ایــران، بــا انــدک پولــی کــه 

در ایــن مــدت بــرای ذخیــره کردنــش جــان کنــده انــد، بــه 

افغانســتان برگشــته و می خواهنــد چنــد روز دیگــر را ایــن 

جــا بــا خانــواده آســوده بگذراننــد.

ــک  ــرت، از ی ــش از راه مهاج ــان قصه های ــاد در می فره

ــرد.  ــه ک ــود، قص ــده ب ــش پیش آم ــه برای ــاص ک ــداد خ روی

آن رویــداد را کــه برایــش سه ســال پیــش افتــاده بــود؛ امــا 

ــران  ــاک ای ــد. »َد خ ــوش کن ــود فرام ــته ب ــوز نتوانس ــا هن ت

بودیــم؛ یــک دفعــه ای راه بلــد مــا گــم شــد، َد دشــت مانــده 

بودیــم، ســیزده نفــر بودیــم.« فرهــاد می گفــت کــه بــه 

ــا  ــت و ب ــده  اس ــی آم ــا از راه قاچاق ــه بار ه ــن ک ــل ای دلی

قاچاق بــران زیــادی در ارتبــاط بــوده اســت، فهمیــده بــود 

کــه حــاال دیگــر فروختــه شــده  اســت و آن هــم بــه پولیــس؛ 

ــه آدم ربایــان فروختــه شــده  »امــا در تــه دل می ترســیدم ب

باشــیم.«

این هــا نیــم ســاعتی را در دشــتی رسگــردان می ماننــد؛ 

ــافران  ــاد مس ــنهاد فره ــه پیش ــاعتی ب ــم س ــس از نی ــا پ ام

بــه همــراه وی می خواهنــد بــه ســمتی حرکــت کننــد کــه 

آن هــا را از مســیر گشــت زنی پولیــس مــرزی دور کنــد.

در همیــن لحظــه میــان ایــن مســافران اختــالف پیــدا 

می شــود و ســه تــای دیگــر از مســافران کــه بــا هــم دوســت 

بودنــد بــا اشــاره بــه مســیری کــه منتهــی بــه ایست بازرســی 

پولیــس مــرزی اســت، می گوینــد کــه بایــد بــه آن ســو 

برویــم. ایــن جــا اســت کــه بیشــر بچه هــا بــا آن ســه 

ــم  ــه خ ــود ب ــه خ ــاد ک ــوند و فره ــر می ش ــم نظ ــافر ه مس

و پیــچ راه قاچــاق بلــد اســت، نیــز ناچــار می شــود از 

تنهایــی در دل دشــت، رفــن بــا ایــن مســافران را ترجیــح 

دهــد؛ هــر چنــد می دانســت بــه دســت پولیــس می افتــد.

پــس از نیــم ســاعت راه کــردن، بــا گشــت پولیــس 

ــد؛ گشــت مــرزی این هــا را دســت گیر  مــرزی رس می خورن

ــرد. ــگاه می ب ــه پاس ــرده و ب ک

ــد و از  ــگاه بردن ــه درون پاس ــا را ب ــت: »م ــاد می گف فره

هــر کــدام بــه نوبــت باز جویــی می کردنــد و یــا گاهــی 

بــدون نوبــت؛ امــا پیــش از ایــن کــه حرفــی بزنیــم بــا 

ــن  ــه ای ــید ک ــن پرس ــی زد. از م ــان م ــورت م ــه ص ــیلی ب س

جــا چــه کار می کنــی بــرای چــه میخاهــی تهــران بــروی؟ 

ــودش داد زد،  ــم، خ ــخی بده ــن پاس ــه م ــن ک ــش از ای پی

آهــان میخــای تهــران بــروی و بــا جنده هــا بجوشــی، بــرای 

ــم  ــت کردن ــه ل ــا دشــنام دادن ب ــد ب ــن آمــده ای، و بع همی

رشوع کــرد.«

ادامه دارد...

ایران در سه روز 

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

بنیان گذاران امریكا، معتقد بودند كه قدرت هر چه 

متمركزتر باشد، كنرل آن دشوارتر می شود. بنا بر این، 

آن ها تصمیم گرفتند كه قدرت را هر چه بیشر تقسیم 

کنند تا از مترکز آن در یک نقطه، در دست یک شخص 

یا در یک نهاد جلوگیری شود. قدرت حكومت در امریكا 

تقسیم  این  كه  می شود  تقسیم  افقی  شكل  به  بار  یك 

قضائیه(  و  اجرائیه  )مقننه،  حكومتی  قوای  سه  میان 

است. بار دیگر قدرت حكومت به شكل عمودی تقسیم 

می شود كه این تقسیم میان حكومت فدرال، حكومت 

قدرت  اساسی  قانون  است.  محلی  حكومت  و  ایالتی 

مركزی  حكومت  قدرت  از  مجزا  و  مستقل  را  ایالت ها 

می كند. ضامنت 

امریكایی ها،  استدالل  بر  بنا  متمركز،  قدرت های 

مهم  تصمیم گیری های  در  را  افراد  سهم گیری  امكان 

امریكا  بنیان گذاران  علت،  همین  به  می کند.  كمر 

تصمیم گرفتند نظامی را پایه ریزی كنند كه در آن مردم 

در سطح محالت بتوانند امور روزمره ی خود را به دلخواه 

نصاب  به  وقتی  مثال،  طور  به  كنند؛  اداره  شان  خود 

هر  كه  متوجه می شویم  كنیم،  نگاه  امریكا  در  تعلیمی 

ایجاد کرده است.  برای خود نصاب جداگانه ای  ایالت 

در نظام امریكایی وزارت داخله یا پولیس، آن گونه كه ما 

می فهمیم، وجود ندارد. پولیس در رسارس كشور، در سه 

ارگان تقسیم است كه هر كدام وظیفه ی خاص خویش 

را دارند: پولیس محل، پولیس ایالت و پولیس فدرال. 

جرائم  درصد   90 از  بیش  امریكایی های،  گفته ی  به 

جالب  نكته ی  می شود.  رسیدگی  محل  پولیس  توسط 

نیز این است كه رؤسای پولیس محل توسط خود مردم 

و یا شهردار منتخب مردم تعیین می شود. خدمات آب 

و برق، رسك و امور اقتصادی و انكشافی و غیره همه به 

ایالت و محل تعلق دارد. هیچ برنامه ی خاصی از مركز 

ایالت ها دیكته منی شود. یا  و  برای محالت 

و  خودمختاری  نیز  اقتصادی  لحاظ  از  محل  هر 

خودكفایی دارد؛ به همین علت، نظام مالیه از یك نقطه 

و  منایندگان  می كند.  تفاوت  امریكا  دیگر  نقطه ی  تا 

حكومت ایالتی كه توسط مردم انتخاب می شوند، خود 

تصمیم می گیرند كه برای اداره ی امور و رفع مشكالت 

رضورت  رسمایه  اندازه  چه  به  خویش  نیازمندی های  و 

را كفایت  این بودجه  دارند و چه مقدار مالیه می تواند 

مالیه  نوع  سه  ناگزیرند  امریكا  مردم  هم،  این  با  كند. 

برای  مالیه  محل،  اداره ی  برای  مالیه  پرداخت  كنند: 

خزانه ی  فدرال.  اداره ی  برای  مالیه  و  ایالت  اداره ی 

برای حكومت محل  مواقع رضورت،  در  ایالت  و  فدرال 

با تصویب خویش، پروژه هایی  یا  كمك مالی می كند و 

اجرا  محل  به  نیست،  محل  حكومت  توان  از  كه  را 

می گذارند.

رییس جمهور، توسط متام شهروندان امریكا انتخاب 

می شود؛ اما والی توسط شهروندان هر ایالت و شهردار 

توسط شهروندان هر شهر انتخاب می شود. والی هیچ 

منی كند؛  دریافت  رییس جمهور  جانب  از  را  امری 

از  خویش  شهر  مربوط  امور  در  شهردار  كه  همچنان 

است. برخوردار  عمل  استقالل 

شهروندان امریكایی می توانند به آسانی از یك محل 

نقل  دیگر  ایالتی  به  ایالت  یك  از  یا  و  دیگر،  به محلی 

به  بسیار  امریكایی  نظام  در  كار  این  اما  كنند؛  مكان 

ندرت اتفاق می افتد. تعداد كمی مردم حارض می شوند 

به  ایالت  یك  از  كوچیدن  دشواری های  و  مخارج  كه 

برای  را تحمل کنند. سهولت های زندگی  ایالتی دیگر 

همه ی مردم در هر نقطه ی امریكا فراهم است و مردم 

داشت،  خواهد  وجود  كه  اندكی  تفاوت های  خاطر  به 

ترجیح منی دهند كه نظام روبه راه شده ی زندگی خویش 

را بر هم زنند.

 امریكایی ها معتقدند كه نظام سیاسی شان به غیر 

تأمین  به  قادر  دیگر  شكلی  هیچ  با  فدرالی،  شكل  از 

شده  مردم  و  ایالت ها  متام  میان  همبستگی  و  وحدت 

منی تواند. البته آن ها این نكته را نیز اعراف دارند كه 

نظام فدرال امریكایی، با متام خصوصیت های خود، در 

نیست. الگو برداری  قابل  دیگر  كشورهای 

در  كه  لودیانا  دانشگاه  در  استاد  شهرانی،  نظیف 

با  بود،  كنفرانس خاورمیانه در واشنگن اشراك كرده 

از  به نوعی دیگر  امریكا معتقد  تریح نظام فدرال در 

بود  از کسانی  او  بود.  افغانستان  در  متمركز  غیر  نظام 

که در کنفرانس چشمدیدها و برداشت های خود از یک 

سفر به افغانستان را بیان کرد و من فرصتی یافتم که در 

حاشیه ی کنفرانس، مدتی را با او در گوشه ای بنشینم 

و لحظه ای از نظریات و دیدگاه هایش استفاده کنم. او 

گفت:

نظام  از  نیز  افغانستان  كه  بگوییم  است  »مشكل 

است  رضور  اما  می تواند؛  الگوبرداری  امریكا  فدرال 

بنیادها و اصولی را به كار گیریم كه باعث شده است 

فدرالی  سیستم  ایجاد  در  را  آن  حل  راه  امریكا  در 

جستجو كنند. در نظام فدرال، اساس حرف این است 

كه قدرت هر چه بیشر به سوی محالت رهری شود. 

در افغانستان تا كنون مركز بوده است كه همه ی امور 

ایجاد  نظامی  باید  است.  می كرده  رهری  و  اداره  را 

شود كه قدرت و صالحیت تصمیم گیری در امور محلی 

مركز  كه  نیست  رضور  مثال  شود؛  سپرده  مردم  خود  به 

كسی را به عنوان والی یا ولسوال یا قاضی تعیین كند 

و به محالت بفرستد. این حق باید به مردم محل داده 

كار  این  با  کنند.  انتخاب  را  بهر خویش  فرد  كه  شود 

هم  و  می شود  صمیامنه تر  محالت  و  مركز  رابطه ی  هم 

مردم می توانند به طور عینی در تعیین رسنوشت و اداره 

شوند.« سهیم  خویش  امور  كردن 

اساسی ترین  از  را  متمركز  غیر  نظام  شهرانی  آقای 

عنوان  دموکراتیك  جامعه ی  و  نظام  مشخصه های 

گفت: او  می كرد. 

تجربه  یك  نیست،  تیوری  یك  تنها  »دموکراسی 

در  مردم  می گیرد.  صورت  عمل  با  تجربه  است.  نیز 

داشته  قرار  كه  مدنی  و  تكامل سیاسی  از  هر سطحی 

باشند، می توانند تجربه ی خاص خویش را شكل دهند. 

نیز  امور سیاسی  به مردم مجال داده شود كه در  باید 

نظام  آرند.  دست  به  عمل  راه  از  را  خویش  تجربه ی 

غیر  نظام  با  به صحنه می كشاند.  را  مردم  متمركز  غیر 

چه.  یعنی  دموکراسی  كه  می فهمند  مردم  متمركز، 

مفكوره های  از  تنها  غیرمتمركز  نظام  برابر  در  مخالفت 

می كند.« حكایت  متامیت خواهانه  و  استبدادی 

و  خصلت ها  بر  عالوه  که  می کنیم  زندگی  جهانی  در 

رفتارهای نیک که مبنای یک ارتباط خوب و ارزش مند برای 

عرف  از  خارج  و  ناهنجار  رفتارهای  شاهد  است،  انسان ها 

از  بر  که  منفی  رفتارهای  و  اعامل  می باشیم.  نیز  اخالق 

راه خود  توانسته است  به زور  با توسل  به حال  تا  دیرهنگام 

را از مسیری که مبنایش اخالق نیک است جدا و به مسیری 

کند،  هدایت  نیست،  بدبختی  و  تباهی  جز  آن  مقصد  که 

منشأ آن جهالت محض می باشد؛ به طوری که این جهالت 

قربانی  را  جامعه  یک  که  باشد  بزرگ  می تواند  قدری  به 

مانند  ناپسندی  رفتارهای  شاهد  جوامع،  در  امروزه  کند. 

نادانی است می باشیم. در علم  از  نشأت گرفته  خشونت که 

روان شناسی خشم یک پدیده ی کامال طبیعی شناخته شده 

و مرحله ی غیر طبیعی آن که انتخاب آگاهانه ی خود شخص 

منجر  آن،  نتیجه ی  و  است  شده  تلقی  »عصبانیت«  است، 

به آسیب های روحی و جسمی هم به خود و هم به دیگران 

می کند.  منایان  را  خشونت  نوعی  به  و  می شود 

اکرث افراد جامعه به نوعی با پدیده ی خشونت در زندگی 

روزانه ی خود مواجه استند. زنان نیز به عنوان نیمی از افراد 

جامعه مورد خشونت و رفتارهای تبعیض آمیز در اکرث جوامع 

فرهنگ های  و  باورها  آن  مبدأ  که  می گیرند. خشنونتی  قرار 

زنان  خصوص  به  جامعه  تباهی  باعث  که  است  نامعقولی 

از  دریایی  و  ظرافت  عطوفت،  مظهر  همواره  زنان،  می شود. 

فداکاری های بی منت استند. آنان تضمین کننده ی آرامش و 

امنیت در کانون خانواده اند؛ اما متأسفانه زنان به دالیل غیر 

منطقی مورد خشونت های بی دلیل مردان قرار گرفته و باعث 

هتک حرمت به ارزش ها و قداست آن ها می شود. حرمتی که 

به  را  زن  مقام  و  کرده  یاد  آن  از  کریم  قرآن  در  خداوند)ج(، 

اندازه ای واال نهاده که جایگاه بهشت را نیز از گذرگاه رضایت 

یک زن )مادر(  معین کرده است.

زن، مهد سالمت روانی یک خانواده تلقی می شود. زنان 

با  چه  چنان  استند؛  جامعه  در  مؤثری  و  مفید  نقش  دارای 

را  جامعه  یک  سعادت  شایسته،  و  صالح  فرزندان  تربیت 

زنان  رشد  موانع  بزرگ ترین  از  یکی  اما  می کنند؛  تضمین 

در این جهت، عدم امنیت و آرامش خاطر آنان است. چطور 

ممکن است زنی که مورد خشونت های فراوان قرار می گیرد 

جامعه  آن  می شود،  جدی   بسیار  روحی  اختالالت  دچار  و 

انتظار تربیت فرزندان صالح باشد. چرا که به  طور کلی  در 

و  در ذهن  به سزایی  تأثیر  والدین  منفی  و  مثبت  رفتارهای 

ضمیر فرزندان آن ها خواهد داشت و نتیجه ی این رفتارها در 

خصوصیات اخالقی فرزندان  شان منایان می شود که مسلامً 

تباهی خواهد رفت. به  رو  آن جامعه 

آمار موجود، نشان داده است که بیشرین صدمات روحی 

به خصوص جسمی از سوی مردانی بوده است که با همر 

آن ها  مرگ  پای  تا  و  داشته  اند  اخالقی  غیر  رفتارهای  خود 

را مورد لت وکوب قرار داده  اند. این آمار باعث شده است تا 

چشامن فعاالن حقوق زنان و مدنی باز شود و دنبال راه  حلی 

برای رفع این خشونت ها باشند. حتا از دیدگاه حقوقی این 

اعامل مورد مالمت قرار گرفته و قانون منع خشونت علیه زن، 

در سال 1388 در چهار فصل و ۴۴ ماده در جریده رسمی 

شامره 989 منتر شده  است. خشونت در برابر زنان یکی 

از رویداد جامعه ی نارس، عدم اجرای قوانین، فرهنگ پایین، 

عام ترین  است.  مذهبی  نادرست  برداشت های  و  بی سوادی 

را می توان تجاوز جنسی،  افغانستان  زنان  برابر  خشونت در 

اجباری،  نکاح  معلولیت،  و   جراحت  فحشا،  به  مجبورکردن 

نکاح پیش از وقت، دشنام ، تحقیر و لت وکوب توسط مردان 

برخورد  قاطعانه  قبیحانه،  عمل  این  با  قانون گذاران  شمرد. 

کرده و با افرادی که چه در نقش شوهر و چه در نقش مردانی 

که چنین اعاملی را انجام می دهند، برخورد قانونی می کنند.

زنان همواره در جامعه نقش مؤثری در ایفای مشارکت های 

اجتامعی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و ... دارند. 

باید  شود،  تبدیل  امن  فضای  به  جامعه  یک  که  این  برای 

آسودگی  با  تا  شود  فراهم  زنان  آسایش  و  آرامش  زمینه ی 

خاطر بتوانند در جهت پیشرد اهداف واالی خویش، جامعه 

را به سوی سعادت و کامل سوق دهند. این هدف نیازمند 

و  زنان  حقوق  فعاالن  رسانه ها،  توسط  وسیع  اطالع رسانی 

می باشد. مدنی  فعاالن 

در مصاحبه ای با 2061 تن از زنان در عرصه های مختلف، 

با  ننگرهار،  و  پروان  بدخشان،  بلخ،  کابل،  والیت های  در 

جمعیت شهری و روستایی تخمین زده شده است.

و  مدنی  جامعه ی  » شبکه ی  سایت  در  شده  درج  گزارش 

حقوق بر« بر مبنای تعریف جامع زیر  از  خشونت علیه زنان، 

تهیه شده است:

»هرعملی که ارضار فیزیکی، جنسی و روانی را برای زنان 

به بار آورد و یا تهدیدی در  این زمینه تلقی شود، به شمول 

زندگی  حوزه ی  در  آزادی  از  محرومیت  به  اقدام  و  تهدید 

خصوصی و اجتامعی، خشونت علیه زنان نامیده می شود.«

خشونت علیه زنان در دو مورد بسیار مهم و شایع است؛ 

اول : خشونت خانوادگی. دوم: خشونت در محیط کار 

تبعیض علیه زنان در خانواده هایی  شایان ذکر است که 

که بر مبنای باورهای غلط زندگی می کنند، تأثیرات مخربی 

خواهد  آن ها  روزمره ی  زندگی  در  روحی  تعادل  نحوه  در 

داشت. 

برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از  زنان  کرامت  و  صیانت 

است. در جهت اهمیت این موضوع، باید تالش های فراوانی 

صورت بگیرد تا امنیت و آرامش را به طور حقیقی در جامعه 

پیرفت  در جهت  بتوانند  آرامش خاطر  با  و  کرده  احساس 

بردارند. بنیادینی  گام های  جامعه 

دموکراسي، تقسيم قوا تا سطح محالت

نيمه ی پنهان جامعه

عزیز رویش

سید محمدامین صمدی 

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« 
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پــس از نــر مصاحبــه ی »انــوش دســت گیر« رسمربــی 

تیــم ملــی فوتبــال و آن کــه »علی عســکر لعلــی« مســبب 

ــظ  ــرای حف ــت، ب ــوده اس ــتان ب ــال افغانس ــای فوتب جنجال ه

تــوازن، بــه رساغ لعلــی رفتیــم. لعلــی بــه دلیــل بــازی در تیــم 

ملــی و کارهایــی کــه بــرای رشــد فوتبــال، انجــام داده اســت، 

ــه ی  ــای پروان ــی در تیم ه ــت. لعل ــده اس ــناخته ش ــره ی ش چه

ــان  ــرد و کاپیت ــازی ک ــل ب ــگاه کاب ــش و دانش ــر، هندوک باخ

ــار  ــوع 25 ب ــد. او  در مجم ــتان ش ــان افغانس ــی جوان ــم مل تی

بــرای تیم هــای ملــی جوانــان و بزرگ ســاالن بــه میــدان رفــت. 

ــف  ــای مختل ــری را در تیم ه ــازی و مربی گ ــابقه ی ب ــی س لعل

آملانــی نیــز دارد. او در کشــورهای ایــران، مــر، تاجیکســتان، 

نامیبیــا، پاکســتان و بنگله دیــش، مــدرس و دســتیار »کالوس 

اشــتارک، اریــش روتــه مولــر، ســالون اســکلیزیچ و پیرشــگرت« 

ــوده اســت.  در تیــم ملــی افغانســتان ب

ــل  ــان را کام ــود ت ــدا خ ــی، در ابت ــای لعل ــل: آق ــح کاب صب

ــد. ــی کنی معرف

ــش در  ــال پی ــتم و 60 س ــی« اس ــکر لعل ــی: »علی عس لعل

کارتــه ی ســخی کابــل متولــد شــده  ام. مکتــب را در کارتــه ی 

ســخی و لیســه ی غــازی کابــل خوانــدم. در ســال 1355 عضــو 

تیــم ملــی جوانــان شــدم، یــک  ســال بعــد بــه عنــوان کاپیتــان 

تیــم ملــی جوانــان در بازی هــای آســیایی بنگالدیــش رشکــت 

کــردم. در ســال 1357 پیراهــن تیــم ملــی بزرگ ســاالن را 

پوشــیدم، مدتــی هــم در دانشــکده ی زراعــت دانشــگاه کابــل 

درس خوانــدم؛ امــا بــه دلیــل جنــگ، در ســال 1358 وطــن را 

تــرک و در ســال 1361 بــه آملــان پناهنــده  شــدم.

صبح کابل: در آملان چه کارهایی انجام دادید؟

ــاینس و  ــر س ــدم. در کمپیوت ــان درس خوان ــی: در آمل لعل

مدیریــت، تحصیــالت عالــی دارم. در ســال 1988م عضــو 

ســال  در  شــدم.  پادربــورن  شــهر  ب(  ای  )ب  آمــوزش گاه 

1990م مــدرک »انفورماتیــک اسیســتنت« و در ســال 1992 

در رشــته ی مدیریــت بانــک و اطالعــات از مرکــز آموزشــی 

»انبیــت« پادربــورن مــدرک گرفتــم.  

ــته ها ی 3 و ۴ و  ــای دس ــران، در لیگ ه ــای مهاج در تیم ه

در لیــگ اول آماتــور آملــان بــازی کــردم. زمانــی کــه 29ســاله 

ــه  ــال را ک ــم. فوتب ــا را گرفت ــری یوف ــدرک C مربی گ ــودم، م ب

کنــار گذاشــتم در لیگ هــای پنــج و شــش آملــان مربی گــری 

را رشوع کــردم. در هــامن دوران مــدرک B مربی گــری یوفــا 

را هــم گرفتــم. 

صبح کابل: چطور شد که به افغانستان برگشتید؟

لعلــی: وقتــی طالبــان ســقوط کــرد، در ســال 2002 

بــا دعــوت فدراســیون فوتبــال آملــان، لیســانس A خــود 

ــن  ــه اولی ــان« ک ــر اوبرم ــا »هولگ ــال 2003 ب ــم. در س را گرفت

مربــی خارجــی پــس از طالبــان بــود، بــه افغانســتان برگشــتم. 

اوبرمــان پــس از مــدت کوتــاه، رفــت و مــن مانــدم تــا کــه 

در ســال 2005 »کالوس اشــتارک« بــه کابــل آمــد. در آن 

ســال ها، در رده هــای مختلــف بــا تیــم ملــی همــکاری داشــتم 

و در ترتیــب اســاس نامه، مقــررات و اصــول، فوتبــال جوانــان، 

بانــوان، مکتــب فوتبــال هندوکــش، تدریــس مربیــان، نوشــن 

برنامــه و پیــاده کــردن اســراتیژی، زمینه ســازی بــرای ارتبــاط 

ــازی  ــور، فعال س ــرون از کش ــا بی ــتان ب ــال افغانس ــر فوتب بیش

بخــش تدریســی، فوتبــال پایــه و لیــگ برتــر فوتبال افغانســتان 

و دیگــر بخش هــا کار کــردم. از ســال 2003 تــا 2016 در 

ــردم.  ــکاری ک ــیون هم ــا فدراس ــف ب ــطوح مختل س

صبح کابل: چرا از فوتبال افغانستان جدا شدید؟

لعلــی: مــن دو بــار از کار در فدراســیون فوتبــال افغانســتان 

برتــر موافــق  لیــگ  برگــزاری  بــا شــیوه ی  اســتعفا کــردم. 

ــدول  ــود. ج ــوان ب ــان ج ــن بازی کن ــری، ِصَغرس ــودم و دیگ نب

شناســنامه ی بازی کنــان را ترتیــب کــرده بــودم کــه مرحلــه بــه 

ــب  ــو تقل ــا جل ــد ت ــت می ش ــز در آن ثب ــه چی ــد هم ــه بای مرحل

در ســن بازی کنــان گرفتــه شــود؛ امــا بــرای نتیجه گیــری 

مقطعــی، فدراســیون ایــن کار را منی کــرد. 

ــه  ــر چ ــد، دیگ ــه گفتی ــواردی ک ــز م ــه ج ــل: ب ــح کاب صب

مشــکالتی بــود؟

ــم  ــان تی ــش بازی کن ــب و چین ــیون در ترکی ــی: فدراس لعل

ملــی دخالــت می کــرد. هــر چنــد »پیــر شــگرت« تــالش کــرد 

کــه رابطــه ی مــن و فدراســیون خــوب باشــد؛ امــا ممکــن نبــود.

بــا فدراســیون  صبــح کابــل: شــام در زمــان اختــالف 

فوتبــال، آن را نــاکارا اعــالم کردیــد؛ امــا دوبــاره برگشــتید. 

ــرا؟ چ

لعلــی: بــار نخســت کــه فدراســیون را تــرک کــردم، بــا 

پادرمیانــی »اغــر«، بــا برنامــه ی مــدون، دوبــاره برگشــتم. 

ــی  ــرد و از مطلق العنان ــر می ک ــد تغیی ــیون بای ــاختار فدراس س

ــده  ــد مرجــع تصمیم گیرن بیــرون می شــد. مجمــع عمومــی بای

ــر  ــگ برت ــر لی ــکل دیگ ــیون. مش ــس فدراس ــه ریی ــود، ن می ب

بــود. طبــق توافــق، لیــگ برتــر بایــد پس از ســه ســال از شــکل 

تورمننــت بیــرون و بــه لیــگ رسارسی تغییــر شــکل مــی داد. در 

همیــن مــدت بایــد لیــگ دوم نیــز آمــاده می شــد. طــرح داده 

ــد رسارسی و لیگ هــای  ــر می توان ــه لیــگ برت ــودم کــه چگون ب

ــد. ــن کار را نکردن ــدازی شــود؛ امــا ای دوم و ســوم راه ان

و  آیــا طــرح  انتخابــات چــه؟  بــاره ی  در  کابــل:  صبــح 

نداشــتید؟ برنامــه ای 

ــا  ــرد ت ــزار می ک ــات را برگ ــد انتخاب ــیون بای ــی: فدراس لعل

ــا  ــن کاره ــف، ای ــا تأس ــا ب ــد؛ ام ــی می ش ــش قانون فعالیت های

را دوســت نداشــتند و منی خواســتند کــه انتخابــات برگــزار 

ــت،  ــال نداش ــرای فوتب ــی ب ــای خوب ــیون دورمن ــود. فدراس ش

ــا موبــی گــروپ از لیــگ برتــر  منی خواســت در آمــدی را کــه ب

داشــت، هزینــه ی فوتبــال کنــد. آن هــا فقــط بــه درآمــد و پــول 

ــال. ــه فوتب ــد، ن ــر می کردن فک

صبــح کابــل: فلســفه و طــرح شــام بــرای رشــد فوتبــال چــه 

؟ بود

ــه وجــود می آمــد؛ امــا  ــد ب ــال بای لعلــی: باشــگاه های فوتب

ــام  ــود. مت ــده ب ــگاه در آم ــکل باش ــه ش ــودش ب ــیون خ فدراس

بــرآورد  بــودم، حتــا هزینه هایــش  جوانــب کار را ســنجیده 

شــده بــود. مشــکل دیگــر تیــم ملــی بــود. طبــق قــرارداد، متــام 

کارهــای تیــم ملــی بایــد از ســوی مدیریــت تیــم ملــی انجــام 

می شــد؛ امــا این گونــه نبــود. ایــن توانایــی و ظرفیــت در 

ــد طــوری  ــال مــا بای فدراســیون فوتبــال وجــود نداشــت. فوتب

رهــری می شــد کــه منبــع رشــد فوتبــال مــا در داخــل باشــد، 

ــرون از مرزهــا. ــه در بی ن

صبــح کابــل: آیــا بودجــه ی فدراســیون فوتبــال بــرای 

چرخــش چــرخ فوتبــال افغانســتان کافــی اســت؟

لعلــی: فوتبــال وابســته بــه رسمایــه اســت. رسمایــه و پــول 

زمانــی جــذب فوتبــال می شــود کــه همــه چیــز درســت و مثــل 

ــال  ــل فوتب ــده ای مث ــد و خوابی ــال راک ــد. فوتب ــاعت کار کن س

افغانســتان کــه همــه چیــزش در ســاختامن فدراســیون و 

ــی کــه  ــا زمان ــد. ت ــد رشــد کن ــم شــود، منی توان رییــس آن خت

لیــگ رسارسی نداشــته باشــیم، بازی کنــان متریــن و مســابقه 

نداشــته و در ســال حــد اقــل 50 تــا 60 بــار بــه میــدان نرونــد، 

فوتبــال مــا نــه رشــد می کنــد و نــه وضــع مالــی اش بهــر 

می شــود.

ــاد در  ــای فس ــاره ی اتهام ه ــام در ب ــر ش ــل: نظ ــح کاب صب

ــت؟ ــال چیس ــیون فوتب فدراس

لعلــی: چــون اطــالع دقیــق و کافــی در ایــن زمینــه نــدارم، 

ــه در  ــت ک ــح اس ــم. واض ــرف بزن ــند ح ــدون س ــم ب منی خواه

ــرا  ــا م ــود دارد. لطف ــاد وج ــتان فس ــای افغانس ــه ی اداره ه هم

درگیــر ایــن مســائل نکنیــد.

ــزار  ــال برگ ــیون فوتب ــات فدراس ــر انتخاب ــل: اگ ــح کاب صب

شــود؛ نامــزد می شــوید؟ 

می توانــم  اســتم،  اجرایــی  و  فنــی  آدم  مــن  لعلــی: 

برنامه ریــزی و در اداره کمــک کنــم. آدم هــای دیگــری اســتند 

رییــس شــوند.  کــه می تواننــد 

صبــح کابــل: چــرا تیــم ملــی وابســته بــه بازی کنــان 

خارجــی اســت؟ ضعــف در کجــا اســت؟

لعلــی: هــر مربــی دوســت دارد از متــام پتانســیل فوتبــال 

ــی  ــان خارج ــر بازی کن ــان بیش ــد. مربی ــتفاده کن ــور اس کش

را دعــوت می کننــد؛ چــون آن هــا آماده تــر انــد. بازی کنــان 

دارنــد.  مســابقه  هفتــه  دو  ســال،  بــه  ســال  کــه  داخلــی 

ــت و  ــا کیفی ــابقه ی ب ــاه، 10 مس ــه در دوازده م ــی ک بازی کنان

50 متریــن خــوب ندارنــد. بــا ایــن وضعیــت، چگونــه می تــوان 

ــی دعــوت کــرد.  ــم مل ــه تی آن هــا را ب

صبــح کابــل: انــوش دســتگیر در یــک مصاحبــه بــا صبــح 

ــم  ــان »اســکلیزیچ« نظــم تی ــود کــه شــام در زم ــه ب ــل گفت کاب

ــد؟ ملــی را از بیــن بردی

لعلــی: انــوش را خیلــی دقیــق می شناســم. از او انتظــاری 

پــدر  دســرخوان  رس  کــه  کســی  نــدارم.  ایــن  از  بیشــر 

ــته و  ــی داش ــادی در زندگ ــکل زی ــت. او مش ــده اس ــزرگ نش ب

ــد.  ــن باش ــرش ای ــرز فک ــه ط ــت ک ــی اس ــن، طبیع ــرای همی ب

ــر از  ــون بیش ــم؛ چ ــرف بزن ــاره ی او ح ــاد در ب ــم زی منی خواه

صنــف ده درس نخوانــده اســت. 

ــوش  ــای ان ــکلیزیچ و ادع ــاره ی اس ــا در ب ــل: ام ــح کاب صب

ــد؟ ــردم بدانن ــا م ــد ت ــد حــرف بزنی بای

چیــز  همــه  تــا  می گویــم  را  کوتاهــی  داســتان  لعلــی: 

روشــن شــود. انــوش در تیــم ملــی بازی کُــن ذخیــره بــود؛ 

روزی، اســکلیزیچ متــاس گرفــت و گفــت کــه از بیــن »عصمــت 

شــینواری و انــوش« یکــی را بایــد خــط بزنــم. مــن بــه او گفتــم 

کــه بهــر اســت انــوش را نگــه داری؛ چــون او بــا بازی کنانــی 

کــه از هالنــد دعــوت می شــدند، بــرای گرفــن پاســپورت، 

زیــاد  بازی کــن  دو  ایــن  فنــی  ســطح  می کــرد.  همــکاری 

تفــاوت نداشــت، گفتــم بهــر اســت کــه انــوش را نگــه داری. 

صبــح کابــل: در ادامــه چــه اتفاقــی افتــاد کــه اختالف هــا 

شــدت گرفــت؟

لعلــی: عیــن داســتان را بــرای تــان می گویــم، انــوش 

ــگ زد و  ــن زن ــه م ــت. روزی او ب ــر داش ــی خ ــم مرب از تصمی

ــیه  ــای دادش را در روس ــه و ج ــام رسمای ــادرم، مت ــه م ــت ک گف

فروختــه کــه دو میلیــون یــورو اســت. می خواهــم بــا ایــن پــول، 

ــام دو کار  ــت دارم ش ــازم. دوس ــال بس ــی فوتب ــی آکادم در دب

ــه  ــد ک ــت کنی ــخ، صحب ــرن مونی ــگاه بای ــا باش ــی ب ــد، یک کنی

آکادمــی بــه نــام بایــرن باشــد و دوم می خواهــم کــه مدیریــت 

آکادمــی را بپذیریــد. انــوش بــه خانــه ام آمــد؛ امــا از آکادمــی 

ــوش  ــزی نگفــت و بحــث »اســکلیزیچ« را پیــش کشــید. ان چی

ــن  ــک »کرام الدی ــی و نزدی ــتان حزب ــدرش از دوس ــه پ ــت ک گف

ــد،  ــت و می توان ــال اس ــیون فوتب ــت فدراس ــس وق ــم«، ریی کری

اســکلیزیچ را برکنــار کنــد. او گفــت کــه مــن )لعلــی( رسمربــی 

شــوم و او )انــوش( کمــک مربــی. واقعــا ناراحــت شــدم؛ چــون، 

ــول و  ــا پ ــه او ب ــردم ک ــاس ک ــود. احس ــری ب ــز دیگ ــرف چی ح

مدیریــت آکادمــی می خواهــد مــرا تطمیــع کنــد. پیشــنهادش 

را قبــول نکــردم. انــوش می خواســت از طریــق مــن اســکلیزیچ 

ــا  ــه ب ــه در ترکی ــنیدم ک ــد، ش ــه بع ــد هفت ــد. چن ــار بزن را کن

رییــس فدراســیون جلســه داشــته و مســیر اخــراج اســکلیزیچ 

را همــوار کــرده اســت. بــه فدراســیون متــاس گرفتــم، گفتنــد 

ــد. ــگرت آم ــپس پیرش ــود. س ــراج می ش ــکلیزیچ اخ ــی، اس بل

صبــح کابــل: پــس رشوع اختالف هــا شــاید از همیــن جــا 

باشــد؟

ــر«  ــو فیس ــه »اوت ــدم ک ــه ش ــی متوج ــن را زمان ــی: ای لعل

آمــد. آمــدن او مصــادف بــود بــا بازگشــت مــن بــه فدراســیون 

ــرا  ــودم، ظاه ــیون داده ب ــه فدراس ــه ب ــی ک ــال. برنامه های فوتب

قبــول شــده بــود؛ امــا در عمــل این گونــه نبــود. مــن بــا 

بــودم،  مخالــف  شــدیدا  ملــی  تیــم  در  انــوش  مربی گــری 

ــا او گفــت  ــم؛ ام ــازاده« هــم گفت ــی آق ــه »عل ــن را ب ــار ای چند ب

کــه مــا بــه انــوش قــول داده ایــم. مــن اخــالق انــوش را 

می دانســتم. او در کم تریــن زمــان ممکــن رابطــه ی مــرا بــا 

اوتوفیســر خــراب کــرد؛ چــون مــن بــا بســیاری از بازی کنانــی 

کــه دعــوت می کردنــد، موافــق نبــودم. 

ــری  ــد نف ــد چن ــان؟ می توانی ــدام بازی کن ــل: ک ــح کاب صب

را نــام بریــد؟

ــام  ــا ن ــدارم؛ ام ــان ن ــا بازی کن ــخصی ب ــکل ش ــی: مش لعل

می بــرم. مثــال، »قیــس شایســته«، بــرادر فیصــل شایســته، 

بازی کنــی در حــد تیــم ملــی نبــود؛ امــا دعــوت می شــد. 

قیــس در بــازی بــا کمبودیــا موجــب شــد کــه تیــم از مقدماتــی 

جــام ملت هــای آســیا بــاال نــرود. آن هــا در ابتــدا یــک لیســت 

ــی را  ــد؛ امــا بازی کنان ــی را ترتیــب دادن ــان تیــم مل از بازی کن

کــه دعــوت کردنــد، بــا آن لیســت بســیار فــرق داشــت. متــام 

ــوش از  ــم، ســند دارم. ســند دارم کــه ان این هــا را کــه می گوی

بازی کنــان آملانــی و غیــر آملانــی گــپ زده اســت. بــرای بــازی 

ــد.  ــته را بردن ــس شایس ــد و قی ــط زدن ــا رشزه را خ ــا کمبودی ب

بارهــا بــه اوتوفیســر ایمــل کــردم کــه بازیچــه ی دســت انــوش 

نبــاش. 

صبــح کابــل: قانــون و مقــررات گرفــن مــدرک مربی گــری 

از یوفــا چگونــه اســت؟

لعلــی: مــن قانــون یوفــا را می دانــم، انــوش می گویــد کــه 

در آکادمــی و باشــگاه های زیــادی درس خوانــده و مــدرک 

حرفــه ای دارد. بــرای هرکــدام از مــدارک یوفــا حــد اقــل بایــد 

دو ســال کار کــرد. اگــر ایــن دو ســال و زمــان درس خوانــدن 

را هــم محاســبه کنــی، امــکان نــدارد کــه انــوش بــا ایــن ســن 

و ســال، توانســته باشــد، مــدرک حرفــه ای یوفــا را بگیــرد. مــن 

حتــا بــه مــدرک A او شــک دارم. فدراســیون بایــد بپرســد کــه 

ــده  ــل ش ــتثنا قائ ــوش اس ــرای ان ــا ب ــا تنه ــون یوف ــور قان چط

اســت کــه ایــن قــدر زود، زود مــدرک می گیــرد. اگــر مــدارک 

ــد  ــد ح ــم، او بای ــاب کنی ــش حس ــال مکتب ــا ده س ــوش را ب ان

اقــل 50 ســال عمــر داشــته باشــد.

صبــح کابــل: انــوش دســتگیر مدعــی شــده بــود کــه لعلــی 

ــم  ــد در تی ــن از هالن ــه بازیک ــش از س ــد بی ــت، نبای ــه اس گفت

ملــی باشــد؟ 

ــن  ــن چنی ــد م ــرا بای ــت. چ ــض اس ــن دروغ مح ــی: ای لعل

ــن  ــه ای ــت ن ــته ها اس ــای شایس ــی ج ــم مل ــم. تی ــزی بگوی چی

و آن. مــن بیشــرین اردوگاه هــای مترینــی را بــرای شناســایی 

کــه  زمانــی  ایجــاد کــردم. در  ملــی  تیــم  بــرای  بازی کُــن 

ــن آملانــی بســیار کــم بــود. در همیــن اردوگاه هــا بــود  بازی کُ

ــدند.  ــف ش ــزی و ... کش ــد پوپل ــزی، امی ــس عزی ــه اوی ک

مدیــر  ضمیــرداوودی  این کــه  بــاره ی  در  کابــل:  صبــح 

برنامــه ی اســکلیزیچ بــوده اســت، چــه گفتنــی داریــد؟

لعلــی: ایــن یکــی از هــامن حرف هــا اســت. در ابتــدا 

کــه  دیدنــد  امــا  می گفتنــد؛  را  رشیعت یــار  جالل الدیــن 

رشیعت یــار جــواب می دهــد، پشــت ضمیــرداوودی را گرفتنــد 

کــه زیــاد در فضــای مجــازی فعــال نیســت. جالــب اســت کــه 

رشیعت یــار، داوودی و منصــور فقیریــار در زمــان آقــای کارگــر 

ــه در زمــان اســکلیزیچ.  ــد، ن ــی دعــوت شــده بودن ــم مل ــه تی ب

صبــح کابــل: حــرف از یــک شــبکه ی فســاد بــود کــه بــا نــام 

باشــگاه های اروپایــی، از فدراســیون پــول می گرفتنــد. 

لعلــی: در بــاره ی ایــن ادعــا مــن بــه ســادگی می توانــم، از 

انــوش دســتگیر بــه محکمه هــای اروپایــی شــکایت کنــم. مــن، 

ــا  ــم ت ــام دهی ــن کار را انج ــم ای ــکلیزیچ و داوودی می توانی اس

بیایــد و ادعایــش را ثابــت کنــد کــه چــه کســی بــا نــام باشــگاه، 

اروپــا کــه ریشــخندی  پــول  گرفتــه اســت؟  از فدراســیون 

نیســت؛ ایــن ادعــا را بــه راحتــی می تــوان ثابــت کــرد. این هــا 

همــه دروغ اســت. 

صبح کابل: پیر شگرت چرا از تیم اخراج شد؟

ــدا  ــیون ج ــن از فدراس ــگرت، م ــن ش ــش از رف ــی: پی لعل

شــده بــودم. پیــش از بــازی بــا تاجیکســتان، شــگرت بــه مــن 

زنــگ زد و گفــت، بیــن مــن و فدراســیون مشــکل ایجــاد شــده 

ــر می گــردم  ــده ب ــم کــه زن اســت، گفــت مــی روم؛ امــا منی دان

ــو کاری  ــا ت ــی ب ــم، کس ــگرت گفت ــه ش ــدم و ب ــر؟ خندی ــا خی ی

نــدارد.

ــت  ــازی می دانس ــش از ب ــگرت پی ــی ش ــل: یعن ــح کاب صب

کــه اخــراج شــده اســت؟

لعلــی: بلــی، هــامن روزهــا بــا یــک رفیقــم بــه میــدان 

هوایــی دوســلدورف آملــان رفتــه بــودم. دیــدم کــه بازی کنــان 

تیــم ملــی، عــازم افغانســتان اســتند. آن هــا گفتنــد کــه انــوش 

بــرای شــان پیــام گذاشــته کــه در تاجیکســتان او مربــی اســت. 

ــن  ــرای »حس ــته ب ــل شایس ــوش و فیص ــرف ان ــام از ط ــن پی ای

امیــن، اویــس عزیــزی، اباســین علی خیــل و...« نیــز آمــده بــود 

کــه در تاجیکســتان، پیــر شــگرت نــه کــه انــوش مربــی اســت. 

صبح کابل: اختالف  شگرت با فدراسیون چه بود؟

ــر  ــا خ ــودم؛ ام ــیون نب ــن در فدراس ــان م ــی: در آن زم لعل

چــون  بــود؛  امیــری  اســالم الدین  مســأله ی  یکــی  دارم. 

می دانیــد کــه بحــث فــروش بازی هــای تیــم ملــی مطــرح بــود. 

ــر فشــار  ــری را منی خواســت و فدراســیون او را زی ــگرت امی ش

گذاشــته بــود کــه اســالم حتــام در تیــم باشــد. بازی کنــان هــم 

دوســت نداشــتند کــه امیــری در تیــم باشــد. از جملــه کســی 

کــه زیــاد پافشــاری کــرده بــود، مســیح ســیغانی بــود کــه دیگــر 

بــه تیــم ملــی دعــوت نشــد. 

صبــح کابــل: آیــا بــه راســتی بازی هــای تیــم ملــی فروختــه 

شــده بــود؟ انــوش می گفــت، شــام ایــن را بــه اســکلیزیچ 

گفتــه ایــد!

لعلــی: مــن چــرا در ایــن بــاره بــا اســکلیزیچ صحبــت کنــم؟ 

ــن  ــم. ای ــک خارجــی بگوی ــه ی ــد بدنامــی کشــورم را ب چــرا بای

بســیار واضــح بــود کــه بازی هــای تیــم ملــی در ســال 2008 و 

در مالیزیــا فروختــه شــده بــود و گرنــه چرا »ســلیم کوهســتانی« 

کاپیتــان آن تیــم، مادام العمــر از فوتبــال محــروم شــود؟   

صبــح کابــل: نــام چــه کســانی در فــروش بازی هــای تیــم 

ملــی مطــرح بــود؟

لعلــی: مــن دقیــق خــر نــدارم؛ امــا رشیعت یــار و فقیریــار 

برخــی نام هــا را مطــرح کــرده و نام هــای ســلیم کوهســتانی، 

اســالم امیــری و ... را بــرده بودنــد.

صبــح کابــل: در بــاره ی درگیــری بازی کنــان در دبــی چــه 

گفتنــی داریــد کــه ضمیــر داوودی بــا مشــت بــه دهــان مجتبــا 

فیــض کوبیــده بــود؟

مســابقات  و  متریــن  در  بازی کنــان  درگیــری  لعلــی: 

ــن داوودی و  ــود، بی ــی نب ــوع بزرگ ــن موض ــت. ای ــی اس طبیع

فیــض درگیــری شــد؛ امــا بســیار طبیعــی بــود. خیلــی زود هــم 

ــد.  ــتی کردن آش

صبــح کابــل: اگــر ایــن درگیــری طبیعــی بــود، چــرا هفــت 

ــن اردوی تیــم ملــی را تــرک کردنــد؟ بازی کُ

لعلــی: بازی کنــان از داخــل توســط برخی هــا تحریــک 

شــده بودنــد. آن درگیــری در متریــن بهانــه بــرای ایجــاد تشــنج 

بــود. بازی کنانــی کــه رفتــه بودنــد، بــه مــرور زمــان دوبــاره بــه 

تیــم برگشــتند.

صبح کابل: حرف آخر.

توانســت هدایــت  نیرنگــی کــه  بــا هــر  انــوش  لعلــی: 

ــادت  ــه او حس ــی ب ــش. کس ــوش جان ــرد، ن ــی را بگی ــم مل تی

منی کنــد. بــرای تیــم ملــی و انــوش آرزوی موفقیــت می کنــم.

 

***

ــنده  ــاعر و نویس ــران، ش ــا کاوه ج ــدی ب ــوی بع گفت وگ

اســت کــه  روز شــنبه 2 قــوس ۱۳98 در شــاره ی ۱22 

ــید. ــد رس ــر خواه ــه ن ــل ب ــح کاب ــه ی صب روزنام

5

نعمت رحیمی

»انوش دستگیر با زور پدرش مربی تیم ملی شد« 

گفت وگو با علی عسکر لعلی ) بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال(

از تمجید تا نقد و اصالح

علی عســکر لعلی: افرادی پول گرفتند تا افغانستان ببازد 
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طــالق بــه هــر دلیلــی کــه صــورت گرفتــه باشــد، همچنــان 

والدیــن وظیفــه دارنــد بــه دنبــال راهــی بــرای حفــظ ســالمت 

فرزنــدان خــود باشــند؛ بنــا بــر ایــن، چگونگــی رفتــار بــا کــودک 

بــرای حفــظ آرامــش و رشــد مناســب او اهمیــت ویــژه ای دارد. 

آســیب های طــالق والدیــن، خــواه ناخــواه بــه کــودک نیــز 

منتقــل می شــود. تغییراتــی کــه در زندگــی کــودک ایجــاد 

در  و  انداختــه  خطــر  بــه  را  او  تربیــت  می توانــد  می شــود، 

ــد.  ــه رو کن ــکالتی روب ــا مش ــالی او را ب بزرگ س

توجه به کودک با توجه به نیازهای کودک 

بــه عنــوان پــدر یــا مــادر، بایــد بدانیــد دقیقــا کــودک شــام 

ــد  ــی منی کن ــام زندگ ــش ش ــون پی ــاز دارد. چ ــزی نی ــه چی چ

دلیــل منی شــود بــه نیازهــای او توجــه نکنیــد. نیــاز بــه محبــت 

ــت  ــرای او اهمی ــز ب ــوازش از طــرف شــام بیشــر از هــر چی و ن

دارد. بــه او نشــان دهیــد جدایــی شــام از همــر تــان دلیلــی 

ــام  ــن ش ــه بی ــری ک ــن مه ــده گرف ــردن او و نادی ــرک ک ــر ت ب

ــت. ــوده، نیس ب

کودک باید بداند برای تان ارزش مند است

ــرد، هــر قــدر هــم تــالش  ــی کــه طــالق صــورت می گی زمان

و  تنــش  تــا حــدودی شــاهد  تــان  کــودک  باشــید،  کــرده 

ــوده اســت. کــودک شــام جــزء  ــد طــالق ب ــل و بع ــری قب درگی

تنش هــای  و  آســیب ها  میــان  ایــن  در  کــه  اســت  افــرادی 

ــودک  ــه ک ــد ب ــالش کنی ــد ت ــد. بای ــه می کن ــددی را تجرب متع

ــن  ــه بی ــادی ک ــکالت زی ــود مش ــا وج ــوز ب ــه هن ــد ک ــا کنی الق

ــز  ــان ارزش منــد، عزی ــرای ت ــان وجــود دارد، ب شــام و همــر ت

اســت.  دوست داشــتنی  و 

توانایی های کودک را نادیده نگیرید

ــا  ــا مدت ه ــد، ت ــده ان ــدا ش ــم ج ــه از ه ــادری ک ــدر و م  پ

و  هوشــی  لحــاظ  از  آن هــا  کــودک  کــه  می کننــد  تصــور 

ــن  ــل ای ــا دلی ــت. تنه ــوان اس ــوز نات ــدد هن ــای متع توانایی ه

موضــوع ایــن اســت کــه احتــامال هــر دو والــد بــه طــور همزمــان 

شــاهد رشــد و منــوی فرزنــد نبــوده انــد. در حالــی کــه بایــد بــه 

ایــن واقعیــت توجــه کنیــم کــه کــودک در حــال رشــد اســت و 

ــا ســن او  ــق ب ــی کــودک مطاب ــه ســطح توانای ــا توجــه ب ــد ب بای

ــد. ــل کنی ــان را تعدی ــات ت توقع

باج دادن چیزی را حل منی کند

معمــوال مــادر و پدرهایــی کــه جــدا شــده انــد بــا خریدهــای 

ــد  ــد دارن ــاد، قص ــات زی ــردن امکان ــم ک ــا فراه ــا ب ــی، ی افراط

کمبــود نبودن هــای شــان را بــرای کــودک جــران کننــد؛ امــا 

ایــن نــوع خدمــات افراطــی را فرزنــد تــان رضورت نــدارد. شــام 

بایــد بتوانیــد کمبودهایــی کــه ناشــی از طــالق شــام اســت را 

ــان جــران  ــط کــودک ت ــا رشای ــی و متناســب ب ــه طــور اصول ب

کنیــد.

به کودک احساس اعتاد دهید

ــالق،  ــای ط ــر نامالیمتی ه ــه خاط ــالق ب ــودکان ط ــرث ک اک

ــت  ــرس از دس ــد و ت ــاداری می کنن ــدم وف ــاه و ع ــاس گن احس

دادن همیشــگی در وجــود آن هــا اســت. شــام بایــد تــالش 

ــه او  ــان را ب ــن اطمین ــرده و ای ــرس را از او دور ک ــن ت ــد ای کنی

ــرد. ــد ک ــرک نخواهی ــت او را ت ــچ وق ــه هی ــد ک ــا کنی الق

 کودک پل ارتباطی با همرس سابق

پــس از طــالق، فرزنــد تــان همچنــان می توانــد باعــث 

ارتبــاط شــام بــا همــر ســابق تــان باشــد. هــر قــدر هــم ایــن 

ارتبــاط بــرای شــام آزاردهنــده باشــد، بــرای خوش حالــی و 

ســالمت فرزنــد تــان بایــد آن را بپذیریــد؛ امــا خــود تــان را نبایــد 

ــد.  ــوش کنی فرام

به همرس سابق احرام بگذارید

اگــر چــه شــام بــا همــر ســابق خــود دچــار مشــکل بــوده و 

جــدا شــده ایــد؛ امــا همچنــان بــه عنــوان یکــی از والدیــن بــرای 

کــودک اهمیــت دارد. از ایــن جهــت تــالش کنیــد تــا جایــی کــه 

ممکــن اســت، احرام آمیــز رفتــار کنیــد.

سؤاالت بی اساس از کودک نپرسید

پرســیدن ســوال زیــاد از کــودک و کنجــکاوی بی مــورد 

در مــورد همــر ســابق اقــدام مناســبی نیســت؛ زیــرا کــودک 

ــن  ــد در ای ــن از دســت می دهــد. بای ــه والدی اعتــامد خــود را ب

ــب  ــامد کــودک را جل ــکان اعت ــا حــد ام ــد ت ــالش کنی ــه ت زمین

ــور  ــه ام ــا ب ــد، تنه ــپری می کنی ــا او س ــه ب ــی را ک ــرده و زمان ک

ــد. ــه او بپردازی ــوط ب مرب

کودک قاضی نیست

ــی از همــر ســابق  ــروز اختــالف و جدای ــان در ب کــودک ت

بی گنــاه اســت. یکــی از اشــتباهات والدیــن ایــن اســت کــه از 

کــودک کم ســن و ســال خــود در زمینــه ی اختــالف بــا همــر 

درخواســت کمــک می کننــد. کــودک در ایــن میــان منی توانــد 

ــن  ــادر عزیزتری ــم م ــدر و ه ــم پ ــرا ه ــد؛ زی ــاوت کن ــت قض درس

افــراد زندگــی او محســوب می شــوند. بــه همیــن علــت در 

ــد. ــتباه می افت ــه اش ــر ب ــه ی نظ ارائ

مانــع برقــراری ارتبــاط فرزنــد تــان بــا والدیــن دیگــر 

نشــوید

واقعیــت ایــن اســت کــه کــودک کم ســن و ســال هنــوز بــه 

درک کافــی در زمینــه ی طــالق و جدایــی والدیــن نرســیده 

اســت. ممکــن اســت زمانــی کــه نــزد شــام اســت دوســت 

داشــته باشــد بــا والدیــن دیگــر در متــاس باشــد. شــام نبایــد 

بــرای او مانع تراشــی کنیــد. اجــازه دهیــد آزادانــه در ایــن 

زمینــه تصمیم گیــری و برخــورد کنــد.

طالق؛
 عوامل و تأثیراتش در خانواده

زندگی به رنگ زن
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زینــب »نــام مســتعار«، دخــری اســت کــه وقتــی 

ــار  ــادرش در انتظ ــدر و م ــت، پ ــادر اس ــکم م در ش

پــر نشســته انــد. او، ششــمین دخــر خانــواده 

اســت کــه آرزوی پــدر و مــادرش را نقــش بــر آب 

می کنــد. از آن جــا کــه پــدر و مــادر زینــب، منتظــر 

می آیــد،  دنیــا  بــه  زینــب  وقتــی  اســتند،  پــر 

منی تواننــد بــا واقعیــت جنســی زینــب کنــار بیاینــد. 

بــرای همســایه ها شــیرینی توزیــع می کننــد کــه 

ــن  ــه ت ــه ب ــاس پران ــد؛ لب ــده ان ــر ش ــب پ صاح

بازیچه هــای پرانــه  و  زینــب می کننــد  کوچــک 

می خرنــد. برایــش 

زینــب در کنــار پنــج خواهــر دیگــرش بــزرگ 

می شــود؛ امــا وقتــی کــه قــرار اســت بــه مکتــب 

ــد.  ــام می کن ــت ن ــه ثب ــب پران ــرود، او را در مکت ب

زینــب کــه نــام پرانــه دارد و از کودکــی ســعی 

کــرده انــد بــا خــوی پرانــه بــزرگ شــود، مکتــب را 

در کنــار پــران دیگــر رشوع می کنــد. او زمانــی کــه 

بالــغ می شــود، بــه فرمــان مــادرش، ســینه هایش را 

بــا رورسی ای محکــم می بنــدد تــا هــم جلــو رشــد آن  

را گرفتــه باشــد و هــم کســی متوجــه زنانگــی تنــش 

نشــود. زینــب، در بیــن پــران و امــا نگرانــی ای کــه 

ــا  ــه گیر و خودکف ــش دارد، گوش ــدن بدن ــاش ش از ف

بــزرگ می شــود. ســعی می کنــد بــا هیــچ پــر 

دوســت صمیمــی نباشــد و داد و گرفتــی بــا دخــران 

هــم نــدارد.

پــدر زینــب تاجــر قالیــن اســت کــه در برخــی از 

کشــورهای همســایه قالیــن صــادر می کنــد. زمانــی 

ــی  ــت، گه گاه ــب اس ــازده مکت ــف ی ــب صن ــه زین ک

او را بــه کارخانــه ی قالینــش می بــرد و در حضــور 

خــودش برخــی از مســؤولیت ها را بــه او می ســپارد. 

ــه  ــر ب ــت، دیگ ــف دوازده اس ــب صن ــه زین ــی ک زمان

کارخانــه ی  در  بیشــر  و  مــی رود  کمــر  مکتــب 

ــب  ــان، زین ــن زم ــت. در همی ــروف اس ــدرش م پ

بســته بندی  از  پیــش  کــه  می شــود  متوجــه 

ــر،  ــورهای دیگ ــدور در کش ــر ص ــه خاط ــا ب قالین ه

می ریزنــد؛  قالین هــا  وســط  را  ســفیدی  مــاده ی 

زینــب از رشکای پــدرش می پرســد کــه چــرا چنیــن 

بــه  آنــان  می ریزنــد؟  قالین هــا  وســط  را  چیــزی 

زینــب می گونــد کــه ایــن پــودر از خــراب شــدن 

ایــن  از  رسی  او  می کنــد.  جلوگیــری  قالین هــا 

ماجــرا درمنــی آورد.

زمانــی کــه مکتــب را متــام می کنــد، از یــک 

ســو پــدرش مریــض اســت و از ســوی دیگــر، پــری 

ــه  ــه ب ــد ک ــدرش می خواه ــت، از پ ــواده نیس در خان

ــه  ــل، دوســت دارد در کارخان ــه ی تحصی جــای ادام

کار کنــد. پــدرش کــه می فهمــد دیگــر از دســت 

خــودش کاری ســاخته نیســت، متــام اختیاراتش در 

کارخانــه را بــه زینــب واگــذار می کنــد. زینــب پــس 

ــه  ــه متوج ــت ک ــه اس ــدن در کارخان ــهم دار ش از س

می شــود، آن پــودر ســفیدی کــه بیــن قالین هــا 

نــه کــه مــواد  می ریختنــد، نگه دارنــده ی قالیــن 

ــا  ــد؛ ام ــت می کن ــدا مخالف ــت. او در ابت ــدر اس مخ

ــرای  ــه درآمــد آن کار را ب زمانــی کــه رشیــک کارخان

ــه  ــب غلب ــر زین ــی ب ــد، حرص ــح می ده ــب توضی زین

می کنــد کــه منی توانــد جلــو آن را بگیــرد. زینــب در 

ــواد  ــاق م ــه قاچ ــد ب ــن، رشوع می کن ــار کار قالی کن

ــده  ــش ارث مان ــدر برای ــی را کــه از پ مخــدر و تجارت

اســت، انکشــاف می دهــد. او، دیگــر مســؤولیت 

ــا  ــه و روابطــش را ب ــه دوش گرفت ــه را ب متــام کارخان

ــرش  ــک گس ــورهای دور و نزدی ــران در کش قاچاق ب

داده اســت. همــه او را مــرد جوانــی می شــامرند، 

ــادی  ــای زی ــدود، موفقیت ه ــال مح ــد س ــه در چن ک

ــد  ــت، چن ــته اس ــب توانس ــی آورد. زین ــت م ــه دس ب

در  پولیــس  چک پاینــت   و  پیلــوت  اســتیورد، 

ــد  ــداری کن ــی را خری ــی و داخل ــای خارج میدان ه

تــا در قاچــاق مــواد مخــدر، بــا محدودیــت کمــری 

روبــه رو باشــد. او مــواد را از افغانســتان بــه یکــی از 

کشــورهای همســایه و یــا هنــد و از آن جــا بــه اروپــا 

قاچــاق می کنــد. بــا ایــن کــه بیســت و چنــد ســال 

ــران  ــران و تاج ــی از قاچاق ب ــه یک ــدارد، ب ــر ن بیش

موفــق تبدیــل می شــود. پــدرش دیگــر زنــده نیســت 

ــت. ــیده اس ــه او رس ــه ب ــؤولیت کارخان ــام مس و مت

پــس از چنــد ســال پــر دســت آورد، رشیکــش 

بــرای او پیشــنهاد می کنــد کــه بایــد بــه خاطــر 

ــا  ــد. او ب ــه تفریــح برون درکــردن خســتگی، جایــی ب

رشیکــش کــه رفیــق نزدیــک انــد، بــرای گذشــتاندن 

کــه  ســفری  می رونــد.  جاپــان  بــه  روزی  چنــد 

چهــره ی زنانگــی زینــب را رو می کنــد. زینــب و 

دوســتش در یــک هوتــل دو اتــاق جداگانــه؛ امــا 

ــد. صبــح یکــی از  ــزرف کــرده ان ــه هــم ری نزدیــک ب

روزهــای اول ســفر شــان، دوســت زینــب در اتاقــش 

ــرای  ــب را ب ــه زین ــی رود ک ــد و م ــه می خواه صبحان

ــد.  ــوت کن ــش دع ــه اتاق ــا او، ب ــه ب ــوردن صبحان خ

زینــب  می شــود،  زینــب  اتــاق  وارد  کــه  همیــن 

ــه ای از حــامم بیــرون شــده اســت.  پیچیــده در هول

دوســت زینــب متوجــه زنانگــی او می شــود و بــه 

تعریــف و متجیــد از بــدن زنانــه ی او می پــردازد. 

ــا زینــب  ــد؛ ام او، از زینــب تقاضــای ســکس می کن

ــت  ــده اس ــه را دی ــد آن چ ــه بای ــد ک ــش می گوی برای

ــرون  ــش بی ــی از زبان ــچ جای ــد و در هی ــوش کن فرام

ــد می ســپارد. ــش تعه نشــود. ظاهــرا دوســتش برای

ــب  ــرای زین ــر ب ــه دیگ ــفر ک ــد روز س ــس از چن پ

طاقت فرســا شــده اســت و هــر لحظــه بــا نگاه هــای 

کابــل  بــه  اســت،  طــرف  دوســتش  شــهوت آمیز 

برمی گردنــد. هفتــه ای منی گــذرد کــه دوســتش 

می گویــد،  برایــش  و  می کنــد  خواســتگاری  او  از 

بــه  باشــند، می تواننــد  بــا هــم  در صورتــی کــه 

زینــب  برســند.  بیشــری  و  بهــر  موفقیت هــای 

کــه  محدودیت هایــی  و  زنانگــی  پذیرفــن  کــه 

هویــت زنانــه در افغانســتان دارد، برایــش ســخت 

و  می کنــد  رد  را  رشیکــش  درخواســت  اســت، 

ــا  ــه ب ــا او و ن ــه ب برایــش می گویــد کــه هیــچ وقــت ن

ــود  ــتش وامن ــد. دوس ــر، ازدواج منی کن ــردی دیگ م

و  احــرام دارد  زینــب  بــه تصمیــم  می کنــد کــه 

ســعی می کنــد ایــن موضــوع را فرامــوش کنــد؛ امــا 

ــی در  ــه زمزمه های ــب متوج ــی، زین ــت مدت ــا گذش ب

ــودن  ــه زن ب ــا عــده ای ب اطرافــش می شــود کــه گوی

ــد. ــرده ان ــی ب او پ

تجــارت زینــب هنــوز رونــق خــودش را دارد و 

دوســتش هــم بــرای ایــن کــه کار شــان مختــل 

نشــود، نشــان می دهــد کــه همــه چیــز مثــل ســابق 

جریــان دارد و آب از آب دکان نخــورده اســت. زینــب 

از یــک  انتقــال مــواد  از مأموریت هــای  در یکــی 

والیــت شــاملی بــه کابــل، چنــد کیلــو مــواد مخــدر 

را در کــروالی رسخــی جاســازی می کنــد و خــودش 

کابــل  بــه  را  مــواد  او  می نشــید.  فرمــان  پشــت 

ــهرآرا  ــارک ش ــک پ ــی نزدی ــت وقت ــاند و درس می رس

رســیده اســت، موترهــای پولیــس، امنیــت و قطعــه ی 

خاصــل مــواد مخــدر محــارصه اش می کننــد. زینــب 

ــچ  ــت و هی ــش اس ــه کار رشیک ــد ک ــا می فهم در ج

کــس دیگــری در ایــن کار دســت نــدارد. در هنــگام 

ــر  ــه اث ــس، ب ــر پولی ــب در موت ــال زین ــی و انتق تالش

ــن زینــب  ــازان، یخ دســت انداخــن یکــی از رسب

پــاره می شــود و همــه می فهمنــد کــه مضنــون مــرد 

نــه کــه زن اســت. یخــن پــاره ای کــه باعــث می شــود 

جــای زنــدان مردانــه، رس از زنــدان زنانــه دربیــاورد. 

زینــب کــه عقــده ی رشیکــش را بــه دل گرفته اســت، 

بــه  را  کارش  رشکای  دادســتانی،  تحقیقــات  در 

ــه ی  ــتانی هم ــد و دادس ــو می ده ــتند ل ــورت مس ص

ــا کمکــی کــه  آن هــا را بازداشــت کــرده اســت. او، ب

قاچاق بــران  گیرانداخــن  دادســتانی جهــت  بــه 

دیگــر کــرده اســت، در حبســش تخفیــف می گیــرد. 

ــد کــه در  ــه می گذران ــدان زنان هشــت ســال را در زن

یکــی از فرمان هــای رییس جمهــور بــه مناســبت 

یکــی از عید هــا، شــامل فرمــان ده و آزاد می شــود. 

ــی  ــه وقت ــد ک ــد می کن ــودش عه ــا خ ــدان ب او در زن

بیــرون شــود، دیگــر دســت بــه کار قاچــاق منی زنــد 

او  می دهــد.  ادامــه  کارش  بــه  قانونــی  راه  از  و 

یــاد  زنــدان  در  کــه  خامــک دوز ی ای  کمــک  بــه 

ــی راه  ــارت کوچک ــس از آزادی، تج ــت، پ ــه اس گرفت

می انــدازد و بــا اســتفاده از تجاربــی کــه دارد، در 

مــدت کمــی توانســته اســت، کارش را رونــق بدهــد.

می شــود؛  بــزرگ  مردانــه  هویــت  بــا  زینــب 

نباشــد،  زنانــه  لبــاس  داخــل  اگــر  کــه  هویتــی 

ــرد. تــن  ــودن آن پــی منی ب ــه ب ــه زنان هیــچ کســی ب

صــدا و حــرکات زینــب، هویــت مردانــه ای را نشــان 

می دهــد کــه در لبــاس زنانــه جــا گرفتــه اســت.

زنی که با لباس مردانه تجارت و قاچاق می کرد

افسانه یاس

تلفــون همچنــان زنــگ خــورده روان اســت؛ ولــی 

کســی نیســت کــه آن را خفــه کنــد. صدایــش همچنــان 

گوش هــا را مــی آزارد و خــواب را از چشــامن مــی دزد. 

بــار زنگ خــوردن، آخــر صــدای ســاگر  از چنــد  بعــد 

ــاش، آمــدم. بعــد  ــد: »رفیــق منتظــر ب اســت کــه می گوی

ــاره  ــه دوب ــتم ک ــه خواس ــر چ ــه ه ــد دقیق ــت چن از گذش

ــد.« ــم نش بخواب

ــرون روشــن نشــده اســت و ســایه ی  ــی بی ــوز هوای هن

ــزوده  ــاق اف ــل ات ــر داخ ــی بیش ــر تاریک ــا ب بلندمنزل ه

ــت از  ــت. آن وق ــر اس ــا تاریک ت ــه ج ــاق، از هم ــت. ات اس

ــد؛  ــی می درخش ــد تاریک ــاری می کن ــم ی ــا چش ــح ت صب

امــا ســاگر بــا فیــاض می خواهنــد بــرای عکاســی کــردن 

ــل  ــح راهــی خیابان هــای ســاکت و رسد کاب آن دم از صب

ــد روز  ــک مســابقه ی عکاســی کــه چن ــرای ی ــا ب شــوند ت

بعــد برگــزار می شــود، عکاســی کننــد. آن هــا تــالش 

دارنــد تــا در آن جــا عکس هــای بهــری بــه منایــش 

ــوز  ــل هن ــد، کاب ــان بده ــه نش ــی ک ــد؛ عکس های بگذارن

نفــس می کشــد. عکس هایــی کــه بیشــر حکایت گــر 

ــند. ــل باش ــردم کاب ــی م ــی اجتامع زندگ

ــا و  ــی، کج ــد. ک ــرق منی کن ــاض ف ــاگر و فی ــرای س ب

یــا چــه وقــت از زمــان اســت. هــر دوی آن هــا حــارض انــد 

ــذت  ــام ل ــا مت ــر دوی آن ه ــا ه ــردن؛ گوی ــی ک ــه عکاس ب

ــره ی  ــاترهای کم ــز و ش ــامن لِن ــی را در ه ــوق زندگ و ش

ــه باشــند.  شــان یافت

مــن هــم بــا آن هــا راهــی بیــرون شــدم. بــار اومل 

ــا آن هــا عکاســی کــردن مــی روم. مــن هــم  نیســت کــه ب

ــک  ــکل ی ــه ش ــا ب ــم؛ ام ــی می کن ــا عکاس ــی وقت ه گاه

ــی  ــه ای عکاس ــچ حوصل ــروز هی ــه ای. ام ــه حرف ــور، ن آمات

کــردن نداشــتم؛ امــا منی شــد بــا آن هــا نــروم؛ چــون بعــد 

ــرف  ــم و از ط ــواب نرفت ــر خ ــون دیگ ــگ تلف ــدای زن از ص

دیگــر هــردوی آن هــا مــن را بــا زور، همــراه شــان بردنــد.

کوچه هــا هنــوز تاریــک اســت. جاده هایــی کــه از 

فــرط خســتگی هنــوز در خــواب باقی مانــده انــد. مــا 

اولیــن رهگذر هایــی اســتیم کــه بــا آن هــا »صبــح بــه 

خیــر« می گوییــم. کمــی جلو تــر یــک موتــر گرفتیــم. 

مــردم  اجتامعــی  زندگــی  از  تــا  رفتیــم  شــهر  طــرف 

ــک  ــه شــهر نزدی ــی داشــته باشــیم. هــر چــه ب عکس های

ــا  ــود و جاده ه ــته می ش ــوا کاس ــی ه ــویم از تاریک می ش

صاحبــان  می گیــرد.  را  شــلوغ  رنــگ  هــامن  دوبــاره 

می کشــند،  بــاال  را  شــان  مغازه هــای  دِر  مغازه هــا 

ــا صداهــای خواب آلــود شــان هــر  راننده هــای تاکســی ب

ــه  ــی ک ــار رو« و عابران ــار رو، ش ــد: »ش ــدا می کنن دم ص

صبحانــه ی شــان را روی جاده هــا چنــان میــل می کننــد 

کــه گویــا بعــد از ســال ها خوابیــدن، بیــدار شــده باشــند. 

کارتن خواب هایــی کــه هنــوز روی جاده هــا در خــواب 

ــی  ــس راه ــن عک ــرای گرف ــه ب ــا ک ــد و م ــده ان ــاز مان ن

ــه  ــد ب ــینامپامیر بای ــد از س ــم و بع ــده ای ــینامپامیر ش س

کوچــه ی کاه فروشــی برویــم تــا عکس هایــی بگیریــم 

ــن  ــن رسزمی ــردم ای ــی م ــج زندگ ــر درد و رن ــه روایت گ ک

ــند. باش

در  کــه  کســانی  انــدک  شــدیم.  پاییــن  موتــر  از 

جاده هــا دیــده می شــوند، چنــان بــه مــا خیــره شــده 

ــرق  ــهر ف ــن ش ــان های ای ــه انس ــا از هم ــا م ــه گوی ــد ک ان

ــتیم  ــه داش ــی ک ــا فرق ــه، تنه ــه ن ــدم ک ــی دی ــم؛ ول داری

هــامن کمره هــای بی جــان و بــه ظاهــر زنــده ای بــود کــه 

ــه مــا می دیدنــد و  در دســت داشــتیم و همــه هراســان ب

ــا  ــرف آن ه ــه ط ــلحه ب ــا اس ــا ب ــیدند گوی ــا می  هراس از م

نزدیــک می شــویم. مــا هــم هــردم و هــر لحظــه در تــالش 

ــم و  ــم کــه بهریــن عکس هــا را از آن هــا بگیری ایــن بودی

البتــه هــم گرفتیــم. در آخــر بعــد از چنــد ســاعت عکاســی 

ــم کــه آفتــاب هــم هــر لحظــه در حــال اوج  کــردن دیدی

گرفــن اســت و هــوا هــم رو به گــرم شــدن؛ دیگــر زمینــه 

بــرای عکاســی کــردن نیســت. هــر ســه ی مــا دوبــاره موتر 

گرفتیــم و دوبــاره راهــی اتــاق شــدیم تــا صبحانــه ی 

ــم. ــل کنی ــان را می ــورده ی م ناخ

ســاگر و فیــاض، هــردوی شــان صنــف چهــار عکاســی 

ــه  ــود ک ــال می ش ــار س ــتند. چه ــل اس ــگاه کاب در دانش

لِنــز و شــاترهای کمــره ی شــان را بــرای نشــان دادن 

زیبایــی و محرومیــت جامعــه ی افغانســتان چرخانــده 

ــی از جاهــای  ــه خیل ــد. هــردوی شــان ب و فشــار داده ان

ــدام  ــال ک ــه ح ــا ب ــی ت ــد؛ ول ــرده ان ــفر ک ــتان س افغانس

راهــی کــه بتوانــد از آن در آَمــد بــرای خــود شــان دســت 

و پــا کننــد بــه دســت نیــاورده انــد. ایــن مشــکل گاهــی 

وقت هــا آن دو را نــه، بلکــه خیلــی از جوانــان دیگــر ایــن 

رسزمیــن را ســخت آزار می هنــد.

این هــا مشــکل هایی انــد کــه هــر دوی آن هــا، گاهــی 

ــر  ــاز ه ــا ب ــد؛ ام ــه می گوین ــی کنای ــه؛ ول ــه ن ــکایت ک ش

دوی آن هــا می گوینــد کــه مشــکل یــک دامــن من وتــو را 

نگرفتــه اســت؛ همــه بــا همیــن مشــکل روبــه رو اســتند. 

ــر و  ــت را بگی ــن عکس ــز م ــد، عزی ــی گوین ــوخی م ــا ش ب

ــه  ــت ک ــن اس ــی همی ــه زندگ ــد ک ــت ببن کادرت را درس

می گــذرد.

کمره های بی جانی که نفس می کشند
روزنوشت

اکرم رسا
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

انتخاباتــی  دســته ی  رهــر  حکمت یــار،  گلب الدیــن 

ــه  ــی ک ــا زمان ــد، ت ــد می کن ــالمی، تأکی ــت اس ــح و عدال صل

300 هــزار رأی تقلبــی از مرکــز ملــی جمع بنــدی نتایــج 

حــذف نشــود، هیــچ کســی حــق اعــالم نتیجــه ی انتخابــات 

نــدارد. را  ریاســت جمهوری 

آقــای حکمت یــار، روز سه شــنبه )28 عقــرب( در یــک 

نشســت خــری گفــت: »بیــش از 300 هــزار رأی جنجالــی 

ــی کــه متامــی آرای  ــا زمان ــد از سیســتم حــذف شــود. ت بای

ــزرگ  ــم ب ــالن جرائ ــود و عام ــل نش ــک باط ــدون بایومری ب

تقلــب محاکمــه نشــوند، کســی حــق اعــالم نتیجه را نــدارد.«

ــات  ــب را در انتخاب ــه ی تقل ــه زمین ــانی ک ــزود، کس او اف

فراهــم کــرده انــد، بایــد بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 

معرفــی و محاکمــه شــوند. آقــای حکمت یــار، ادامــه داد کــه 

رشکــت درملــوگ نیــز بــه خاطــر عــدم اجــرای تعهداتــش در 

بخــش اعــالم نتیجــه ی انتخابــات، بایــد بــه نهادهــای عدلــی 

ــی شــود. ــی معرف و قضای

او همچنــان گفــت، در صورتــی بــا رونــد بازشــامری و 

ــد، در متــام  ــن رون تفتیــش آرا موافقــت خواهــد کــرد کــه ای

ــته های  ــام دس ــران مت ــور ناظ ــی و در حض ــالت رأی ده مح

ــود. ــاز ش ــی آغ انتخابات

انتخاباتــی  تیــم  بــه  اشــاره  بــا  حکمت یــار،  آقــای 

دولت ســاز، گفــت کــه تنهــا دســته ی انتخاباتــی ای کــه 

اســت،  مخالــف  رأی  صندوق هــای  متــام  بازشــامری  بــا 

دســته ای اســت کــه بیــش از 80 درصــد آرای تقلبــی و بــدون 

می شــود. آن  بــه  مربــوط  بایومریــک، 

مســتقل  کمیســیون  حــارض،  حــال  در  کــه  گفــت  او 

انتخابــات، رونــد بازشــامری و تفتیــش بیــش از هشــت هــزار 

ــی  ــته ی انتخابات ــک دس ــتور ی ــه دس ــی را، ب ــل رأی ده مح

ــت. ــه اس ــه راه انداخت ــخص ب مش

رهــر دســته ی انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســالمی، 

هشــدار داد کــه اگــر کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه 

خواســته های او بی توجهــی کــرده و بــه گفته هــای تیــم 

حاکــم عمــل کنــد، مســؤولیت وخیــم شــدن آن مربــوط بــه 

متخلفــان خواهــد بــود. »مــا در برابــر ســتم گران ایســتاد 

ــرد.« ــم ک ــاع خواهی ــود دف ــق خ ــد و از ح ــم ش خواهی

عبداللــه  ایــن،  از  پیــش  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی  عبداللــه، رهــر دســته ی 

امنیــت  انتخاباتــی  رهــر دســته ی  نبیــل،  و رحمت اللــه 

و عدالــت نیــز خواســتار ابطــال بیــش از 300 هــزار رأی 

ــا  ــد؛ ام ــده بودن ــت، ش ــکوک اس ــا مش ــه ی آن ه ــه گفت ــه ب ک

ــت  ــه اس ــاره گفت ــن ب ــات، در ای ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــدارد  ــکلی ن ــچ مش ــده هی ــن ش ــزار رأی قرنطی ــه 137 ه ک

ــز،  ــری نی ــان رأی گی ــارج از زم ــزار رأی خ ــان 102 ه و از می

تنهــا دســت کم 1۴ هــزار آن بــه بازشــامری مجــدد فرســتاده 

ــد. ــد ش خواه

می گویــد  حکمت یــار،  گلب الدیــن  حــال،  ایــن  بــا 

کــه شــامری از کشــورهای خارجــی، در رونــد انتخابــات 

ــت:  ــد. او گف ــه می کنن ــتان مداخل ــت جمهوری افغانس ریاس

ــد از تقلــب و تقلــب کاران حامیــت کننــد،  »خارجی هــا نبای

ــند.« ــرف باش ــات بی ط ــد انتخاب ــد در رون ــا بای آن ه

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، عبداللــه عبداللــه 

ســفارت خانه های  مداخلــه ی  نیــز  نبیــل  رحمت اللــه  و 

را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  رونــد  در  خارجــی 

بودنــد. خوانــده  نگران کننــده 

می کنــد  تأکیــد  بــر،  حقــوق  مســتقل  کمیســیون 

رونــد  در  بــری  حقــوق  موازیــن  بــه  بی توجهــی  کــه 

منجــر  صلح آمیــز  آینــده ی  بــه  صلــح،  گفت وگوهــای 

شــد.  نخواهــد 

ایــن کمیســیون، روز سه شــنبه )28 عقــرب( بــا نــر 

آغــاز  بــرای  تالش هــا  تشــدید  خواســتار  اعالمیــه ای، 

رضورت  بــر  و  شــده  صلــح  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

گفت وگوهــا، بــه عنــوان بهریــن روی کــرد بــرای ختــم 

اســت. کــرده  تأکیــد  و خون ریــزی،  خشــونت 

ــرای  ــه ب ــت ک ــده اس ــیون، آم ــن کمیس ــه ی ای در اعالمی

و  حضــور  فرصــت  بایــد  پایــدار،  صلــح  بــه  دســت یابی 

ــان،  ــدگان زن ــری، مناین ــوق ب ــای حق ــهم گیری نهاده س

ســازمان های جامعــه ی مدنــی و مناینــدگان طیف هــای 

متنــوع جامعــه، در رونــد گفت وگوهــا، فراهــم شــود.

ــه  ــت ک ــزوده اس ــر، اف ــوق ب ــتقل حق ــیون مس کمیس

جنــگ جــاری، بــه افزایــش گروه هــای آســیب پذیری چــون 

بی جاشــدگان داخلــی، مهاجــران، افــراد دارای معلولیــت، 

ــاز و بیوه هــا، منجــر شــده و از قرایــن معلــوم  کــودکان رسب

اســت کــه گروه هــای یادشــده، بــه عنــوان مترضریــن و 

قربانیــان اصلــی جنــگ، نقــش واضــح و تعریف شــده ای در 

ــن  ــان از ای ــجم ش ــدای منس ــد و ص ــز ندارن ــح نی ــد صل رون

رونــد مهــم، غایــب اســت.

گفت و گوکننــده  طرف هــای  از  کمیســیون،  ایــن 

منظــور  بــه  روشــن،  مکانیزم هــای  روی  تــا  خواســته 

یادشــده،  گروه هــای  نگرانــی   و  خواســته ها  شــمولیت 

کننــد. توافــق 

در اعالمیــه آمــده اســت، گفت وگوهــای صلــح وقتــی 

می توانــد نتیجه بخــش باشــد کــه جوانــب گفت وگوکننــده، 

ــای  ــه، واقعیت ه ــای متامیت خواهان ــور از روی کرده ــا عب ب

متنــوع و متکــرث اجتــامع بــزرگ افغانســتان را بــه رســمیت 

شــناخته و ایــن تنــوع را بــا شــکل دهی هیــأت همه شــمول 

انعــکاس دهنــد.

اعــالم  بــر، همچنــان  مســتقل حقــوق  کمیســیون 

ــک نهــاد  ــوان ی ــه عن ــد ب آمادگــی کــرده اســت کــه می توان

در  را  خــود  نقــش  غیرسیاســی،  و  بی طــرف  مســتقل، 

پروســه ی صلــح ایفــا و از چگونگــی رعایــت موازیــن حقــوق 

بــری و توجــه بــه خواســت های قربانیــان و گروه هــای 

آســیب پذیر، نظــارت کنــد.

ــی و دو  ــس حقان ــا آزادی ان ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ای

امیدواری هــا  بگــرام،  زنــدان  از  طالبــان  کلیــدی  عضــو 

ــه از رسگیــری گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا  نســبت ب

ــت.  ــه اس ــش یافت ــان افزای و طالب

بــه زودی، نشســتی در  قــرار اســت  از ســویی هــم، 

میــان مناینــدگان طالبــان،  پایتخــت چیــن،  بیجینــگ 

شــامری از چهره هــای سیاســی و هیأتــی از مناینــدگان 

دولــت افغانســتان، برگــزار شــود. حکومــت افغانســتان 

ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه نشســت بیجینــگ، آغازگــر 

شــود. بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

شکســت  کــه  می کنــد  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــور 

دســت آورد  یــک  تنهــا  نــه  ننگرهــار،  در  داعــش  پایــان  و 

ــز  ــان نی ــه و جه ــرای منطق ــه ب ــت؛ بلک ــتان اس ــرای افغانس ب

. شــد می با

آقــای غنــی، روز سه شــنبه )28 عقــرب( بــه والیــت ننگرهار 

ســفر کــرد و در دیــدار بــا مســؤوالن امنیتــی، چگونگــی تأمیــن 

امنیــت ایــن والیــت را مورد بررســی قــرار داد.

جریــان  در  کــه  گفتنــد  ننگرهــار،  امنیتــی  مســؤوالن 

 2۴3 دفاعــی،  و  امنیتــی  نیروهــای  نظامــی  عملیــات 

جنگ جــوی داعــش و 625 نفــر از اعضــای خانواده هــای 

ــه دولــت تســلیم شــده  ــان و کــودکان، ب ــه شــمول زن آن هــا ب

ــد. ان

ــه ی مســؤوالن امنیتــی، تسلیم شــدگان داعشــی،  ــه گفت ب

آذربایجــان،  تاجیکســتان،  ایــران،  پاکســتان،  شــهروندان 

ــد. ــتان ان ــف و اوزبیکس ــتان، مالدی قزاقس

از ســویی هــم، رییس جمهــور غنــی گفــت کــه پایــان 

داعــش در والیــت ننگرهــار، یــک دســت آورد بــزرگ، نــه تنهــا 

در رشق و افغانســتان اســت بلکــه ایــن دســت آورد بــرای 

منطقــه و جهــان نیــز می باشــد.

ــه منایندگــی از نیروهــای امنیتــی  رییس جمهــور غنــی، ب

و دفاعــی کشــور، قیــام مــردم ننگرهــار را بــر علیــه داعــش بــه 

منظــور نابــودی ایــن گــروه، تریــک گفــت.

آقــای غنــی، بــا اشــاره بــه تسلیم شــد گان داعشــی، گفــت 

کــه کشــورهای منطقــه و جهــان بایــد بــه نتیجــه ای برســند و 

مســؤولیت شــهروندان خــود را بپذیرنــد.

ــت داد  ــوط هدای ــؤوالن مرب ــه مس ــی، ب ــور غن رییس جمه

ــه  ــش تصفی ــان داع ــود جنگ جوی ــه از وج ــی ک ــا در مناطق ت

ــد. ــعه دهن ــافی را توس ــای انکش ــده، پروژه ه ش

کــه  بــود  کــرده  اعــالم  دفــاع  وزارت  ایــن،  از  پیــش 

جنگ جویــان گــروه تروریســتی داعــش، بــه دلیــل فشــارهای 

نظامــی، بــه نیروهــای امنیتــی تســلیم شــده  انــد؛ امــا گــروه 

ــان داعــش در محــارصه ی  ــا دارد کــه جنگ جوی ــان ادع طالب

ایــن  افغــان،  امنیتــی  نیروهــای  و  داشــتند  قــرار  آن هــا 

انــد. داده  نجــات  را  جنگ جویــان 

تســلیم گیری  رونــد  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

ــن  ــزی ای ــر مرک ــش آرا را در دف ــامری و تفتی ــه ی بازش نتیج

کمیســیون، آغــاز کــرده اســت.

نــر  بــا  عقــرب(   28( سه شــنبه  روز  کمیســیون،  ایــن 

ــد  ــه رون ــت ک ــان 15 والی ــه از می ــت ک ــه اس ــه ای گفت اعالمی

تــا کنــون  تکمیــل شــده،  آن  آرا در  تفتیــش  و  بازشــامری 

نتیجــه ی شــش والیــت بــه دفــر مرکزی فرســتاده شــده اســت.

ــواد  ــی م ــان، بررس ــن می ــت: »از ای ــده اس ــه آم در اعالمی

بــرای مرحلــه ی درج  یعنــی  یافتــه؛  پایــان  چهــار والیــت 

سیســتم و جمع بنــدی آمــاده اســت و کار بــاالی والیت هــای 

دارد.« جریــان  باقی مانــده 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، افــزوده اســت کــه تاکنــون، 

رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا در والیت هــای غــور، دایکنــدی، 

ســمنگان، فــراه، کنــدز، هــرات، لوگــر، بادغیــس، ارزگان، 

بامیــان، لغــامن، میــدان وردک، بلــخ، و نیمــروز پایــان یافتــه 

ــان دارد. ــده جری ــای باقی مان ــد، در والیت ه ــن رون و ای

رونــد  از  حالــی  در  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

خــر  آرا  تفتیــش  و  بازشــامری  نتیجــه ی  تســلیم گیری 

می دهــد کــه در حــال حــارض، در شــامری از والیت هــای 

افغانســتان اعراضــات جریــان دارد و معرضــان، مانــع رونــد 

بازشــامری شــده انــد.

شــامری از تیم هــای انتخاباتــی، خواهــان ابطــال بیــش از 

300 هــزار رأی مشــکوک، پیــش از پایــان رونــد بازشــامری و 

تفتیــش آرا اســتند.

و  ریاســت جمهوری  اول  معــاون  دوســتم،  عبدالرشــید 

عضــو ارشــد دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، هشــدار 

ــردم  ــر م ــی ب ــای امنیت ــر نیروه ــار دیگ ــر ب ــه اگ ــد ک می ده

گلوله بــاری کننــد، وضعیــت موجــود، از دوران داکــر نجیــب 

ــر خواهــد شــد. هــم، بدت

حاجــی  شــمول  بــه  سیاســی  چهره هــای  از  شــامری 

محمدمحقــق، روز سه شــنبه )28 عقــرب(، بــه منظــور دیــدار 

ــد. ــان رفتن ــت جوزج ــه والی ــتم، ب ــید دوس ــا عبدالرش ب

تأمیــن  بــر  تأکیــد  بــا  آقــای دوســتم  ایــن دیــدار،  در 

ــات  ــته ی ثب ــری دس ــای ره ــات، از اعض ــفافیت در انتخاب ش

کننــد.  دفــاع  مــردم  آرای  از  کــه  خواســت  همگرایــی  و 

ــامل  ــق ش ــرد، در مناط ــان ک ــت بی ــه رصاح ــتم ب ــای دوس آق

ــر  ــرده، اگ ــن ک ــه او کمپای ــی ک ــژه، مناطق ــه وی ــتان ب افغانس

ــه او را  ــوط ب ــی آرای مرب ــود، متام ــدا ش ــی پی ــک رأی تقلب ی

تقلبــی حســاب کننــد، در غیــر ایــن صــورت، بایــد آرای پــاک 

ــود. ــدا ش ــاک ج از ناپ

ــا  ــاز ب ــی دولت س ــته ی انتخابات ــورد دس ــه برخ ــبت ب او نس

ــی کــرده، گفــت: »محمــدارشف  ــراز نگران ــات، اب ــد انتخاب رون

غنــی سیاســت هایی را در پیــش گرفتــه کــه نــه بــه وطــن داری 

ــه رفاقــت.« ــه هــم ب ــد و ن می مان

معــاون اول ریاســت جمهوری، تأکیــد کــرد کــه گلوله بــاری 

ــه  ــر مــردم، از ســوی وزرای دفــاع و داخل نیروهــای امنیتــی ب

امــر نشــده؛ بلکــه مســؤوالن امنیتــی در قبــال قضایــای 

ــد. ــرار دارن ــی، تحــت فشــار ارگ ریاســت جمهوری ق انتخابات

در  امنیتــی  تانک هــای  اســتقرار  از  دوســتم،  آقــای 

ــه  ــد بازشــامری آرا، ب ــه منظــور تأمیــن امنیــت رون والیت هــا ب

ــد در  ــی بای ــای غن ــی کــرد و گفــت کــه آق ــراز نگران شــدت اب

ــد.  ــم بیندیش ــش ه ــه عمل کردهای ــن گون ــده ی ای ــورد آین م

ــا قنــداق  ــاز، ملــت مــا را ب او گفــت: »دیگــر، اگــر کــدام رسب

بدتــر  هــم  نجیــب  داکــر  زمــان  از  وضعیــت  زد،  میــل  و 

می شــود.«

او، بــا انتقــاد از عمل کــرد ضعیــف حکومــت وحــدت ملــی 

ــه  ــدار داد ک ــور هش ــه رییس جمه ــته، ب ــال گذش ــج س در پن

اشــتباهات گذشــته را تکــرار نکنــد؛ زیــرا بــه گفتــه ی او، 

ــا  ــردم در میدان ه ــر م ــته و اگ ــا گذش ــان زورگویی ه ــر زم دیگ

هدایــت شــوند، در ایــن صــورت تــوپ و تانــک هــم جلــو مــردم 

را نخواهــد گرفــت.

ــاب بــه کمیســیون های  ــان خط جــرال دوســتم، همچن

ــد  ــا آمــدن کمیشــران جدی انتخاباتــی گفــت کــه هرچنــد، ب

عدالــت  تأمیــن  بــه  نســبت  امیدواری هــا  کمیســیون،  در 

ــار  ــا کمیشــران نتوانســتند کــه اعتب ــود؛ ام ــه ب افزایــش یافت

ــد. ــظ کنن ــیون حف ــان را در کمیس ش

ریاســت  دوم  معــاون  محمدمحقــق،  حــال،  همیــن  در 

اجرایــی نیــز در دیــدار بــا جــرال دوســتم، افــزود کــه اوضــاع 

انتخاباتــی از کنــرل کمیســیون انتخابــات خــارج شــده و در 

صورتــی  کــه کمیســیون بــا ایــن رونــد پیــش بــرود، انتخابــات 

افغانســتان عامــل ایجــاد بحــران خواهــد شــد.

آقــای محقــق گفــت: »انتخابــات بــه مرحلــه ی خرابــی 

رســیده و اگــر بــه همیــن منــوال ادامــه یابــد، عامــل بحــران 

اســت؛ نــه تنهــا صلــح بــه جایــی منی رســد، بلکــه مشــکالت 

جــدی خلــق می شــود.«

ــرف  ــا ح ــه تنه ــات، ن ــه در انتخاب ــرد ک ــح ک ــق تری محق

تطبیــق  حــال  در  کمیســیون  بلکــه  نیســت؛  قانــون  از 

ــیون  ــل، کمیس ــن دلی ــه ای ــت و ب ــت اس ــته های حکوم خواس

انتخابــات عمــال، افغانســتان را بــه بحــران می بــرد.

ــش  ــورد نق ــان در م ــه، همچن ــت اجرائی ــاون دوم ریاس مع

یونامــا در انتخابــات افغانســتان گفــت کــه مناینــده ی خــاص 

ــل  ــت در مقاب ــرف داری از حکوم ــا ط ــد ب ــل  متح ــازمان مل س

مــردم افغانســتان قــرار گرفتــه کــه ایــن امــر، منجــر بــه بدتــر 

شــدن اضــاع انتخاباتــی شــده اســت.

بــه دنبــال ازرسگیــری رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا، 

و همگرایــی، در 9  ثبــات  انتخاباتــی  هــواداران دســته ی 

والیــت افغانســتان دســت بــه اعــراض زده و دروازه ی دفاتــر 

ــا  ــد؛ ام ــته ان ــات را، بس ــتقل انتخاب ــیون مس ــی کمیس والیت

حکومــت بــه منظــور جلوگیــری از اخــالل در روند بازشــامری، 

قطعــات خــاص پولیــس را در والیت هــا مســتقر کــرده اســت.

عبداللــه عبداللــه، رهــر دســته ی انتخاباتــی ثبــات و 

ــان در  ــوب معرض ــه رسک ــی را ب ــای امنیت ــی، نیروه همگرای

ــوی  ــه از س ــی ک ــت؛ موضوع ــرده اس ــم ک ــدز مته ــت کن والی

وزارت داخلــه، رد شــده اســت.

نیویارک تایمــز، گــزارش داده اســت کــه دو  روزنامــه ی 

ــان  ــد طالب ــی افغانســتان کــه در بن اســتاد دانشــگاه امریکای

ــد. ــده ان ــروه آزاد ش ــن گ ــوی ای ــد، از س بودن

کیــون کینــگ 63ســاله و تیموتــی ویکــس 50ســاله، 

امریکایــی  آســرالیایی دانشــگاه  و  امریکایــی  اســتادهای 

افــراد  ســوی  از   2016 ســال  در  کــه  بودنــد  افغانســتان 

طالبــان ربــوده شــدند.

ــه  ــی، گفت ــام امریکای ــک مق ــل از ی ــه نق ــز، ب نیویارک تایم

اســت کــه ایــن دو اســتاد دانشــگاه امریکایــی در حــال حــارض 

پیــش نیروهــای امریکایــی انــد و وضعیــت صحــی آن هــا 

ــاالت  ــته، ای ــال گذش ــد س ــان چن ــت. در جری ــوب اس ــز خ نی

متحــده ی امریــکا، تالش هــای زیــادی کــرد تــا ایــن اســتادها 

را از بنــد طالبــان آزاد کنــد؛ امــا نتیجــه ای در پــی نداشــت.

ــی  ــس حقان ــه ان ــد ک ــی می گوین ــال، منابع ــن ح در همی

و دو عضــو کلیــدی طالبــان، از زنــدان بگــرام آزاد شــده انــد. 

ــل  ــر منتق ــه قط ــر ب ــه نف ــن س ــه ای ــد ک ــه ان ــع گفت ــن مناب ای

ــرد. ــد ب ــه رس خواهن ــی ب ــس خانگ ــده و در حب ش

از ســویی هــم، گــروه طالبــان با نــر اعالمیــه ای، از آزادی 

انــس حقانــی و دو عضــو کلیــدی ایــن گــروه، اســتقبال کــرده 

ــت  ــه اس ــروه گفت ــن گ ــت. ای ــده اس ــت خوان و آن را گام مثب

کــه رونــد تبادلــه ی زندانیــان بــا موفقیــت تکمیــل شــد. گــروه 

طالبــان، افــزوده اســت کــه تبادلــه ی زندانیــان یــک پیرفــت 

خــوب بــرای حســن نیــت و اعتــامد ســازی بــوده و می توانــد 

بــه رونــد صلــح کمــک کنــد.

دو  آزادی  از  نیــز  افغانســتان  در  امریکایــی  دانشــگاه 

اســتاد خــود اســتقبال کــرده اســت. همچنــان، نخســت 

وزیــر اســرالیا در برگــه ی تویــر خــود، از آزادی ایــن دو نفــر، 

اظهــار خرســندی و از ایــاالت متحــده ی امریــکا و افغانســتان، 

ــت. ــرده اس ــی ک قدردان

رییس جمهــور غنــی، هفتــه ی پیــش اعــالم کــرد کــه انــس 

ــبکه ی  ــذار ش ــی، بنیان گ ــن حقان ــد جالل الدی ــی، فرزن حقان

ــدان  ــان، از زن ــی دیگــر طالب ــی و دو زندان تروریســتی حقان

بگــرام آزاد می شــوند.

او افــزود کــه حکومــت افغانســتان پــس از مشــورت بــا 

همــکاران بین املللــی اش بــه ویــژه ایــاالت متحــده ی امریــکا، 

انــس حقانــی و دو تــن دیگــر از اعضــای طالبــان را در بــدل 

ــه  گونــه ی  رهایــی دو تــن از اســتادان دانشــگاه امریکایــی، ب

ــد. ــدان آزاد می کن ــروط از زن م

مجاهــد،  ذبیح اللــه  روز،  چنــد  گذشــته  از  پــس  امــا 

مقام هــای  کــه  کــرد  اعــالم  طالبــان،  گــروه  ســخنگوی 

امریکایــی نتوانســتند ایــن ســه نفــر را در محــل تعییــن شــده 

در یکــی از مناطــق افغانســتان، بــرای تبادلــه حــارض کننــد.

پــس از آن، ســخنگوی ریاســت جمهوری، گفــت کــه انــس 

حقانــی و دو عضــو کلیــدی طالبــان، هنــوز هــم در بنــد دولــت 

افغانســتان قــرار دارنــد.

ــط  ــت رشای ــه عــدم رعای ــد کــرد ک ــی، تأکی ــق صدیق صدی

از ســوی طالبــان، ســبب تعلیــق در تبادلــه ی زندانیــان شــده 

اســت. او افــزود: »دولــت افغانســتان، پروســه ی تبادلــه را 

ــع  ــح و مناف ــنایی مصال ــرار داده و در روش ــری ق ــت بازنگ تح

ــدام خواهــد کــرد.« ــای کشــور اق علی

از ســویی هــم، جــان بــس، ســفیر ایــاالت متحــده ی 

امریــکا، گفــت کــه انــس حقانــی و دو عضــو کلیــدی طالبــان، 

بــه دلیــل حمله هــای تروریســتی در والیت هــای کابــل و 

ــد. ــده ان ــدان آزاد نش ــر، از زن لوگ

آقــای بــس، گفــت کــه ورود بــه رونــد مصالحــه، بــه معنــی 

ــد  ــر نیازمن ــن ام ــا ای ــت؛ ام ــوار اس ــای دش ــاب گزینه ه انتخ

ــرد  ــد ک ــت. او، تأکی ــز اس ــود نی ــط موج ــق رشای ــی دقی بررس

ــه عنــوان رشیــک راهــردی،  ــکا ب کــه ایــاالت متحــده ی امری

بــا حکومــت افغانســتان در بــاره ی اقدامــات بعــدی از نزدیــک 

کار خواهــد کــرد.

بــا ایــن حــال، مایــک پومپئــو، وزیــر خارجــه و رابــرت 

ــکا، در  اوبرایــن، مشــاور امنیــت ملــی ایــاالت متحــده ی  امری

متــاس تلفونــی بــا رییس جمهــور غنــی، تأکیــد کــرده انــد کــه 

ــر  ــر ه ــان، در براب ــدات ش ــان از تعه ــدول طالب ــورت ع در ص

ــروه،  ــن گ ــوی ای ــی از س ــونت های احتامل ــامل خش ــه اِع گون

ــد داد. ــخ خواهن پاس
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

این مقاله برای برخی از خوانندگان ناراحت کننده خواهد بود.

احمدشاه  چگونه  که  می دهند  توضیح  افغان  عینی  شاهدان 

12ساله و محمد طیب 1۴ساله تصمیم گرفتند تا شب را با نیک 

برادر 20ساله اش سپری کنند. فاضل،  و  محمد 17ساله 

ساعت حدود 8 شب بود که نیروهای ویژه ی بریتانیایی و افغان 

تک  وارد  درها  کردن  منفجر  با  و  رسیدند  باغ«  »لوی  روستای  به 

زندگی  آن  در  خانواده  آن  افراد  که  شدند  ساختامن هایی  تک 

می کردند. یکی از رسبازان بریتانیایی وارد اتاق مهامن خانه شد و 

دست به شلیک زد. سلطان محمد، برادر بزرگ تر نیک و فاضل، 

اولین کسی بود که پس از رفن نیروهای ویژه، خودش را به آن 

اتاق رساند. او گفت: »وقتی وارد اتاق شدم، استخوان  و دندان در 

و  افتاده  آن ها روی زمین  نفر  بود. هر چهار  همه جا پخش شده 

خون همه ی اتاق را فرا گرفته بود.« 

مادرش صباح، تا سحر با آن چهار جسد در مهامن خانه ماند. 

او  بودند.  اتاق  روی  هنوز  پیاله ها  چگونه  که  است  مانده  یادش 

بودند.«  کرده  به رسشان شلیک  بود.  از خون  پر  »پیاله ها  گفت: 

شدند،  کشته  باغ  لوی  در  افغان  جوان  چهار  آن  که  شبی  صبِح 

آورده شد. مردم جمع شدند و خر  به مسجد روستا  جسد آن ها 

بی گناهی  ملکِی  افراد  آن ها  بود که  این  بر  باور  پیچید.  همه جا 

بودند. محمد ابراهیم، ولسوال نادعلی می گوید که ریاست امنیت 

ملی افغانستان به او گفته بود که هدف آن حمله، فاضل محمد 

می دیدمش،  روز  هر  »من  می گوید:  ابراهیم  محمد  است.  بوده 

تضمین  باشد؟  طالبان  فرماندهان  از  یکی  است  ممکن  چطور 

می کنم که چنین چیزی امکان ندارد. اگر آن ها طالب  می بودند، 

پیش از همه من احساس تهدید می کردم و اولین کسی می بودم 

به زندان می انداختم.« یا  او را می کشتم  که 

تحقیقات مشرک میان »ساندی تایمز« و »بی بی سی پانوراما«، 

اتفاقات آن واقعه را بررسی کرده و به اسنادی دست یافته است که 

نشان می دهد، جرائم جنگی در آن حادثه رخ داده است.

ماشیِن حرکت دامئی کشنت و دستگیر کردن

طالبان  کشن  قصد  به  باغ،  لوی  در  حمله  مانند  حمالتی 

انجام می شد و در جریان جنگ افغانستان، راه کار معمولی بود. 

مسؤولیت انجام این حمالِت »کشن یا دستگیر کردن« بر عهده ی 

به  تا  می شد  انجام  معموال شب ها  و  بود  ایتالف  ویژه ی  نیروهای 

طالبانی که بر نیروهای بریتانیایی حمله می کردند، پاسخ باملثل 

بدهند. لیستی که افران اطالعاتی تهیه می کردند، هدف ها را 

می کرد. مشخص 

اطالعاتی  پیشین  افر  و  جنگ  کارشناس  لِدویج،  فرانک 

می گوید: »هدف حمالت شبانه یا به گفته ی برخی ها، گروه های 

کشتار این بود که حتا اگر هدفی هم نداشته باشید، باید عملیاتی 

و  کشن  دامئی  حرکت   ماشیِن  نوعی  به  کار  این  دهید.  انجام 

دستگیر کردن است.« تعدادی از کسانی که در آن عملیات شبانه 

کشته می شدند، بدون شک طالب بودند؛ اما اسنادی وجود دارد 

استفاده می شد،  این حمالت  ثابت می کند اطالعاتی که در  که 

 ،2010 سال  تا  که  آلستون  فلیپ  است.  نبوده  درست  همیشه 

گزارش دهنده ی خاص ملل متحد در امور اعدام های غیررسمی، 

که  می گوید  است،  بوده  دل خواهانه  و  دادگاه  برگزاری  بدون 

اتهام های زیادی مبنی بر کشته شدن افراد بی گناه در عملیات 

به  که  ندارم  »شکی  گفت:  او  است.  می کرده  دریافت  را  شبانه 

نتیجه  می توان  و  دارند  توجیه  اتهام ها  از  بسیاری  کل،  صورت 

در  توجیهی  هیچ  بدون  ملکی  افراد  از  زیادی  شامر  که  گرفت 

حمالت شبانه کشته شده اند.« ملل متحد به این نتیجه رسیده 

است که نیروهای ایتالف، بیش از 300 تن از مردم بی گناه ملکی 

اند. به قتل رسانده  را در چنین حمالتی 

متهم به چهار قتل

و  شد  محل  مردم  خشم  باعث  مهامن خانه  در  پرها  آن  قتل 

بررسی  را  قضیه  این  گرفت  تصمیم  بریتانیا  ارتش  پولیِس  سپس 

که  مشکوک  مرگ  قضیه ی  ده ها  بریتانیا،  ارتش  پولیِس  کند. 

نیروهای ویژه در آن دست داشتند را به عنوان بخشی از تحقیقات 

داد.  قرار  بررسی  مورد  نورمتور«،  »عملیات  ناِم  زیر  گسرده تری 

به  کشته،  را  پر  چهار  آن  که  رسبازی  می گویند  گزارش ها 

به کارآگاهان گفته  او  از خود دفاع کرده است.  کارآگاهان گفته 

که دو نفر از آن پرها را به دلیلی کشته که تفنگ های شان را 

از پنجره به سوی او گرفته بودند و به دو نفر دیگر، زمانی شلیک 

کرد که از تاریکی بیرون آمدند. خانواده  های آن پرها می گویند 

که این گفته ها حقیقت ندارد. آن ها می گویند که هیچ کدام از آن 

به دندان  تا  نیروهای  برای  تهدیدی  و  نداشته  تفنگ  چهار پر، 

منی رفتند. شامر  به  بریتانیا  مسلِح 

»هر  می گوید:  فاضل  و  نیک  بزرگ تر  برادر  محمد،  سلطان 

بودند،  نشسته  که  حالی  در  و  می خوردند  آن ها چای  نفر  چهار 

رسیده،  »پانوراما«  دست  به  که  عکس هایی  رسیدند.«  قتل  به 

گلوله هایی را نشان می دهد که به دیوار گِلی اصابت کرده اند. 

شلیک  اتاق  دیوار  مرِی  سانتی   60 ارتفاع  به  گلوله ها،  بیشرِ 

ثابت  را درست  شده بودند که روایت خانواده های کشته شده ها 

می کند. کارآگاهان پولیس ارتش بریتانیا خواستار محکوم شدن 

آن رسباز به چهار قتل شدند. آن ها همچنان خواستند به علت 

دست بردن در گزارش برای جلوگیری از اجرای عدالت، افری 

که دستور حمله را داده بود و رییسش، مورد پی گرد قرار بگیرند. 

بریتانیا  ویژه ی  نیروهای  در  افران  ارشدترین  از  تعدادی  آن ها 

آن،  در  که  بر حادثه ای شدند  انداخن  پوشش  به  متهم  و  بوده 

اند. قتل رسیده  به  کودکان 

و  نکنند  متهم  را  کسی  گرفتند  تصمیم  ارتش  دادستان های 

»عملیات  است  قرار  که  اعالم کرد   2017 در سال  حکومت هم 

نورمتور« به زودی به پایان برسد؛ اما زمانی که »پانوراما« اسناد 

آن حادثه را به ارباب کِن مکدونالد، رییس »خدمات دادستانی 

بررسی  دوباره  باید  قضیه  این  که  گفت  او  داد،  نشان  شاهی« 

اصابت  اسناد محل  که  می رسد  نظر  »به  گفت:  مکدونالد  شود. 

با  بلکه  ندارد  هم خوانی  رسباز،  آن  صحبت های  با  گلوله ها 

این حقیقت  اگر  است.  قربانیان سازگار  گفته های خانواده های 

داشته باشد، تالشی برای دست بردن در گزارش پس از آن اتفاق 

صورت گرفته و این مرا نسبت به اتفاقاتی که در آن اتاق افتاده 

می کند.« مشکوک تر  است، 

وزارت دفاع بریتانیا گفت که عملیات نظامی در هم آهنگی با 

اتهام ها  مورد  در  گسرده ای  تحقیقات  و  می گیرد  صورت  قانون 

پوشاندن  »بی اساس«  اتهام های  وزارت  این  است.  گرفته  صورت 

و  عراق  در  ما  »ارتش  گفت:  دفاع  وزارت  کرد.  رد  را  حقیقت 

آن ها  از  ما  و  اند  جنگیده   حرفه ای گری  و  جرأت  با  افغانستان 

ارجاع  قضایای  دقیق  مطالعه ی  از  پس  داریم.  را  توقع   بیشرین 

شده، اداره ی مستقل پی گرِد وزارت دفاع، تصمیم گرفته است که 

این قضیه را زیر پی گرد قرار ندهد. تحقیقات و تصامیم برای زیر 

نظارت  و شامل  است  دفاع  وزارت  از  مستقل  دادن،  قرار  پی گرد 

به  بی بی سی  ادعاهای  بوده است.  و مشوره های حقوقی  بیرونی 

پولیس و اداره ی مستقل پی گرِد وزارت دفاع که حارض اند به این 

است.« شده  راجع  کنند،  رسیدگی  اتهام ها 

آیا نیروهای ویژه ی بریتانیا مرتکب قتل کودکان افغان شده اند؟

مرتجم: مهدی غالمی

نویسنده: َمت باردو – بی بی سی
در ۱8 اکتوبر 2۰۱2، 

یک رسباز نیروی 
ویژه ی بریتانیا چهار 

فرد جوان را در یکی از 
روستاهای افغانستان 
به رضب گلوله کشت. 

خانواده های شان 
می گویند که سه نفر از 

کشته شده ها، کودک 
بوده اند. این قضیه 

شبیه یک جرم جنگی 
است؛ اما کسی در این 
قضیه مورد پی گرد قرار 

نگرفته است.


