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گزارش روز

یادداشت روز

جامعهورزش

جامعهگفت وگو

چهــار روز می شــود کــه دور یازدهــِم مذاکــرات 

مناینــدگان امریــکا و طالبــان از رس گرفتــه شــده 

اســت. گــروه طالبــان اعــام کــرد کــه مناینــدگان دو 

طــرف در خصــوص امضــای توافق نامــه ی صلــح و 

چگونگــی برگــزاری مراســم ترشیفاتــی آن، بحــث و 

گفت وگــو می کننــد. ســهیل شــاهین، ســخن گوی 

دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، روز جمعــه )27 

جــدی( گفــت: »تیــم مذاکراتــی امــارت اســامی 

افغانســتان بــه ریاســت  ...

در روزهــای اخیــر، فرمــان رییس جمهــور مبنــی بــر 

ــد  ــن ارش ــعادت، معی ــحال س ــرال خوش ــاری ج برکن

ــه  ــیاری را ب ــای بس ــه، واکنش ه ــی وزارت داخل امنیت

ــه  ــد ک ــرار ش ــع ق ــور قان ــرال صب ــت. ج ــراه داش هم

بعــد از ایــن پــس بــه حیــث معیــن ارشــد وزارت داخلــه 

ــد.  ــه کن ــای وظیف ــوان ایف ــرال ج ــن ج ــای ای ــه ج ب

رییس جمهــور غنــی، خوشــحال ســعادت را در حــدود 

ــه  ــور داخل ــد وزارت ام ــن ارش ــش معی ــال پی ــک س ی

ــود.  گامشــته ب

علی ساقی )آوازخوان(

ــرب  ــون و مخ ــده ی نامیم ــک پدی ــاد اداری، ی فس

ــی  ــن زندگ ــکل گرف ــه از رشوع ش ــت ک ــی اس جهان

شــکل   دولــت  قالــب  در  انســان ها  اجتامعــی 

ــر زندگــی اجتامعــی  ــه امــروز دامن گی ــا ب ــه و ت گرفت

انســان ها می باشــد. فســاد بــه انــواع مختلــف در 

ــه  ــص ب ــود دارد و مخت ــان وج ــورهای جه ــام کش مت

ــته های دور  ــت. از گذش ــاص نیس ــکان خ ــان و م زم

تــا بــه امــروز در متــام کشــورهای جهــان وجــود 

امــا شــیوع فســاد در کشــورهای  داشــته و دارد؛ 

ــورهای  ــر از کش ــعه بیش ــال  توس ــده و درح عقب مان

دارد.  وجــود  توســعه یافته 

دلیــل  بــه  افغانســتان  رسد،  جنــگ  آغــاز  بــا 

موقعیــت جغرافیایــی و اســراتژیک خــود، بیشــر 

جهانــی  قدرت هــای  توجــه  مــورد  زمانــی  هــر  از 

بــر رس  غــرب  و  بلــوک رشق  دو  هــر  شــد.  واقــع 

ــا  ــد. از آن ج ــم پرداختن ــا ه ــت ب ــه رقاب ــتان ب افغانس

ــوروی  ــه ش ــود ک ــورهایی ب ــزء کش ــتان ج ــه افغانس ک

در آن نفــوذ کــرده بــود و عقایــد مارکسیســتی در آن 

عمیقــا گســرده شــد.

پــس از کودتــای 7 ثــور و بــه قــدرت رســیدن 

اتحــاد  خلــق-  حــزب  رهــر   – تره کــی  نورمحمــد 

نوپــای  از حکومــت  بــه هــدف حامیــت  شــوروی 

... افغانســتان  خلــق  جمهــوری 

ــی  ــای ناش ــده و زخم ه ــیده ش ــای تراش ــو ه ــا م ــی ب زن

پــا  و  بــا آب جــوش در پشــت، ســینه ها  از ســوختگی 

هایــش. مرجــان )نــام مســتعار( قبــل از ایــن کــه خــودش 

نهادهــای  از  یکــی  راهــی  برســاند،  بیامرســتان  بــه  را 

مدافــع حقــوق زنــان شــده و بــا تــرس و پریشــانی بســیاری 

ــت.  ــده اس ــکاری ش ــان هم خواه

مرجــان چهــارده ســال قبــل بــا مــردی روانــی و معتــاد 

ازدواج کــرده اســت؛ مــردی ...

عبدالصبــور قانــع، معیــن ارشــد امنیتــی وزارت داخلــه، 

ــه کارش آغــاز کــرد. امــروز یک شــنبه )28جــدی( رســام ب

وزارت داخلــه، بــا نــرش خرنامــه ای گفتــه اســت کــه 

آقــای قانــع از ســوی حمداللــه محــب، مشــاور شــورای 

امنیــت ملــی افغانســتان، بــه حیــث معیــن ارشــد امنیتــی 

ایــن وزارت معرفــی شــده ...

کــه  می کنــد  تأکیــد  ریاســت جمهوری،  ســخن گوی 

حکومــت و مــردم افغانســتان، خواهــان آتش بــس اســتند 

ــرد. ــد ایــن خواســت را بپذی ــان هــم بای و گــروه طالب

یــک  روز شــنبه )28 جــدی( در  صدیــق صدیقــی، 

ــا تأمیــن  نشســت خــری گفــت کــه اگــر گــروه طالبــان ب

... گفت وگوهــا   نکنــد،  موافقــت  آتش بــس 

وزیــر خارجــه ی روســیه، گفتــه اســت کــه مســکو، تــاش 

ــی  ــه گفت وگوهــای بین االفغان ــان را ب ــا طالب خواهــد کــرد ت

تشــویق کنــد.

صلــح  بــرای  اســت،  کــرده  تأکیــد  الوروف،  رسگــی 

ــا امضــای آن،  ــه ای مهــم اســت کــه ب افغانســتان، توافق نام

... گفت وگوهــای  آغــاز  زمینــه ی 

معین ارشد امنیتی وزارت داخله
 به کارش آغاز کرد

صدیق صدیقی: طالبان باید پیشنهاد آتش بس
 را بپذیرند

رسگی الوروف: تالش داریم تا طالبان را برای آغاز 
گفت وگوهای بین االفغانی تشویق کنیم

زنی که قربانی اعتیاد شوهرش شد

پایان استیناف خواهی

 آیا به شکایت های نامزدان بی طرفانه 
رسیدگی خواهد شد؟

اگر گل زمان توانایی البی گری 
داشت در پرده ی تلویزیون

اشک غم منی ریخت

وارث لیونل مسی ای کرکت 
شاخ غول را شکست

برکناری جرنال سعادت 
نقطه ی آغاز هوشیاری نظامی

فساد اداری و پیامدهای 
آن در افغانستان

طالبان تغییر کرده اند؟!
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در آستانه ی پایان یک مذاکره؛ 
»آتش بس« محور اختالفی 

جدی دولت و طالبان

زندگی به رنگ زن
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چهــار روز می شــود کــه دور یازدهــِم 

مذاکــرات مناینــدگان امریــکا و طالبــان 

از رس گرفتــه شــده اســت. گــروه طالبان 

اعــام کــرد کــه مناینــدگان دو طــرف 

توافق نامــه ی  امضــای  خصــوص  در 

مراســم  برگــزاری  چگونگــی  و  صلــح 

ســهیل  می کننــد.  گفت وگــو  و  بحــث  آن،  ترشیفاتــی 

شــاهین، ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، 

روز جمعــه )27 جــدی( گفــت: »تیــم مذاکراتــی امــارت 

ــد،  ــرادر آخن ــرم ماب ــت مح ــه ریاس ــتان ب ــامی افغانس اس

ــی  ــر سیاس ــس دف ــامی و ریی ــارت اس ــی ام ــاون سیاس مع

ــا تیــم مذاکراتــی امریــکا تحــت ریاســت داکــر خلیــل زاد  ب

ــم  ــه و مراس ــای توافق نام ــورد امض ــت و در م ــتی داش نشس

آن صحبــت کردنــد.«

ــان  در عیــن حــال، یــک منبــع معتــر دیگــر گــروه طالب

ــروه  ــن گ ــه ای ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــامری از رس ــه ش ــز ب نی

تنهــا بــه کاهــش خشــونت ها در شــهرهای بــزرگ افغانســتان 

توافــق کــرده  انــد.

حامیت هــای  صلــح،  مذاکــرات  یازدهــم  دور  آغــاز 

ــت.  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــز ب ــی را نی ــه ای و جهان منطق

بــه تازگــی، مناینــدگان امریــکا، اروپــا، آملــان، ســازمان ملــل  

متحــد و ناتــو بــرای افغانســتان، در شــهر دبــی پیرامــون 

پیرشفت هــای  از  و  کــرده  گفت وگــو  افغانســتان  صلــح 

ــد. ــرده  ان ــتیبانی ک ــان پش ــکا و طالب ــح امری ــرات صل مذاک

ــی،  ــرات بین افغان ــونت ها، مذاک ــش خش ــس، کاه آتش ب

دوره هــای بعــدی رونــد صلــح و ضامنت هــای توافق نامــه ، از 

آجنــدای اصلــی نشســت ایــن کشــورها در دبــی بــود. بــا ایــن  

ــس محــور اختــاف طرف هــای  کــه در حــال حــارض، آتش ب

ــی  ــی از مذاکرات ــه ی جهان ــا جامع ــت؛ ام ــده اس مذاکره کنن

حامیــت می کنــد کــه براینــد آن، تأمیــن آتش بــس بــرای 

مــردم افغانســتان اســت.

ــد،  ــان می گوین ــروه طالب ــین گ ــای پیش ــامری از اعض ش

هرچنــد جزئیاتــی از مذاکــرات جدیــد امریــکا و طالبــان در 

دســت نیســت؛ امــا در کلیــات، آن هــا بــه توافــق رســیده انــد. 

ســیداکر آغــا، عضــو پیشــین گــروه طالبــان، می گویــد کــه 

ــرار دارد  ــود ق ــای خ ــن نفس ه ــرف در آخری ــرات دو ط مذاک

ــه،  ــای توافق نام ــا امض ــه ب ــود دارد ک ــادی وج ــکان زی و ام

ــود. ــم ش ــی« فراه ــرات »بین افغان ــه ی مذاک زمین

ایــن عضــو گــروه طالبــان معتقــد اســت، اگــر طــرف 

مذاکــرات  نتیجــه ی  نکنــد،   فریــب کاری  امریکایــی ، 

دوام دار، هــامن خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان 

ــی تشــدید جنــگ  ــی  کــه عامــل اصل ــود؛ نیروهای خواهــد ب

اســتند. افغانســتان  در 

ــان  ــروه طالب ــه گ ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــا ب ــیداکر آغ  س

تأمیــن  زیــرا  منی دهنــد؛  تــن  آتش بــس  برقــراری  بــه 

آتش بــس سیاســی بــه زیــان ایــن گــروه اســت؛ امــا طالبــان 

و امریکایی هــا آتش بــس خواهنــد کــرد. او، تأکیــد دارد کــه 

ــان  ــوی طالب ــم از س ــک گام مه ــم ی ــونت ها ه ــش خش کاه

و  شــاهراه ها  در  طالبــان  عملیــات  کــه  زمانــی   و  اســت 

شــهرهای بــزرگ افغانســتان محــدود شــود، ایــن هــامن 

ــد. ــرون می آی ــح بی ــرات صل ــه از دل مذاک ــت ک ــزی اس چی

ــه شــکل قاطــع بیــان می کنــد  امــا دولــت افغانســتان، ب

پیــش رشط  طالبــان،  ســوی  از  آتش بــس  اعــام  کــه 

دایمــی  صلــح  اساســی  تأمیــن  و  بین افغانــی  مذاکــرات 

در افغانســتان اســت. صدیــق صدیقــی، ســخن گوی ارگ 

یــک  در  جــدی(   28( شــنبه  دیــروز  ریاســت جمهوری، 

ــوری  ــفر رییس جمه ــه در س ــرد ک ــام ک ــری اع ــت خ نشس

امریــکا بــه بگــرام، میــان دونالدترامــپ و رییس جمهورغنــی 

توافــق شــده کــه آغــاز مجــدد مذاکــرات صلــح بــا طالبــان، 

اســت.  افغانســتان  در  آتش بــس  تأمیــن  بــر  مــرشوط 

افغانســتان  دولــت  کــه  کــرد  تأکیــد  صدیقــی،  صدیــق 

ــکا  ــازه ی امری ــرات ت ــن« مذاک ــس از »م ــار دارد آتش ب انتظ

ــت  ــی و خواس ــل اساس ــرا راه ح ــد؛ زی ــرون آی ــان، بی و طالب

مــردم افغانســتان آتش بــس اســت و بــدون ایــن مســأله، 

منی تــوان بــه صلــح پایــدار دســت یافــت.

از فضــای مذاکــرات امریــکا و طالبــان نتیجــه گرفتــه 

کاهــش خشــونت ها  بــه  طالبــان  رهــران  کــه  می شــود 

ــورد  ــق، م ــن تواف ــا ای ــد؛ ام ــر دارن ــق نظ ــتان تواف در افغانس

پســند دولــت افغانســتان نیســت. کابــل بــر ایــن بــاور اســت 

کــه کاهــش خشــونت بــرای مــردم افغانســتان مبهــم اســت 

و هیچ گونــه مبنــای حقوقــی و نظامــی نــدارد و در عیــن 

حــال، از منظــر دولــت افغانســتان، کاهــش خشــونت ها بــه 

ایــن معنــا اســت کــه طالبــان در یــک روز، ده حملــه را انجــام 

منی دهنــد بلکــه پنــج حملــه را ســازمان دهی می کننــد 

و یــا هــم، گــروه طالبــان در یــک روز ده نفــر را بــه قتــل 

ــتد. ــرگ می فرس ــه کام م ــر را ب ــج نف ــه پن ــاند بلک منی رس

ــأت  ــار هی ــن  ب ــه ای ــت ک ــدوار اس ــتان امی ــت افغانس دول

مذاکره  کننــده ی طالبــان بــا مشــوره ی رهــری  شــان در 

قطــر  در  آتش بــس  پیشــنهادی  بســته ی  بــا  پاکســتان، 

حضــور یافتــه باشــد و از ســوی دیگــر، آقــای خلیــل زاد، 

ــه ی  ــده ای از توافق نام ــش عم ــس را بخ ــن آتش ب ــد تأمی بای

ــن صــورت، کاهــش خشــونت  ــر ای ــرار دهــد؛ در غی ــح ق صل

دولــت  و  مــردم  اساســی  خواســت  آتش بــس  بلکــه  نــه 

افغانســتان اســت.

ــال، ده  ــک س ــر از ی ــی بیش ــان ط ــروه طالب ــکا و گ امری

ــر را در دوحــه پایتخــت قطــر برگــزار  دور مذاکــرات نفس گی

کردنــد و دو طــرف مذاکره کننــده بــه پیرشفت هــای اساســی 

دســت یافتنــد؛ ادامــه ی ایــن مذاکــرات، امیــدواری زیــادی 

را بــرای قطــع کامــل جنــگ در افغانســتان زنــده کــرده 

ــت دروازه ی  ــتان در پش ــت افغانس ــه دول ــن  ک ــا ای ــت. ب اس

مذاکــرات قــرار داشــت و هیچ گونــه نقشــی در چگونگــی 

ایــن مذاکــرات نداشــت؛ امــا اکنــون کابــل، توافقــی را 

ــع  ــه قط ــر ب ــه منج ــول دارد ک ــان قب ــکا و طالب ــان امری می

کامــل جنــگ از جغرافیــای افغانســتان شــود. هم اکنــون 

ــا  ــده؛ ام ــی ش ــر حتم ــک ام ــه ی ــان ب ــکا و طالب ــق امری تواف

ــی  ــام سیاس ــان از نظ ــای طالب ــایه ی تهدیده ــم س ــوز ه هن

افغانســتان کــم نشــده اســت. هنــوز هــم تضمین هــای 

ــان  ــکا و طالب ــات امری ــدن توافق ــی ش ــی در اجرای بین امللل

ــی از  ــه جزئیات ــوز هیچ گون ــا هن ــم اســت و ت مشــکوک و مبه

دور یازدهــم مذاکــرات امریــکا و طالبــان بیــرون داده نشــده 

اســت؛ امــا آن چــه بــه دولــت افغانســتان مهــم اســت، تــداوم 

همکاری هــا و تعهــدات جامعــه ی جهانــی بــا دولــت اســت. 

بــه همیــن خاطــر، کابــل در عیــن حالــی کــه امیــدوار اســت، 

تأکیــد دارد کــه دولــت و جامعــه ی جهانــی از دســت آوردهای 

19ســاله ی افغانســتان پــاس داری و حفاظــت خواهــد کــرد.

رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

می گوینــد  انتخاباتــی،  شــکایات  بــه 

نامــزدان  اســتیناف خواهی  رونــد  کــه 

رســیده  پایــان  بــه  ریاســت جمهوری 

یک شــنبه  امــروز  اســت  قــرار  و 

بــه  رســیدگی  رونــد  )29جــدی( 

شــود.  آغــاز  نامــزدان  اســتینافی  شــکایت های 

چمن شــاه اعتــامدی، رییــس دبیرخانــه ی کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی، بــه روزنامــه ی صبــح 

ــکایت  ــزار ش ــش از دو ه ــون بی ــا کن ــه ت ــد ک ــل می گوی کاب

اســتینافی از ســوی نامــزدان ریاســت جمهوری بــه ثبــت 

ــکایت ها،  ــی ش ــت متام ــس از ثب ــامل دارد پ ــیده و احت رس

ــد.  ــورد برس ــزار م ــج ه ــش از پن ــه بی ــم ب ــن رق ای

آقــای اعتــامدی گفــت: »روز شــنبه، آخریــن روز دریافــت 

شــکایات  ثبــت  رونــد  و  بــود  اســتینافی  شــکایت های 

اســتینافی دریافــت شــده، ممکــن اســت روز یک شــنبه 

بــه  رســیدگی  رونــد  یک شــنبه،  روز  یابــد.  ادامــه  هــم 

می شــود.« آغــاز  اســتیناف  شــکایت های 

آن چــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات  انتخاباتــی 

روز  کــه در جریــان ســه  بیشــرین شــکایتی  می گویــد، 

ــی  ــای انتخابات ــوی تکت ه ــیده، از س ــت رس ــه ثب ــته ب گذش

گلب الدیــن  و  عبداللــه  عبداللــه  غنــی،  محمــدارشف 

میــان  از  اســت،  گفتنــی  اســت.  بــوده  حکمتیــار 

شــکایت هایی کــه از ســوی ایــن نامــزدان بــه ثبــت رســیده، 

بیشــرین شــان در مــورد باطــل شــدن آرای محل هــای 

اســت.  رأی دهــی 

والیتــی  و  مرکــزی  دفاتــر  تحلیــل  و  تجزیــه  از  پــس 

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات های انتخاباتــی، آرای 

ــامری  ــه بازش ــاره ب ــی دوب ــل رأی ده ــزار مح ــش از پنج ه بی

مــی رود و آرأی بیــش از صــد محــل نیــز باطــل شــده اســت.

حــال کــه رونــد ثبــت شــکایات اســتینافی بــه پایــان 

انتخاباتــی  بــه شــکایات  رســیدگی  کمیســیون  رســیده، 

پانــزده روز کاری فرصــت دارد تــا بــه بیــش از 5هــزار شــکایت 

رســیدگی کنــد و دوبــاره بــه کمیســیون انتخابــات متوصــل 

شــود تــا نتیجــه ی نهایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را 

ــد.  ــام کن اع

هم زمــان بــا ایــن کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات 

انتخاباتــی قــرار اســت امــروز، رونــد رســیدگی بــه شــکایات 

ــزدان  ــامری از نام ــد، ش ــاز کن ــتثنایی را آغ ــتینافی و اس اس

ایــن کمیســیون  تأکیــد می کننــد کــه  ریاســت جمهوری 

بایــد بــه شــکایت های ثبــت شــده بــه گونــه ی شــفاف و 

ــد.  ــیدگی کن ــه رس عادالن

رهــری  بــه  همگرایــی  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی 

عبداللــه عبداللــه، از کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

و  قانــون  چارچــوب  در  تــا  اســت  خواســته  انتخاباتــی 

و  کنــد  خــارج  دور  از  را  تقلبــی«  »آرای  طرزالعمل هــا، 

نتیجــه ی قابــل قبــول را بــرای همــه بیــرون دهــد. 

ثبــات  دســته ی  تخنیکــی  تیــم  و  رهــری  شــورای 

را  نشســتی  جــدی(   2۶( پنج شــنبه  روز  همگرایــی،  و 

برگــزار کردنــد. فضل احمــد معنــوی، عضــو ارشــد ایــن 

دســته ی انتخاباتــی، گفــت کــه انتظــار مــی رود کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، بــا در نظرداشــت 

ــرده و  ــیدگی ک ــکایات رس ــه ش ــی ب ــی و اخاق ــد حقوق تعه

را تکــرار نکنــد. انتخابــات  اشــتباهات کمیســیون 

آقــای معنــوی در ایــن نشســت تأکیــد کــرد کــه در رونــد 

رســیدگی بــه شــکایات، در شــامری از والیت هــا برخــورد 

دور  »در  اســت.  گرفتــه  صــورت  یک جانبــه  و  ســلیقه ای 

دولت ســاز  تیــم  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  گذشــته ی 

بــرای بــه دســت آورن رأی، از امکانــات دولتــی اســتفاده 

کــرد؛ امــا در حــال حــارض اگــر انتخابــات بــه دور دوم بــرود، 

ــدود  ــم مح ــم حاک ــای تی ــن، صاحیت ه ــر روش ممک ــا ه ب

شــده و جلــو ســوء اســتفاده از امکانــات دولتــی گرفتــه 

ــد.« ــد ش خواه

و  ثبــات  انتخاباتــی  تکــت  نظــارت  بخــش  رییــس 

از آن جایــی کــه تصامیــم  نیــز گفتــه اســت،  همگرایــی 

شــکایات   بــه  رســیدگی  کمیســیون  والیتــی  کارمنــدان 

ایــن  پــس  اســت،  تعــارض  در  و  متناقــض  انتخاباتــی 

کمیســیون مکلــف اســت در مرحلــه ی اســتنیاف خواهی در 

ایــن زمینــه  وضاحــت بدهــد. 

تنهــا دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی نیســت کــه 

حــرف از بــه دور دوم رفــن انتخابــات ریاســت جمهوری 

می زنــد؛ شــامری از نهادهــای ناظــر انتخابــات نیــز احتــامل 

می دهنــد کــه بــا توجــه بــه رقــم درشــت شــکایت ها، ممکــن 

اســت انتخابــات بــه دور دوم کشــانده شــود. 

و  آزاد  انتخابــات  بنیــاد  ســخن گوی  رســا،  ســمیرا 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــا« ب ــتان »فیف ــه ی افغانس عادالن

می گویــد کــه هرچنــد زود اســت تــا در مــورد رفــن انتخابات 

بــه دور دوم بحثــی شــود؛ امــا بــر فرض اگــر انتخابــات به دور 

دوم بــرود، بایــد مطابــق بــه طرزالعمــل و قانــون، انتخابــات 

دوبــاره برگــزار شــود و کمیســیون انتخابــات رشایــط برگــزاری 

ــت  ــه عل ــاری ب ــال ج ــتان س ــات را در زمس ــاره ی انتخاب دوب

رسدی هــوا نــدارد و بــه احتــامل زیــاد دور دوم انتخابــات در 

ســال جدیــد خورشــیدی برگــزار خواهــد شــد.

بانــو رســا افــزود: »مــا انتظــار داریــم کــه کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی در قســمت محــات و 

مراکــزی کــه قــرار اســت دوبــاره بازشــامری شــود، فهرســتی 

ــن  ــا ای ــد ت ــک کن ــات رشی ــتقل انتخاب ــیون مس ــا کمیس را ب

کمیســیون بازشــامری خــود را انجــام بدهــد و بــه زودتریــن 

ــیم.« ــات باش ــه ی انتخاب ــاهد نتیج ــت ش فرص

انتظــار  کــه  می گوینــد  انتخابــات  ناظــر  نهادهــای 

تقویــت  قســمت  در  انتخابــات  کمیســیون  مــی رود 

ــود را  ــا کار خ ــد ت ــاش کن ــود ت ــی خ ــای تخنیک ظرفیت ه

ــیون  ــر کمیس ــاند. »اگ ــام برس ــه امت ــده ب ــت تعیین ش در وق

شــکایت انتخابــات کار خــود را در وقــت تعین شــده بــه 

ــه ی  ــاهد نتیج ــت ش ــن فرص ــه زودتری ــا ب ــاند، م ــام نرس امت

بــود.« نخواهیــم  انتخابــات 

ــازه  ــال ت ــت جمهوری امس ــات ریاس ــه در انتخاب ــی ک بحث

اســت، رقــم درشــت شــکایات اســتینافی اســت کــه از ســوی 

نامــزدان بــه ثبــت رســیده اســت؛ ایــن نشــان می دهــد 

کــه دســته های انتخاباتــی از فیصله هــای دفاتــر والیتــی 

کمیســیون شــکایات انتخاباتــی راضــی نیســتند و ایــن امــر 

ــر هــر دو کمیســیون اســت و ممکــن اســت  چالشــی در براب

بــاز هــم نتیجــه ی نهایــی انتخابــات را بــه تأخیــر مواجــه کنــد. 

ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــی اس ــه در حال ــن هم ای

پــس از ســه مــاه تأخیــر نتیجــه ی ابتدایــی را در اول جــدی 

مــاه جــاری همگانــی کــرد و محمــدارشف غنــی، نامــزد 

اعــام  ابتدایــی  نتیجــه ی  برنــده ی  را،  ریاســت جمهوری 

کــرد. حــاال بایــد 15 روز دیگــر نیــز منتظــر بود تا کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی، شــکایت های بــه دســت 

آمــده را تجزیــه و تحلیــل و نتیجــه ی آن را بــا کمیســیون 

ــد.  ــک کن ــات رشی انتخاب

2

امریــکا تصمیــم دارد بــه جنــگ افغانســتان پایــان 

دهــد و از ایــن ورطــه خــودش را بیــرون بکشــد؛ امــا 

ســؤال نخســت ایــن اســت کــه صلــح در افغانســتان 

پــس از چهــل ســال جنــگ و در میــان نگرانی هــا 

و پراکندگــی سیاســی امــروز، چگونــه ممکــن اســت؟ 

جــدا از بحــث اجــامع عمومــی در داخــل کشــور، 

ــد  ــه کلی ــت ک ــوده اس ــن ب ــر ای ــؤال دیگ ــواره س هم

صلــح افغانســتان در کجــا اســت؟ در کابــل، دوحــه، 

ــه  ــتان ب ــه پاکس ــن ک ــام آباد؟ ای ــا اس ــنگن و ی واش

تروریســتی  بزرگ تریــن حامــی گروه هــای  عنــوان 

در قبــال از بیــن رفــن جنــگ و آمــدن صلــح در 

ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــد و ی ــه می خواه ــتان چ افغانس

کــه افغانســتان همیشــه عمــق اســراتژیک شــان 

بــوده اســت، بــه دنبــال چــه چیزهایــی اســتند؟ اگــر 

ــده ی  ــی ترین تأمین کنن ــتان اساس ــگ در افغانس جن

بــزرگ  قدرت هــای  و  منطقــه  کشــورهای  منافــع 

اســت، رسنوشــت زورآزمایــی و جنگ هــای نیابتــی 

ــن  ــد؟ ای ــد ش ــور خواه ــه چط ــورها و منطق ــن کش ای

کــه امریــکا و کشــورهایی کــه بــه دنبــال صلــح انــد، 

ــورها داده  ــایر کش ــتان و س ــه پاکس ــی ب ــه تضمین چ

انــد تــا آن هــا حــارض شــوند از صلــح افغانســتان 

حامیــت کننــد. آن چــه قطعــی و مرهــن اســت، ایــن 

کــه پاکســتان هیــچ وقــت خواســتار بــه وجــود آمــدن 

یــک نظــام قــوی و مردم ســاالر در افغانســتان نبــوده 

ــر هندوســتان  و دوســت نداشــته اســت کــه عــاوه ب

ــای خــودش  ــد روی پ ــک حکومــت دیگــر کــه بتوان ی

نباشــد،  بــه کشــورهای دیگــر  بیاســتد و وابســته 

در همســایگی پاکســتان بــه وجــود بیایــد. بــرای 

همیــن، ایــن کشــور همیشــه تــاش کــرده اســت تــا 

ــوان و  ــف، نات ــتان ضعی ــزاب افغانس ــا و اح حکومت ه

باشــند. اســام آباد  دنبالــه رو سیاســت های 

ــرت  ــه ک ــه ب ــا توج ــودش ب ــتان در درون خ پاکس

نفــوس، مشــکات اقتصــادی و امنیتــی فراوانــی کــه 

ــت و  ــرده اس ــر ک ــا گی ــعه و نظامی ه ــن توس دارد، بی

ــدد  ــه در ص ــور همیش ــن کش ــن، رسان ای ــرای همی ب

ــا  ــوق دادن ناآرامی ه ــتان و س ــع پاکس ــف مناف تعری

بــه بیــرون از مرزهــا بــوده انــد کــه هیــچ جایــی 

پاکســتانی ها  اســت.  نبــوده  افغانســتان  از  بهــر 

ــایه ها  ــه هم س ــد ک ــته ان ــن داش ــرس از ای ــه ت همیش

در  گســرده  و  فراگیــر  بحــران  بــروز  صــورت  در 

ــت، از  ــم نیس ــده ک ــش در آین ــه احتامل ــتان ک پاکس

ــد. از  ــت کنن ــور حامی ــن کش ــی ای ــای داخل بحران ه

ــتان  ــه پاکس ــت ک ــده اس ــه ش ــه گفت ــویی، همیش س

ــه  ــات در منطق ــش و ثب ــدن آرام ــح و آم ــد صل در رون

زمانــی  و درســت در  نبــوده  افغانســتان صــادق  و 

ــم  ــر تحکی ــت، ب ــات زده اس ــح و ثب ــرف از صل ــه ح ک

پایه هــای دشــمنان افغانســتان کمــک و آن هــا را 

ــت. ــرده اس ــر ک ــز بیش تجهی

ــان در قطــر  ــکا و طالب ــدگان امری حــاال کــه مناین

مشــغول گفت وگــو و امضــای توافق نامــه ی صلــح 

ــه زودی  ــه ب ــد ک ــه ان ــان گفت ــه طالب ــد و چنان چ ان

ــا  ــزرگ ب ــهرهای ب ــونت ها در ش ــش خش ــر رس کاه ب

ــه ی  ــر خارج ــرد، وزی ــد ک ــق خواهن ــا تواف امریکایی ه

ایــن  مثابــه ی کنرل کننــده ی  بــه  نیــز  پاکســتان 

ــد،  ــاده ان ــان آم ــه طالب ــت ک ــرده اس ــام ک ــروه اع گ

خشــونت ها را کاهــش دهنــد. قریشــی در حالــی در 

ایــن بــاره ســخن زده اســت کــه حکومــت افغانســتان 

ــونت ها.  ــش خش ــه کاه ــت ن ــس اس ــان آتش ب خواه

بــه  نیــز  صلــح  گفت وگوهــای  در  حتــا  پاکســتان 

ــت  دنبــال دست نشــانده های خــود اســت؛ چــون ثاب

ــت. ــتان اس ــح در پاکس ــد صل ــه کلی ــت ک ــده اس ش

ــور  ــا چط ــی، امریکایی ه ــن وضعیت ــود چنی ــا وج ب

کــه  دهنــد  قناعــت  را  پاکســتانی ها  می تواننــد 

افغانســتان باثبــات بــه ســود ایــن کشــور اســت تــا کــه 

ــن  ــدا از ای ــد. ج ــدا کن ــه پی ــور ادام ــن کش ــگ ای جن

ــد کــه در  ــد بدانن ــام داران افغانســتان بای مســأله، زم

رشایــط بســیار حســاس و مهــم قــرار داشــته و هیــچ 

ــند و  ــد باش ــه متح ــن ک ــر از ای ــه غی ــد ب ــی ندارن راه

امریکای هــا  بــا  را  افغانســتان  مــردم  اولویت هــای 

و  عمومــی  اجــامع  اگــر  چــون  کننــد؛  هامهنــگ 

ــز  ــا نی ــد و امریکایی ه ــود نیای ــه وج ــی ب ــاد داخل اتح

بــه دغدغه هــا و خواســت مــردم افغانســتان توجــه 

موفــق  نیــز  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  نکننــد، 

ــه  ــا توجــه ب ــح افغانســتان ب ــد صل نخواهــد شــد. رون

ــه  ــی کــه در منطق ــه و درگیری های وضعیــت خاورمیان

وجــود دارد، پیچیــده و ســخت اســت. طالبــان گفتــه 

کــم  بــزرگ  را در شــهرهای  کــه خشــونت ها  انــد 

می کننــد کــه منی توانــد منجــر بــه آتش بــس و صلــح 

شــود؛ چــون در نخســت کســانی کــه از دایــره ی 

مانــد،  خواهنــد  بیــرون  طالبــان  تعریف شــده ی 

هم چنــان یــک هــدف بــوده و ایــن گــروه ممکــن 

اســت بــه جــای حمله هــای گســرده، دســت بــه 

ــا انســان های  ــد و ی ــر امــوال عامــه بزنن ــب کم ت تخری

مــورد  کــه  رویکــردی  کننــد؛  قربانــی  را  کم تــری 

اعــراض حکومــت و سیاســت مداران افغانســتان نیــز 

ــت. اس

در آستانه ی پایان یک مذاکره؛
 »آتش بس« محور اختالفی جدی دولت و طالبان

پایان استیناف خواهی؛ آیا به شکایت های نامزدان 
بی طرفانه رسیدگی خواهد شد؟

کلید صلح افغانستان 
در کجا است؟

سیدمهدی حسینی

اکرم رسا

شامری از اعضای پیشین گروه طالبان می گویند، هرچند جزئیاتی از مذاکرات جدید امریکا و طالبان در دست نیست؛ اما در کلیات، آن ها 

به توافق رسیده اند. سیداکرب آغا، عضو پیشین گروه طالبان، می گوید که مذاکرات دو طرف در آخرین نفس های خود قرار دارد و امکان زیادی 

وجود دارد که با امضای توافق نامه، زمینه ی مذاکرات »بین افغانی« فراهم شود.

آن چه کمیسیون رسیدگی به شکایات  انتخاباتی می گوید، بیشرتین شکایتی که در جریان سه روز گذشته به ثبت رسیده، از سوی 

تکت های انتخاباتی محمدارشف غنی، عبدالله عبدالله و گلب الدین حکمتیار بوده است. گفتنی است، از میان شکایت هایی که از سوی این 

نامزدان به ثبت رسیده، بیشرتین شان در مورد باطل شدن آرای محل های رأی دهی است. 
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19ســال  ملــی  تیــم  بــازی 

افغانســتان در جــام جهانــی پنجــاه 

آوره ی کرکــت برابــر افریقــای جنوبــی، 

کاس  حــد  در  و  آســیا  از  فراتــر 

ــا  ــتش دقیق ــود؛ راس ــی ب ــاز جهان ممت

منی دانــم از کجــا رشوع کنــم، از بــس کــه از ایــن پیــروزی 

لــذت بــرده ام. کرکــت ورزشــی نیســت کــه مثــل فوتبــال 

ــا و  ــی زیب ــدازه ی کاف ــه ان ــا ب ــد؛ ام ــق باش ــو از تعلی ممل

جــذاب اســت، شــاید از خــود بپرســید کــه لــذت و اطــاع 

ــد؛  ــت را می فهم ــه کرک ــی ک ــا کس ــد؟ آی ــع ان ــل جم قاب

ــا متــام  ــی« )googly ball( را ب ــدازی »گوگل ــا توپ ان مث

جزئیاتــش می دانــد بــا کســی کــه پیش زمینــه ای در 

ایــن بــاره نــدارد، لــذت مســاوی از کرکــت می بــرد؟ 

تــاش خواهــم کــرد پســند زیبایی شــناختی را بــه پســند 

کنــم.  متصــل  روشــن فکرانه 

می گویــد،  آملانــی  فیلســوف  کانــت«،  »ایامنوئــل 

دســت آورد وجــود دارد؛ امــا چنــان دســت آوردی مــا را 

ــه  ــرد ک ــانه ی ِصف می ب ــاوت زیبایی شناس ــر از قض فرات

ــلیقه  ــن س ــن بی ــن وحدت آفری ــاس قوانی ــر اس ــا ب ترجیح

ــن  ــه ســلیقه. ای ــوط ب ــه معیارهــای مرب و دلیــل اســت، ن

کــه لــذت بــردن از »گوگلــی« در صــورت دانایــی و ندانــی 

بــا یک دیگــر فــرق دارد. کســی کــه منی دانــد، بــازی 

ــه  ــت ک ــی کاره اس ــن ب ــدادی بازی ک ــش تع ــت برای کرک

ــزرگ  ــن ب ــک زمی ــاعت ها در ی ــد و س ــیده  ان ــک پوش عین

رسگــردان انــد؛ امــا کســانی کــه می داننــد، بیــش از هــر 

ــن،  ــر ای ــازی آشــنا اســتند و عــاوه ب ــا هــدف ب ــزی ب چی

ــد. ــی را می دانن ــر حرکت ــور ه ــدف و منظ ــا ه آن ه

ــوف و  ــکی )Erwin Panofsky(، فیلس ــن پانوفس اروی

پژوهش گــر تاریــخ هــر می نویســد، هــر شــیء »طبیعــی 

زیبایی شناســانه  طــور  بــه  می توانــد  ســاختگی(  یــا 

تجربــه شــود. ایــن کار کــه بــا دیــدن یــا شــنیدن آن 

ــر  ــه ه ــی آن ب ــا احساس ــی ی ــاط دادن عقان ــدون ارتب »ب

چیــزی بیــرون از خــود شــیء« انجــام می دهیــم، ممکــن 

نیســت؛ مثــا نجــار درخــت را بــا امــکان اســتفاده از 

ــکان  ــا ام ــت را ب ــناس درخ ــد و پرنده ش ــوب آن می بین چ

النــه ی پرنــدگان می ســنجد. فقــط کســی کــه بــه راحتــی 

و بــه کلــی خــود را از ادراک شــیء مــد نظــرش رهــا کنــد، 

ــه خواهــد کــرد! ــه طــور زیباشناســانه تجرب آن را ب

هرچنــد در ورزش ممکــن نیســت کــه شــام طــرف دار 

تیمــی نباشــید؛ امــا بهــر اســت در ورزش، ذهــن خــود را 

از دغدغه هــای بیــرون آن خالــی کنیــد و ورزش را هــامن 

ــی  ــت سیاس ــه کرک ــن ک ــد. ای ــت، ببینی ــه هس ــه ک گون

ــا را  ــتند، م ــک اس ــک اتنی ــه از ی ــان هم ــت و بازی کن اس

از لــذت بــردن دور می کنــد؛ بــرای همیــن، گاهــی بهــر 

اســت خــود را از هــر چیــزی کــه در بیــرون ورزش اســت، 

ــی  ــذاب جهان ــده ی ج ــن پدی ــر از ای ــا به ــم ت ــا کنی ره

لــذت بریــم و گرنــه بــا پیــش داوری ذهنــی ممکــن 

ــد. ــان بیای نیســت کــه شــام از آن خــوش ت

بازی هــا،  میزبــان  برابــر  در  افغانســتان  بــازی 

ــت،  ــدازه ای چشــم نواز، باصاب ــه ان ــی، ب ــای جنوب افریق

محکــم و خاقانــه بــود کــه بــا خــودم گفتــم، بــازی زیبــا 

بــه خصــوص در ورزش هــای گروهــی، اخاقــا بهــر 

بازی کنــان  درخشــش  و  بازی هــا  چنیــن  تــا  اســت 

 »ICC« افغــان بــه یــک کاس آموزشــی بــرای ســایت

بــدل شــود کــه شــده اســت. معمــوال در این گونــه مــوارد 

افریقــای  ویِکــت،  هفــت  بــا  افغانســتان  می نویســند 

ــی«  ــی س ــایت »آی س ــا س ــت داد؛ ام ــی را شکس  جنوب

ــام  ــرش مت ــرده و گزارش گ ــتفاده ک از واژه ی »beat« اس

واژه هــای خــوب را در وصــف تیــم افغانســتان بــه کار 

بــرده اســت؛ ایــن یعنــی بچه هــای خــوب ایــن رسزمیــن 

توانســته انــد بــه خوبــی لیاقــت شــان را در ســطح 

ــانند. ــات برس ــه اثب ــی ب جهان

حرکت هــای  رابطــه ی  وقت هــا  برخــی  هرچنــد 

ــت  ــس اس ــرون از آن برعک ــن و بی ــی در درون زمی فیزیک

و هرچــه »ویکــت کیپــر« در کرکــت بــه بدنــش کــش 

فــرشده  درون  در  ســکو  روی  متاشــاگران  می دهــد، 

می شــوند؛ امــا می گوینــد، متاشــاگران هــر حرکتــی 

در  می دهنــد،  انجــام  زمیــن  در  بازی کنــان  کــه  را 

ــام  ــت را انج ــامن حرک ــرده و ه ــاس ک ــود احس درون خ

افریقــای  و  افغانســتان  تیم هــای  وقتــی  می دهنــد. 

جنوبــی بــا کــودکان وارد زمیــن می شــدند، مــن نیــز بــه 

یــاد جــادوی »دیونوسوســی« افتــادم کــه نــه آن توجهــی 

اســت معطــوف بــه جادوگــر و نــه آن ایامنــی اســت کــه بــه 

ــی« امــا غیرقابــل توضیــح بــا علــم می آوریــم.  قــدرت »ِعلّ

بــرای همیــن، گاهــی رقــص یــک جنگ جــو در لحظــه ی 

رفــن بــه میــدان مبــارزه کــه در راســتای برانگیخــن 

شــجاعت بــه کار گرفتــه می شــود و رسود ملــی کــه پیــش 

یــک  در  می شــود،  نواختــه  ملــی  مهــم  بازی هــای  از 

ــتند! ــتا اس راس

بازی کنــان  بــاز می کنــم،  کــه  را   »ICC« صفحــه ی 

پاکســتان، بنگادیــش، افغانســتان، امارات، هندوســتان، 

جاپــان، انگلســتان، نیوزیلنــد، اســکاتلند، رسیانــکا، 

ــادا، نیجریــه  ــوه، اســرالیا، افریقــای جنوبــی، کان زیمباب

و وســت اندیــز، می گوینــد مــا ســتاره های آینــده اســتیم 

ــط »  ــه فق ــروز ک ــا ام ــا ت )We are the future stars(؛ ام

شــفیق  الله غفــاری« )Shafiqullah Ghafari(، بــا گرفــن 

شــش ویکــت از حریــف در حــد یــک فــوق ســتاره و وارث 

»راشــد آرمــان« ظاهــر شــده اســت؛ راشــد کــه بــه دلیــل 

اســتعداد شــگرفش، از نظــر مــن »لیونــل مســی« کرکــت 

ــظ  ــش را حف ــد مثبت ــد رون ــر بتوان ــفیق الله اگ ــت و ش اس

ــد.  ــین او باش ــد جانش ــد، می توان کن

زمین هــای افریقــای  جنوبــی بــه دلیــل رشایــط آب 

ــه گواهــی »رییــس احمــدزی«،  و هوایــی ایــن کشــور و ب

بــرای بالــران رسیــع مناســب اســت؛ امــا افغانســتان 

ــت  ــان را شکس ــر میزب ــپیر« کم ــای »اس ــا بالره ــا ب دقیق

ــود. حــاال افغانســتان شــاخ  ــاری ب کــه رسآمــد همــه، غف

ــطح  ــه س ــل آن ک ــه دلی ــا ب ــت؛ ام ــته اس ــول را شکس غ

ورزش هــای تیمــی در رده هــای پایــه تفــاوت زیــادی 

ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــتان ای ــرای افغانس ــی ب ــدارد، نگران ن

تیــم نتوانــد در ادامــه ی راه، چنیــن درخشــان ظاهــر 

جــام  مثــل  تورمننت هایــی  در  نخســت  بــازی  شــود. 

ــه  ــی ک ــت؛ اتفاق ــوار اس ــی دش ــر تیم ــرای ه ــی، ب جهان

بــرای افریقــای  جنوبــی بــه عنــوان یکــی از بهریــن 

تیم هــای دنیــا افتــاد و ایــن تیــم نتوانســت راه نجــات از 

مصیبتــی کــه گرفتــارش شــده بــود، پیــدا کنــد. غفــاری 

ــن  ــین وارن« )Shane Warne(، بازی ک ــر از »ش ــه متأث ک

ــه در  ــت ک ــازی گف ــس از ب ــت، پ ــرالیایی اس ــابق اس س

ــه روی  ــان مســابقه، مــدام چهــره ی راشــد آرمــان رو ب جری

ــد.  ــر افتن ــا »گوگلی«هایــش مؤث ــوده اســت ت چشــمش ب

بــردن قرعــه در کرکــت، شــبیه برنــده شــدن در نواخن 

هموارکننــده ی  و  فوتبــال  در  پنالتــی  اول  رضبــه ی 

پیــروزی اســت کــه افریقــای  جنوبــی دیــروز ایــن شــانس 

ــه را  ــز قرع ــتان نی ــر افغانس ــرد؛ اگ ــه را ب ــت و قرع را داش

می بــرد، حتــام بیتینــگ را برمی گزیــد؛ چــون از نظــر 

ــده ی  ــم برن ــازی، تی ــت ب ــردن رسنوش ــن ک ــی و تعیی روح

ــر قــرار می گیــرد.  قرعــه، تعیین کننــده و در موقعیــت برت

ــا  ــرد؛ ام ــع رشوع ک ــران رسی ــا بال ــدا ب ــتان در ابت افغانس

ــازی  ــی زود متوجــه شــدند کــه رسنوشــت ب ــان خیل مربی

ــت.  ــپیرها اس ــت اس در دس

افریقــای   کــه  حالــی  در  آور   29.1 در  افغانســتان 

جنوبــی بــه ســختی توانســته بــود، بــا 4.42 »رنــز ریــت«، 

129 َدِوش انجــام دهــد، توانســت متــام بازی کنــان ایــن 

ــر  ــی منتظ ــای  جنوب ــد. افریق ــارج کن ــازی خ ــم را از ب تی

بــود تــا در نیمــه ی دوم، همیــن بــا را رس افغانســتان 

ــم زدران و  ــا مقاومــت بســیار خــوب »ابراهی ــاورد کــه ب بی

عمــران میــر« رو بــه رو شــد؛ ایــن دو بازی کــن بــه ترتیــب 

52 و 57 َدِوش انجــام دادنــد. 

در   5.2 ریــت«  »رنــز  بــا  آور،   25 در  افغانســتان 

بــود،  داده  دســت  از  را  ویکتــش  ســه  حالــی  کــه 

ــه  ــرده و ب ــل ک ــده را تکمی ــن ش ــدف تعیی ــت ه توانس

راحتــی یکــی از پرامیدتریــن تیم هــا بــرای قهرمانــی 

را شکســت دهــد. جهــان 

 D امــارات متحــده ی عربــی و کانــادا نیــز در گــروه

بــا افغانســتان هم گــروه اســتند و تیــم افغانســتان بــا 

توجــه بــه درخشــش خارق العــاده ای کــه در بــازی دو روز 

ــازی  ــه ب ــازی ب ــا ب ــد ت ــب باش ــد مواظ ــت، بای ــش داش پی

ــروه  ــن گ ــه در ای ــد ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــه و ب ــش رفت پی

بــه یــک هــدف بــرای تیم هــای دیگــر بــدل شــده اســت. 

افغانســتان اگــر دچــار غــرور نشــود و بــا دقــت و حوصلــه 

ــه  ــی ب ــای راه یاب ــی از امیده ــد یک ــرود، می توان ــش ب پی

ــد. ــی باش ــای پایان ــع تیم ه جم

اگــر از بحــث نتیجــه و پیــروزی تیــم ملــی کرکــت 

بگذریــم،  جهانــی  جــام  در  افغانســتان  ســال  نــوزده 

ســؤالی کــه همیشــه برایــم مطــرح بــوده، ایــن اســت کــه 

ــی و  ــای جهان ــروزی در میدان ه ــرا ورزش و پی ــا چ اساس

بین املللــی مهــم اســت و چــرا بایــد بــا وســواس زیــاد در 

ــاره نوشــت و فکــر کــرد؟ ــن ب ای

اســاس ایــن کــه برخــی عاشــق و افراطــِی کرکــت 

ــراد  ــامر اف ــرا بی ش ــت؟ چ ــتند، چیس ــی نیس ــد و برخ ان

ــم  ــان مه ــرای ش ــادی ب ــداد زی ــد و تع ــذت می برن از آن ل

نیســت کــه برخــی دالیلــش را توضیــح دادم؛ امــا نکتــه ی 

اساســی جغرافیــا، ســنت و فرهنگــی اســت کــه شــام در 

آن بــزرگ شــده اید. وابســتگی هایی کــه روی باورهــا و 

حتــا اخــاق تــان تأثیــر مســتقیم دارد. ایــن کــه شــام بــه 

برابــری حقــوق زن و مــرد بــاور داشــته باشــید یــا بگوییــد 

کــه مــردان خیــر و صــاح زنــان را بهــر از خودشــان 

ــد ناشــی از فرهنــگ و محــل زندگــی  ــد، می توان می دانن

ــی  ــچ ربط ــه هی ــزی ک ــا چی ــاید تنه ــا ش ــد؛ ام ــام باش ش

ورزش کاران،  از  طــرف داری  نــدارد،  مســائل  ایــن  بــه 

تیم هــای مــورد عاقــه و ورزش مــورد پســند تــان اســت. 

بــرای همیــن اســت کــه »راشــد آرمــان« را همــه دوســت 

ــا اســام آباد پاکســتان  ــد، از کلکتــه ی هندوســتان ت دارن

ــر  ــا بیش ــتان م ــد در افغانس ــرالیا. هرچن ــیدنی اس و س

از هــر چیــزی در ورزش و هــواداری از آن بــه دنبــال 

یافــن ریشــه های اتنیکــی و یــا ســود آن اســتیم و همــه 

دوســت داریــم بــاور کنیــم متــام ارزش هایــی کــه بــه 

ــا دالیــل اخاقــی آن  ــان معتقدیــم، عقانــی باشــد و ب آن

را توجیــه کنیــم؛ امــا کــدام هــوادار دانــا -منظــور دانایــی 

ورزشــی اســت- اگــر دچــار افرسدگــی عمیــق نباشــد، از 

ــرد؟ ــذت ن ــِی راشــد، هــورا نکشــد و ل گوگل

جــدا از ایــن کــه ورزش موجــب شــادابی اجتامعــی و 

یــا تحکیــم وحــدت  ملــی می شــود، در زندگــی مرصفــی، 

رقابتــی و بازارمحــور امــروز کــه مملــو از مطالبــات بازدهی 

ــه خصــوص  بیشــر اســت و هــر روز مصیبــت جدیــدی ب

ــرف داری از  ــود؛ ط ــه می ش ــه آن اضاف ــا ب ــرای افغان ه ب

ــد  ــه باز باش ــن و همیش ــوش ام ــک آغ ــد ی ورزش می توان

ــری آن را  ــای دیگ ــچ ج ــام در هی ــت، ش ــن اس ــه ممک ک

پیــدا نکنیــد. از طرفــی، درک لیــرال معــاص بــه مــا 

ــه کســی وارد نشــده  ــی کــه آســیبی ب ــا زمان ــد، ت می گوی

ــی  ــان را پ ــق  ش ــا عای ــند ت ــد آزاد باش ــراد بای ــت، اف اس

بگیرنــد؛ چــون همــه ی مــا نیازمنــد لــذت اســتیم و ایــن 

لــذت می توانــد در کرکــت، تکوانــدو و یــا در فوتبــال 

ــن متــام ماجــرا نیســت؛ ســؤالی کــه بســیاری  باشــد. ای

ــودی  ــه س ــودن چ ــوادار ب ــه ه ــت ک ــن اس ــند، ای می پرس

ــن ســؤال ســخت و  ــرای هــوادار ورزش دارد؟ جــواب ای ب

گوناگــون اســت. از نظــر مــادی، اخاقــی و افغانســتانی 

کــه بیشــر خواهــان یافــن ریشــه های خویشــاوندی 

اســت، می توانــد پاســخ های متفاوتــی داشــته باشــد. 

برخــی هــواداری از ورزش را شــبیه افیــون می داننــد 

تــا نیمه هــای شــب  کــه جوانــان را مجبــور می کنــد 

بیــدار مباننــد و تعــدادی هــواداران ورزش را آدم هــای 

تنبلــی می پندارنــد کــه از ورزش فقــط مل دادن روبــه روی 

ــق کــردن را  ــق ن ــوه ی خشــک و ن ــون، خــوردن می تلویزی

ــرف روی  ــت، ح ــه نیس ــه این گون ــی ک ــد؛ در حال ــد ان بل

لــذت و آگاهــی اســت. شــام تــا زمانــی  کــه آگاه نباشــید، 

از چیــزی لــذت منی بریــد؛ بــرای همیــن همیشــه گفتــه ام 

ــه  ــر از آن ک ــرد، بیش ــذت منی ب ــی ل ــی از راگب ــر کس اگ

عیــب از راگبــی باشــد، از اطاعــات فسیل شــده ی خــود 

ــت. او اس
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در روزهــای اخیــر، فرمــان رییس جمهــور مبنــی بــر برکنــاری 

ــه،  ــی وزارت داخل ــد امنیت ــن ارش ــعادت، معی ــحال س ــرال خوش ج

ــع  ــور قان ــرال صب ــت. ج ــراه داش ــه هم ــیاری را ب ــای بس واکنش ه

قــرار شــد کــه بعــد از ایــن پــس بــه حیــث معیــن ارشــد وزارت داخلــه 

ــور  ــد. رییس جمه ــه کن ــای وظیف ــوان ایف ــرال ج ــن ج ــای ای ــه ج ب

ــن  ــش معی ــال پی ــک س ــدود ی ــعادت را در ح ــحال س ــی، خوش غن

ــود.  ــه گامشــته ب ــور داخل ارشــد وزارت ام

عبدالصبــور قانــع، کســی کــه اکنــون گفتــه می شــود بــه  حیــث 

ــت،  ــده  اس ــته ش ــه گامش ــور داخل ــی وزارت ام ــد امنیت ــن ارش معی

ــه و در  ــور داخل ــت وزارت ام ــن نخس ــوان معی ــه عن ــن ب ــش از ای پی

چندیــن ریاســت امنیــت ملــی والیت هــا وظیفــه انجــام داده  اســت.

ــا بحث هــا  ــاری جــرال ســعادت، هــر کــدام ب گامشــن و برکن

ایــن  اســت. حجــم  بــوده  بــه همــراه  و واکنش هــای بســیاری 

واکنش هــا نشــان می دهــد کــه در تقــرری و برکنــاری مقامــات 

اشــکال های  و  نقــد  غنــی  رییس جمهــور  ســوی  از  امنیتــی 

بســیاری اســت. 

انتقــاد اولــی کــه از ســوی مقامــات نظامــی پیشــین بــر نوعیــت 

ــن  ــد، ای ــی وارد ش ــور غن ــر رییس جمه ــه ب ــان بلندرتب ــرر نظامی تق

بــود کــه ایــن نظامیــان پیشــین هرچنــد تغییــر و تبدیــل مقام هــای 

امنیتــی را بــرای بهبــود اوضــاع یــک اصــل دانســتند؛ امــا بــاور 

شــان ایــن اســت کــه حکومــت در گزینــش مقام هــای امنیتــی 

بلندرتبــه تــا کنــون برخــورد سیاســی داشــته اســت. ایــن نظامیــان، 

می  گوینــد کــه در ســال های اخیــر حتــا تعیینــات در معینیت هــای 

وزارت داخلــه بیشــر بــا دیــدگاه سیاســی صــورت گرفتــه  اســت کــه 

ــه ی  ــه بدن ــفانه ب ــر متأس ــال های اخی ــا در س ــوع گزینیش ه ــن ن ای

ــت.  ــانده اس ــدی رس ــیب ج ــی آس ــای نظام اداری وزارت خانه ه

اگــر بــه پیشــینه ی اتهام هــای کــه بــه جــرال ســعادت زده 

شــده، مراجعــه شــود، دیــده می شــود کــه دولــت بــه احتــامل بســیار 

ــون از  ــار های گوناگ ــر فش ــعادت زی ــای س ــاری آق ــرای برکن در ماج

ســوی برخــی چهره هــا و جریان هــای سیاســی بــا نفــوذ کشــور 

ــود. ــر می ش ــوارد زی ــامل م ــا ش ــن اتهام ه ــه ای ــت ک ــوده اس ب

1-  آقــای ســعادت از طــرف دســته ی انتخاباتــی داکــر عبداللــه 

متهــم شــده بــود کــه دســتور ورود نیروهــای ویــژه ی ایــن وزارت بــه 

مقــر کمیســیون مســتقل انتخابــات را صــادر کــرده اســت. 

2- منابعــی در حکومــت می گوینــد کــه دوســیه ی ســمونوال 

ــوع  ــایط ن ــراده وس ــج ع ــاس پن ــرم اخت ــه ج ــعادت ب ــحال س خوش

لندکــروزر، و چهــار بــاب کانتیــر همــراه تجهیــزات آن در دادســتانی 

ــرار دارد. نظامــی تحــت بررســی ق

بــه  واکنــش  در  نیــز مجلــس مناینــدگان  پیــش  3- چنــدی 

بازرســی موترهــای وکای مجلــس از ســوی نیروهــای امنیتــی، 

خواســتار برکنــاری جــرال ســعادت شــده بــود. 

حــال در چنیــن رشایطــی و بــا ایــن اوصــاف چنــد نکتــه ی 

مهــم نیــز در پیونــد بــا گامشــن و برکنــاری آقــای ســعادت مطــرح 

می شــود کــه قابــل ذکــر می باشــد.

• در زمــان گامشــن جــرال ســعادت بحــث و مشــكل ايــن بــود 

كــه یــک دگرمــن  چــرا در بســت ســرجرال تعيــن شــده اســت و 

ــر هــم زده اســت. ایــن مقــرری سلســله  مراتب  نظامــی را ب

• چــرا در بدنــه ی ســاختاری نظامیــان کشــور فرمانده هــان 

ــد و  ــده ان ــاب ش ــاص انتخ ــات خ ــروی قطع ــا از نی ــر والیت ه بیش

ــرن  ــان جگ ــی ش ــه ی نظام ــه رتب ــراد ک ــن اف ــر ای ــه بیش ــن ک ــا ای ب

تورن جرالــی  و  بریدجرالــی  بســت های  در  اســت،  دگرمــن  و 

ــتند.  ــه اس ــای وظیف ــغول ایف مش

• بعــد از گامشــته شــدن جــرال ســعادت بــه عنــوان معین ارشــد 

وزارت داخلــه در مــدت نزدیــک بــه یــک ســال ایفــای وظیفــه، دیــده 

شــد کــه وضعیــت امنیــت شــاهراه ها هــر روز از لحــاظ امنیتــی در 

ــاد  ــاهراه ها انتق ــی ش ــش ناامن ــت و افزای ــرار گرف ــری ق ــط بدت رشای

ــه دوره ی کاری جــرال ســعادت برشــمرده می شــود. کانــی ب

در ارتبــاط بــا برکنــاری جــرال ســعادت نیــز بــا توجــه بــه 

مقامــات  میــان  و  اجتامعــی  شــبکه های  در  کــه  واکنش هایــی 

ــم  ــی می بری ــت، پ ــان پیشــین صــورت گرف نظامــی برحــال و نظامی

کــه آقــای ســعادت در مــدت یــک ســال ایفــای وظیفــه ی خــود، از 

چهره هــای نظامــی ای بــوده اســت کــه منتقــدان و هــوداران خــاص 

خــود را داشــته و برکنــاری وی اگــر هــر چنــد بــا فشــار های سیاســی 

نیــز همــراه بــوده؛ امــا بحث هــای جدی تــری را در ایــن زمینــه 

پیــش کشــیده اســت؛ مســائلی کــه اگــر امــروز آن را جــدی نگیریــم، 

ــاری مســؤوالن  ــه ی تقــرری و برکن متأســفانه هــامن طــور کــه تجرب

نظامــی در 18 ســال گذشــته نشــان داده اســت، هــر چــه بــه جلوتــر 

ــا در  ــا ب ــی م ــی و دفاع ــتم امنیت ــتان و سیس ــش افغانس ــم، ارت بروی

نظرداشــت کاســتی ها و برخوردهــای سیاســی ای کــه شــخص اول 

حکومــت در ایــن زمینــه دارد، دارای مدیریــت ضعیــف خواهــد شــد. 

کشــور  امنیتــی  و  نظامــی  سیســتم  مدیــران  ناکارآمــدی 

موضوعــی اســت کــه اگــر در رشایــط کنونــی آن را مهــم نشــامریم، 

ــی و  ــران نظام ــاهد بح ــتان ش ــدان دور افغانس ــه چن ــده ی ن در آین

امنیتــی فراگیــر خواهــد شــد و پایه هــای حکومــت در ایــن صــورت 

ــاری  ــی آن معی ــل اصل ــد دلی ــه می توان ــاد ک ــد افت ــرزه خواه ــه ل ب

نبــودن مقرری هــا و برکناری هــا و نبــود معیــار شایسته ســاالری 

ــد.  ــات باش ــوع اقدام ــن ن در ای

ــاری جــرال ســعادت را از  ــل ذکــر اســت کــه برکن ــان قاب در پای

مقــام معیــن ارشــد وزارت داخلــه بایــد گونــه ی دیگــر برداشــت کــرد 

ــرای  ــازی ب ــه ی آغ ــد نقط ــاری، بای ــن برکن ــه ای ــت ک ــن اس و آن ای

ــد از  ــا بع ــد ت ــتان باش ــت مداران افغانس ــی سیاس ــیاری نظام هوش

ایــن متوجــه اهمیــت اوضــاع امنیتــی کشــور باشــند و افغانســتان را 

بــه ســوی مدیریــت ســامل در عرصــه ی نظامــی برنــد تــا افغانســتان 

بعدهــا دچــار بحــران نظامــی نشــود.

روز
ت 

داش
برکناری جرنال یاد

سعادت؛ نقطه ی آغاز 
هوشیاری نظامی

حسن ابراهیمی

وارث لیونل مسی ای کرکت، شاخ غول را شکست

نعمت رحیمی

ــان بازی هــا،  ــر میزب ــازی افغانســتان در براب ب

ــم نواز،  ــدازه ای چش ــه ان ــی، ب ــای جنوب افریق

باصالبــت، محکــم و خالقانــه بــود کــه بــا 

خــودم گفتــم، بــازی زیبــا بــه خصــوص در 

ورزش هــای گروهــی، اخالقــا بهــرت اســت 

تــا چنیــن بازی هــا و درخشــش بازی کنــان 

بــرای  آموزشــی  کالس  یــک  بــه  افغــان 

ــت.  ــده اس ــه ش ــود ک ــدل ش ــایت »ICC« ب س

می نویســند  مــوارد  این گونــه  در  معمــوال 

افریقــای  ویِکــت،  هفــت  بــا  افغانســتان 

»آی  ســایت  امــا  داد؛  شکســت  را   جنوبــی 

ــرده  ــتفاده ک ــی« از واژه ی »beat« اس ــی س س

و گزارش گــرش متــام واژه هــای خــوب را در 

ــرده اســت؛  ــه کار ب وصــف تیــم افغانســتان ب

ــن  ــن رسزمی ــوب ای ــای خ ــی بچه ه ــن یعن ای

ــان را در  ــت ش ــی لیاق ــه خوب ــد ب ــته ان توانس

ســطح جهانــی بــه اثبــات برســانند.
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افغانســتان  رسد،  جنــگ  آغــاز  بــا 

جغرافیایــی  موقعیــت  دلیــل  بــه 

توجــه  مــورد  زمانــی  هــر  از  بیشــر  خــود،  اســراتژیک  و 

ــرب  ــوک رشق و غ ــر دو بل ــد. ه ــع ش ــی واق ــای جهان قدرت ه

بــر رس افغانســتان بــه رقابــت بــا هــم پرداختنــد. از آن جــا کــه 

افغانســتان جــزء کشــورهایی بــود کــه شــوروی در آن نفــوذ 

کــرده بــود و عقایــد مارکسیســتی در آن عمیقــا گســرده شــد.

پــس از کودتــای 7 ثــور و بــه قــدرت رســیدن نورمحمــد 

تره کــی – رهــر حــزب خلــق- اتحــاد شــوروی بــه هــدف 

ــتان و از  ــق افغانس ــوری خل ــای جمه ــت نوپ ــت از حکوم حامی

ــه  ــال 1979 ب ــارس، در س ــج ف ــه خلی ــن ب ــق راه یاف آن طری

افغانســتان حملــه ی نظامــی کــرده و کشــور را اشــغال کردنــد. 

اشــغال افغانســتان توســط شــوروی ناخوشــنودی امریــکا و 

عــده ای کثیــر شــهروندان افغــان را در پــی داشــت. دشــمنان 

داخلــی شــوروی کــه بــه مجاهدیــن شــهرت یافتنــد، بــه کمــک 

ــکا  ــی شــوروی یعنــی امری ــزات مــدرن دشــمن بین امللل تجهی

بــه نــرد بــا شــوروی پرداختنــد؛ آ ن هــا را شکســت داده، از 

ــه رهــری داکــر  ــد و نظــام کمونیســتی ب کشــور بیــرون راندن

ــرد. ــقوط ک ــز س ــه نی نجیب الل

پــس از ســقوط دولــت مارکسیســتی داکــر نجیــب، بحــران 

داخلــی شــدت گرفــت و جنــگ میــان مجاهدیــن و پــس از آن 

ــع و غیــر قابــل  ــا طالبــان در گرفــت. پیــرشوی طالبــان رسی ب

ــته  ــز، توانس ــگ و گری ــال جن ــار س ــس از چه ــود و پ ــار ب انتظ

ــلط  ــد. تس ــلط یابن ــور تس ــاک کش ــد خ ــر 90 در ص ــد ب بودن

ــدیدترین  ــق ش ــا تطبی ــود ب ــراه ب ــتان هم ــه افغانس ــان ب طالب

ســابقه  اســام  جهــان  در  کــه  رشعیــت  قوانیــن  تفســیر 

نداشــت؛ ظلــم و ســتم های متعــدد را بــه بهانــه ی دیــن بــاالی 

ــد  ــا بع ــتند. نهایت ــا روا می داش ــا زن ه ــهروندان و مخصوص ش

ــن الدن از ســوی  از حمــات 11 ســپتامر و عــدم تســلیمی ب

طالبــان بــه امریــکا، بهانــه ی حملــه ی آن کشــور بــه افغانســتان 

شــد و بــه تاریــخ 7 اکتــر 2001 بــا مجاهدیــن جبهــه تشــکیل 

داده، طالبــان را شکســت دادنــد؛ ســپس بــر اســاس فیصلــه ی 

بـُـن، حامــد کــرزی بــه عنــوان رییــس موقــت دولــت افغانســتان 

تعییــن شــد.

طالبــان نــه دولــت افغانســتان و نــه قانــون اساســی را 

ــن، در زیــر  قبــول دارنــد؛ چــرا کــه معتقدنــد ایــن پروســه در بُ

ــی  ــورهای غرب ــوی کش ــه و از س ــکل گرفت ــا ش ــر خارجی ه چ

بــه افغانســتان تحمیــل شــده اســت. از همیــن رو دســت 

ــخ کشــور اســت.  ــر تاری ــد کــه ننــگ ب ــات فجیــع زدن ــه جنای ب

نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه طالبــان هزارهــا انســان ملکــی 

ــا،  ــی، تظاهرات ه ــای ورزش ــاجد، مکان ه ــاه را در مس و بی گن

نهادهــای آموزشــی و ... قربانــی افــکار شــوم پلیــد خــود 

ــاختند. س

در ادامــه بــه بررســی رونــد رشــد طالبــان مــی پردازیــم تــا 

نشــان دهیــم ایــن گــروه نــه تنهــا اهــداف مقــدس و نیــک در 

ــت  ــزاری در دس ــط اب ــه فق ــد بلک ــته و ندارن ــتان نداش افغانس

ــن  ــع ای ــه نف ــوراه ب ــوده و هم ــتان ب ــی پاکس ــازمان اطاعات س

ــه  ــم ب ــی می کنی ــان نگاه ــد. هم چن ــرده ان ــت ک ــور فعالی کش

ــن  ــان در ای ــه طالب ــا ک ــان؛ و از آن ج ــه زن ــان ب ــدگاه طالب دی

اواخــر شــعار تغییــر را رس داده انــد، بررســی می کنیــم کــه آیــا 

طالبــان واقعــا تغییــر کــرده انــد؟ و در اخیــر نظــر زنــان را راجــع 

بــه طالبــان خواهیــم دیــد.

روند رشد طالبان

جنبــش طالبــان از علــام و طــاب مــدارس دینی  کــه عمدتا 

در پاکســتان تحصیــل کردنــد، تشــکیل یافتــه اســت. ایــن 

ــک  ــزب دموکراتی ــلط ح ــی در دوره ی تس ــوم دین ــان عل محص

خلــق در داخــل شــهرهای پاکســتان و اردوگاه هــای متعلــق بــه 

ــدرو اســامی پاکســتان  ــد. احــزاب تن مهاجــران ســکنا گزیدن

ماننــد جمعیت العلــامی اســام، جامعــت اســامی و جمعیــت 

اهــل حدیــث بــه کمــک مهاجــران افغانــی شــتافته و مــدارس 

ــا تاســیس  ــدان آن ه ــددی بــرای فرزن و مراکــز آموزشــی متع

کردنــد و یــا ایــن کــه آن هــا را در مــدارس وابســته بــه خــود، در 

شــهرهای مختلــف پاکســتان جــذب کردنــد؛ بنابرایــن، اولیــن 

ــت و  ــام گرف ــدارس انج ــن م ــان در ای ــری طالب ــای فک آموزه ه

ــر مــواد آموزشــی آن هــا واقــع  طالبــان نیــز شــدیدا تحــت تاثی

شــدند.

در 12 اکتــر 1994 در حــدود 200 طالــب از مــدارس 

کندهــار و پاکســتان در ســپین بولدک در رسحــد افغانســتان-

ــداد  ــته و تع ــس از دادن 7 کش ــان پ ــدند، آن ــتان وارد ش پاکس

حکمت یــار  قــوای  زدن  کنــار  بــه  موفــق  زخمــی،  زیــادی 

مقبــول  و  مطلــوب  کــه  چیــزی  شــدند،  ســپین بولدک  از 

بــه  بــود.  رییــس حکومــت آن دوران، برهان الدیــن ربانــی 

ــع  ــار مناف ــر ضــد حکمتی ــدرت پشــتون ب ــک ق وجــود آمــدن ی

ــه همــراه داشــت. از همیــن  ــه حکومــت وقــت ب گســرده ای ب

جهــت رییس جمهــور وعــده ی کمــک را بــه طالبــان داد. بعــد 

از دو روز جنــگ، طالبــان توانســتند بــه متــام والیــت کندهــار 

ــک، موترهــای زرهــی، عراده  جــات  ــن تان ــه، چندی تســلط یافت

نظامــی، ســاح، مهــامت، شــش بــال هواپیــامی جنگــی میــگ 

ــرصف  ــه ت ــوروی را ب ــاخت ش ــر س ــال هلیکوپ ــش ب 21، و ش

ــا  ــود ب ــه کندهــار همــراه ب ــد. تســلط طالبــان ب خویــش درآورن

ــان  ــه در جه ــت ک ــن رشیع ــیر قوانی ــدیدترین تفس ــق ش تطبی

ــان  ــد، زن ــته ش ــه بس ــب دخران ــت؛ مکات ــابقه نداش ــام س اس

از بیــرون رفــن منــع شــدند، تلویزیون هــا و رادیوهــا شکســته 

شــد، انــواع ورزش و ســپورت منــع شــد، فعالیت هــای تفریحــی 

قدغــن و بــه متــام مــردان هدایــت داده شــد تــا ریــش بگذارنــد 

ــا دســمر 1994، 12  ــل ذکــر اســت کــه ت و... هم چنیــن قاب

ــا طالبــان در کندهــار یکــی  هــزار نفــر افغانــی و پاکســتانی ب

شــده بودنــد. طالبــان طــی ســه مــاه آنــی توانســتند 12 والیــت 

را تســخیر کننــد. پیروزی هــای رسیــع و چشــم گیر طالبــان 

در چنــد مــاه اول، افســانه ای را بــه طالبــان القــا کــرد کــه ایــن 

پیروزی هــا جــز بــه رسبــازان خداونــد بــه کســی میــرس نیســت.

ــل  ــی کاب ــه در 35 مایل ــروری 1995، وردک را ک روز 2 ف

قــرار دارد، از نیروهــای حکمتیــار، بــدون مقاومــت و درگیــری 

بــه دســت آورده و در 14 همیــن مــاه قــرارگاه مرکــزی حکمتیــار 

را در چهارآســیاب کابــل تســخیر کردنــد و متــام راه هــای 

ورودی کابــل را کــه حکمتیــار مســدود کــرده بــود، بــاز کردنــد؛ 

کاروان هــای مــواد خوراکــی را بــه کابــل اجــازه دادنــد کــه یــک 

قــدم مثبــت تلقــی شــده و موقــف شــان نــزد مــردم کابــل بــاال 

ــه غــرب  ــان ب ــار، طالب ــس از تســخیر مواضــع حکمتی ــت. پ رف

کابــل کــه در اختیــار حــزب وحــدت قــرار داشــت، حملــه کــرده 

و شکســت خوردنــد؛ امــا بــه قیمــت اســیر و کشــته شــدن 

رهــر حــزب، عبدالعلــی مــزاری از ســوی طالبــان. پــس از 

ــد  ــوف ش ــور معط ــرب کش ــه غ ــان ب ــه طالب ــت توج ــن شکس ای

ــراه را  ــروز و ف ــدید، نیم ــای ش ــله جنگ ه ــک سلس ــس از ی و پ

ــا نیروهــای  ــا ب ــد؛ ام ــه پیــرشوی ادامــه دادن تــرصف کــرده و ب

اســامعیل خــان کــه در هــرات مســتقر و از حامیــت نیروهــای 

ــد، پیــش روی شــان متوقــف شــده و در  ــی برخــوردار بودن ربان

ــد. شــیندند شکســت خوردن

در پــی شکســت طالبــان در هــرات و کابــل، رهــری نظامی 

ــد و  و سیاســی شــان بی نظــم شــد، حیثیــت شــان صدمــه دی

بــه مثابــه ی یــک حــزب جنگ ســاالر دیگــر دیــده شــدند.

طالبــان بــه کمــک مالــی عربســتان و پاکســتان و حامیــت 

بازســازی  را  خــود  قــوای  آی،  اس.  آی.  نظامــی  مشــاوران 

هوایــی  قــوای  هلیکوپــر  و  جنگــی  هواپیامهــای  کردنــد. 

ــا  ــا ب ــد. آن ه ــل کردن ــگ دخی ــپس در جن ــم و س ــان را ترمی ش

یــک قــوای 25 هزارنفــری کــه تعــداد زیــادی پاکســتانی های 

تازه نفــس در جمــع شــان بــود، بــر نیروهــای اســامعیل خــان 

حملــه کــرده، آن هــا را شکســت داده و موجــب فــرار اســامعیل 

خــان و عــده ای از فرماندهانــش بــه ایــران شــدند. بعــد از ایــن 

ــار دیگــر در مــاه اکتــر و نوامــر بــه کابــل  پیــروزی طالبــان ب

ــد. ــاره شکســت خوردن ــا دوب ــد؛ ام ــه کردن حمل

ــود را  ــای خ ــر کمک ه ــار دیگ ــتان ب ــتان و پاکس عربس

ــد. ــش دادن افرای

در 25 آگســت 199۶ طالبــان بــه جال آبــاد حملــه کــرده 

و بعــد از مقاومــت انــدک جال آبادیــان، شــهر را تســخیر 

کردنــد. بعــد از تســلط بــه ننگرهــار، طالبــان، لغــامن و کــر را 

نیــز تــرصف کــرده و در شــب 24 ســپتمر 199۶، طالبــان بــه 

طــرف رسوبــی - در 45 مایلــی کابــل-، بــه راه افتادنــد و ســپس 

ــی از  ــوای ربان ــد. ق ــش روی پرداختن ــه پی ــل ب ــمت کاب ــه س ب

رسعــت و شــدت ایــن حملــه ی ســخت غافل گیــر شــده بودنــد.

قــوای احمدشــاه مســعود مجبــور بــه تخلیــه ی کابــل شــد و 

بــه ایــن ترتیــب نیروهــای طالبــان، شــام 28 ســپتمر 199۶ 

وارد کابــل شــدند. اولیــن اقــدام آنــان در کابــل، قتــل داکــر 

ــود. ــاه پور ب ــرادرش ش ــین و ب ــور پیش ــب، ریس جمه نجی

دیدگاه طالبان به زنان در زمان »امارت اسالمی«

قبــل از ایــن کــه بــه دیــدگاه طالبــان راجــع بــه زنــان را در 

ــوان  ــه عن ــت ب ــم، الزم اس ــی کنی ــامی بررس ــارت اس دوران ام

مقدمــه از مهم تریــن اصل هــای فکــری طالبانــی مطلــع شــویم 

کــه عبــارت انــد از: 

بنیادگــرا  گروه هــای  ســایر  مثــل  خافــت:  احیــای   .1

احیــای  نیــز  طالبــان  فعالیــت  اصــل  مهم تریــن  افراطــی، 

خافــت در نظــام سیاســی اســامی اســت؛ امــا بــا ایــن تفــاوت 

ــتون  ــوم پش ــه ق ــرص ب ــته و منح ــت شایس ــا خاف ــه تنه ــه ن ک

اســت، بلکــه از میــان اقــوام پشــتون، درانی هــا برگزیــده ی 

ــتند. ــام اس ــن مق ای

2. مبــارزه بــا نوآوری هــای مدنیــت غربــی: بــر خــاف 

اخوانی هــا و دیگــر گروه هــای اســامی کــه ضمــن رد جنبــه ی 

ــی  ــتقبال م ــت آن اس ــه ی مثب ــا، از جنب ــن نوآوری ه ــی ای منف

کردنــد؛ طالبــان بــا هــر نــوع دســت آورد متــدن غربــی مخالــف 

اســتند؛ مثــل مخالفــت بــا تلویزیــون و امثــال آن کــه آن را ابــزار 

شــیطانی می داننــد.

3. بازگشــت بــه عــرص ســلف: طالبــان دوران صــدر اســام 

ــوع خطــا تلقــی  ــی و مصــؤون از هــر ن ــه را دوره ی طای و میان

می کردنــد و مــردم موظــف بــه پیــروی از کلــامت و گفته هــای 

علــامی ســلف بــود. اجتهــاد و اســتنباط تــازه در ایــن مکتــب 

جایــگاه نداشــت.

4. روستانشــینی: تنهــا الگــوی مطلــوب نــزد طالبــان، 

الگــوی زندگــی جوامــع روســتایی قــرون اولیــه ی اســامی 

ــوع  ــان و ن ــا زن ــا ب ــه ی آن ه ــک و متحجران ــار خش ــت. رفت اس

نگــرش شــان نســبت بــه نقــش اجتامعــی زن در جامعــه، ریشــه 

در همیــن الگــوی روستانشــینی و ســلفی گری آن هــا دارد کــه 

ــت. ــه اس ــا بیگان ــی کام ــی کنون ــای زندگ ــا رضورت ه ب

5. تکفیــر: طالبــان بــا توســل بــه حربــه و تکفیــر، بــه مبــارزه 

ــه  ــه و ب ــر از خــود رفت ــرَق اســامی غی ــا متامــی مذاهــب و ِف ب

ــر  ــا کاف ــل و حت ــک رسه باط ــا را ی ــایر گروه ه ــن س ــز خویش ج

می پندارنــد.

یکــی از مشــکات اساســی زنــان در افغانســتان محرومیــت 

از حــق تحصیــل می باشــد کــه خــود باعــث بــروز مشــکات در 

زندگــی شــخصی و اجتامعــی می شــود. ایــن در حالــی اســت 

ــه تنهــا حــق تحصیــل و کار در  ــان ن کــه در رژیــم طالبانــی زن

ادارات دولتــی را نداشــتند کــه حتــا بــدون همــراه رشعــی خــود 

منی توانســتند از خانــه بیــرون شــوند. بدتــر ایــن کــه طالبــان 

در دوران حاکمیــت شــان زنــان را بــه بهانه هــای متفــاوت مــورد 

خشــونت های گوناگــون چــون شــاق زدن، سنگســار کــردن، 

اعــدام کــردن و امثــال آن قــرار دادنــد. تیربــاران کــردن زرمینــه 

در غــازی اســتدیوم یــک منونــه ی بــه یادماندنــی و ننگیــن بــه 

تاریــخ کشــور اســت کــه هیــچ گاه از یــاد زنــان نخواهــد رفــت.

ــگار  ــه خرن ــتانکزی ب ــاس اس ــیرمحمد عب ــه ش ــن هم ــا ای ب

اســپوتنیک گفتــه اســت کــه »طالبــان حتــا در زمــان حاکمیــت 

ــد  ــته ان ــان نداش ــل زن ــا آزادی، کار و تحصی ــکلی ب ــان مش ش

ــوده اســت.« رشایــط  و این هــا صفــا پروپاگانــدای مخالفــان ب

زمانــی و مکانــی ای کــه طالبــان بــه قــدرت رســیدند، آن قــدر 

متشــنج بــوده کــه نــه تنهــا حقــوق زن، کــه حقــوق مــردان نیــز 

رعایــت منیشــد.

آیا طالبان تغییر کرده اند؟

ــوان  ــگار، آوازخ ــری زن، خرن ــا مج ــارض صده ــال ح در ح

و... در کشــور فعالیــت می کننــد؛ حجــاب اجبــاری نیســت 

برگــزار  مختلــف  شــهرهای  در  برنامه هــا  و  کنرست هــا  و 

ــد  ــارض ان ــان ح ــا طالب ــه آی ــت ک ــا اس ــؤال این ج ــود. س می ش

بــدون پرخــاش، حقــوق زنــان را بــه رســمیت شــناخته و نقــش 

ــد؟ در  ــه ی اجتامعــی بپذیرن ــوان نیمــی از بدن ــه عن آن هــا را ب

صــورت ســهم گیری طالبــان در بدنــه ی قــدرت، آیــا اگــر زنــی 

ــور  ــتش در حض ــچ دس ــر از م ــا باالت ــوی رسش ی ــته م ناخواس

ره گــذر مشــخص شــد،  یــا  هــم کار، هم صنفــی، هم ســایه 

ــد  ــد مانن ــد، بای ــرون ش ــه بی ــی از خان ــرم رشع ــدون مح ــا ب ی

گذشــته در مــاء عــام شــاق خــورده یــا تنبیــه شــود؟ موضــوع 

ــان  ــن اســت کــه در صــورت ســهم گیری طالب ــده ای نگران کنن

ــه در  ــد ک ــان بیاورن ــه می ــط را ب ــامن رشای ــادا ه ــت، مب در دول

ــد.  ــرده بودن ــاد ک ــان ایج ــلطه ی ش ــان س زم

بــه نقــل از بــی بــی ســی، خانــم فوزیــه کوفــی، عضــو 

پشــین مجلــس و رشکت کننــده در مذاکــرات بــا طالبــان، 

ضمــن اســتقبال از رشکــت طالبــان در مذاکــره بــه جــای 

ادامــه ی جنــگ، می گویــد: »طالبــان در جریــان مذاکــرات 

ــد کــه  ــان منی توانن ــط آن ــق رشای ــان طب ــد کــه زن ــار کردن اظه

رییس جمهــور شــوند؛ امــا می تواننــد معــاون ریس جمهــور 

بایــد اطمینــان  شــوند. خانــم کوفــی در ادامــه می گویــد 

ــه  ــد ب ــا می گوین ــان در این ج ــه را طالب ــه آنچ ــود ک ــل ش حاص

ــر. ــا خی ــرد ی ــد ک ــل خواهن آن عم

ــت  ــه اس ــپوتنیک گفت ــگار اس ــه خرن ــتانکزی ب ــاس اس عب

ــه  ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــا ق ــند. آن ه ــران باش ــد نگ ــان نبای »زن

ــت.«  ــد داش ــازه ی کار خواهن ــد و اج ــون برون ــب و پوهنت مکت

ــان در  ــه زن ــامی ای ک ــی و اس ــوق رشع ــا حق ــد، ب او می افزای

ســایر کشــورهای اســامی دارنــد، مخالــف نیســتند؛ امــا 

بــرای  دارد  غــرب  کــه زن در  و حقوقــی  آزادی  منی تواننــد 

زنــان در نظــر بگیرنــد؛ چــون خــاف عنعنــات و فرهنــگ دیــن 

اســت. حــال ســؤال ایــن اســت کــه منظــور اســتانکزی کــدام 

کشــور اســامی بــوده؟ ترکیــه؟ مالیزیــا؟ ســومالی؟ پاکســتان؟ 

ــا...؟ چــرا کــه متامــی  ــران؟ عربســتان ســعودی؟ عــراق؟ ی ای

ایــن کشــورها اســامی قوانیــن واحــدی در ایــن پیونــد ندارنــد.

ــدگاه شــان  ــد کــه دی ــا کــرده ان ــن ادع ــان ای ــد طالب هرچن

ــن  ــه ای ــا ب ــا خیلی ه ــت؛ ام ــرده اس ــر ک ــان تغیی ــه زن ــبت ب نس

ــا  ــان باره ــه طالب ــرا ک ــد؛ چ ــان می دهن ــد نش ــا تردی صحبت ه

ــرای  ــا ب ــوق زن، تنه ــوان حق ــت عن ــه تح ــد ک ــرده ان ــراز ک اب

ترویــج فحشــا، بی حیایــی و کلتــور غیــر اســامی تــاش شــده 

اســت. و بــاز هــم ایــن ســؤال خلــق می شــود کــه تفســیر آن هــا 

ــت؟ ــامی چیس ــور اس از کلت

چنــان کــه گفتــه شــد طالبــان همــواره در دوران حاکمیــت 

شــان در گذشــته و در دوران حــال در مناطــق تحــت اداره ی 

شــان زنــان را بــه بهانه هــای گوناگــون مــورد خشــونت و تحریــم 

ــی کــرده؛  ــاه را محکمــه ی صحرای ــان بی گن ــد؛ زن ــرار داده ان ق

حکــم بــه: سنگســار، شــاق، قطــع عضــو، اعــدام و امثــال آن 

ــد کــه در تفکــرات  ــد و بارهــا نشــان داده ان را صــادر کــرده ان

شــان هیــچ جایــی بــرای عاطفــه، مهــر، آشــتی و دوســتی 

وجــود نــدارد. ایــن همــه ثابــت می کنــد کــه ســخن گویان 

ایــن گــروه صفــا مقابــل لنــز کمره هــا، صحبــت از تغییــر 

کــردن تفکــرات طالبانــی می کننــد و کوچک تریــن بهایــی بــه 

گفته هــای خــود منی دهنــد.

نظر زنان راجع به طالبان

ــد از  ــروز، بع ــا ام ــخ، و حت ــول تاری ــتان در ط ــان افغانس زن

ــادی  ــان، محرومیت هــای زی گذشــت دو دهــه از ســقوط طالب

داشــته و دارنــد؛ از عمــده مشــکات آنــان می تــوان اشــاره کــرد 

بــه شــناخته شــدن آن هــا بــه عنــوان جنــس یــا طبقــه ی دوم. 

اســتفاده ی ابــزاری از زنــان و دخــران بــه منظــور حــل و فصــل 

نزاع هــا و اختافــات بیــن خانواده هــا و قبایــل در جامعــه ی 

ــزل  ــرار از من ــا ف ــه خودکشــی و ی روســتایی کــه خــود منجــر ب

ــی  ــت و آزار خیابان ــج دیگــر چــون اذی می شــود. مشــکات رای

از ســوی مــردان مقابــل زنــان. منشــأ و ریشــه ی اساســی ایــن 

ــل؛ داشــن فرهنــگ ســنتی،  ــد ســال قب محرومیت هــا در چن

فرهنــگ مردســاالری و حکومــت طالبــان اســت کــه بیشــرین 

ــت  ــه از کرام ــی ک ــتند؛ زنان ــان روا داش ــرای زن ــد را ب ــد و بن قی

ــی و  ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــوق اجتامع ــانی، حق ــوق انس و حق

غیــره محــروم بودنــد. طــی چنــد ســال اخیــر، بعــد از حکومــت 

کــرزی ایــن محرومیت هــا و مشــکات نظــر بــه ســال های 

ــده. ــر ش ــل کم ت قب

چنــدی پیــش بــا گرم تــر شــدن بحــث صلــح و مدغــم شــدن 

طالبــان در جامعــه، تــرس بزرگــی در دل زن هــا ایجــاد شــده 

بــود مبنــی بــر ایــن کــه آیــا طالبــان بــا هــامن ایدیولــوژی بــر 

ــه  ــد ک ــرح کردن ــدی را مط ــؤال ج ــن س ــت؟ و ای ــد گش خواهن

آیــا صلــح بــا طالبــان دســت آوردها و ارزش هــای 18 ســال 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــه رو می کن ــا خطــر روب گذشــته را ب

ــرار  ــار ق ــان را در انزج ــواره زن ــروه هم ــن گ ــه ای ــا ک از آن ج

دریــغ  آن هــا  بــه  ظلمــی  و  توحــش  نــوع  هیــچ  از  و  داده 

ــای  ــیاهی روزه ــر از س ــرگ را به ــان م ــده ای از زن ــرده، ع نک

ــاالن  ــز عــده ای از فع ــد و نی ــان می دانن ــی طالب ســخت هژمون

ــب  ــه عق ــان ب ــعار »زن ــی ش ــبکه های اجتامع ــوق زن در ش حق

برمنی گردنــد« را رس دادنــد و صــدای اعــراض شــان را بــه 

صلــح بــا طالبــان بلنــد کردنــد. عــده ای از فعــاالن حقــوق زن 

ــد: ــرح کردن ــن مط ــی چنی ــی س ــی ب ــه ب ــان را ب ــرات ش نظ

ــته  ــال های گذش ــان در س ــوت: »زن ــور - پیل ــه سلحش مرضی

و  اجتامعــی  اقتصــادی،  توســعه ی  در  برجســته ای  نقــش 

سیاســی افغانســتان داشــته انــد و هــر گونــه بازســازی و توافــق 

ــیاری از  ــد. بس ــراه باش ــان هم ــارکت زن ــا مش ــد ب ــی بای سیاس

ــه  ــد؛ ب ــگاه منی کنن ــرات ن ــن مذاک ــه ای ــه ب ــان خوش بینان زن

ویــژه زنانــی کــه در دوران پــس از حاکمیــت طالبــان بــه آن چــه 

ــد.« ــت یافتن ــتند دس ــه آرزو داش ک

بهــار ســعید - فعــال حقــوق زن: »مــن مطمئنــم این هــا بــه 

ــد،  ــان دارن ــورد زن ــه در م ــه ای ک ــت افراط گرایان ــر ذهنی خاط

خواســتار حــذف زنــان از رســانه، هــر، ورزش، سیاســت و بــه 

تدریــج همــه جــا خواهنــد شــد.«

زنــان  و  »دولــت  داخلــه:  وزارت  معیــن   - جلیــل  حســنا 

افغانســتان طــرف دار صلــح اســتند. مــا قربانــی داده ایــم، بــه 

ــر  ــال اخی ــه در 18 س ــی ک ــم و از ارزش های ــب برمنی گردی عق

بــه دســت آوردیــم، منی گذریــم. در ایــن مــدت توانایــی زنــان 

افغانســتان بیشــر شــده و 49 درصــد نیــروی کار افغانســتان 

ــتند.« اس

در  طالبــان  »حضــور  بایســکل ران:   – ســلطانی  ســونیا 

ــت.  ــی اس ــرم و اساس ــاز م ــک نی ــور ی ــی در کش ــط فعل رشای

دولــت،  بــه  آن هــا  پیوســن  بــا  کــه  اســت  ایــن  دلیلــش 

ــت  ــد و فعالی ــه ی رش ــده و زمین ــته ش ــی  کاس ــکات امنیت مش

در متــام ابعــاد بــرای دولــت و شــهروندان مســاعد می شــود.«

»اگــر  هلمنــد:  در  اجتامعــی  فعــال   - نــوروزی  شــکوفه 

عرصــه ی  در  می تواننــد  هــم  زنــان  کــه  بپذیرنــد  طالبــان 

سیاســی فعالیــت کننــد، مــا بــا صلــح آنــان مخالفــت نداریــم؛ 

زنــان وضــع کننــد.« بــرای  نبایــد محدودیت هایــی  ولــی 

بهــاره محبوبــی - عــکاس: »بعضــا حتــا تصــور برگشــت 

ــزل  ــرون من ــه بی ــران ک ــدن دخ ــروج ش ــان و ممنوع الخ طالب

اســت.« ترس نــاک  برایــم  می کننــد،  کار 

فریــده نیکــزاد - فعــال حقــوق زن: »زن افغــان امــروز، آن زن 

افغانســتان نیســت کــه شــاق را قبــول کــرده بــود.«

بــا ایــن کــه نظرهــا متفــاوت اســت و هــر یــک بــه جنبــه ی 

متفاوتــی از طالبــان )صلــح بــا طالبــان( اشــاره می کننــد؛ امــا 

ــاوت  ــی تف ــر طالبان ــه در تفک ــد ک ــاالن معتقدن ــن فع ــرا ای اک

بنیــادی نیامــده اســت و در بــاره ی گفته هــای طالبــان بــه 

شــک و تردیــد می نگرنــد.

حرف آخر 

جنبــش طالبــان از علــام و طــاب مــدارس دینــی کــه 

ــه  ــد، شــکل گرفتــه و ب ــا در پاکســتان تحصیــل کــرده ان عمدت

شــدت تحــت آموزه هــای حــزب سیاســی-مذهبی دیوبندی هــا 

ــوده  ــان در افغانســتان همــراه ب ــد رشــد طالب ــد. رون ــرار دارن ق

بــا انــواع کمک هــای پاکســتان بــه ایــن گــروه؛ از حامیــت 

و فرســتادن  تــا حامیت هــای مســتقیم  تســلیحاتی گرفتــه 

ــود.  ــلط ش ــتان مس ــه افغانس ــد ب ــروه بتوان ــن گ ــه ای ــرو؛ ک نی

تســلط آن هــا بــه افغانســتان فصــل تاریکــی را بــه کشــور و بــه 

ــد  ــان در زمــان تســلط شــان دی ــان رقــم زد. طالب خصــوص زن

ــان را از  ــان داشــتند و آن ــه زن ــه ب ــه و متعصبان بســیار متحجران

کوچک تریــن حقــوق اولیــه ی شــان محــروم کردنــد و بــه اذیــت 

ــد. ــاه پرداختن ــان بی گن ــردن زن ــدام ک ــاق زدن و اع و آزار، ش

ــه  ــد ک ــا می کنن ــان ادع ــات طالب ــروزه مقام ــه ام ــن ک ــا ای ب

دیــد شــان نســبت بــه زنــان تغییــر کــرده و آن هــا قــادر خواهنــد 

ــام  ــک مق ــای ی ــوند؛ گفته ه ــاغل ش ــد و ش ــل کنن ــود تحصی ب

پشــین طالبــان -ســید اکــر آغــا- بــا رســانه های داخلــی 

کشــور، کــه زنــان را ناقصل العقــل خطــاب کــرد و بدتــر از آن، 

رفتــاری کــه بــا زنــان زیــر قلمــرو خــود دارنــد، عکــس ایــن ادعــا 

را ثابــت می کنــد و نشــان می دهــد کــه در تفکــرات طالبانــی 

هیــح تغییــری مشــاهده منی شــود. اکــر زنــان و جوانــان 

نیــز بــه ادعا هــای طالبــان بــه شــک و تردیــد می نگرنــد و 

ــواره  ــه هم ــرا ک ــد؛ چ ــان ندارن ــای طالب ــه گفته ه ــامدی ب اعت

طالبــان گفته هــا و تعهــدات شــان را نقــض کــرده و بــه جعــل 

و تزویــر پرداختــه انــد. طالبــان کــه ایــن همــه شــعار اســام را 

ــری مــد روز، چشــم  ــا عینک هــای چنــد صــد دال می دهنــد، ب

در چشــم زنــان خرنــگار رسبرهنــه و پابرهنــه خارجــی بــه 

ــان دهنده  ــی نش ــه خوب ــد، ب ــه می پردازن ــوی صمیامن گفت وگ

تزویــر طالبانــی اســت. نــام طالبــان بــه زنــان یــادآور روزهــای 

ــان اســت. ــه آن ــان، ب ــم و ســتم طالب ــو از ظل تاریــک و ممل

طالبان تغییر کرده اند؟!
طالبان نه دولت افغانستان و نه قانون اساسی را قبول دارند؛ چرا که معتقدند این پروسه در بُن، در زیر چرت سید آرش شهیدی

خارجی ها شکل گرفته و از سوی کشورهای غربی به افغانستان تحمیل شده است. از همین رو دست به جنایات 

فجیع زدند که ننگ بر تاریخ کشور است.
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صبــح کابــل: بــه لحــاظ فــردی چقــدر توانســته ایــد خــود را 

نشــان بدهیــد؟

علــی ســاقی: رضایــت مــن از آن جایــی اســت کــه هیــچ 

کنــرست مــن تــا حــال خالــی نبــوده اســت. مــن پرکارتریــن 

ــا دو  ــک ی ــاه ی ــم در م ــم از ک ــه ک ــتم ک ــو اس ــل ن ــده ی نس خوانن

کنــرست دارم. بــه جــرأت می توانــم بگویــم کــه هیــچ خواننــده ی 

ــدازه  ــن ان ــه ای ــال ب ــد، در س ــوان نباش ــه محلی خ ــتانی ک افغانس

کنــرست داشــته باشــد. کــدام یــک از خواننده هــا اســت کــه تنهــا 

کنــرست دارد نــه محفــل. مــن البی گــری بلــدم و بــا اســتفاده از 

ــا  ــا و نهاده ــکاری انجمن ه ــا هم ــم و ب ــه می نویس ــی ک پروژه های

ســال یــک بــار کنرستــی می ســازم کــه ســاکنین اســتکهلم را بــه 

هــوا بــرد.

افغانســتان در  آیــا واقعــا موســیقی فعلــی  صبــح کابــل: 

وضعیتــی اســت کــه یــک هرمنــد بایــد در کنــار موســیقی، 

باشــد؟ بلــد  نیــز  را  البی گــری 

موســیقی  مارکیــت  در  مــن  البی گــری  ســاقی:  علــی 

افغانســتان نیســت؛ بلکــه در اســتکهلم اســت. البی گــری بــه ایــن 

معنــا اســت کــه جوانــان زیــادی در شــهرهای مختلــف آمــده انــد؛ 

ــی برگــزاری کنــرست  ــا انجمن هــا و نهادهــای فرهنگــی توانای ام

را ندارنــد. تــو طــوری البی گــری می کنــی کــه بتوانــی بــا نوشــن 

پــروژه ای، کمک هــا را از ســوی دولــت بــه آن انجمن هــا برســانی 

تــا آن هــا بتواننــد هزینه هــای ایــن کنــرست را پرداخــت کننــد. بــه 

ــت  ــی را کــه دول ــن میشــه گفــت البی گــری مثبــت؛ چــون پول ای

از  و  مــرصف می شــود  پرداخــت می کنــد، در جــای درســتی 

ســویی هــم انجمــن می توانــد برنامه هــای خــود را تطبیــق کنــد.

و  شــهرها  آن  در  کــه  کمپــی  درون  جوان هــای  هم چنــان 

روســتاها اســتند، از رشکــت در برنامــه ی موســیقی شــاد کــه 

بتوانــد روان شــان را شــاد کنــد، بهره منــد شــوند؛ ایــن البــی 

گــری خوبــه و ای کاش همــه ی آوازخوانــان مــا ایــن توانایــی 

ــر  ــاربان و دیگ ــوکت، س ــر ش ــر اخ ــن اگ ــند؛ مثل ــته باش را داش

خواننــدگان بــزرگ مــا توانایــی ایــن را داشــتند کــه دامنــه ی 

ــی  ــار فراموش ــچ گاه دچ ــد، هی ــیع تر کنن ــود را وس ــات خ ارتباط

اگــر  اســت.  گل زمــان  همیــن  زنــده اش  مثــال  منی شــدند. 

گل زمــان توانایــی البی گــری داشــت، امــروز در پــرده ی تلویزیــون 

اشــک غــم منی ریخــت و کــم از کــم می توانســت بــرای خــودش 

ــرای همیــن  ــا توانایــی البی گــری دارد؛ ب کاری کنــد. فرهــاد دری

اســت کــه ایشــان ده ســال و پانــزده ســال اســت کــه در صحنــه ی 

اخبــار بــوده اســت. ایشــان همیشــه مــرد شــامره یــک موســیقی 

ــت. ــوده اس ــتان ب افغانس

صبــح کابــل: از دیــد شــام آیــا آقــای فرهــاد دریــا مــرد 

اســت؟ افغانســتان  موســیقی  شــامره یک 

علــی ســاقی: مارکیــت نشــان داده اســت کــه اســت؛ یعنــی 

واقعــا  اگــر  حــاال  اســت.  داده  نشــان  اخبــار  و  تلویزیون هــا 

ــه مــن در جایگاهــی نیســتم کــه تعییــن کنــم. هیــچ  ــا ن اســت ی

ــد و در  ــدازه ی او نتوانســته اســت البی گــری کن ــه ان هرمنــدی ب

ــد. ــار باش رأس اخب

نیــز می توانیــم  موســیقی  در  مــن  دیــد  از  کابــل:  صبــح 

تقســیم بندی موســیقی جــدی و موســیقی زرد را داشــته باشــیم 

ــد  ــی ان ــردم و آن های ــام م ــر ع ــیقی زرد بیش ــب موس ــه مخاط ک

ــن  ــام ای ــد ش ــا از دی ــد. آی ــی ندارن ــیقی چندان ــش موس ــه دان ک

مخاطبــان نیســت کــه فرهــاد دریــا را در رأس قــرار داده اســت؟

ــد؛  ــاره کردی ــنگی ارش ــه ی قش ــه نکت ــا ب ــاقی: دقیق ــی س عل

می خواهــم ایــن را بگویــم کــه بــرای بحــث موســیقی جــدی و زرد 

بایــد تاریــخ داشــته باشــیم.

خــب آقــای دریــا را اگــر در مــوردش کوتــاه حــرف بزنیــم، پــس 

از آلبــوم ســام افغانســتان بیشــر مشــهور شــدند؛ در حالــی کــه 

پیــش از آن هرمنــد خالتــور بــود و همیــن طــور آقــای رسخــوش 

را  آهنگــران  حکــم  کــه  بــود  انقابــی  خواننــده ی  دوره  یــک 

ــزو  ــده را ج ــن دو خوانن ــن ای ــت. م ــود داش ــان خ ــرای مخاطب ب

ــم؛ چــون همیــن  خواننده هــای خوش شــانس افغانســتان می دان

حضــور امریــکا در افغانســتان باعــث شــد ایــن دو نفــر تبــارز پیــدا 

کننــد. مــن مطمــن اســتم کــه اگــر ایــن اتفــاق منی افتــاد، ایــن 

ــد. ــدا منی کردن ــانس را پی ــن ش ــچ گاه ای ــز هی دو عزی

صبــح کابــل: گفته هــای شــام بــه ایــن معنــا اســت کــه 

ــدان  ــا هرمن ــا این هــا آی ــوده اســت؛ ام ــار ب ــن دو ی ــا ای شــانس ب

ــد؟ ــوده ان ــدی ب ج

ــه کارش  ــدی ک ــورد هرمن ــا، در م ــه قاعدت ــاقی: بل ــی س عل

ــان  ــم از امیرج ــدارد، می توان ــانس ن ــا ش ــت؛ ام ــوده اس ــدی ب ج

صبــوری نــام بــرم. مــن فکــر می کنــم جایــگاه صبــوری در 

موســیقی افغانســتان بــه دلیــل خوش شانســی نبــوده اســت؛ 

ــت. ــوده اس ــش ب ــدی بودن ــل ج ــه دلی ــه ب بلک

صبــح کابــل: از دیــد شــام در افغانســتان بیشــر آواز خوانــان، 

جــدی کار مــی کننــد یــا خالتــور اســتند؟

شــامر  بــه  افغانســتان  موســیقی  در  مــا  ســاقی:  علــی 

انگشــتان دو دســت هــم خواننــده ی جــدی کــه دغدغــه ی هــر را 

داشــته باشــد نداریــم. بــاالی 90 درصــد آوازخوانــان افغانســتان 

ــه  ــتند ک ــا اس ــن خالتورنوازه ــتند و همی ــا اس ــامن خالتورنوازه ه

زمینــه ی برگــزاری مجلــس بچه بــازی را تأمیــن می کننــد؛ همیــن 

خالتورنوازهــا اســتند کــه در بســته ی تصویــری آهنــگ دو دخــر 

نباشــد بیننــده نــدارد. ایــن خالتورنوازهــا ســلیقه ی موســیقی 

ــک  ــه ی ــد ک ــیده ان ــن کش ــدازه ای پایی ــا ان ــتان را ت ــردم افغانس م

ــود،  ــرش ش ــا ن ــر در تلویزیون ه ــاخص اگ ــیقایی ش ــه ی موس قطع

ــک  ــر ی ــا اگ ــدارد؛ ام ــوب ن ــده در یوتی ــزار بینن ــه ه ــاالی دو س ب

دخرخانــم بــا آهنــگ ریتمیــک شــش و هشــت هــر چــرت و پــرت 

ــده دارد. ــون بینن ــک میلی ــاالی ی ــد، ب بخوان

و  جــدی  آوازخوانــان  از  شــامری  می شــود  کابــل:  صبــح 

خالتــور را نــام بریــد؟

علــی ســاقی: کســی کــه جــدی دارد کار می کنــد؛ مثــل 

آقــای رسخــوش کــه دغدعــه اش هــر اســت؛ مثلــن اخــر شــوکت 

اجمــل  می شــود  خالتــور  آواز خوانــان  از  و...  صبــوری  آقــای 

ذهیــن، فردیــن فریــاد، مــژده جــامل زاده، رویــا ســادات و ... نــام 

بــرد.

صبــح کابــل: پــس از ســقوط طالبــان موســیقی افغانســتان 

ــی  ــور شــده اســت؛ تفــاوت موســیقی قعل ــان خالت ــر از آوازخوان پ

ــا موســیقی پیــش از طالبــان در چیســت؟ چــرا مــا  افغانســتان ب

تــا هنــوز نتوانســته ایــم کــم از کــم بــه شــکوه پیشــین موســیقی 

مــان برســیم؟

علــی ســاقی: جنــگ همــه ی زیربناهــا را نابــود می کنــد. 

بیشــر ادیب هــا و خواننده هــای مــا مهاجــر شــدند و یــا از میــان 

ــه  ــی ب ــی تفکرات ــا متأســفانه پــس از جنگ هــای داخل ــد؛ ام رفتن

وجــود آمــد کــه مــا هنــوز هــم از زیــر اثــر شــانه خالــی می کنیــم؛ 

مثــا مــا در کشــوری زندگــی می کنیــم کــه هنــوز مســأله ی 

تعریــف  هنــوز  نیســت؛  مشــخص  جامعــه  در  زن هــا  پوشــش 

ــم؛  ــه ی فرهنگــی درســتی نداری ــم و خان مشــخصی از هــر نداری

ــرد. ــان ب ــا را از می ــگاه هــری م ــا را و ن ــگ م ــگ فرهن جن

صبح کابل: مشکل اصلی در کجاست؟

علــی ســاقی: مهم تریــن مشــکل ایــن اســت کــه رابطــه میــان 

ــی  ــه کس ــی ک ــته زمان ــت. در گذش ــان رف ــد از می ــب و هرمن ادی

ــده و  ــنا ش ــاعران آش ــا ش ــش ب ــد از پی ــود، بای ــی ب ــال آوازخوان دنب

بــه ادبیــات آشــنا می شــد؛ امــا حــاال ایــن اســتندرد وجــود نــدارد 

ــات و  ــد. رابطــه ی ادبی ــات آشــنایی ندارن ــا ادبی ــا ب ــان م و آوازخوان

ــب نباشــد،  ــه اســت. کســی کــه ادی ــن رفت موســیقی کامــا از بی

بــا شــاعرها در ارتبــاط نباشــد و مطالعــه ی ادبــی نداشــته باشــد، 

ــد  ــا بای ــان م ــا آوازخوان ــد؛ حت ــد کن ــدی ای تولی ــد کار ج منی توان

تجربه هــای ســینامیی نیــز داشــته باشــند. آوازخوانــان جهــان بــا 

ــد؛  ــحور می کن ــان را مس ــی مخاطب ــگام آوازخوان ــعر هن ــرای ش اج

امــا در افغانســتان مــا چنــد آوازخــوان داریــم کــه حــرکات صــورت 

ــا متنــی باشــد کــه  و اجرایــش در صحنــه ی هــری و در ارتبــاط ب

می خوانــد. یــا می توانــد شــعر را در کنــرست و یــا در بســته ی 

ــه  ــان رفت ــا از می ــن رابطه ه ــد. ای ــا بکن ــب الق ــه مخاط ــوی ب ویدی

اســت. بعــد موســیقی مــا جدی نیســت و بــدل به موســیقی بــازار و 

خالتــور شــده اســت. بــرای همیــن اســت کــه شــامر زیــاد آن هایــی 

کــه امــروزه وارد موســیقی افغانســتان می شــوند، موســیقی را 

بــرای  را  این هــا موســیقی  بــرای کســب درآمــد می خواهنــد؛ 

موســیقی منی خواهنــد. موســیقی بــه عنــوان هــر و پدیــده ای کــه 

ــت. ــه اس ــا نگرفت ــا ج ــن آن ه ــد، در ذه ــن باش زیبایی آفری

صبــح کابــل: بــا ایــن کــه پــس از ورود امریکایی هــا بــه 

ــیقی  ــا موس ــد ت ــا ش ــبی مهی ــه ی نس ــه گون ــط ب ــتان رشای افغانس

ــوز  ــا هن ــرا ت ــا چ ــد؛ ام ــازه بکش ــس ت ــک نف ــد ی ــتان بتوان افغانس

موســیقی افغانســتان نتوانســته اســت ایــن نفــس تــازه را بکشــد؟

ــه ی مــن از کســانی مثــل آقــای  علــی ســاقی: دلیلــش گای

از متــام  و  رسخــوش، ســاربان، پرســتو، هنگامــه، احمدولــی 

طایــی  و  تاریخــی  برهــه ی  یــک  در  این هــا  اســت؛  این هــا 

مهاجــر  این هــا  امــا  می کردنــد؛  ســیر  افغانســتان  موســیقی 

ــه  ــد را ب ــه می فهمیدن ــه ی آن چ ــدن هم ــر ش ــا مهاج ــدند و ب ش

فراموشــی ســپردند. مــا از همــه ی ایــن موســیقی دانان، مخاطــب 

ــی را  ــا مخاطب ــه م ــا ب ــم؛ این ه ــل نگرفتی ــم تحوی ــا و چیزفه دان

تحویــل دادنــد کــه دانــش موســیقی نداشــته و همــه خالتورپســند 

ــه ای  ــوان در جامع ــک ج ــوان ی ــه عن ــو ب ــن، ت ــر ای ــا ب ــتند؛ بن اس

ــا  ــت. م ــده اس ــران ش ــاختار ها وی ــام س ــه مت ــی ک ــارز می کن تب

ــب  ــم و مخاط ــرورش دهی ــب پ ــم، مخاط ــاال رشوع کنی ــد از ح بای

ــه شــنیدن موســیقی خــوب عــادت دهیــم.  جــدی موســیقی را ب

مــا در نخســت بایــد موســیقی خــوب تولیــد کنیــم و بعــد دنبــال 

ــیم. ــوب باش ــب خ ــرورش مخاط پ

صبــح کابــل: پــس بــا ایــن وصــف موســیقی افغانســتان حــاال 

وضــع خوبــی نــدارد؟

نــدارد؛  دل ســوز  افغانســتان  موســیقی  ســاقی:  علــی 

موســیقی مظلوم تریــن هــر و صنعــت در افغانســتان اســت. 

ــه ابهــت  ــه خــود موســیقی و ب ــه ی موســیقی ب ــا اعضــای خان حت

ــد،  ــه می آی ــورد روی صحن ــه کیب ــی ک ــد. زمان ــه می زنن آن صدم

موســیقی دانان مــا خانه نشــین می شــوند. مــن بــه ایــن بــاور 

ــژه ی خــودش  ــد توســط املانت هــای وی اســتم کــه موســیقی بای

بــه گونــه ی زنــده نواختــه شــود تــا مخاطــب لــذت واقعــی را بــرد؛ 

ــک  ــه و ی ــوره تبل ــک ج ــا ی ــا ب ــیقی م ــزرگان موس ــی از ب ــا خیل ام

کمپیوتــر می رونــد در برنامــه ی آوازخوانــی شــان و بــه همیــن 

ــا  ــا شــامری هــم حت ــد. حت ــاده می گیرن ــیقی را س ســادگی موس

یــک کنــرست و یــا محفــل را تــا پایــان بــا آهنگ هــای »پلی بــک« 

ادامــه می دهنــد. ایــن خــود باعــث می شــود آنــی کــه ســی ســال 

موســیقی نواختــه اســت، دل زده شــده و جایــی را بــرای منایــش 

ــن شــامر از  ــن باعــث می شــود کــه ای ــد. ای ــدا نکن هــر خــود پی

ــد. ــی برون ــال آوازخوان ــز دنب ــدگان نی نوازن

صبــح کابــل: می خواهــم نظــر شــام را در مــورد آوازخوان هــای 

افغانســتانی در بیــرون از کشــور بدانــم؛ چــرا این هــا بــا ایــن کــه 

در جامعــه ی غربــی زندگــی می کننــد، می آینــد و مخاطبــان زرد 

خــود را در افغانســتان دنبــال می کننــد؟

علــی ســاقی: مــا بــا دو نــوع جامعــه درگیــر اســتیم؛ جامعــه ی 

بیــرون کــه بازتــر اســت؛ امــا رســانه نــدارد و جامعــه ی درون کــه 

ــای  ــا امکان ه ــا تلویزیون ه ــانه دارد؛ مث ــا رس ــت؛ ام ــته تر اس بس

خــوب دیــده شــدن را بــرای خواننده هایــی کــه ســلیرتی اســتند، 

ــا کــرده اســت کــه بیاینــد و دیــده شــوند؛ امــا آن هایــی کــه  مهی

رابطــه ی شــان بــا تلویزیون هــای داخلــی خــوب نیســت و یــا 

ــل و در  ــم در داخ ــدن را ه ــده ش ــانس دی ــد، ش ــه ای ندارن رابط

خــارج از دســت می دهنــد. در خــارج ممکــن در عروســی ها 

امــا در رســانه های داخلــی  یــا در کنرست هــا؛  دیــده شــوی 

متأســفانه هیــچ معیــار مشــخصی وجــود نــدارد کــه کــی خواننــده 

ــا نیســت. تلویزیون هــا تنهــا دنبــال پرکــردن برنامه هــای  اســت ی

خــود اســت و ایــن مــواد چــه چیــز بهــر از ایــن می توانــد باشــد 

کــه یــک خواننــده ی شــیک از کشــورهای اروپایــی می آیــد و 

ــه ی  ــس از برنام ــودم پ ــن خ ــد. م ــه ای می زن ــرف کلیش ــد ح چن

ســتاره ی افغــان ارتباطــم بــا داخــل قطــع شــد. همــه پیــام 

می دهنــد کــه آقــای ســاقی نیســتی، دیــده منیشــی؛ در حالــی 

ــانه های  ــون در رس ــا چ ــرکارم؛ ام ــم پ ــی ه ــتم و خیل ــن اس ــه م ک

ــیده  ــوک پرس ــن در فیس ب ــته از م ــدارم، پیوس ــور ن ــی حض داخل

ــتی. ــرا نیس ــه چ ــود ک می ش

صبح کابل: تکلیف نسل شام در موسیقی چیست؟

علــی ســاقی: تکلیــف مــا ایــن اســت کــه نســل مــا بــرای ایــن 

کــه دیــده شــویم، بــه رســانه نیــاز داریــم و بایــد مخاطب شناســی 

مــان بــاال بــرود و دانــش مــا در موسیقی شناســی خیلــی قوی تــر 

باشــد. بــه نظــر مــن نســل مــن تکلیــف خــود را بایــد بــا مخاطــب 

خــود مشــخص کنــد. مــن تــا حــاال نتوانســته ام کــه بــا مؤلفــه ی 

ســکوت  حرامــی،  مثــل  موســیقی هایی  بــروم.  پیــش  خــودم 

ــب  ــت و مخاط ــا مارکی ــم؛ ام ــال می کن ــات را دنب ــض و مناج مح

ــرای  ــم ب ــا منی توان ــن تنه ــد. م ــه می خواه ــن چ ــو از م ــل ن نس

ــن  ــرورش نیاف ــفانه پ ــا متأس ــم؛ ام ــد کن ــیقی تولی ــودم موس خ

مــن  می کنــد.  مشــکل  را  کار  مخاطــب،  موســیقایی  دانــش 

ــفانه  ــن متأس ــم. م ــخص کن ــایی و مش ــم را شناس ــد مخاطبان بای

ــا خــودم کنــار نیامــده ام. مــردم از مــن چیــز دیگــری  ــا هنــوز ب ت

می خواهنــد و مــن از مــردم چیــز دیگــری؛ مثلــن موســیقی 

ــم  ــای مه ــت و از کاره ــی داش ــای اجتامع ــه جنبه ه ــی« ک »حرام

ــا  ــت؛ مث ــردم نداش ــان م ــی در می ــورد خوب ــا بازخ ــود؛ ام ــن ب م

ــه خــورد مــردم  ــات را ب ــد یــک رسی چرندی ــزی می آی لطیفــه عزی

ــدا از  ــن ج ــود. م ــتقبال می ش ــم اس ــوب ه ــی خ ــد و خیل می ده

ایــن کــه می خواهــم پــاپ ســنتی را کار کنــم، می خواهــم کمــی 

ــم. هــم شــادتر کار کن

صبــح کابــل: وضعیــت جدیــد موســیقی افغانســتان را چگونــه 

می بینــی؟

علــی ســاقی: مــن بــه ایــن بــاور اســتم، تــا زمانــی کــه 

آوازخوانــان مــا رابطــه ی شــان را بــا ادبیــات بهــر نکننــد و 

موســیقی وســیله ی تفریحــی بــرای مــردم باشــد، بایــد فاتحــه ی 

بخوانیــم. را  افغانســتان  موســیقی 

بیایــی داخــل مارکیــت  آیــا دوســت داری  صبــح کابــل: 

ایــن جــا کار کنــی؟ و  افغانســتان  موســیقی 

علــی ســاقی: ایــن رؤیــای مــن اســت و اگــر مــن بدانــم 

بــه جــان مــن  بــه افغانســتان کســی  کــه روزی مــن بیایــم 

آســیب منی زنــد و در امنیــت جانــی و روانــی بــه رس می بــرم، 

می خواهــم از ایــن همــه امکان هــای زندگــی ام در آن جــا دور 

شــده و در همیــن گــرد و خــاک کابــل زندگــی کنــم.

ــان  ــدازه ی آوازخوان ــش بیــش از ان ــل افزای ــل:  دلی صبــح کاب

ــه  ــر در چ ــال اخی ــد س ــتان را در چن ــیقی افغانس ــازار موس در ب

می بینیــد؟

ــه  ــه را مطالع ــی جامع ــه ی اجتامع ــر زیرالی ــاقی: اگ ــی س عل

ــا  ــردم م ــه م ــد ک ــان می ده ــان نش ــاد آوازخوان ــامر زی ــم، ش کنی

موســیقی را دوســت دارنــد و در رگ و خــون شــان موســیقی 

ــام را می دهــد کــه حــس  ــن پی ــه طالبــان ای ــان دارد. ایــن ب جری

ــان دارد.  ــت و جری ــده اس ــردم زن ــان م ــتی در می ــیقی دوس موس

از دیــد مــن هیــچ اشــکالی وجــود نــدارد کــه مــا آوازخــوان زیــاد 

داشــته باشــیم؛ امــا مــن باورمنــدم کــه یــک ســازمان بایــد ایجــاد 

شــود و یــا دولــت ایــن کار را بکنــد. یــک اســتندرد را بســازد کــه 

ــر  ــر اتفاقــی و غی ــه صــورت غی ــن نهــاد ب سلیرتی ســاز باشــد. ای

رســمی می توانســت همیــن برنامــه ی ســتاره ی افغــان تلویزیــون 

ــای  ــا آوردن داوره ــت ب ــون می توانس ــن تلویزی ــد و ای ــوع باش طل

ــد و  ــک اســتندرد را پایه گــذاری کن ــش و باســواد، ی ــی بادان خیل

خیلــی خیلــی حرفــه ای تــر از آن چــه امــروز مــا می نگریــم، ســتاره 

ــد و  ــه بیای ــتاره ای ک ــه س ــد ن ــه بدرخش ــتاره ی ک ــد؛ س ــد کن تولی

دیــده شــود و بــا پیــدا کــردن طــرف داری در خــارج از کشــور بــرای 

ــرون بکشــد. ــا آن، از کشــور خــود را بی ازدواج ب

صبــح کابــل: حــرف آخــرت بــرای موســیقی افغانســتان و 

مخاطــب موســیقی افغانســتان چیســت؟

علــی ســاقی: در موســیقی ا فغانســتان دو اتفــاق بایــد بیفتد. 

در نخســت ایــن کــه انقابــی بایــد میــان مــردم ایجــاد شــود و ایــن 

ــکاری  ــا هم ــد ب ــتند، می توانن ــف اس ــه مؤل ــانی ک ــاب را کس انق

ــود  ــواد خ ــد س ــد بای ــن هرمن ــد م ــد. از دی ــاد کنن ــانه ها ایج رس

ــاز  ــه رسا نی ــف کان تران ــه صن ــا ب ــم م ــویی ه ــرد. از س ــاال ب را ب

داریــم. تجربه هــای اخیــر نشــان داده اســت کــه زبــان ترانــه بایــد 

ــه ی  ــه در عرص ــت ک ــاز اس ــن، نی ــا برای ــد؛ بن ــم باش ــان عام فه زب

ــد و  ــود بیای ــه وج ــه رسا ب ــه  تران ــک مجموع ــتان ی ــات افغانس ادبی

ــا آواز خــوان صمیامنه تــر و محکم تــر  رابطــه ی ترانــه رسا و شــاعر ب

شــود تــا آشــتی میــان ادبیــات و موســیقی شــکل بگیــرد. رســانه ها 

نیــز بایــد از گزینــش کار بگیرنــد و از پخــش آثــاری کــه هــم 

کننــد.  خــودداری  تخریــب می کنــد،  را  موســیقی  و  ادبیــات 

زمانــی کــه موســیقی خــوب تولیــد شــد و رســانه های مــا نیــز آن 

ــیقی  ــنیدن موس ــه ش ــته ب ــته آهس ــردم آهس ــد، م ــش کردن را پخ

ــد. ــادت می کنن ــوب ع خ

در  بایــد  موســیقی  تحلیــل  و  کنــکاش  برنامه هــای  دوم؛ 

رســانه ها شــکل بگیــرد. موســیقی های هــر هفتــه را تحلیــل 

کنــد، ضعــف ادبــی و هــری آثــار مشــخص و تحلیــل شــود و 

کســانی کــه بــا ایــن اســتندردها تطابــق نداشــتند، از تولیــد 

وجــود  بــه  اســتندرها  کــه  زمانــی  و  می کننــد  داری  خــود 

ــه  ــق ب ــه مطاب ــد ک ــاش می کنن ــز ت ــر نی ــان دیگ ــد، آوازخوان بیای

اســتندردها تولیــد کننــد.

از تمجید تا نقد و اصالح

اگر گل زمان توانایی البی گری داشت در پرده ی تلویزیون
اشک غم نمی ریخت قسمت دوم

علی ساقی )آوازخوان( حسن ابراهیمی

اشــاره: علــی ســاقی جــوان ۲۷ ســاله ی ســاکن 

مســابقه ی  فینــال  در  ســویدن،  وســرتاوس 

بــاالی  بــا رأی  افغــان موفــق شــد  ســتاره ی 

مــردم، برنــده ی ایــن مســابقه ی پرطــرف دار 

عــالوه  ســاقی  علــی  شــود.  افغانســتان  در 

بازیگــر،  موســیقی،  کار  و  خوانندگــی  بــر 

اســت.  اجتامعــی   فعــال  و  فیلم ســاز 

برنامــه ای  افغــان  ســتاره ی  آواز  مســابقه ی 

در  جوانــان  میــان  در  اســتعدادیابی  بــرای 

از  کــه  مســابقه  ایــن  اســت.  افغانســتان 

ــود،  ــش می ش ــوع پخ ــی طل ــبکه ی تلویزیون ش

تــا هــزاران رشکت کننــده داشــته و میلیون هــا 

نفــر در داخــل و خــارج از افغانســتان ایــن 

می کننــد. دنبــال  را  مســابقه 



ل
ل او

سا
              163

امره  
ش

شنبه                
ک 

13               ی
ی 98

د
ی 2020         29 ج

19 جنور
w

w
w.subhekabul.com

خانواده6

در خانواده هــای افغانســتان یکــی 

ــه آن  ــن ب ــر والدی ــه کم ت ــی ک از نکات

توجــه دارنــد، آمــوزش تربیــت جنســی 

کــودکان شــان اســت کــه بایــد در 

الزم  توجــه  خانواده هــا  زمینــه  ایــن 

آگاهی هــای  و  باشــند  داشــته  را 

در  والدیــن  کننــد.  کســب  بــاره  ایــن  در  بیشــری 

ــه  ــنتی ای ک ــگ س ــه فرهن ــا ب ــتانی بن ــواده ی افغانس خان

در جامعــه حاکــم اســت، از صحبــت کــردن در مــورد 

بــه  خــود  کــودکان  بــا  جنســی  تربیــت  آموزش هــای 

شــدت خــودداری می کننــد. ایــن والدیــن حــرف زدن 

ــر  ــو ب ــان تاب ــدان ش ــا فرزن ــی را ب ــائل جنس ــورد مس در م

ــد؛  ــوارد از آن دوری می کنن ــب م ــه در اغل ــامرند ک می ش

ــر حــذر می دارنــد و واکنش هــای  کــودکان را هــم از آن ب

ــری  ــتباهات جران ناپذی ــه اش ــن زمین ــا در ای ــط آن ه غل

بــه جــای می گــذارد کــه آینــده ی کــودک را تحــت تأثیــر 

می دهــد.  قــرار 

ــن  ــه ای ــه ب ــح و مطالع ــوزش صحی ــا آم ــد ب ــن بای والدی

ــای  ــد و از راهکاره ــان دهن ــژه ای نش ــه وی ــوع توج موض

مهم تریــن  از  کننــد.  اســتفاده  درســت  و  مناســب 

آموزش هــای الزم بــرای تربیــت جنســی فرزنــد، می تــوان 

ــرد. ــاره ک ــن اش ــت ت ــوزش حرم ــه آم ب

 در ادامــه چگونگــی نحــوه ی پاســخ دهی بــه ســؤاالت 

جنســی کــودکان را اشــاره خواهــم داشــت. 

ســواالت جنســیتی کــودکان از چــه ســنی رشوع 

می شــود؟

5ســالگی،  تــا   3 ســنین  در  کــودکان  بیشــر 

و  فیزیــک  بــا  ارتبــاط  در  زیــادی  کنج کاوی هــای 

ــا  ــود ت ــث می ش ــن باع ــد. همی ــود دارن ــدن خ ــی ب آناتوم

بــه بازی هایــی مثــل خاله بــازی، عاقــه نشــان دهنــد 

یــا در ارتبــاط بــا تفاوت هــای شــان در مقابــل جنــس 

ــن  ــی ام ــن فضای ــر والدی ــد. اگ ــج کاوی کنن ــف، کن مخال

ــا فرزنــد شــان ایجــاد کــرده باشــند، بــه  بــرای صحبــت ب

ذهنــی  کنج کاوی هــای  و  مســائل  بیشــری  احتــامل 

می پرســند. والدیــن  از  را  شــان 

جنســی  جنبــه ی  کــودکان  کنج کاوی هــای  آیــا 

دارد؟

پــدر و مادرهــا بایــد بداننــد کــه ایــن رفتارها و ســؤاالت 

ــدارد و  ــه هیــچ عنــوان جنبــه ی جنســی ن در کــودکان، ب

ــواالت  ــت. س ــا نیس ــرای بچه ه ــه ب ــن زمین ــری در ای خط

مکــرر بچه هــا در ایــن زمینــه را نبایــد بــه وجــود متایــات 

ــت  ــه اهمی ــه ک ــا آن چ ــبت داد؛ ام ــا نس ــی در آن ه جنس

دارد، تحــت نظــر بــودن رفتارهــای کــودک می باشــد؛ 

یعنــی والدیــن بایــد دقــت داشــته باشــند کــه کنــج کاوی 

بچه هــا در ایــن زمینــه بــه حــد و مــرز خاصــی ختــم شــود 

و ادامــه پیــدا نکنــد. 

با خودارضایی در کودکان چه باید کرد؟

خودارضایــی در کــودکان یکــی از مشــکات شــایع 

و  شــکم  روی  خوابیــدن  ماننــد  حرکاتــی  می باشــد. 

ــیا در  ــایر اش ــک و س ــا عروس ــن ی ــه زمی ــود ب ــدن خ مالی

کــودکان -بــه ویــژه دخــر بچه هــا- بســیار معمــول اســت. 

والدیــن بایــد بداننــد کــه خودارضایــی کــودکان رفتــاری 

طبیعــی اســت. پــس تنهــا کــودک بایــد بفهمــد کــه ایــن 

ــرار  ــد آن را تک ــوده و نبای ــه نب ــند جامع ــورد پس ــار م رفت

کنــد. مشــغول کــردن کــودک بــه فعالیت هــای دیگــر 

ــع  ــد واق ــار مفی ــن رفت ــواس او از ای ــردن ح ــرف ک و منح

می شــود.

پاســخ  کــودکان  جنســی  ســواالت  بــه  چگونــه 

دهیــم؟

ــرای شــان پیــش  ــل ســواالتی کــه ب کــودکان در مقاب

یــا اطرافیــان، مخصوصــا مربیــان  می آیــد از والدیــن 

ــن  ــل ای ــراد در مقاب ــد. بعضــی از اف خــود ســؤال می کنن

ــا  ــد و ب ــودکان دارن ــا ک ــن ب ــد و خش ــورد تن ــؤاالت برخ س

جدیــت متــام، آن هــا را دعــوا می کننــد و حرف هــای 

شــان را بــه دور از ادب می داننــد. ســپس از کــودکان 

می خواهنــد کــه هرگــز در بــاره ی ایــن موضــوع صحبتــی 

ــد شــد. ــه خواهن ــر تکــرار شــود، تنبی ــد و اگ نکنن

ــتانه و  ــی دوس ــا حالت ــودک ب ــان ک ــت مراقب ــر اس به

ــا  ــد. ب ــوش کنن ــود گ ــودک خ ــای ک ــه حرف ه ــادی، ب ع

لحنــی مهربــان و آرام، او را راهنامیــی کننــد و تفــاوت بین 

ــات  ــت اطاع ــازی نیس ــد. نی ــامن نکنن ــس را کت دو جن

زیــادی بــه کــودک بدهیــد، تنهــا کافــی اســت ســؤاالت او 

را در یــک قالــب کودکانــه و غیــر جنســی؛ یعنــی طــوری 

ــد  ــال می گویی ــک آدم بزرگ س ــرای ی ــی ب ــا وقت ــه حت ک

ــا چنیــن  تحریــک کننــده نباشــد، پاســخ دهیــد. مطمئن

کودکــی بــه جــای جســت وجوی پاســخ از والدیــن، رساغ 

دیگــران مــی رود.

ــد  ــه »تولی ــا را ب ــه آموزش ه ــی، هم ــنین نوجوان ــا س ت

بــودن  لذت بخــش  از  یعنــی  کنیــد؛  منعطــف  مثــل« 

رابطــه ی جنســی صف نظــر کــرده و هــدف را تولیــد 

ــد  ــد از تولی ــن کار می توانی ــرای ای ــد؛ ب ــرار دهی ــل ق مث

مثــل گیاهــان و جانــوران برایــش بگوییــد.

ــش را  ــای بدن ــودش، اعض ــور خ ــت در حض ــر اس به

ــم و  ــوش و چش ــی گ ــد از معرف ــد. بع ــی کنی ــه او معرف ب

ــدن،  ــا اســتفاده از اطلس هــای ب ــدن، ب ســایر اعضــای ب

اعضــای جنســی اش را بــا نــام  علمــی و کارکــردش آشــنا 

ــتکاری  ــود را دس ــلی خ ــت تناس ــودک آل ــر ک ــد و اگ کنی

کــرد، از خشــونت بپرهیزیــد و آهســته و آرام او را مشــغول 

ــت  ــن اس ــار او ممک ــن رفت ــت ای ــد. عل ــری کنی کار دیگ

کنــج کاوی، ناآشــنایی بــا اعضــای بــدن، مشــکل جســمی 

ــد.  ــت و...( باش ــکی پوس ــوزش خش ــگل، س ــارش، ان )خ

آموزش تربیت جنسی 
کودکان

فساد اداری، یک پدیده ی نامیمون 

رشوع  از  که  است  جهانی  مخرب  و 

اجتامعی  زندگی  گرفن  شکل 

شکل   دولت  قالب  در  انسان ها 

زندگی  دامن گیر  امروز  به  تا  و  گرفته 

اجتامعی انسان ها می باشد. فساد به انواع مختلف در 

و  زمان  به  مختص  و  دارد  وجود  متام کشورهای جهان 

امروز در  به  تا  از گذشته های دور  نیست.  مکان خاص 

شیوع  اما  دارد؛  و  داشته  وجود  جهان  کشورهای  متام 

بیشر  و درحال  توسعه  فساد در کشورهای عقب مانده 

از کشورهای توسعه یافته وجود دارد. فساد اداری رشد 

اقتصادی را رسکوب می کند و بودجه ی مورد نیاز برای 

مسیر  از  را  عمومی  خدمات  سایر  و  بهداشت  آموزش، 

بانک  گزارش های  اساس  بر  می کند.  منحرف  اصلی 

جهانی، ساالنه به  طور تقریبی بالغ  بر یک تریلیون دالر 

همچنین  می شود.  بدل  رد  رشوه  طریق  از  امریکایی 

میان فساد اداری و توسعه رابطه ی معکوس وجود دارد؛ 

یعنی به هر میزان که فساد اداری بیشر باشد، رشد و 

در  فساد  شیوع  می یابد.  کاهش  اقتصادی  توسعه ی 

جامعه مسیر بسیاری از پیرشفت های اجتامعی و ملی را 

بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت 

مردم می گذارد؛ یکی از مهم ترین این هزینه ها در سطح 

کان، افزایش فاصله ی طبقاتی میان غنی و فقیر است 

که پیامد آن احساس وجود نداشن عدالت اجتامعی در 

نگرش ها و اذهان توده ی مردم است که در نتیجه ی آن 

اعتقاد مردم به  نظام اجتامعی کاهش می یابد و کنرل 

روانی افراد بر روی رفتار خود که نقش مهمی در آلوده 

در  می شود.  کم  دارد،  اداری  فساد  به  کارکنان  شدن 

نتیجه اعتامد عمومی به سازمان ها را کاهش می دهد و 

می کند. نابود  را  دست آوردها 

ارائه شده  اداری  فساد  از  متعددی  تعریف های 

گرفته   Rumpere التین  فعل  از  فساد  لغت  در  است؛ 

حقوقی  اصطاح  در  است؛  شکسن  معنی  به  و   شده 

و قانونی فساد اداری، عبارت از استفاده ی غیرقانونی 

است؛  شخصی  نفع  برای  دولتی  اداری/  اختیارات  از 

قوانین  که  می یابد  جامعیت  زمانی  تعریفی  چنین 

نقطه ی  باشد.  فراگیر  و  عادالنه  واضح،  کامل،  اداری 

مقابل فساد اداری موضوع سامت اداری است؛ یعنی 

و  اداری حاکم  مقررات  و  اصول  رعایت  با  اداری  نظام 

وظایف  طراحی شده،  قبل  از  اداری  نظم  به  توجه  با 

خود را به  خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا 

زیر  دسته ی  چند  به  می توان  را  اداری  فساد  می کند. 

کرد تقسیم بندی 

به  وسیله ی  رشوه  )دریافت  بوروکراتیک  فساد  1ـ 

دولتی(  مقامات 

2ـ فساد سیاسی )دریافت رشوه توسط سیاست مداران(

ـ فساد قانونی؛ یعنی وضع قوانین تبعیض آمیز و   3

قدرت مند. سیاست مداران  نفع  به  غیرعادالنه 

4 ـ فساد اقتصادی؛ یعنی اعامل و رفتاری که باعث 

تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی و اختال در نظم 

اقتصادی می شود

شکی نیست که فساد پدیده ی جهانی است و هیج 

ایمن باشد.  از فساد و تبعات آن  جامعه ای، منی تواند 

علت فراگیری و عمومیت فساد این است که ریشه های 

بنابراین،  است؛  یک سان  مختلف  جوامع  در  فساد 

ریشه های  این  واحد  محصول  عنوان  به   نیز  فساد 

مشرک، طبیعتا در همه  جا رشد خواهد کرد؛ اما انواع 

آن  فراگیری  و  شدت  هم چنین  و  فساد  ظهور  مختلف 

به مناسبت تفاوت های جوامع در ساختارهای سیاسی، 

بود.  خواهد  متفاوت  فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی، 

به  تا  دور  گذشته های  از  افغانستان  در  اداری  فساد 

افغانستان  در  اداری  فساد  دارد.  و  داشته  وجود   حال 

زمینه های خشونت، عصبیت، تصفیه ی قومی و هزاران 

است.  آورده  وجود  به  را  دیگر  استخوان سوز  بحران  

رابطه ی  اداری  سلسله مراتب  در  فساد  افغانستان  در 

مستقیم با بی ثباتی امنیتی در کشور دارد. ساراکیس، 

کتابش  در  افغانستان  در  تحقیق  سال ها  نتیجه ی  در 

)دزدان حکومت( نشان می دهد که فساد باعث تداوم 

یک  مثابه ی  به  دولت  زیرا  شده؛  افغانستان  در  جنگ 

دستگاه عریض و طویل مافیایی عمل کرده است. فساد 

اداری در افغانستان عوامل و ریشه های متفاوتی دارد 

که می توان عوامل ذیل را به  عنوان عوامل و ریشه های 

تفکر  و  سنتی  رهری  برد:  نام  افغانستان  در  فساد 

قومی و قبیله ای، از مسائل است که باعث ایجاد فساد 

اداری در ادارات دولتی و خصوصی به صورت مختلف 

جلب  و  استخدام  پروسه ی  است.  شده  افغانستان  در 

و جذب نیروی انسانی در بیشر ادارات خاف اصول 

شایسته ساالری و بر اساس روابط قومی، سمتی، زبانی 

عدم  و  مدیریت  ضعف  می گیرد.  صورت  منطقه ای  و 

در  فساد  وجود  عوامل  از  دیگر  یکی  قوانین  تطبیق 

ادارات دولتی افغانستان است؛ انحصار زورمندان، نبود 

فرهنگ شایسته ساالری و قانون ستیزی از دیگر عواملی 

دارد.  اساسی  نقش  اداری  فساد  ایجاد  در  که  است 

فساد اداری رشوه خواری، اختاس و غارت دارایی های 

در  زورمندان  توسط  خصوصی  و  دولتی  از  اعم  عامه 

در  اما  داشته؛  وجود  دور  گذشته های  از  افغانستان، 

دوران حکومت فعلی یا پساطالبان انواع مختلف فساد 

تقسیم  به  منجر  پروسه  این  که  داشته  رسسام آور  رشد 

شدن جامعه به دوطبقه ی ثروت مند و فقیر شده است. 

سه  جمع  در  افغانستان  حاال  جهانی،  رسوی  یک  در 

اگر  این،  بر  بنا  است؛  قرارگرفته  جهان  فاسد  کشور 

نگیرد،  صورت  جدی  مبارزه  موجود  اداری  فساد  با 

به دنبال خواهد داشت. را  بدتری  و  ناگوار  پیامدهای 

پیامدهای فساد اداری در افغانستان

به  جهان  کشورهای  متام  در  تقریبا  اداری  فساد 

افغانستان  مثل  عقب مانده ای  کشورهای  در   خصوص 

می باشد: زیر  منفی  پیامدهای  دارای 

کشور  توسعه ی  و  رشد  مانع  اداری  فساد  وجود   •

می شود؛ زیرا در صورت وجود فساد، کارگذاران دولتی 

فکر  به  بیشر  اداری،  و  رسمی  وظایف  انجام  جای  به 

می شوند. خود  شخصی  کارهای  و  اختاس 

مرشوعیت  و  اثربخشی  میزان  از  اداری  فساد   •

خطر  به  را  کشور  ثبات  و  امنیت  می کاهد،  دولت ها 

می اندازد و ارزش های دموکراسی را خدشه دار ساخته 

اقتصادی  و  سیاسی  توسعه ی  مانع  طریق  این  از  و 

می شود.

توزیع  و  تخصیص  اداری،  فساد  وجود  در صورت   •

منابع به  طور درست صورت منی گیرد و از مسیر اصلی 

منحرف می شود. خود 

به  مردم  اعتقاد  تضعیف  موجب  اداری  فساد   •

از  جلوگیری  برای  دولت  سیاسی  اراده ی  و  توانایی 

زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مرم به آینده ی بهر 

می شود.

از  بسیاری  مسیر  جامعه  در  فساد  شیوع   •

و  بسته  را  ملی  و  اجتامعی  اقتصادی،  پیرشفت های 

مردم  نهایت  در  و  بر دوش کشور  را  هزینه ی هنگفتی 

آن  منفی  پیامدهای  مهم ترین  از  یکی  که  می گذارد 

ایجاد فاصله ی طبقاتی در سطح جامعه و کشور است؛ 

در این صورت طبقه ای از جامعه از سیری می ترکد و هر 

وعده  غذایش نیاز به سوپرکوال دارد و طبقه ی دیگر از 

گرسنگی می میرد که حتا به نیازهای اولیه ی زندگی و 

ندارد. دست رسی  آن  وسایل  ابتدایی ترین 

فساد اداری و پیامدهای آن در افغانستان

زهرا سیاس

محمدجواد عاملی

ــده و  ــیده ش ــای تراش ــو ه ــا م ــی ب زن

زخم هــای ناشــی از ســوختگی بــا آب 

جــوش در پشــت، ســینه ها و پــا هایــش. 

مرجــان )نــام مســتعار( قبــل از ایــن کــه 

خــودش را بــه بیامرســتان برســاند، راهی 

ــان  ــوق زن ــع حق یکــی از نهادهــای مداف

شــده و بــا تــرس و پریشــانی بســیاری 

ــت.  ــده اس ــکاری ش ــان هم خواه

مرجــان چهــارده ســال قبــل بــا مــردی 

اســت؛  کــرده  ازدواج  معتــاد  و  روانــی 

ــچ  ــن همــه ســال از هی مــردی کــه در ای

نکــرده  او دریــغ  نــوع خشــونت علیــه 

اســت تــا ایــن کــه ایــن بــار موهــای او را 

تراشــیده و قصــد از بیــن بردنــش را کــرده 

اســت و مرجــان بــه ســختی توانســته 

ــه  ــان هم ــد. مرج ــات بده ــش را نج جان

شــب را در یکــی از مســاجد ســپری کرده 

ــودش  ــاب خ ــوع آفت ــا طل ــه ب ــن ک ــا ای ت

ــوق  ــع حق ــه یکــی از نهادهــای مداف را ب

ــد. ــاری کنن ــا او را ی ــانیده ت ــان رس زن

کــه  زمانــی  قبــل  ســال  چهــارده 

بــا هــم ازدواج کــرده انــد، مرجــان از 

و  نداشــته  آگاهــی  شــوهرش  اعتیــاد 

بعــد از ازدواج شــان متوجــه عــادات و 

رفتــار نامــوزون و غیابت هــای طوالنــی 

از  کــه  ایــن  تــا  می شــود  او  پی هــم  و 

می یابــد.  اطــاع  شــوهرش  اعتیــاد 

اســتفاده ی  بــر  مرجــان  مامنعت هــای 

ــواد مخــدر شــوهرش، ســبب می شــود  م

ــن و  ــاوه توهی ــر ع ــوهرش او را ب ــه ش ک

مرجــان  کنــد.  نیــز  شــکنجه  تحقیــر، 

ــت  ــرای مامنع ــتین را ب ــت و آس ــه دس ک

ــاال  ــدر ب ــواد مخ ــتفاده م ــوهرش از اس ش

منــرصف  او  لت وکــوب  بــا  اســت،  زده 

ــر  ــرای شــوهرش ب ــار ب منی شــود و هــر ب

ــواد مخــدر گــوش زد  عــدم اســتفاده از م

می کنــد؛ او، بــه امیــد ایــن کــه روزی 

مخــدر  مــواد  اســتفاده ی  از  شــوهرش 

ــوب  ــن لت وک ــه ی ای ــد، هم ــت بکش دس

و خشــونت ها را بــه جــان می خــرد تــا 

باشــد کــه زندگــی عــاری از خشــونت 

داشــته باشــند؛ امــا ایــن گوش زدهــای او 

هیــچ تأثیــری روی شــوهرش نــدارد و هــر 

روزه او را بدتــر از قبــل شــکنجه می  کنــد. 

ــور  ــونت ها مجب ــن خش ــان ای ــان می مرج

می شــود دســت از مامنعــت شــوهرش 

بــا  خــودش  دیگــر  چــون  بکشــد؛ 

مشــکات روانــی دســت و پنچــه نــرم 

ــر  ــان، دیگ ــر مرج ــونت ب ــد و خش می کن

بــدون دلیــل بــه عــادت شــوهر معتــادش 

مبــدل شــده اســت. زمانــی کــه شــوهرش 

مــواد  بــه  دســت یابی  و  اســت  خــامر 

چــون  اســت؛  ســخت  برایــش  مخــدر 

توانایــی خریــدش را نــدارد، مرجــان را 

شــکنجه می کنــد و بــرای پیــدا کــردن 

ــم  ــان ه ــتد؛ مرج ــوادش می فرس ــول م پ

ــرای  ــدر ب ــواد مخ ــول م ــه ی پ ــرای تهی ب

صفــاکاری بــه خانه هــا مــی رود و همیــن 

مــورد  می رســد،  خانــه  بــه  شــام  کــه 

شــوهرش  بی رحامنــه ی  خشــونت های 

می گیــرد. قــرار 

بارهــا  شــوهرش  را  مرجــان 

می کنــد  اخــراج  خانــه  از  شــب هنگام 

در  را  شــب  بایــد  می گویــد  برایــش  و 

حویلــی بــه رس بــرد و اجــازه ی رفــن 

برایــش  هــم  را  اقاربــش  خانــه ی  بــه 

منی دهــد؛ از آب، غــذا و نفقــه کــه هیــچ 

نیســت. خــری 

ســال های زیــادی را مرجــان ایــن گونه 

ــن کــه در یکــی از  ــا ای ــد ت ســپری می کن

شــب های زمســتان کــه شــوهرش خــامر 

اســت و بــه مــواد مخــدر دسرســی نــدارد، 

ــتد  ــواد می فرس ــردن م ــدا ک ــرای پی او را ب

و  منی کنــد  اطاعــت  او  از  مرجــان  و 

وقــت  آن  در  منی توانــد  کــه  می گویــد 

جان ســوز  رسمــای  در  هــم  آن  شــب 

بــرای پیــدا کــردن مــواد بــرود؛ ایــن عــدم 

اطاعــت او از شــوهرش ســبب مشــاجره ی 

لفظــی بیــن شــان می شــود. شــوهرش در 

ــرار  ــدا آب جوشــی کــه روی بخــاری ق ابت

دارد را بــه ســمت پــرت می کنــد و بعــد از 

ایــن کــه او از شــدت ســوختگی بــه زمیــن 

ــد و  ــراش می کن ــای او را ت ــد، موه می افت

دنبــال چاقــو بــه آشــپزخانه می رود تــا او را 

از بیــن بــرد؛ مرجــان بــا اســتفاده از ایــن 

فرصــت راهــی کوچــه می شــود و خــودش 

ــان  ــل ش ــجد مح ــن مس ــه نزدیک تری را ب

می رســاند.

ــده  ــای مان ــم و تاول ه ــا زخ ــان ب مرج

ــیده،  ــای تراش ــردن و موه ــت و گ ــر پش ب

راهــی یکــی از نهادهــای مدافــع حقــوق 

همــکاری  او  بــا  تــا  می شــود  زنــان 

کننــد. مرجــان یکــی از هــزاران زنــی 

ــان  ــای ش ــن نفس ه ــا آخری ــه ت ــت ک اس

انــواع خشــونت های مردانــه را تحمــل 

می کننــد تــا ایــن کــه روزی  کاســه ی 

مجبــور  و  مــی رود  رس  شــان  صــر 

ــان،  ــی ش ــات زندگ ــرای نج ــوند، ب می ش

ــد. ــه کنن ــرک خان ت

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زنی که قربانی اعتیاد شوهرش شد
افسانه یاس
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کــه  می کنــد  تأکیــد  ریاســت جمهوری،  ســخن گوی 

حکومــت و مــردم افغانســتان، خواهــان آتش بــس اســتند و 

گــروه طالبــان هــم بایــد ایــن خواســت را بپذیــرد.

صدیــق صدیقــی، روز شــنبه )28 جــدی( در یــک نشســت 

ــس  ــن آتش ب ــا تأمی ــان ب ــروه طالب ــر گ ــه اگ ــت ک ــری گف خ

ختــم  و  صلــح  آوردن  بــرای  گفت وگوهــا  نکنــد،  موافقــت 

ــید.  ــد رس ــه ای نخواه ــه نتیج ــگ، ب جن

و  امریــکا  رییس جمهــور  ترمــپ،  دونالــد  کــه  افــزود  او 

ــیده  ــق رس ــه تواف ــس ب ــورد آتش ب ــی، در م ــور غن رییس جمه

ــه  ــس ب ــرح آتش ب ــا ط ــد ب ــان بای ــن  رو، طالب ــد و از همی بودن

ــرا کاهــش خشــونت منطــق حقوقــی و  قطــر رفتــه باشــند؛ زی

ــدارد. ــی ن ــه ی عمل ــی و جنب نظام

ــوع  ــک موض ــونت ی ــش خش ــت: »کاه ــی گف ــای صدیق آق

بســیار مبهــم اســت؛ یعنــی روزانــه ده نفــر کشــته منی شــوند، 

ــا قطــع کامــل خشــونت  ــر کشــته می شــوند. م ــج نف بلکــه پن

را می خواهیــم، بایــد جنــگ خامتــه یابــد و آتش بــس تنهــا 

ــا کاهــش  ــس اصــول و قواعــد دارد؛ ام راه حــل اســت. آتش ب

ــی  ــق حقوق ــه منط ــد ک ــدی باش ــاید واژه ی جدی ــونت ش خش

درســتی نــدارد و جنبــه ی عملــی هــم نــدارد. امیدواریــم 

ــند و از  ــت بکش ــونت دس ــل از خش ــه ی کام ــه گون ــان ب طالب

ــد.« ــت بردارن ــود دس ــن خ ــه وط ــان ب ــارت و زی ــاندن خس رس

بــا  کــه مناینــدگان طالبــان،  کــرد  امیــدواری  ابــراز  او 

ــند؛  ــته باش ــه برگش ــه دوح ــتان ب ــس از پاکس ــنهاد آتش ب پیش

آتش بــس را بپذیرنــد و وارد گفت وگوهــای بین االفغانــی بــا 

حکومــت و مــردم افغانســتان شــوند.

میــان  »مذاکــره  گفــت:  ریاســت جمهوری،  ســخن گوی 

طالبــان و زملــی خلیــل زاد در قطــر ادامــه دارد. هنــوز کــدام 

پیرشفــت قابــل ماحظــه ای صــورت نگرفتــه اســت. بــه جــز از 

آتش بــس، کــدام موضــوع دیگــری نیســت کــه روی آن در 

دوحــه گفت وگــو صــورت بگیــرد.«

خارجــه ی  وزیــر  قریشــی،  شــاه محمود  ایــن،  از  پیــش 

ــش  ــاده ی کاه ــان، آم ــروه طالب ــه گ ــود ک ــه ب ــتان، گفت پاکس

اســت. افغانســتان  در  خشــونت ها 

از ســویی هــم، ســهیل شــاهین، ســخن گوی دفــر سیاســی 

طالبــان در قطــر، بــه تازگــی گفتــه اســت کــه زملی خلیــل زاد، 

ــای  ــورد امض ــدار و در م ــروه دی ــن گ ــی ای ــأت مذاکرات ــا هی ب

توافق نامــه ی صلــح و چگونگــی برگــزاری مراســم آن، صحبــت 

کــرده اســت.

هرچنــد حکومــت افغانســتان، تــا کنــون بارهــا آتش بــس و 

کاهــش خشــونت ها را، از رشایــط اصلــی آغــاز گفت وگوهــای 

ــاهین،  ــهیل ش ــا س ــت؛ ام ــرده اس ــام ک ــان اع ــا طالب ــح ب صل

گفتــه اســت کــه آتش بــس بــا دولــت افغانســتان، زمانــی 

برقــرار می شــود کــه گفت وگوهــای بین االفغانــی برگــزار و 

ــد کــرده  ــدی پیــش تأکی ــد. او، چن ــه دســت آی ــز ب توافقــی نی

بــود کــه تــا آن زمــان، آتش بــس تنهــا بــا امریــکا برقــرار خواهــد 

شــد.

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  رونــد  آغــاز  از  انتخاباتــی، 

می  دهنــد. خــر  اســتینافی 

کمیســیون  دبیرخانــه ی  رییــس  اعتــامدی،  چمن شــاه 

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب رس

ــد  ــدی( رون ــنبه )29 ج ــه رس از روز یک ش ــد ک ــل می گوی کاب

رســیدگی بــه شــکایت های اســتینافی آغــاز می شــود.

ــکایت های  ــت ش ــن روز دریاف ــنبه، آخری ــزود: »روز ش او اف

ــت  ــتینافی دریاف ــکایات اس ــت ش ــد ثب ــود و رون ــتینافی ب اس

شــده، ممکــن اســت روز یک شــنبه هــم ادامــه یابــد. همچنان، 

روز یک شــنبه، رونــد رســیدگی بــه شــکایت های اســتیناف 

آغــاز می شــود.«

آقــای اعتــامدی، گفــت کــه تا پایــان روز شــنبه، بیــش از دو 

هــزار شــکایت اســتینافی ثبــت شــده بــود و احتــامل مــی رود 

کــه تــا روز یک شــنبه، بــه بیــش از پنــج هــزار مــورد برســد.

جــدی،  مــاه  اول  در  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

از  پــس  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی 

ــن نتیجــه،  ــر اســاس ای ــل بازشــامری آرا، اعــام کــرد. ب تکمی

محمــدارشف غنــی، بــا اخــذ بیــش از پنجــاه درصــد آرا در 

ــای  ــت. آق ــرار گرف ــام دوم ق ــه، در مق ــه عبدالل ــدر و عبدالل ص

آقــای  و  رأی )50.۶4 درصــد(  هــزار  از 923  بیــش  غنــی 

عبداللــه بیــش از 720 هــزار رأی )39.52 درصــد( بــه دســت 

آورد.

از بیــش از 1۶هــزار  ابتدایــی  بــر اســاس بررســی های 

کمیســیون  والیتــی  دفاتــر  در  نتیجــه،  ایــن  از  شــکایت 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، فیصلــه شــده بــود کــه 

ــود. ــامری ش ــی بازش ــل رأی ده ــزار مح ــج ه ــش از پن آرای بی

بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن  حــال،  ایــن  بــا 

بیشــرین  کــه  می گوینــد  انتخاباتــی،  شــکایت های 

ســوی  از  کنــون،  تــا  ثبت شــده  اســتینافی  شــکایت های 

ــی و  ــه، محمــدارشف غن ــه عبدالل ــی عبدالل تیم هــای انتخابات

اســت. حکمتیــار  گلب الدیــن 

ــد ثبــت شــکایت های اســتینافی، دفــر  ــان رون پــس از پای

مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی در 

15 روز بــه آن، رســیدگی خواهــد کــرد.

رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی  از  پــس  اســت  قــرار 

انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه 

شــود. اعــام  ریاســت جمهوری 

عبدالصبــور قانــع، معیــن ارشــد امنیتــی وزارت داخلــه، 

امــروز یک شــنبه )28جــدی( رســام بــه کارش آغــاز کــرد.

وزارت داخلــه، بــا نــرش خرنامــه ای گفتــه اســت کــه آقــای 

قانــع از ســوی حمداللــه محــب، مشــاور شــورای امنیــت 

ملــی افغانســتان، بــه حیــث معیــن ارشــد امنیتــی ایــن وزارت 

ــت.  ــرده اس ــاز ک ــه کارش آغ ــده و ب ــی ش معرف

عبدالصبــور قانــع کــه پیــش از ایــن بــه عنــوان معــاون اول 

ــحال  ــای خوش ــه ج ــی ب ــه تازگ ــرد، ب ــه کار می ک وزارت داخل

ســعادت، بــه عنــوان معیــن ارشــد امنیتــی ایــن وزارت تعییــن 

شــده اســت. 

ــی از  ــی فرمان ــدی( ط ــه )2۶ج ــعادت، روز جمع ــای س آق

ــد  ــن ارش ــوان معی ــه عن ــش ب ــت جمهوری از مقام ــوی ریاس س

ــد.  ــار ش ــه برکن ــی وزارت داخل امنیت

بــه نقــل از خرنامــه ی وزارت داخلــه، آقــای قانــع، در 

مراســم معرفــی اش تأکیــد کــرد کــه در راســتای تطبیــق 

حاکمیــت ملــی، تــداوم رونــد اصاحــات، سیستم ســازی، 

ــت وزارت  ــادوش رسپرس ــی دوش ــس مل ــز پولی ــت و تجهی تقوی

داخلــه و معینــان ایــن وزارت کار خواهــد کــرد.

ــت  ــش در والی ــای ارت ــی نیروه ــه ی هوای ــه ی حمل در نتیج

ــده ی  ــک فرمان ــمول ی ــه ش ــب ب ــن طال ــرات، 20 هراس افگ ه

ــه گــرگ کشــته شــدند. ایــن گــروه مشــهور ب

والــی هــرات، روز شــنبه  جیانــی فرهــاد، ســخن گوی 

)28 میــزان( بــه خرنــگاران گفــت کــه ایــن حملــه ی هوایــی، 

ــده  ــام ش ــت انج ــن والی ــت ای ــوه و چش ــوالی های زرک در ولس

اســت. 

او افــزود: »در یکــی از ایــن حمله هــا، فضــل احمــد مشــهور 

ــتای  ــان در روس ــد طالب ــان ارش ــی از فرمانده ــرگ، یک ــه گ ب

اوغچــه ی ولســوالی زرکــوه بــا 15 تــن از افــرادش کشــته شــده 

اســت.«

آقــای فرهــاد، گفــت کــه در نتیجــه ی حملــه ی هوایــی 

نیروهــای ارتــش در مربوطــات ولســوالی چشــت والیــت هــرات 

نیــز، پنــج تــن از افــراد مــا عبدالرحــامن مالــدار، کشــته شــده 

انــد.

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

والیــت هــرات در غــرب افغانســتان، از والیت هــای کلیــدی 

ــوالی  ــن ولس ــان در چندی ــروه طالب ــت. گ ــن اس ــبتا ناام و نس

ایــن والیــت، از جملــه ولســوالی شــیندند و اوبــه حضــور 

دارنــد و هرازگاهــی دســت بــه فعالیت هــای هراس افگنانــه 

می زننــد.

رقابت هــای  مرکــز  هــرات  والیــت  طالبــان،  کنــار  در 

اســتخباراتی عربســتان ســعودی و ایــران نیــز اســت. بســیاری 

از ناامنی هــای ایــن والیــت بــر می گــردد بــه رقابت هــای ایــن 

ــتی و  ــف تروریس ــای مختل ــان از گروه ه ــور و حامیت ش دو کش

ــرات. ــاکن در ه ــی س مذهب

ماعبدالغنــی بــرادر، رییــس دفــر سیاســی طالبــان 

در قطــر، گفتــه اســت کــه بــا خــروج نیروهــای امریکایــی 

از افغانســتان، جنــگ در ایــن کشــور پایــان خواهــد 

یافــت.

خرگــزاری  بــا  مصاحبــه ای  در  بــرادر،  مــا 

ــای  ــروج نیروه ــس از خ ــه پ ــت ک ــه اس ــن، گفت فرانت الی

ــان  ــده می ــکات باقی مان ــتان، مش ــی از افغانس امریکای

حکومــت و طالبــان، حــل خواهــد شــد.

او افــزوده اســت: »اگــر ایــاالت متحــده در افغانســتان 

نباشــد، مطمئنــا مــا بــه توافــق بیــن خــود خواهیــم 

رســید؛ زیــرا آن هــا افغــان انــد و مــا هــم افغــان اســتیم.«

مابــرادر، هم چنــان در بخــش دیگــری از ســخنان 

ــدرت  ــه ق ــس از ب ــان پ ــه زن ــن ک ــه ای ــخ ب ــود، در پاس خ

رســیدن طالبــان در چــه رشایطــی قــرار خواهنــد گرفــت، 

ــد؛  ــان حــق دارن ــه کــرده اســت: »زن پاســخ مبهمــی ارائ

امــا تنهــا بــه اســاس تفســیر طالبــان از قانــون و رشیعــت 

اســامی. در ایــن زمینــه هیــچ تغییــری در طالبــان 

صــورت نگرفتــه اســت. مــا همــه حقوقــی را کــه خــدا بــه 

زنــان اعطــا کــرده، می پذیریــم. طبــق قوانیــن اســامی، 

ــا  ــا م ــد ، قطع ــد زندگــی و کار کنن اگــر زن هــا می خواهن

ــم.« ــازه را می دهی ــن اج ای

شــاهین،  ســهیل  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، بــه تازگــی 

ــی  ــأت مذاکرات ــا هی ــل زاد، ب ــه زملی خلی ــت ک ــه اس گفت

ایــن گــروه دیــدار و در مــورد امضــای توافق نامــه ی صلــح 

و چگونگــی برگــزاری مراســم آن، گفت وگــو کــرده اســت.

او، جزئیــات بیشــری در ایــن مــورد ارائــه نکــرده 

روی  طالبــان  کــه  می شــود  گفتــه  هرچنــد  اســت. 

ــیده  ــق رس ــه تواف ــتان ب ــونت ها در افغانس ــش خش کاه

انــد؛ امــا دولــت افغانســتان، تأکیــد می کنــد کــه مــردم 

آتش بــس  بلکــه  نــه،  خشــونت  کاهــش  افغانســتان 

هنــد. می خوا

وزیــر خارجــه ی روســیه، گفتــه اســت کــه مســکو، 

تــاش خواهــد کــرد تــا طالبــان را بــه گفت وگوهــای 

کنــد. تشــویق  بین االفغانــی 

رسگــی الوروف، تأکیــد کــرده اســت، بــرای صلــح 

ــای  ــا امض ــه ب ــت ک ــم اس ــه ای مه ــتان، توافق نام افغانس

آن، زمینــه ی آغــاز گفت وگوهــای بین االفغانــی فراهــم 

ــود. ش

او افــزوده اســت: »در متاس هایــی کــه بــا طالبــان 

ــاز  ــرای آغ ــروه را ب ــن گ ــه ای ــم ک ــاش می کنی ــم، ت داری

گفت وگوهــای بین االفغانــی تشــویق کنیــم تــا صلــح 

ــد  ــه ای بای ــود. توافق نام ــرار ش ــتان برق ــدار در افغانس پای

ــی را  ــه ی گفت وگوهــای بین االفغان امضــا شــود کــه زمین

ــد.« فراهــم کن

ــه اســت کــه روســیه، از مذاکــرات  آقــای الوروف، گفت

ــد. ــت می کن ــر، حامی ــان در قط ــکا و طالب ــان امری می

ایــن در حالــی اســت کــه شــاه محمود قریشــی، وزیــر 

ــه تازگــی گفتــه اســت کــه گــروه  خارجــه ی پاکســتان، ب

طالبــان، آمــاده ی کاهــش خشــونت ها در افغانســتان 

اســت. آقــای قریشــی، افــزوده اســت کــه اعــام آمادگــی 

ــتان،  ــونت در افغانس ــش خش ــرای کاه ــان ب ــروه طالب گ

یــک پیرشفــت خــوب در گفت وگوهــای صلــح بــا ایــاالت 

متحــده ی امریــکا اســت.

ــه  ــح، گفت ــور صل ــت در ام ــر دول ــی، وزی ــام رحیم س

اســت کــه مــردم افغانســتان کاهــش خشــونت نــه، بلکــه 

او گفتــه اســت: »در کاهــش  آتش بــس می خواهنــد. 

ــا  ــت؛ ام ــام کاری نیس ــه انج ــف ب ــی مکل ــونت کس خش

ــد در  ــردن ص ــه عملی ک ــن ک ــود ای ــا وج ــس، ب در آتش ب

ــود دارد.« ــد وج ــت، تعه ــکل اس ــدی آن مش ص

ســخن گوی  شــاهین،  ســهیل  هــم،  ســویی  از 

دفــر سیاســی طالبــان در قطــر، گفتــه اســت کــه 

خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی  زملی خلیــل زاد، 

امریــکا در امــور صلــح افغانســتان، بــا هیــأت مذاکراتــی 

ایــن گــروه دیــدار و در مــورد امضــای توافق نامــه ی صلــح 

و چگونگــی برگــزاری مراســم آن، گفت وگــو کــرده اســت.

ــژه ی  ــده ی وی ــل زاد، مناین ــی خلی ــال، زمل ــن ح ــا ای ب

امریــکا بــرای صلــح افغانســتان، روز جمعــه )27 جــدی( 

ملــل  ســازمان  ویــژه ی  مناینده هــای  بــا  دیــدار  در 

متحــد، اتحادیــه ی اروپــا و ناتــو در دبــی، در مــورد صلــح  

افغانســتان گفت وگــو کــرده و کاهــش خشــونت ها در 

ــت. ــده اس ــم خوان ــتان را مه افغانس

دفــر منایند گــی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان 

ــورد  ــت، در م ــن نشس ــه در ای ــت ک ــه اس ــا، گفت ــا یونام ی

جلــب حامیــت جهانــی بــرای پروســه ی صلح افغانســتان، 

ــت. ــده اس ــو ش گفت وگ

بــرای  آملــان  ویــژه ی  مناینــده ی  هــم،  ســویی  از 

افغانســتان، در برگــه ی توییــرش نوشــته اســت کــه 

ــرده  ــق ک ــدار، تواف ــن دی ــده در ای ــای رشکت کنن طرف ه

ــک  ــح، ی ــه ی صل ــونت ها در پروس ــش خش ــه کاه ــد ک  ان

ــد. ــل باش اص

از ســویی هــم، بــه تازگــی، وزیــران خارجــه ی امریــکا 

ــح افغانســتان گفت وگــو  ــد صل و پاکســتان، در مــورد رون

کــرده  انــد.

صدیق صدیقی: طالبان باید پیشنهاد آتش بس
 را بپذیرند

آغار روند رسیدگی 
به شکایت های استینافی

معین ارشد امنیتی وزارت داخله
 به کارش آغاز کرد

کشته شدن 20 هراس افگن طالب
در هرات

مالبرادر: با خروج امریکا از افغانستان جنگ 
پایان می یابد

رسگی الوروف: تالش داریم تا طالبان را برای 
آغاز گفت وگوهای بین االفغانی تشویق کنیم

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 $

7



توزیع: شبکه زنگ صبح - 0744021952

چاپ: چشمه

نشانی دفتر کابل: کابل، کارته سه، سرک سوم

ایميل:

تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. 

دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

news.subhekabul@gmail.com

صاحب امتياز: مختار پدرام

سردبیر: نعمت رحیمی

دبیر اجرایی: حسن ابراهیمی

ویراستار: زاهد مصطفا

گزارش گران: محمد گوهری، علی شیر شهیر،      

  هما همتا، سیدمهدی حسینی، مجیب ارژنگ،

  راحله یوسفی

ستون نویسان: عزیز رویش، افسانه یاس، زهرا سیاس

مترجم: مهدی غالمی

صفحه آرا: عبدالله امینی 

آنالین: عبدالرازق اختیار بیگ

بازاریاب: 0774002604

شناسنامه

19 January, 2020 | 163 یک شنبه، 29 جدی 1398 | سال اول | شامره 

w w w . s u b h e k a b u l . c o m8
ایستگاه خربی افغانستان

www.1sada.com

گروه  این  طالبان،  و  پاکستان  مقامات  گفته های  بر  بنا 

رسگیری  از  و  خشونت   کاهش  برای  پیشنهادی اش  طرح 

گفت وگوهایی که مدت زمان زیادی از توقف آن می گذرد را، 

به مناینده ی ویژه ی ایاالت متحده برای افغانستان تحویل 

در  مذاکره کنندگان  که  است  حالی  در  این  است؛  داده 

دوحه ی قطر حضور دارند تا آن طور که طالبان می گویند 

باشند. داشته  غیررسمی  گفت وگوهای  روز«  »چندین 

اجازه ی  که  این  دلیل  به  طالبان  مقامات  از  یکی 

با رسانه ها را نداشت، به رشط افشا نشدن نامش  صحبت 

ما در  ایاالت متحده، دفر  تقاضاهای  به  پاسخ  گفت: »در 

را روی میز مذاکره گذاشته  قطر، طرح کاهش خشونت ها 

پاکستان  خارجه ی  وزارت  رسمی  مقامات  از  یکی  است.« 

افشا  رشط  به  نداشت،  را  رسانه ها  با  صحبت  اجازه ی  که 

به زملی  پیشنهادی  آن طرح  که  کرد  تأیید  نامش،  نشدن 

خلیل زاد، مناینده ی ویژه ی امریکا سپرده شده است و گفت 

»امریکایی ها در حال بررسی آن ]طرح پیشنهادی[ استند.«

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه ی پاکستان، در ماقاتی 

که با خرنگاران در واشنگن داشت، از اعامیه ی طالبان 

افغانی  آتش بس  یک  به  دادن  نشان  سبز  »چراغ  بر  مبنی 

که می تواند به یک توافق بینجامد« استقبال کرد. او گفت 

سوی  به  ]اوضاع[  و  یابد  کاهش  خشونت ها  است  امیدوار 

یک آتش بس حرکت کند.

ایاالت  میان  صلح  گفت وگوهای  توقف  از  ماه  چندین 

متحده و طالبان می گذشت. گفت وگوها به دلیل توییتی از 

رییس جمهور ترامپ متوقف شده بود و خلیل زاد چندین ماه 

تاش کرد تا هر دو طرف را دوباره به میز مذاکره بکشاند. 

روز  چند  اما  شد؛  گرفته  رس  از  دسامر  ماه  در  مذاکرات 

بگرام  هوایی مستحکم  پای گاه  بر  طالبان  از حمله ی  پس 

استفاده می کند،  آن  از  متحده  ایاالت  که  کابل  در شامل 

متوقف شد. سهیل شاهین، سخن گوی طالبان، روز جمعه 

بوده  »مفید«  از گفت وگوهای غیررسمی  دور  این  که  گفت 

در  او  یابد.  ادامه  نیز  دیگر«  روز  »چند  تا  می رود  انتظار  و 

توییتی نوشت: »روی امضای توافق نامه و مراسم آن بحث 

توافق نامه ای  چه  به  شاهین  که  نیست  مشخص  کردیم« 

اشاره می کند. او به درخواست ها برای نظر ]در این مورد[ 

نداد. پاسخ 

کاهش خشونت ها برای دولت افغانستان کافی نیست. 

افغانستان،  رییس جمهور  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 

راه  تنها  آتش بس  »تأمین  نوشت:  توییتی  در  جمعه  روز 

از  یکی  است.«  باعزت  و  پایدار  یک صلح  به  رسیدن  برای 

باید  »طالبان  گفت:  امریکا  خارجه ی  وزارت  سخن گویان 

را  خشونت ها  می توانند  و  استند  متعهد  که  دهند  نشان 

کاهش دهند و رسانجام ]قوانین[ آتش بس را رعایت کنند.« 

آیا طالبان طرح پیشنهادی  این که  وزارت خارجه در مورد 

شان را به خلیل زاد داده اند یا جزئیات آن طرح را منترش 

به  طور  چه  خشونت ها  کاهش  شود  مشخص  تا  اند  کرده 

نظر می آید، اظهار نظر نکرد. آن سخن گو که به رشط افشا 

»تیم  گفت:  بدهد،  اطاعات  داشت  اجازه  نامش  نشدن 

که سطح  است  گفته  طالبان  به  واضح  بسیار  دوحه  در  ما 

ندارد.« صلح  برای  سودی  خشونت  کنونی 

یکی از دیپلامت های مستقر در کابل که از گفت وگوهای 

دوحه آگاه بود، گفت طرح پیشنهادی طالبان برای کاهش 

توقف  شامل  و  شده  تطبیق  بزرگ  شهرهای  در  خشونت 

حمات بزرگ می شود. آن دیپلامت به دلیل این که اجازه ی 

با رسانه ها را نداشت، به رشط افشا نشدن نامش  صحبت 

گفت که آن طرح پیشنهادی، شامل احتامل توقف حمات 

مذاکره کنندگان  که  افزود  و  می شود  نیز  شاهراه ها  در 

امریکایی تاش می کنند خشونت ها علیه متامی نیروهای 

دولتی افغانستان، ناتو و امریکایی را کاهش دهند.

به محض این که گفت وگوهای رسمی صلح دوباره آغاز 

نوشن  به  دوباره  طالبان  و  امریکا  مذاکره کنندگان  شود، 

پیش نویس توافق نامه ی صلح خواهند پرداخت. پیش نویس 

توافق نامه ی ماه سپتامر ممکن بود منجر به خروج هزاران 

رسباز امریکایی از افغانستان شود و در عوض، طالبان تعهد 

مرز  از  خارج  می خواهند  که  تروریست هایی  به  می کردند 

افغانستان دست به حمات بزنند، پناه ندهند.

کاندید  را  خودش  ترامپ  که  این  از  پیش  سال  چند 

نظامی  حضور  پایان  خواستار  کند،  ریاست جمهوری 

پایه ی اطاعات  بر  بود.  افغانستان شده  ایاالت متحده در 

 15.000 از  اکنون  کابل،  در  امریکا  نظامی  فرماندهی 

رسباز   13.000 به  نزدیک   ،2018 سال  اواخر  در  رسباز 

دارند. حضور  افغانستان  در  امریکایی 

در اوایل این ماه ]میادی[، زمانی که موتر امریکایی ها 

با یک مبب کنارجاده ای برخورد کرد و  در حال عبور بود، 

امریکایی در آن کشته شدند. ذبیح الله مجاهد،  دو رسباز 

سخن گوی طالبان، آن حمله را در توییر جار زد و گفت که 

آن انفجار موتر را متاشی کرد و منجر به قتل »اشغال گران« 

شد.

طرح کاهش خشونت های طالبان به دست مذاکره کنندگان 
امریکایی رسیده است
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نویسنده: سوسانا جورج و حق نواز خان – واشنگنت پست

چندین ماه از توقف گفت وگوهای صلح میان ایاالت 

به دلیل  متحده و طالبان می گذشت. گفت وگوها 

بود  متوقف شده  ترامپ  از رییس جمهور  توییتی 

تا هر دو طرف  ماه تالش کرد  و خلیل زاد چندین 

ماه  به میز مذاکره بکشاند. مذاکرات در  را دوباره 

دسامرب از رس گرفته شد؛ اما چند روز پس از حمله ی 

طالبان بر پای گاه هوایی مستحکم بگرام در شامل 

کابل که ایاالت متحده از آن استفاده می کند، متوقف 

شد. سهیل شاهین، سخن گوی طالبان، روز جمعه 

گفت که این دور از گفت وگوهای غیررسمی »مفید« 

بوده و انتظار می رود تا »چند روز دیگر« نیز ادامه 

یابد. او در توییتی نوشت: »روی امضای توافق نامه 

که  نیست  مشخص  کردیم«  بحث  آن  مراسم  و 

به  او  می کند.  اشاره  توافق نامه ای  به چه  شاهین 

درخواست ها برای نظر ]در این مورد[ پاسخ نداد.


