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ماه هــای  کــه  حالــی  در   – افغانســتان  هــرات، 

خشــک رفتــه رفتــه بــه ســال های گــرم و ســوزانی بــدل 

می شــد، فاطمــه شــاهد پژمــرده شــدن کشــت هایش 

و مــردن گاوش از تشــنگی بــود. گرســنگی تبدیــل بــه 

ــواده ی  ــل، خان ــاه قب ــژده م ــود و ه ــده ب ــدی ش ناامی

کشــاورزش از مــرد ثروت منــدی خواهــش کــرد بــه 

آن هــا پــول قــرض دهــد تــا بدتریــن خشک ســالِی در 

ــد.  ــن دهــه ی گذشــته ی افغانســتان را بگذرانن چندی

ــر )معــادل  ــه ارزش 1.250 دال ــرد پذیرفــت و ب آن م

ــا... ــه آن ه ــی( ب 97.000 افغان

اقتصــادی  قــدرت  اروپایــی،  اتحادیــه ی  امــروزه 

و سیاســی مهمــی در جهــان بــه شــار می آیــد؛ 

ــه دســت آمــد؟ کشــورهای  ــه ب امــا ایــن قــدرت چگون

اروپایــی در 80 و 100 ســال پیــش، دو جنــگ بــزرگ 

ــا  ــن نزاع ه ــت ای ــد. عل ــه کردن ــوز را تجرب و خامنان س

ــن  ــرد، از ای ــور می ک ــوری تص ــر کش ــه ه ــود ک ــن ب ای

طریــق می توانــد منافــع و قــدرت بیشــری بــه دســت 

بیــاورد. البتــه گاهــی هــم یــک حــزب و نحلــه ی 

ــود،  ــور خ ــد کش ــه می توان ــرد ک ــور می ک ــری تص فک

قــاره ی اروپــا و حتــا جهــان را بــه ســعادت برســاند؛ امــا 

ــا... ــل توهم ه ــن قبی ــه ی ای نتیج

دور  مکتــب  از  کــه  اســت  ایــن  مــن  »عهــد 

ــا  ــی زیب ــک زندگ ــرای ی ــود را ب ــای خ ــوم. رؤی منی ش

ــی  ــحر آمدن ــه س ــم ک ــاور داری ــم. ب ــوش منی کن فرام

اســت. شــا نیــز تازیانــه را بــر زمیــن بگذاریــد و 

اجــازه دهیــد مــا درس بخوانیــم. صنــف را از شــعر و 

ترانــه پــر کنیــم و بخندیــم.«

حالــی  در  ده ســاله  رعنــای  را  حرف هــا  ایــن 

می گویــد کــه هنــوز در بســیاری از نقــاط جغرافیایــی 

کــه او زندگــی مــی کنــد، دخــران از حــق تحصیــل 

ــک... ــرای ی ــاید ب ــد و ش ــروم ان مح

 تــداوم جنــگ در افغانســتان بــه یــک امــر معمــول 

ــح  ــه صل ــن ب ــت یاف ــده و دس ــل ش ــان تبدی در جه

بــرای مــردم بــه یــک امــر »اســتثنایی«. رؤیــای مــردم 

افغانســتان بــا صلــح گــره خــورده  اســت و گاهــی 

ــح در  ــه صل ــد ک ــر می کنن ــی، فک ــوالت توهم ــا تح ب

ــد. در حــال حــارض،  همیــن نزدیکی هــا پرســه می زن

هیچ گونــه آدرس واحــدی چــه در داخــل و چــه در 

بیــرون از افغانســتان بــرای صلــح وجــود نــدارد و ایــن 

امــر باعــث شــده اســت کــه بازی گــران خارجــی، بــا 

ضخیم ســازی الیه هــای جنــگ در افغانســتان، رونــد 

صلــح را بــه مســیرهای مبهــم...

مذاکره کنندگان قطر منایندگان پاکستان اند؛ 
نه مناینده ی طالبان افغانستان

رضورت همبستگی 
در خاورمیانه

من از طالبان بدگویی منی کنم؛ 
اما دوست دارم بدانم چرا 

انسان ها طالب می شوند

تغییرات اقلیمی در افغانستان، 
چشم اندازهای آینده برای صلح 

را پیچیده می کند

امریکا مقدمات خروج 
آبرومندانه را می سنجد

2

4

3

2

5

3

6

دیدگاه قبیله ای طالبان 
به زنان

رسانه ها: حکومت اطالعات 
منی دهد

این جــا کابــل اســت. یــک کیــک تولــد روی میــز، 

دخــری آن  طــرف میــز چشــم هایش را می بنــدد و در کنــار 

دوســتانی کــه حضــورش را گرامــی داشــته انــد، شــمع ها را 

ــاش  ــدازد؛ او، ت ــه مرســل می ان ــد. نگاهــی ب ــوت می کن ف

کــرده تــا ایــن دورهمــی شــکل بگیــرد و بــرای لحظه هایــی 

خــود شــان را از جریــان عــادی زندگــی جــدا کننــد. 

حملــه ی  نتیجــه ی  در  خانــواده  هــزاران  غزنــی،  در 

مالســتان... و  جاغــوری  بــه  طالبــان 

ــد  ــد می کنن ــار، تأیی ــت تخ ــی در والی ــؤوالن محل مس

ــه  ــت، ب ــن والی ــجد ای ــتای آب مس ــک زن، در روس ــه ی ک

بــه  شــوهرش  خانــواده ی  توســط  بی رحانــه  گونــه ی 

ــت. ــیده اس ــل رس قت

جــواد هجــری، ســخن گوی والــی تخــار، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل می گویــد...

ویژه ی صلح

وزیــر امــور مهاجریــن و عودت کننــدگان، می گویــد 

ــر خــط  کــه بیــش از 17 میلیــون نفــر در افغانســتان، زی

فقــر قــرار دارنــد.

 15( سه شــنبه  روز  بلخــی،  عاملــی  سیدحســین 

دلــو( در یــک نشســت خــری گفــت کــه وزارت امــور 

رســیدگی... تــوان  تنهــا  مهاجریــن، 

ــر، اعــام کــرده اســت  ــوق ب کمیســیون مســتقل حق

کــه تلفــات غیــر نظامیــان در جریــان ســال 2019 میادی 

در افغانســتان 7.23 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

طــی  دلــو(   15( سه شــنبه  روز  کمیســیون،  ایــن 

مراســمی گــزارش ســاالنه اش در مــورد تلفــات غیرنظامیان 

ــه ... ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــر ک را منت

قتل بی رحامنه ی یک زن در تخار 
توسط خانواده ی شوهرش

بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان 
زیر خط فقر اند

کاهش 7.23درصدی تلفات غیرنظامیان 
در افغانستان

صلحی می خواهم که در آن فوتبال دخرتان جرم نباشد
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قانــون حــق دسرســی بــه اطاعــات 

ســوی  از  میــادی   2014 ســال  در  کــه 

رییس جمهــور غنــی، توشــیح شــد، متامــی 

نهادهــای دولتــی را مکلــف می کنــد کــه 

ــرار  ــانه ها ق ــار رس ــات الزم را در اختی اطاع

بدهنــد. ایــن قانــون در واقــع مدافــع آزادی 

بیــان، در افغانســتان اســت و احــکام رصیــح دارد کــه بایــد متــام 

ادارات دولتــی افغانســتان بــه رســانه ها از چگونگــی کارکــرد 

ــد. ــخ بدهن ــان پاس ش

ــه  ــوارد ب ــر م ــد دیگ ــتان، مانن ــی افغانس ــای دولت ــا نهاده ام

از نهادهــا  نیــز اهمیــت منی دهنــد و بســیاری  ایــن قانــون 

و  رســانه ها  متــاس  بــه  نیســتند  حــارض  حتــا  کــه  هســتند 

بدهنــد.  پاســخ  خرنــگاران 

محدودیــت در قســمت ارائــه ی اطاعــات از ســوی دولــت 

ــاری  ــه ش ــت ک ــده اس ــبب ش ــانه ها، س ــرای رس ــتان ب افغانس

گســرده ای از مســؤوالن رســانه ها، روز گذشــته در کابــل دســت 

بــه اعــراض بزننــد و بــا نــر یــک نامــه ی اعراضــی، خواســتار 

ــوند.  ــوص ش ــن خص ــی در ای ــه ی جهان ــت و جامع ــه حکوم توج

در ایــن نامــه کــه از ســوی 30 رســانه بــه شــمول روزنامــه ی 

ــه امضــا رســیده، آمــده اســت کــه افغانســتان در  صبــح کابــل ب

ــر  ــال های اخی ــان س ــات در جری ــه اطاع ــی ب ــتای دسرس راس

ــت. ــده اس ــرد ش ــار عقب گ دچ

در  صوتــی  و  تصویــری  چاپــی،  رســانه های  مســؤوالن 

ــن کــه افغانســتان یکــی از  ــا وجــود ای ــد: »ب ــه ان ــه گفت ــن نام ای

اســت،  جهــان  در  خرنــگاران  بــرای  کشــورها  مرگ بارتریــن 

رســانه های افغانســتان آزادتریــن رســانه ها در منطقــه بــوده 

 انــد؛ امــا بی تفاوتی هــای اخیــر و چالش هــای فــراراه دسرســی 

ــد.« ــه می کن ــر مواج ــا خط ــت آورد را ب ــن دس ــات، ای ــه اطاع ب

در ایــن نامــه ی اعراضــی هم چنــان آمــده اســت کــه دولــت 

ــت  ــات و حای ــه اطاع ــی ب ــق دسرس ــون ح ــا قان ــتان ب افغانس

ــر  ــور در تصوی ــه دارد و سانس ــورد دوگان ــانه های آزاد، برخ از رس

ــان  ــه حامی ــتان ب ــت افغانس ــه حکوم ــمی ک ــده از مراس پخش ش

ائتــاف جهانــی حایــت از آزادی رســانه ها پیوســت، تازه تریــن 

منونــه ی ایــن برخــورد اســت. 

ــی  ــه نهادهای ــتان متوج ــانه های افغانس ــراض رس ــر اع بیش

چــون، دادگاه عالــی، دادســتانی کل، امنیــت ملــی، اداره ی 

ــه، وزارت  ــت جمهوری، وزارت خارج ــر ریاس ــی، دف ــدارکات مل ت

وزارت  و  داخلــه  وزارت  دفــاع،  وزارت  مرکــزی،  بانــک  مالیــه، 

صحــت می باشــد کــه از ایــن نهادهــا بــه عنوان»بســته ترین 

ــت. ــده اس ــاد ش ــا« ی نهاده

ــور  ــت جمهوری در ام ــد ریاس ــاور ارش ــر، مش ــد عم ــا وحی ام

ــی  ــه ی اعراض ــه نام ــش ب ــراتژیک، در واکن ــه و اس ــط عام رواب

ــک  ــد ی ــت، بای ــود داش ــکلی وج ــر مش ــد: »اگ ــانه ها می گوی رس

بحــث می شــد پیــش از ایــن کــه نامــه منتــر کننــد. حارضیــم 

ــت  ــا غفل ــانه ها ب ــه رس ــی ک ــم و در جای ــانه ها بروی ــام رس ــه مت ب

و عــدم تریــک معلومــات برخــورده انــد، صحبــت کنیــم و 

ــا حــل شــود.« ــا مشــکل م ــم ت راه کارهــای ایجــاد کنی

ــا بیــان ایــن مطلــب کــه ارگ ریاســت جمهوری  آقــای عمــر ب

ــه هــزاران مــورد درخواســتی خرنــگاران پاســخ داده  ــا حــال ب ت

اســت، تأکیــد کــرد، رســانه هایی کــه در نامــه ی اعراضــی امضــا 

کــرده انــد، بایــد وضاحــت بدهنــد کــه در کــدام مقطــع زمانــی 

و از ســوی کــدام اداره، بــه آنــان اطاعــات ارائــه نشــده اســت.

بــه گفتــه ی او: »از میــان 30 رســانه ای کــه پــای نامــه ی 

ــاید  ــد و ش ــی ان ــانه ی محل ــد، 7 رس ــرده ان ــا ک ــی امض اعراض

ــن  ــه در ای ــد ک ــداده باش ــات ن ــا معلوم ــه آن ه ــی ب ادارات محل

زمینــه تــاش می کنیــم کــه مشــکل حــل شــود؛ 9 رســانه ی 

دیگــر نیــز بــا افــراد و احــزاب سیاســی در ارتبــاط انــد و مســتقل 

نیســتند؛ امــا روی هــم رفتــه حارضیــم بــا آن هــا بشــینیم و 

ــم.« ــل کنی ــان را ح ــکل ش مش

بــر اســاس بندهــای اول، دوم و ســوم مــاده ی ششــم قانــون 

کــه  انــد  مکلــف  :»اداره هــا  اطاعــات،  بــه  حــق دسرســی 

اطاعــات تقاضــا شــده را بــه متقاضــی حداکــر در جریــان 10 

روز کاری از تاریــخ تســلیمی فــورم تقاضــای اطاعــات ارائــه 

کننــد. در صــورت موجودیــت دالیــل موجــه، ایــن مــدت تــا 

ــف  ــا مکل ــد. اداراه ه ــده می توان ــد ش ــر متدی ــه روز کاری دیگ س

ــال  ــر در خ ــانه ها حداک ــه رس ــده را ب ــات تقاضاش ــد اطاع ان

ــه  ــات ارائ ــای اطاع ــورم تقاض ــید ف ــخ رس ــه روز کاری از تاری س

کننــد. اداره هــا مکلــف انـــد، اطاعـــات تقاضاشــده را کــه بــرای 

ــخص رضوری  ــا آزادی ش ــان ی ــظ ج ــخاص و حف ــت اش مصؤونی

ــال مــدت یک شــبانه روز از  ــر در خـ ــد اکثـ ــود، ح ــته ش پنداش

تـــاریخ رســـید فـــورم تقاضــــای اطاعـــات، ارائـــه کنند.«

ایــن درحالــی اســت کــه شــاری از اداره هــای دولتــی حتــا 

ماه هــا بــه درخواســت  رســانه ها و خرنــگاران پاســخ نــداده انــد. 

الیــاس نواندیــش، دبیــر خــر و گزارش گــر روزنامــه ی اطاعــات 

ــر خــاف شــعارهایی کــه حکومــت و اداره هــای  روز می گویــد، ب

دولتــی در قســمت حــق دسرســی بــه اطاعــات رس داده انــد، 

در عمــل هیچ گاهــی چنیــن نبــوده اســت. 

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــو( ب ــنبه )15دل ــش روز سه ش ــای نواندی آق

کابــل گفــت: »بــه عنــوان خرنــگار، بــا مشــکات زیــادی در ایــن 

بخــش مواجــه بــودم؛ بــه ویــژه در قســمت گزارش هــای حســاس. 

بارهــا شــده کــه مــا بــرای گرفــن معلومــات بــه اداره هــا، مراجعــه 

ــه  ــا ب ــر، در بســیاری مــوارد حت ــد خی ــم؛ معلومــات کــه ندادن کردی

متاس هــای مــا هــم جــواب نــداده انــد. بــه گونــه ی مثــال: مــا در 

مــاه ســنبله، از وزارت دفــاع ملــی تقاضــای معلومــات کردیــم؛ امــا تا 

حــال معلومــات حاصــل نکردیــم. ســره محکمــه هــم همین طــور.«

از ســویی هم علی شــیر شــهیر، خرنــگار روزنامــه ی صبــح 

کابــل، چندیــن مــاه اســت کــه بــرای یــک سلســله  گزارش  هــای 

تحقیقــی از پنــج وزارت و نهــاد دولتــی درخواســت معلومات داده 

ــون  ــا از قان ــادی از وزارت خانه ه ــار زی ــد: »ش ــت. او می گوی اس

حــق دسرســی بــه اطــاع خــر ندارنــد. بــر اســاس فقــره ی )2( 

مــاده ی ششــم قانــون حــق دسرســی بــه اطاعــات، هــر اداره ای 

مکلــف اســت در مــدت ســه روز بــه رســانه ها پاســخ بدهــد؛ 

ــت،  ــز وزارت صح ــه ج ــم. ب ــورم پرکردی ــج وزارت ف ــا در پن ــا م ام

دیگــر هیــج وزارتــی معلومــات نــداده اســت؛ مثــا یکــی، اداره ی 

ســره محکمــه اســت کــه بــرای مــا می گویــد هیــچ قــراردادی بــا 

کمیســیون حــق دسرســی بــه اطاعــات نداریــم. ایــن اداره هــا 

ــد.« ــون می دانن ــر از قان ــود را باالت خ

ارگ  شــمول  بــه  دولتــی  نهادهــای  چــرا  کــه  ایــن 

ریاســت جمهوری نتوانســته انــد، قانــون دسرســی بــه اطاعــات 

را در عمــل پیــاده کننــد، مجیــب خلوتگــر، رییــس اجرایــی نهــاد 

نــی می گویــد کــه حکومــت در جریــان ســال های گذشــته، 

ناکامی هــای فروانــی داشــته اســت و در هیــچ راســتا موفقیتــی 

ــد،  ــاش می کن ــت ت ــر حکوم ــن خاط ــه همی ــت. ب ــته اس نداش

ایــن گونــه ناکامی هــای خــود را بپوشــاند. 

بــرای  محکــم  اراده ی  »یــک  می گویــد:  خلوتگــر  آقــای 

وجــود  حکومــت  بــاالی  ســطوح  در  قانــون  کــردن  تطبیــق 

حتــا  مــوارد  برخــی  در  را  اطاعــات  بــه  دسرســی  نــدارد. 

بســیاری  مثــال در  بــه طــور  رییس جمهــور قطــع می کنــد؛ 

مــوارد کــه از رییس جمهــور در مــورد ســفرش پرســیده می شــود، 

ــن جــا اســت کــه حــق  ــگار خامــوش ســاخته می شــود. ای خرن

دسرســی بــه اطاعــات نادیــده گرفتــه می شــود. موضــوع عــدم 

ــور،  ــوی رییس جمه ــات از س ــه اطاع ــی ب ــق دسرس ــت ح رعای

ــه  ــدارد ک ــود ن ــتقل وج ــاد مس ــک نه ــه ی ــن ک ــه ای ــردد ب برمی گ

ــن مــورد بســازد.« ــه پاســخ دهی در ای ــف ب رییس جمهــور را مکل

 نبــود ســاختار درســت بــرای حــق دسرســی بــه اطاعــات و 

فرهنــگ دسرســی بــه اطاعــات، از دیگــر عواملــی اســت کــه بــه 

بــاور آقــای خلوتگــر ســبب شــده، قانــون دسرســی بــه اطاعــات 

بــه گونــه ی آن چنانــی رعایــت نشــود. او می گویــد کــه متــام 

ــرای پاســخ دهی  اداره هــای دولتــی بایــد یــک دفــر مشــخص ب

داشــته باشــند؛ امــا چنیــن دفاتــری در بســیاری از اداره هــا 

وجــود نــدارد. 

کمیســیون حــق دسرتســی بــه اطالعــات چقــدر کارســاز 

بــوده اســت؟

فرمــان  بــه اطاعــات، طــی  کمیســیون حــق دسرســی 

ریاســت جمهوری در )9 جــدی( 1397 بــا پنــج عضــو آغــاز 

بــه کار کــرد. هــدف از ایجــاد ایــن کمیســیون، تأمیــن حــق 

از  اطاعــات  بــه  حکمــی  و  حقیقــی  اشــخاص  دسرســی 

اداره هــای دولتــی، حصــول اطمینــان از شــفافیت، تقویــت 

حکومــت داری،  در  مــردم  مشــارکت  اطاع رســانی،  فرهنــگ 

ــاد اداری،  ــه فس ــارزه علی ــا، مب ــراآت اداره ه ــاب دهی از اج حس

ــا در  ــر ب ــوق ب ــی حق ــه ی جهان ــم اعامی ــاده ی نزده ــت م رعای

نظــر داشــت مــاده ی ســوم قانــون اساســی افغانســتان و تنظیــم 

ــت.  ــده اس ــه ش ــات گفت ــه ی اطاع ــا و ارائ ــرز تقاض ط

هرچنــد ایــن کمیســیون یــک نهــاد نوپــا اســت و انتظــار 

ــن  ــال، عین الدی ــن ح ــا ای ــا ب ــت؛ ام ــوان داش ــادی از آن منی ت زی

بهــادری، رییــس کمیســیون دسرســی بــه اطاعــات بــه روزنامه ی 

صبــح کابــل می گویــد کــه ایــن کمیســیون در جریــان یــک ســال 

گذشــته توانســته اســت، فرهنگ دسرســی بــه اطاعــات را بهبود 

ــال  ــک س ــان ی ــا در جری ــد: »م ــادری می گوی ــای به ــد. آق بخش

ــات  ــایت ها، معلوم ــت، وبس ــتیم. نخس ــی داش ــته دو بررس گذش

خــود را بیشــر ســاخته انــد. شــاخص دیگــه ایــن اســت کــه 

میــزان تقاضاهــا بیشــر شــده اســت. در گذشــته ســاالنه 15 

ــزان  ــیون می ــا کمیس ــود؛ ام ــا از ادارات ب ــا تقاض ــکایت ی ــورد ش م

ــر  ــکایت ها بیش ــزان ش ــاخص دوم، می ــرد. ش ــر ک ــا را بیش تقاض

ــود؛  ــورد ب ــار م ــا چه ــه ی ــته، س ــال های گذش ــت. در س ــده اس ش

امــا امســال تــا 50 شــکایت رســیده اســت. ایــن کمیســیون تــاش 

کــرده اســت کــه میــزان محرمیــت را از بیــن بــرد.«

در  اطاعــات  بــه  دسرســی  حــق  کمیســیون  رییــس 

ــأله ی  ــد، مس ــانه ها می گوی ــؤوالن رس ــراض مس ــه اع ــش ب واکن

ــرح  ــا مط ــوی آن ه ــه از س ــات ک ــه اطاع ــی ب ــرد دسرس عقب گ

شــده، غیرعادالنــه اســت. هرچنــد او تأییــد می کنــد کــه در 

ــانی  ــمت اطاع رس ــت در قس ــخن گویان حکوم ــوارد س ــی م برخ

ــد.   ــرده ان ــی ک کوتاه

ــفه ی  ــه فلس ــد ک ــر می گوی ــب خلوتگ ــال، مجی ــن ح در همی

ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــات ای ــه اطاع ــی ب ــیون دسرس ــاد کمیس ایج

هرگونــه شــکایت  رســیدگی کنــد. آقــای خلوتگــر تأکیــد می  کنــد: 

»ایــن کــه کمیســیون حــق دسرســی بــه اطاعــات پلــی میــان 

ــاد واضــح نبــوده؛ امــا  ــا حــال زی حکومــت و رســانه ها داشــته، ت

امیدواریــم کــه در آینــده  کارهایــی در ایــن مــورد انجــام شــود.«

ایــن همــه در حالــی اســت کــه همیــن اکنــون بیــش از 

ــه ی  ــه گون ــگ ب ــات و فرهن ــانه  در وزارت اطاع ــزار رس ــار ه چه

ــا  ــانه ه ــن رس ــی ای ــد متام ــد؛ هرچن ــر ان ــت و راجس ــمی ثب رس

ــه  ــد ک ــی ان ــانه ها مدع ــن رس ــیاری از ای ــند. بس ــال منی باش فع

نهادهــای دولتــی در عمــل هیــچ تعهــدی بــه حــق دسرســی بــه 

ــد.  ــات ندارن اطاع
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از چنــد ســال بــه ایــن ســو، هم زمــان بــا انتقــال جنــگ 

ــز  ــان نی ــه زن ــه شــال کشــور، خشــونت ها علی ــوب ب از جن

شــال  اســت.  یافتــه  افزایــش  شــال  والیت هــای  در 

افغانســتان کــه بیشــر ترکیــب قومــی تاجیــک و اوزبیــک 

ــدن  ــان و آم ــا شکســت طالب را در خــود جــا داده اســت، ب

نظــام جدیــد، از امن تریــن نقــاط افغانســتان بــه شــار 

می رفــت؛ امــا یــک دهــه پــس از حضــور نظامــی جهــان در 

افغانســتان در مبــارزه علیــه تروریســم، جنگــی کــه دوبــاره 

ــتان را  ــد افغانس ــام جدی ــا نظ ــود ت ــته ب ــوب برخواس از جن

بــا همــکاران بین املللــی اش زمین گیــر کنــد، بــه طــور 

و  بــه شــال کشــور ســوق داده شــد  ســازمان یافته ای 

چنــد ســال بعــد، تقریبــا در متــام روســتاهای شــال، پــای 

ــاز کــرد. ــان را ب طالب

برخــی کــه در شــهرها زندگــی می کننــد و رابطــه ی 

ــن تصــور  ــر ای ــد، ب ــا روســتاهای شــال ندارن مســتقیمی ب

ــی  ــرزی و داخل ــان بیرون م ــان شــال، طالب ــد کــه طالب ان

پاکســتان  و  افغانســتان  مشــرک  مــرز  از  کــه  اســتند 

ادامــه  کشــور  شــال  در  را  جهــاد  تــا  انــد  برخواســته 

ــد،  ــت می کنن ــال فعالی ــه در ش ــی ک ــا طالبان ــد؛ ام دهن

نیروهــای  آن هــا  نیســتند؛  جنوبــی  یــا  بیرون مــرزی 

ــاله ای  ــای چندس ــر فعالیت ه ــر اث ــه ب ــتند ک ــی ای اس بوم

کــه از جنــوب آغــاز شــد، بــه صفــوف طالبــان پیوســته انــد 

و ماننــد طالبــان بیرون مــرزی، تشــنه ی خــون مــردم شــان 

اســتند.

ــزی  ــدرت مرک ــل دوری از ق ــه دلی ــتان ب ــال افغانس ش

ــاهد  ــر ش ــتان کم ت ــاب افغانس ــال های انق ــی س ــل، ط کاب

جنــگ و ویرانــی بــود؛ امــا بــا ورود طالبــان و رســیدن آنــان 

بــه مخالفــت فکــری  بــه والیت هــای شــالی، نســبت 

ــان  ــا طالب ــتان ب ــی از افغانس ــن بخش ــه ای ــی ای ک و اتنیک

خامنان ســوز  جنگ هــای  مرکــز  بــه  شــال  داشــتند، 

ــا دیگــر والیت هــای  ــان از مــزار رشوع ت ــل شــد. طالب تبدی

شــالی، بیشــرین آدم را کشــتند و بیشــرین تلفــات را 

ــد. دیدن

چنــد ســال پــس از شکســت طالبــان، شــیوع دوبــاره ی 

ــرده ی  ــای گس ــر فعالیت ه ــال، بیان گ ــروه در ش ــن گ ای

ایــن گــروه در متــام نقــاط افغانســتان بــود کــه شــال 

ــن گــروه  ــار ای ــن ب نقطــه ی مترکــز آن را نشــان مــی داد. ای

ــا وارد روســتاهای شــال شــود و  ــود ت ــاره برخواســته ب دوب

حساســیت اتنیکــی »قومــی« شــال مقابــل طالبــان را کــم 

ــتاهای  ــن روس ــان از دورافتاده تری ــری طالب ــد. رسبازگی کن

شــال رشوع شــد و هــر روســتایی را یکــی پــی دیگــر، پــس 

از درگیــری  یــا توافــق بــه دســت آوردنــد.

نیروهــای  بــاال کردنــد،  بــار رس  ایــن  کــه  طالبانــی 

ــا شست وشــوی مغــزی توســط  ــد کــه ب بومــی شــال بودن

ــدند.  ــرد ش ــدان ن ــان، وارد می ــان طالب ــا و مبلغ مناینده ه

ایــن نیروهــا بــه دلیــل وابســتگی های قومــی و زبانــی، 

بیشــر از طالبانــی پاکســتانی یــا طالبانــی کــه از مناطــق 

جنــوب عــازم شــال شــده بودنــد، تأثیرگــذار بودنــد و 

ــتند. ــدن داش ــرای جنگی ــازه ای ب ــس ت نف

پــس از 18 ســال، اکنــون شــال افغانســتان از مناطــق 

ــای  ــار جنگ ه ــه در کن ــت ک ــده اس ــن ش ــدت ناام ــه ش ب

مســلحانه، سنگســار، اعــدام و محاکمه هــای صحرایــی 

طالبــان نیــز در آن افزایــش یافتــه اســت. شــیوع خشــونت 

ــتی  ــای تروریس ــان و گروه ه ــروه طالب ــط گ ــال توس در ش

دیگــری کــه در ایــن بخشــی از افغانســتان فعالیــت دارنــد، 

خشــونت را بــه امــری ســاده و همه پذیــر تبدیــل کــرده 

اســت کــه طــی چنــد ســال اخیــر، بلندتریــن آمــار خشــونت 

ــره  ــتان مخاب ــال رشق افغانس ــال و ش ــان، از ش ــه زن علی

می شــود.

ــان در زندگــی  ــری معمــول، چن ــه ام ــل خشــونت ب تبدی

ــود را  ــی خ ــر کس ــه ه ــت ک ــاده اس ــا افت ــال ج ــردم ش م

ــتباهی از  ــدن اش ــی دی ــد و در صورت ــل می دان ــم بالفع حاک

ــر  ــواده، ب ــان خان ــوص زن ــه خص ــواده ب ــای خان ــوی اعض س

ــی  ــد؛ مجازات ــازات آن را می ده ــه و مج ــق محاکم ــود ح خ

کــه از عمل کردهــا و فیصله هــای طالبــان جــواز گرفتــه 

اســت. شــاید یکــی از دالیــل افزایــش خشــونت علیــه زنــان 

در شــال کشــور را، بتــوان دسرســی نهادهــا حقــوق بری 

ــای  ــر بخش ه ــه دیگ ــبت ب ــونت نس ــای خش ــت قضای در ثب

ــه  ــت ک ــن اس ــلم ای ــت مس ــا واقعی ــت؛ ام ــتان دانس افغانس

روزانــه ده هــا نفــر در جنــگ شــال کشــته می شــوند و ایــن 

خشــونت ، تضمینــی شــده اســت بــر خشــونت هایی کــه 

ــد. ــال می کنن ــان اع ــه زن ــواده علی ــردان خان م

در تازه تریــن مــورد، دوشنبه شــب )14 دلــو(، زنــی را در 

تخــار، خانــواده ی شــوهرش پــس از لت وکــوب بی رحانــه، 

میخ هــای چوبــی را در رحــم آن کوفتــه انــد کــه بــه گفتــه ی 

داکــران در شــفاخانه ی والیتــی تخــار، روده هــای ایــن 

ــس از  ــن زن، پ ــت. ای ــده اس ــع ش ــمت قط ــد قس زن از چن

ــت.  ــان داده اس ــار ج ــی تخ ــفاخانه ی والیت ــال در ش انتق

ــت گیری دو  ــار، از دس ــی در تخ ــای امنیت ــد نیروه ــر چن ه

ــا  ــد؛ ام ــر داده ان ــه خ ــل بی رحان ــن قت ــام ای ــه اته ــن ب ت

خشــونتی کــه در شــال جریــان دارد، آخریــن قربانــی ای 

در  خشــونت ها  شــدت  می گیــرد.  زنــان  از  کــه  نیســت 

در  چندپارچگــی   بتــوان  شــاید  را  افغانســتان  شــال 

بــه  کــدام  هــر  کــه  دانســت  تروریســتی   فعالیت هــای 

ــد  ــی می کن ــن تری خودمنای ــکل خش ــه ش ــود، ب ــه ی خ نوب

ــد. ــان بده ــری نش ــدان بیش ــش و دن ــد نی ــا بتوان ت

سازماندهی جنگ 
در شمال و افزایش 

خشونت ها علیه زنان

امر  یک  به  افغانستان  در  جنگ  تداوم   

معمول در جهان تبدیل شده و دست یافن 

به صلح برای مردم به یک امر »استثنایی«. 

خورده  گره  صلح  با  افغانستان  مردم  رؤیای 

فکر  توهمی،  تحوالت  با  گاهی  و   است 

می کنند که صلح در همین نزدیکی ها پرسه 

می زند. در حال حارض، هیچ گونه آدرس واحدی چه در داخل و 

چه در بیرون از افغانستان برای صلح وجود ندارد و این امر باعث 

شده است که بازی گران خارجی، با ضخیم سازی الیه های جنگ 

و پیچیده سوق  به مسیرهای مبهم  را  افغانستان، روند صلح  در 

بیرون  از قطر رس  ناشناخته است؛ گاهی   دهند؛ مسیرهایی  که 

اوزبیکستان. از  پاکستان و گاهی هم  از  می کند، گاهی 

جنگ  و  صلح  عامل  عمده ترین  که  امریکا  متحده ی  ایاالت 

نام  به  جغرافیایی  از  این بار  می شود،  محسوب  افغانستان 

اوزبیکستان، صدای صلح سازی را بلند کرده است. مایک پمپئو، 

وزیر خارجه ی این کشور، در سفرش به تاشکند، گفته است که 

توافق صلح با طالبان نزدیک شده است. »قبا یک بار به توافق 

نزدیک تر شده بودیم. توافق نامه ای که هر دو جانب اجرا کنند؛ 

اما طالبان اراده یا ظرفیت یا هر دو را نداشتند تا کاهش خشونت 

کنند.« را عملی 

که  است  خواسته  طالبان  گروه  از  هم چنان  پمپئو،  مایک 

افغانستان  در  خشونت ها  کاهش  برای  را  خود   ظرفیت  و  اراده 

مذاکرات  تا  بردارند  امنیتی  تهدیدهای  از  دست  و  دهند  نشان 

بین االفغانی در فضای عاری از خشونت، برگزار شود. »امیدوارم 

خارجه ی  وزیر  نرسیده  ایم.«  هنوز  اگرچه  برسیم،  مرحله  این  به 

امریکا با مقام های اوزبیکستانی در خصوص تاش های تاشکند 

تردد  و  تجاری  منطقه ای،  همکاری های  افغانستان،  صلح  برای 

است. نیز گفت وگو کرده  این کشور  با  مرزی 

سفر وزیر خارجه ی امریکا به تاشکند و این  که اوضاع و تحوالت 

دادند،  قرار  خود  دوجانبه ی  نشست  آجندای  در  را  افغانستان 

نشان می دهد که تاشکند نیز یکی از بازی گران منطقه ای و در 

دادوستد  یک سو  از  تاشکند،  است.  مؤثر  افغانستان  صلح  روند 

افغانستان دارد که طی بیست سال گذشته، میزبان  با  تجارتی 

صدها بازرگان افغان است و از سوی دیگر، رابطه ی دولت محور 

طی  اوزبیکستان،  دیگر،  جانب  از  دارد.  افغانستان  حکومت  با 

دو سال اخیر، حداقل دوبار میزبان نشست هایی پیرامون صلح 

اوزبیکستان  به  نیز  طالبان  سیاسی  هیأت  و  بوده  افغانستان 

است. داشته  رفت وآمد 

میادی،  اگست سال 2018  ماه  در  هیأت سیاسی طالبان 

برای پنج روز به تاشکند رفتند و در دیدار با مقام های عالی رتبه ی 

دولت  کردند.  گفت وگو  افغانستان  صلح  پیرامون  کشور،  این 

اوزبیکستان طی بیست سال اخیر، به شدت سیاست های بسته 

در  اما  می کرد؛  دنبال  افغانستان  و  منطقه  تحوالت  قبال  در  را 

سال های اخیر دیده می شود که دیپلاسی فعال تری را نسبت به 

افغانستان اتخاذ کرده که دعوت از هیأت رسمی طالبان، رابطه ی 

نزدیک طالبان و این کشور را تأیید می کند. از جانب دیگر، دولت 

اوزبیکستان شناخت عمیقی از گروه طالبان دارد و رابطه ی این 

کشور با طالبان به دهه ی قبل از سال دو هزار برمی گردد. در سال 

1999 میادی، شاری از مقام های عالی رتبه ی اوزبیکستان به 

والیت کندهار رفتند و با ما محمدعمر، رهر گروه طالبان، دیدار 

داشتند؛ دیداری  که برای نخستین بار رابطه ی مستقیم تاشکند 

و طالبان را رقم زد.

مقدمات یک خروج آبرومندانه

جنگ افغانستان، هزینه های سنگین مالی و جانی را بر ایاالت 

اخیر، میلیاردها  این کشور طی 19سال  و  وارد  امریکا  متحده ی 

تروریسم  با  مبارزه  و  دولت سازی  منظور  به  افغانستان  در  دالر 

رسمایه گذاری کرد و هزاران رسباز خود را به کام مرگ فرستاد. طی 

بیست سال اخیر، سه رییس جمهور )جورج بوش، باراک اوباما و 

دونالدترامپ( پا به کاخ سفید گذاشتند و جنگ افغانستان را به 

این میان، ترامپ  اولویت کاری  شان قرار دادند که در  ظاهر در 

نسبت به دو رییس جمهور دیگر برای خروج از افغانستان قاطعیت 

آبرومندانه باشد و با رسنوشت سناریوی خروج  دارد؛ خروجی  که 

نیروهای شوروی سابق از افغانستان مواجه نشود.  

مقام های ایاالت متحده ی امریکا با انجام سفرهای منطقه ای 

دنبال  به  واشنگن  که  است  این  نشان گر  افغانستان،  پیرامون 

)امریکا(  کشور  این  و  است  افغانستان  از  آبرومندانه  خروج  یک 

می خواهد که با جلب همکاری  همسایه های افغانستان، مقدمات 

خروج را سنجش کند. 

محصول  افغانستان،  از  سابق  شوروی  نیروهای  خروج 

فشارهای نظامی و دیپلاتیکی هفت ساله ی سازمان ملل  متحد 

و قدرت های بزرگ جهانی بود و تداوم این فشارها سبب شد که 

حالی  که  در  شوند.  ژنو  سند  امضای  به  حارض  شوروی  رهران 

و سنگرهای  مواضع  در  اوایل سال 1988  در  نیروهای شوروی 

میخائیل  رشایط،  این  در  داشتند،  قرار  افغانستان  در  خود 

گورباچف، رهر شوروی، به قدرت رسید، او دقیقا زمانی به قدرت 

بن بست  یک  با  افغانستان  در  مسکو  نظامی  حضور  که   رسید 

سیاسی و نظامی روبه رو شده بود. گورباچف با امضای سند ژنو 

در 24 اپریل 1988، مسکو را از مخصمه ی افغانستان رها کرد و 

کرد. باز  افغانستان،  روزافزون  رضرهای  از  ناشی  را  گریز  راه 

دست  به  را  قدرت   1985 سال  جنوری  در  که  گورباچف 

گرفت، خود را به طور مستقیم به یک برنامه ی خروج زمان بندی 

شده متعهد می کرد. مسکو ارصار منی کرد که دولت وقت کابل 

امضا  شوروی  نیروهای  خروج  خصوص  در  را  سندی  تنهایی  به 

کند؛ بلکه، تأکید داشت که در امضای این سند، رشیک باشد. 

عمل  ابتکار  گورباچف  آن  که  از  پس  و  تحوالت  این  جریان  در 

»مرکز  رشایط  آن  در  گرفت،  دست  به  روسیه  در  را  دیپلاتیک 

حایت از راه حل سیاسی« در وزارت خارجه ی امریکا ایجاد شد 

و واشنگن از این طریق، قول داد که نقش یک ضامن را برای 

کند. ایفا  افغانستان  از  شوروی  خروج 

این سناریو هم اکنون پس از سی سال، بار دیگر با محوریت 

افغانستان تکرار شده است. فرمول، هان فرمول است  تحوالت 

فقط جای بازی گران عوض شده است. این  بار ایاالت متحده ی 

بر  مروط  اما  شود؛  خارج  افغانستان  از  می خواهد  امریکا 

ضانت های بین املللی. خروج امریکا از افغانستان فقط با امضای 

توافق نامه با طالبان رقم می خورد. توافق نامه ای که همسایه های 

افغانستان به ویژه اوزبیکستان و روسیه به آن اعتبار دهند. پیش 

خاک  شوروی،  که  بودند  باور  این  بر  همه  ژنو،  سند  امضای  از 

افغانستان را هرگز ترک نخواهد کرد و اکنون، همین  باورمندی در 

فضای موجود افغانستان نیز حاکم است که گویا، امریکا هرگز از 

افغانستان بیرون منی شود. در حالی  که امریکا مقدمات خروج را 

سنجیده و توافق نامه را نیز با طالبان نهایی ساخته؛ امضای این 

توافق به یک امر حتمی تبدیل شده است.

اوضاع افغانستان محور بحث مقام های واشنگتن- تاشکند؛ 
امریکا مقدمات خروج آبرومندانه را می سنجد

سیدمهدی حسینی

رسانه ها: حکومت اطالعات نمی دهد
وحیدعمر: پیش از نشر نامه باید در این مورد بحث می شد

عبدالرازق اختیاربیگ
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از  کــه  اســت  ایــن  مــن  »عهــد 

ــود  ــای خ ــوم. رؤی ــب دور منی ش مکت

ــوش  ــا فرام ــی زیب ــک زندگ ــرای ی را ب

ســحر  کــه  داریــم  بــاور  منی کنــم. 

آمدنــی اســت. شــا نیــز تازیانــه را 

ــم.  ــا درس بخوانی ــد م ــازه دهی ــد و اج ــن بگذاری ــر زمی ب

صنــف را از شــعر و ترانــه پــر کنیــم و بخندیــم.«

ایــن حرف هــا را رعنــای ده ســاله در حالــی می گویــد 

کــه هنــوز در بســیاری از نقــاط جغرافیایــی کــه او زندگی 

مــی کنــد، دخــران از حــق تحصیــل محــروم انــد و 

شــاید بــرای یــک عمــر زندگــی شــان برنامــه ای ندارنــد. 

او صنــف چهــارم اســت و ایــن رؤیاهــا هم چنانــی کــه در 

ــار  ــادی سنگ س ــران زی ــیند، دخ ــار می نش ــه ب رسش ب

می شــوند، بــه قتــل می رســند و تــن بــه ازدواج هــای 

اجبــاری می دهنــد؛ امــا رعنــا و رؤیاهایــش ماننــد یــک 

چــراغ در دل تاریــک زندگــی ایــن روزهــای دخــران 

افغانســتان اســت.

ــادی  ــار زی ــاید ش ــر ش ــار و فق ــان دود، انتح در می

از مــردم ایــن کشــور رؤیــای شــان را فرامــوش کــرده 

باشــند. کــودکان نیــز مســتثنا نیســتند؛ امــا هنــوز هــم 

ــاش  ــان ت ــده ی ش ــردا و آین ــرای ف ــادی ب ــودکان زی ک

 . می کننــد

ــه  ــاش، یکــی هــم مدین ــن کــودکان پرت ــان ای در می

از  و  می رسایــد  ترانــه  ده ســاله،  مدینــه ی  اســت؛ 

یــاد  ترانه هایــش  در  آزادی  و  پروانه هــا  گنجشــک ها، 

. می کنــد

آزادی و  از  ترانه هــا دوســت دارم  او می گویــد: »در 

صلــح بگویــم. از فــردا و آینــده ی روشــن ســخن بگویــم.«

گرایش به فلسفه ی هستی

پاییــز  فصــل  در  درختــان  برگ هــای  از  نــه  »مــن 

فــراق  در  مــادر  گریــان  چشــان  از  نــه  می گویــم؛ 

فرزنــدش. نــه دوســت دارم رشرش بــاران را توصیــف 

بنویســم،  داســتان  بهــاری  گل هــای  از  نــه  و  کنــم 

نــه دوســت دارم قهرمــان بســازم و نــه از زجــه و نالــه 

ــت  ــر اس ــتی درگی ــا هس ــن ب ــن م ــد. ذه ــم می آی خوش

و می خواهــم مفاهیــم را بــه  جــای توصیــف از ریشــه 

ــه در  ــت ک ــان الله اس ــخن های احس ــن س ــم« ای بشناس

اســت. بــه چــاپ رســیده  از هفته نامه هــا  یکــی 

احســان الله صنــف نهــم مکتــب اســت؛ امــا در علــوم 

انســانی، کتــاب مطالعــه کــرده و حرف  هــای زیــادی بــه 

گفــن دارد.

او بــا ســن و ســال کمــی کــه دارد، بــا گرایــش فکــری 

خاصــی بــه رس می بــرد. او می گویــد کــه پدیده هــا و 

ــا  ــه کــرد ت ــد بررســی و مطالع جریان هــای فکــری را بای

فــردا حرفــی بــرای گفــن داشــته باشــیم.

برگ هــای  از  »مــن  می کنــد:  اضافــه  احســان الله 

ــه  ــم ک ــت دارم بدان ــا دوس ــم؛ ام ــان زرد منی گوی درخت

بــرای  مــادر  فــراق  از  می شــوند؟  زرد  برگ هــا  چــرا 

فرزنــدش منی نویســم؛ امــا دوســت دارم بدانــم چــرا 

مــادر از فــراق فرزنــدش گریــه می کنــد. مــن از طالبــان 

چــرا  بدانــم  دارم  دوســت  امــا  منی کنــم؛  بدگویــی 

می شــوند.« طالــب  انســان ها 

ــر  ــه ی دیگ ــده از زاوی ــه آین ــفی ب ــش فلس ــا گرای او ب

ســوی  بــه  جهــان  احســان،  دیــدگاه  از  می بینــد. 

اســت  حرکــت  در  پدیده هــا  کل  شــدن  اقتصــادی 

و  قــدرت، شــهرت  بــه  را  اقتصــاد می توانــد همــه  و 

برســاند. آســایش 

رؤیای درس خواندن در امریکا

کتاب هــای خــرد و بــزرگ بــه زبــان انگلیســی در 

املــاری زحــل دیــده  می شــود؛ کتاب هــای کــه پلــی 

ــت. ــش اس ــه رؤیای ــیدن او ب ــرای رس ب

بــر  عــاوه  او  اســت.  مکتــب  نُــه  صنــف  زحــل 

درس هــای مکتــب، چندیــن ســال اســت کــه زبــان  

می کنــد. تعقیــب  را  انگلیســی 

کنــون  تــا  چهــارم  صنــف  »از  می گویــد:  زحــل 

امریــکا  در  بتوانــم  روزی  تــا  می خوانــم  انگلیســی 

برگــردم.« کشــورم  بــه  دوبــاره  و  کنــم  تحصیــل 

ــش  ــه هدف ــه بلک ــش ن ــکا را رؤیای ــل در امری او، تحصی

می دانــد و باورمنــد اســت کــه بــه هدفــش می رســد و حتــا 

اظهــار می کنــد کــه بــه ایــن هــدف نزدیــک شــده اســت.

بــا زحــل بــه آموزش گاهــی رفتــم کــه او دو ســال 

ــدول  ــدن ج ــا دی ــد. او ب ــا درس می خوان ــت در آن ج اس

نتایــج امتحــان کــه بلندتریــن منــره را گرفتــه بــود، 

ــف زد  ــودش ک ــرای خ ــه ب ــد، پیروزمندان ــان زده ش هیج

و گفــت آن قــدر خوشــم کــه اگــر ســنت های حاکــم 

می رقصیــدم. منی بــود،  جامعــه 

ختــم  از  پــس  دارم  »دوســت  می گویــد:  زحــل 

دوران مکتــب، در امریــکا رشــته ی تجــارت بین امللــل 

بــه  زیــادی  موفقیت هــای  تجــارت  در  و  بخوانــم  را 

دســت بیــاورم.«

رؤیای قهرمان شدن

در صبــح زمســتانی کــه دمــای هــوا منفــی 13 درجــه 

ــد  ــار را، امی ــاعت چه ــا س ــد و عقربه ه ــان می ده را نش

بــا کوله پشــتی پــر از لــوازم ورزشــی از خانــه بــه مقصــد 

ــود. ــرون می ش ــگاه بی باش

رؤیاهایــش رسمــای صبح گاهــی کابــل را تحمل پذیــر 

ــه ای  ــه روزی ورزش کار حرف ــد دارد ک ــد، امی ــرده؛ امی ک

شــود و شــهرت جهانــی پیــدا کنــد.

امیــد صنــف چهــار مکتــب اســت و در باشــگاه، 

مهارت هــای بوکــس را می آمــوزد. او بــه بوکــس عاقــه ی 

زیــادی دارد و یــک ســال اســت بــا تحمــل رسمــا و گرمــا 

ــن ورزش اســت. ــن ای مــروف متری

امیــد در حالــی  کــه بــا مشــت های کوچکــش بــه 

ــش  ــش را آزمای ــی زد و قدرت ــه م ــس رضب ــه ی بوک خریط

می کــرد، گفــت: »دوســت دارم روزی قهرمــان بوکــس 

ــم.« ــدا کن ــی پی ــهرت جهان ــوم و ش ش

ــود؛  ــه منی ش ــس خاص ــا در بوک ــد تنه ــای امی آرزوه

او، دوســت دارد پروازهــای زیــادی را تجربــه کنــد و 

ــگاه  ــه آســان ن ــد. او ب ــا هواپیــا گشــت بزن جهــان را ب

می کنــد تــا بــه اشــاره ی دســت و چشــم، آســان و 

هواپیــا را نشــان بدهــد؛ امــا در آن لحظــه هواپیایــی 

از آســان منی گــذرد، می گویــد: »در آینــده دوســت 

دارم پیلــوت نظامــی شــوم و ضــد تروریســم مبــارزه کنــم؛ 

ــا عــاری از  ــا آن زمــان دنی ــن اســت کــه ت ــم ای ــا آرزوی ام

ــد.« ــم باش تروریس

دست آوردهای کودکان

کــودکان همــواره قربانیــان اصلــی جنــگ، فقــر و 

خشــونت ها بــوده انــد. آخریــن گــزارش  یونیســف نشــان 

ــاز  می دهــد کــه 3.8 میلیــون کــودک در افغانســتان نی

از 600 هــزار  بیــش  بــری دارنــد،  بــه کمک هــای 

درصــد   30 و  اســتند  دچــار  ســوءتغذیه  بــه  کــودک 

مــروف انجــام کارهــای شــاقه انــد؛ امــا بــا وجــود 

متــام آن هــم، دنیــای کــودک افغانســتانی تنهــا بــا 

ــا رس  ــت ت ــی اس ــود. کاف ــف منی ش ــر تعری ــگ و فق جن

ــی  ــد ققنوس ــه مانن ــم ک ــی را ببینی ــم و کودکان بچرخانی

ــان  ــد و انس ــده ان ــد ش ــاک بلن ــر و خ ــان خاکس از می

دیگــری را زاده انــد کــه رسنوشــتش را نــوع دیگــری رقــم 

ــیب را از  ــرین آس ــودکان بیش ــه ک ــا آن ک ــت. ب زده اس

ــچ  ــه هی ــتی ب ــگ و تنگ دس ــا جن ــد؛ ام ــده ان ــگ دی جن

عنــوان نتوانســته روحیــه ی ایــن کــودکان را نابــود کنــد و 

کورســوی امیــدی را کــه بــا هــزار جان کنــدن زنــده نگــه 

داشــته انــد. دســت هایی کــه اســپند می کننــد، کفــش 

ــگ،  ــد رن ــراردادن چن ــم ق ــار ه ــا کن ــد، ب ــس می زنن واک

ــت دادن  ــا باف ــد و ب ــیم می کنن ــری را ترس ــای دیگ دنی

واژه هــا بــه دنیــای دیگــری از کلمه هــا قــدم می گذارنــد.

ــگ،  ــان جن ــد می ــتان هرچن ــروز افغانس ــودکان ام ک

دســت  از  را  خــود  هم ســاالن  انتحــار،  و  بــاروت 

می دهنــد و چهره هــای شــان خســته و غم گیــن اســت؛ 

ــوج  ــان م ــود آن ــوز در وج ــد هن ــور و امی ــاط، ش ــا نش ام

ــد  ــه ای دارن ــتعدادهای نهفت ــودکان اس ــن ک ــد. ای می زن

ــت. ــده اس ــناخته مان ــوز ناش ــا هن ــه ت ک

 گــروه رسکــس کــودکان افغانســتان، دخران ربات ســاز، 

ارکســر زهــره، تیــم فوتســال و فیلــم »بچه هــای بزکشــی« 

کــه دو کــودک افغانســتانی در آن نقــش بــازی کــرد و 

نامــزد جایــزه ی اســکار شــد، دســت آوردهای کــودکان ایــن 

رسزمیــن اســت کــه شــهرت جهانــی پیــدا کــرده اســت.

بــا  بزکشــی(  )بچه هــای  فیلــم   2013 ســال 

ــواد  ــز و ف ــرد پایی ــان، جوامن ــودک افغ ــری دو ک بازی گ

شــد. اســکار  جایــزه ی  نامــزد  محمــدی 

در ســال 2017 ارکســر زهره، نخســتین گروه موسیقی 

دخــران افغانســتان در مجمــع جهانی اقتصاد درخشــید و 

برنــده ی جایــزه »فریمیــوز« یا »الهه ی آزاد موســیقی« شــد و 

تــا هنــوز فعالیت هــا و منایش هــای جهانــی دارد.

ربات ســاز  دخــران  گــروه   ،1396 ســال  در 

افغانســتان، در رقابت هــای »بین املللــی ربــات بــرای 

شــاگردان لیســه ها« در واشــنگن دی ســی، بــه مــدال 

ــر بیســت ســال   ــم فوتســال زی ــد و تی نقــره دســت یافتن

افغانســتان در ســال جــاری نایــب قهرمــان رقابت هــای 

ــد. ــیا ش ــال آس فوتس
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امــروزه اتحادیــه ی اروپایــی، قــدرت اقتصــادی و سیاســی 

ــه  ــدرت چگون ــن ق ــا ای ــد؛ ام ــار می آی ــه ش ــان ب ــی در جه مهم

بــه دســت آمــد؟ کشــورهای اروپایــی در 80 و 100 ســال پیــش، 

دو جنــگ بــزرگ و خامنان ســوز را تجربــه کردنــد. علــت ایــن 

نزاع هــا ایــن بــود کــه هــر کشــوری تصــور می کــرد، از ایــن 

ــاورد.  ــت بی ــه دس ــری ب ــدرت بیش ــع و ق ــد مناف ــق می توان طری

ــرد  ــور می ک ــری تص ــه ی فک ــزب و نحل ــک ح ــم ی ــی ه ــه گاه البت

کــه می توانــد کشــور خــود، قــاره ی اروپــا و حتــا جهــان را بــه 

ــن قبیــل توهم هــا، چــه شــد؟  ــا نتیجــه ی ای ســعادت برســاند؛ ام

مــرگ میلیونــی انســان ها در مقــام رسبــاز جنگــی یــا شــهروند غیــر 

ــی؛  ــورهای اروپای ــر کش ــل بیش ــودی کام ــن ناب ــی؛ هم چنی نظام

بــه ویــژه آن هایــی کــه مثــل آملــان و ایتالیــا، ســودای ریاســت بــر 

جهــان را در رس می پروراندنــد. در کنــار جنگ هــای بین کشــوری، 

ــی  ــزاب سیاس ــرف داران اح ــن ط ــوری و بی ــای دورن کش جنگ ه

نیــز وجــود داشــت کــه مصــادره ی امــوال، نابــودی خانه هــا و 

کارخانه هــا، حملــه بــه مکان هــای مذهبــی و سیاســی طرف هــای 

رقابــت، زندان هــای پرجمعیــت و گاه نیــز کشــتار انبــوه انســان ها 

را بــه ارمغــان مــی آورد. آن چــه کــه امــروز در آشــویتس بــه عنــوان 

ــود  ــد، روزگاری جنایت کــده ای ب ــه چشــم مــا می آی ــم ب یــک موزی

کــه بــا تصورهــای آرمان شــهری نازیســت ها بــه وجــود آمــده بــود. 

بــا تخیــات برخــی سیاســت مداران، بــه ویــژه گرایش هــای 

ــون  ــاک و خ ــه خ ــا ب ــا، اروپ ــی و خودبرترپنداری ه ــژادی، مذهب ن

کشــیده شــد. بــا ایــن حــال شکســت های بــزرگ، فرصتــی فراهــم 

کــرد تــا برنــدگان و بازنــدگان ظاهــری جنگ ها-هــر چنــد در 

هــر جنــگ داخلــی یــا خارجــی بــه دلیــل کشــتار و خرابــی، هــر 

ــرای  ــه ای ب ــتگی منطق ــر همبس ــه فک ــتند- ب ــده اس ــرف بازن دو ط

ــد. ــوژی بیفتن ــدرت و تکنول ــروت، ق کســب ث

اروپــا پــس از آتــش گرفــن در شــعله های جنــگ، همچــون 

ــره  ــورهای آن، مذاک ــرآورد و کش ــود رس ب ــر خ ــی از خاکس ققنوس

و تقســیم قــدرت را جای گزیــن متامیت طلبــی کــرد. هــر چنــد 

بــرای رســیدن بــه توســعه و صلــح پایــدار، بیــش از 50 ســال زمــان 

گذشــت؛ امــا در خاورمیانــه امــروز چــه می گــذرد؟ بســیاری از 

کشــورها تصــور می کننــد کــه می تواننــد و بایــد قــدرت برتــر منطقــه 

شــوند و همیــن دیــدگاه اشــتباه، باعــث شــده اســت تــا منطقــه ای 

ــتگی های  ــود، شایس ــانی خ ــی و انس ــای طبیع ــرای جغرافی ــه ب ک

فراوانــی بــرای رشــد و توســعه دارد، بخــش مهمــی از منابــع خــود را 

ــد.  ــدر ده ــامل ه ــای ناس ــگ و رقابت ه در جن

هم چنیــن درون کشــورهای منطقــه نیــز رقابت هــای سیاســی، 

ــدان،  ــر مــی رود و زن ــات فرات گاه از مــرز روزنامــه و حــزب و انتخاب

گلولــه، تــرور، انقــاب و آشــوب، جــای آن را می گیــرد. در جهــان 

ــه  ــم ب ــه می توانی ــه هم ــود دارد ک ــزرگ وج ــک ارزش ب ــتی، ی هس

آن وفــادار باشــیم و آن هــم چیــزی نیســت جــز انســان و حرمــت 

جــان، رفــاه، آزادی و امنیــت او. 

ــه را  ــورهای منطق ــل کش ــای داخ ــه نزاع ه ــرادی دارد ک ــه ای چ

بــه انتخابــات ســامل و بــدون تقلــب واگــذار و از بســن روزنامه هــا، 

ــزاب و  ــت اح ــت کاری در آن، محدودی ــا دس ــات ی ــی انتخاب تعطیل

... اجتنــاب کنیــم و در ســطح منطقــه ای نیــز ایــران، پاکســتان، 

ــورها،  ــر کش ــر و دیگ ــراق، قط ــه، ع ــتان، ترکی ــتان، عربس افغانس

دســت از ایــن همــه نامهربانــی نســبت بــه همســایگان خــود 

ــن  ــعه ی ای ــد و توس ــرای رش ــود را ب ــرژی خ ــه ی ان ــد و هم بردارن

ــد؟  ــه کار گیرن ــن ب ــم از کــره ی زمی ــه ی مه منطق

گروه هــای  از  رسشــار  امــروز،  خاورمیانــه ی  منطقــه ی 

را  شــهروندان  آزادی  و  امنیــت  کــه  اســت  خشــونت طلبی 

تــا  گرفتــه  داعــش  و  القاعــده  از  می اندازنــد.  مخاطــره  بــه 

حسدالشــعبی، مجاهدیــن خلــق، طالبــان، حزب اللــه لبنــان و 

ــراز و  ــدام ف ــر ک ــا ه ــن گروه ه ــه ای ــران. البت ــه ای ــار حزب الل انص

فــرود متعــددی را طــی کــرده انــد و بعضــا می تــوان شــاخه هایی 

از آن هــا را کــه حــارض انــد ســاح را بــه زمیــن بگذارنــد، بــه احــزاب 

سیاســی قانونــی تبدیــل کــرد؛ امــا نکتــه این جــا اســت کــه ایــن 

گروه هــا بــه دو دلیــل تقویــت می شــوند. یکــی متایــل برخــی 

کشــورهای منطقــه بــه مداخله جویــی در امــور داخلــی کشــورهای 

پــول، ســاح و حایت هــای  ارســال  از طریــق  همســایه کــه 

رســانه ای و فقهــی دنبــال می شــود. دیگــری دیــدگاه اشــتباه 

بنیان گــذاران ایــن قبیــل تشــکیات اســت کــه تصــور می کننــد، 

بهریــن ایده هــا را بــرای زندگــی بــر در اختیــار دارنــد و همــه ی 

حقیقــت، نــزد آن هــا اســت؛ امــا زمــان آن اســت ایــن حــام خــون 

کــه محصــول ایدئولــوژی و مداخله جویــی اســت، تعطیــل شــود و 

ــرد.  ــای آن را بگی ــتی، ج ــح و دوس ــتان صل گلس

چــه رضوتــی دارد کــه رقابــت شــیعه و ســنی، فــارس و عــرب، 

کُــرد و بلــوچ، تاجیــک و پشــتون، مســلان و مســیحی، نوگــرا 

و ســنت گرا، از حــزب و صنــدوق رأی و روزنامــه فراتــر رود و بــه 

کــه می تــوان دولت هــای  آن  منجــر شــود؛ حــال  خون ریــزی 

بــه رســمیت شــناخن حقــوق  بــا  و  را تشــکیل داد  ائتافــی 

کشــورهای  توســعه ی  بــرای  مناســبی  راه  اقلیــت،  و  اکریــت 

کــرد.  منطقــه جســت وجو 

ایــن همــه ســال نــزاع و دشــمنی چــه دســت آوردی داشــته کــه 

هم چنــان بخواهیــم آن را ادامــه دهیــم؟ اگــر کشــورهای منطقــه 

ــورهای  ــد و از کش ــر را برگزینن ــا هم دیگ ــه ب ــت همه جانب راه رفاق

دورتــر نیــز جــز بــرای رسمایه گــذاری، تجــارت و گردش گــری 

بــرای حضــور در منطقــه دعــوت نکننــد، دیــر نخواهــد بــود زمانــی 

کــه خاورمیانــه بــه یــک قطــب مهــم اقتصــاد جهانــی بــدل شــود 

و ســطح رفــاه مردمــان ایــن کشــورها، بــا اروپایی هــا برابــری 

کنــد. ببینیــم کــه اروپایی هــا بــا دوســتی و هم دلــی بــه چــه 

دســت آوردهای بزرگــی رســیدند و مــا هــم راه آن هــا را ادامــه 

دهیــم. می توانیــم از برگــزاری مراســم عروســی خــون دســت 

بکشــیم و کارت دعــوت ایــن مهانــِی شــوم را بــرای اروپایی هــا و 

ــم.  ــال نکنی ــز ارس ــا نی امریکایی ه

روز یادداشت 

ضرورت همبستگی 
در خاورمیانه

راحله یوسفی
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صلح  مذاکرات  در  رخ داد  آخرین 

سفر  طالبان،  و  امریکا  متحده ی  ایاالت 

صلح  برای  امریکا  ویژه ی  مناینده  خلیل زاد،  زملی 

او  اینک  است.  افغانستان  و  پاکستان  به  افغانستان، 

در افغانستان به رس می برد و رسگرم دیدار با مقامات 

افغانستان است. گفته می شود  حکومت و سیاسیون 

اند؛  کرده  موافقت  خشونت ها  کاهش  با  طالبان  که 

اما حکومت افغانستان کاهش خشونت را گنگ و یک 

تاکتیک برای ادامه ی جنگ می داند و روی آتش بس 

دارد.  تأکید 

در عین زمان، در رخ داد دیگری اخیرا ویدیویی از 

از ولسوالی های غور  سنگسار کردن یک زن در یکی 

شبکه های  در  ساح دار،  و  بی ساح  مردان  توسط 

سنگسار  ظاهرا  طالبان  است.  شده  نر  اجتاعی 

اما  اند؛  کرده  رد  را  آن ها  سوی  از  خانم  این  شدن 

انواع  تحمیل  و  زنان  کردن  سنگسار  گذشته  در 

محرومیت های سخت گیرانه بر آنان، وجه متایز طالبان 

از سایر گروه های مشابه بوده است و چیزی نبوده که 

این گروه بخواهد آن را بپوشاند. صلح با طالبان اگر 

طالبان  ایدیولوژی  جزئی  یا  کلی  پذیرش  با  مصادف 

باشد، بدون شک تبعات زیان باری برای زنان و در کل 

جامعه ی افغانستان دارد. از این رو بد نیست نگاهی 

امارت  سیاست های  اجتاعی  صحنه ی  پشت  به 

باشیم.   داشته  زنان  قبال  در  اسامی 

اخیرا گفته می شود که طالبان تغییر رویه داده اند، 

کنفرانس  در  که  فعالی  زنان  حتا  اند.  کرده  تغییر  یا 

مسکو و قطر با رهران طالبان رو در رو گفت وگو کرده 

دیدگاه  تغییر  از  و  کردند  خوش بینی  اظهار  بودند، 

اعامیه ی  در  دادند.  خر  زنان  به  نسبت  طالبان 

پایانی نشست مسکو مثا  از »اطمینان رعایت حقوق 

در  زنان  اجتاعی  و  اقتصادی  سیاسی،  تعلیمی، 

اما  بود؛  رفته  سخن  اسامی«  ارزش های  با  مطابقت 

حرف من این است، مادامی که ارزش های اجتاعی 

استند،  آن  سیاسی-نظامی  تجسم  طالبان  که  آنچه 

تغییر سیاست طالبان کار دشوار است.  نکند،  تغییر 

نگاه  نحوه ی  و  زنان  مورد  در  طالبان  سیاست 

دوران  در  که  آنگونه  آنان،  به  نسبت  آنان  تعامل  و 

کنرل  تحت  مناطق  در  و  شد  تجربه  اسامی  امارت 

شان حاال هم اعال می شود، در جامعه ی معارص به 

می شود،  تحمیل  زنان  بر  که  محدودیت هایی  لحاظ 

به  زنان  معارصی،  جامعه ی  هیچ  در  است.  نظیر  کم 

این اندازه از حیات اجتاعی رانده منی شوند؛ حتا در 

محافظه کار  و  سنتی  لحاظ  به  که  سعودی  عربستان 

و  دارند  تحصیل  حق  زنان  است،  رکورددار  بودن 

اجتاعی  بیشر  آزادی های  کشور  آن  حکومت  اخیرا 

را برای زنان اجرایی کرده است. حتا در گروه داعش 

طالبان  اسامی  امارت  در  اند.  داشته  مشارکت  زنان 

و  مکاتب  قضایی،  ملکی،  ادارات  ذیل  تا  صدر  از  اما 

حضور  زنان  مسلح،  نیروهای  و  نظام  دانشگاه ها، 

نداشته و ندارند؛ حتا در شفاخانه ها و مشاغل صحی 

فعالیت  پنهان  و  پیدا  زنانی  استثنا  صورت  به  اگر 

بودند.  روبه رو  محدودیت ها  انواع  با  می کردند، 

رشیعت  احکام  از  ناشی  را  شان  کار  این  طالبان 

اسام می دانند؛ اما با توجه به واقعیت های موجود در 

را تطبیق  کشورهای دیگر اسامی که رشیعت اسام 

می توانیم  می دانند،  بدان  پابند  را  خود  یا  می کنند 

ببینیم که رشیعت برای سیاست طالبان در قبال زنان 

بیشر جنبه ی توجیهی دارد نه وجهه ی ایجادی؛ یعنی 

چنین نبوده که طالبان نشسته باشند و سیاست های 

جنسیتی شان را با مراجعه ی جامع به رشیعت اسامی 

تدوین کرده باشند؛ بلکه آنان ذهنیت و نگرشی را که 

جامعه  بر  داشت،  وجود  طالبان  اصلی  هسته ی  در 

را  اسامی  زعم خود شان رشیعت  به  و  دادند  ترسی 

می کنند.  تطبیق 

برای روشن شدن ریشه های برخورد طالبان با زنان، 

یکی  کرد؛  مراجعه  اجتاعی  ساخت  نوع  دو  به  باید 

مدارس  دیگری  و  سنتی  جامعه ی  قبیله ای  ساخت 

آن  از  طالبان  رهران  که  قبیله ای  ساخت  دینی. 

آمده اند، مبتنی بر تفکیک جنسیتی و برتری مردان 

قبیله  خانواده،  درجه دوم  اعضای  عمدتا  زنان  است. 

فدیه  می شوند.  شمرده  مردان  مایملک  زمره ی  در  و 

بد در قضایای قتل، بدل دادن  به عنوان  زنان  دادن 

زنان، خرید و فروش زنان و شکل معتدل تر آن پول و 

مالی که در عوض ازدواج به خانواده ی دخر پرداخته 

می شود، از نشانه های مال پنداشن زنان است که در 

رسارس افغانستان حتا هنوز هم به درجه  های متفاوت 

دیده می شود. ننگ و ناموس دانسن زنان و کشیدن 

دیوار اطراف آن ها تا از دیدرس متام مردان دیگر دور 

از نشانه های دیگر مال پنداشن زنان است.  باشند، 

و  زنان  پنداشن  ننگ  شدت  مناطق  بعضی  در 

وظیفه ی حفاظت مردان آز آنان تا همین اواخر تا حدی 

بوده که حتا نامزد دخر اگر در دوران نامزدی دخر 

را ببیند، مستحق عقوبت دانسته می شده و بر مردان 

را اجرا کنند. زنان  این عقوبت  باید  بوده که  خانواده 

مال گران بهای خانواده اند و خانواده ای که نتواند از 

آنها  به  نامحرمی  چشم  احیانا  و  کند  حفاظت  زنان 

بیفتد، بی غیرت حساب می شود. پیامد این کار برای 

زنان، انسانیت زدایی از آنان است که باعث می شود از 

اجتاعی محروم شوند.    و مشارکت  رشد  فرصت های 

مدارس دینی از آن جایی که ریشه در زندگی سنتی 

مردم دارد، به ناچار باید این هنجار قبیله ای را بپذیرد، 

ننگ  زنان مخالف  برای  زمینه ی تحصیل  نوع  چه هر 

و غیرت حاکم بود. از این رو مدارس ساخت قبیله ای 

و رنگ  بازتولید می کنند  به شکل مراکم تر  را  جامعه 

مرکب  مدرسه،  سازمان  می زنند.  آن  به  نیز  رشعی 

به  نیست،  مدرسه  به  راهی  را  زنان  و  است  مردان  از 

در  خصوص  به  جدیدا  که  مدارسی  برخی  استثنای 

خلیج  کشورهای  از  تأسی  به  و  ایجاد  کشور  شال 

جذب  خاصی  محدودیت های  تحت  نیز  را  دخران 

اما مردان مسن تر  می کنند. در یک مدرسه ی سنتی 

و عامل تر به عنوان استادان و پرسان نوجوان و جوان 

مراتبی  سلسله  روابط  در  که  اند  مدرسه  شاگردان 

رأس  در  مجرب تر  استاد  که  طوری  می شوند؛  تنظیم 

استاد جوان تر  زیردست خود چند  احیانا  و  دارد  قرار 

عنوان  به  که  ارشد  شاگردان  از  هم  شاگردان  و  دارد 

تا شاگردان جدید  نیز کار می کنند  استادان  دستیار 

زنجیری از روابط حامل قدرت یک سویه از باال به پایین 

را می سازند. در مقابل، نگاه جدید به زنان که حاوی 

حقوق و آزادی های بیشر زنان، از جمله حق تعلیم و 

از سوی حکومت ها  بیشر  تحصیل علم مدرن است، 

تبلیغ و تحمیل  شده است؛ از این رو بیشر در شهرها 

و مراکز والیات که حاکمیت دولت مرکزی بیشر بود، 

اثر داشته است.  و  اعال شده 

دولت های  که  تجددخواهانه  سیاست های 

افغانستان در دوران ظاهرشاه و داوود خان روی دست 

حیات  در  زنان  بیشر  مشارکت  مقتضی  و  گرفتند 

رسیده  کشور  روستاهای  به  ندرت  به  بود،  اجتاعی 

بود. در روستاهای کشور حتا تعلیم پرسان در مکاتب 

دولتی با مقاومت مواجه بود چه رسد به تعلیم دخران. 

با  خانواده ها  که  یافت  می توان  را  زیادی  منونه های 

نیرنگ و حیله و یا پرداخت رشوت می کوشیدند پرسان 

شان را از شامل شدن در مکتب باز دارند. با کودتای 

نیروهای  شدن  رسازیر  از  پس  خصوص  به  و   1357

مروعیت  بحران  با  دولت  حاکمیت  سابق،  شوروی 

روبه رو شد و حفظ حضور دولت و اعال حاکمیت در 

بسیاری از ولسوالی ها دشوار و ناممکن شد. هم زمان 

با انقباض تدریجی حضور دولت، میدان بیشر برای 

حتا  می شد.  فراهم  مدرسه ای  و  قبیله ای  هنجارهای 

دولت  حاکمیت  که  والیات  مراکز  و  کابل  شهر  در 

دلیل  به  زیادی  فشار  و  اختناق  بود،  تأمین  مرکزی 

حکومت  ایدیولوژیک  سیاست های  و  جنگی  وضعیت 

و  جوانان  خصوص  به  و  می شد  تحمیل  مردم  بر 

را  دولت  مخالف سیاست های  اندیشه های  با  مردانی 

وا می داشت که فرار کنند و به سکونت گاه های پدری 

خویش در روستاها پناه برند یا راه مهاجرت به بیرون 

گریند.   پیش  را  از کشور 

نهادهایی که به شکل طبیعی باید علم بردار تجدد 

باشند؛ مثل دانشگاه ها، رسانه ها، تشکل های مستقل 

یا  و  یادشده  سیاست های  فشار  زیر  غیره،  و  صنفی 

نبود  و  جوانان  فرار  دلیل  به  انسانی  نیروی  کم بود 

مقابل  در  شدند.  تضعیف  زمان  مرور  به  بیان،  آزادی 

و  بود  قبیله ای  هنجارهای  حامل  که  مدرسه  نهاد 

نیز  دستکاری  و  تشدید  را  آن  جنگی  رشایط  اینک 

می کرد، توجه و حایت زیاد خارجی دریافت می کرد. 

رسمایه گذاری  مدارس  این  روی  جهادی  تنظیم های 

احداث  را  مدرسه  این  شبیه  مکاتب  حتا  و  می کردند 

کرده بودند. نبود فرصت های بدیل تعلیمی در رشایط 

جنگ و یا مهاجرت و از سوی دیگر تبلیغات گسرده ی 

رشایط جنگی اطفال و جوانان بیشری را به سوی این 

مدارس در داخل و عمدتا در پاکستان رسازیر می کرد. 

پس از پیروزی مجاهدین در 1371 و ناکامی های 

پی در پی تنظیم های جهادی بر رس تشکیل حکومت 

و برقراری نظم و امنیت، میدان برای نیروهای جدید 

خالی شده بود. این نیروی جدید از نهاد مدرسه خط 

دانشگاه،  مثل  مدرن تری  نهادهای  چه  می گرفت؛ 

از  که  آنچه  هر  و  مدنی  جامعه ی  مکتب،  رسانه، 

می آمد،  گذشته  حکومت های  نوسازی  سیاست های 

از بین رفته بودند و یا خیلی تضعیف شده بودند. اما 

رشایط اجتاعی-اقتصادی دوران جنگ و به خصوص 

اجتاعی گسرده،  و حایت  و متویل خارجی  توجه 

نهاد مدرسه را بیشر از هر زمان دیگر فربه و نیرومند 

بود.  ساخته 

مردمحور  نهاد سنتی  که  بود  رسیده  زمانش  اینک 

و  جامعه  متام  بلعیدن  برای  مدرسه  سلسله مراتبی  و 

آمادگی  دیگر،  میدان های  و  نهادها  متام  بر  سیطره 

داشت. مدرسه ای ها می خواستند متام کشور را به یک 

مدرسه ی بزرگ تبدیل کنند و نظم و سازمان مدرسه 

دین داری  و  زندگی  تطبیق دهند. حتا  بر همه جا  را 

شا  نبود.  قبول  قابل  آنان  برای  نیز  قبیله ای  مرسوم 

عرصه های  متام  در  را  خواست  این  واقعی  جلوه های 

حضور طالبان به وضوح می دیدید؛ از مکتب گرفته تا 

دیگر.  اجتاعی  فضاهای  و  بازار  تا  و  دولتی  ادارات 

زنان در مدرسه راه نداشتند و بنا بر این، در فضاهای 

مجبور  اگر  می شدند؛  دیده  نباید  جامعه  آشکار 

می شدند از خانه بیرون آیند، باید پوشیده و ناشناس 

می خزیدند.   اشباح  مثل 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

کافــی اســت بــرای یــک بــار بــه 

ــچ  ــه هی ــتانی ک ــر افغانس ــوان مهاج عن

مــدرک اقامتــی نــدارد، بــه ســمت ایران 

وارد  غیرقانونــی  بــه صــورت  و  برویــد 

ــران شــوید. خــوب مســلم اســت کــه  ای

ایــن مســیر را بایــد از طریــق مرزهــای مشــرک پاکســتان 

ــدوده  ــن مح ــرزی ای ــای م ــری بلوچ ه ــا قاچاق ب ــران ب و ای

ــران شــوید.  ــا بتوانیــد وارد شــهرهای مــرزی ای بگذرانیــد ت

راه  افغانســتانی  غیرقانونــی  مهاجــران  بــرای 

صعب العبــور مــرز مشــرک ایــران و پاکســتان یکــی از 

چالش هــای عمــده اســت بــرای رســیدن بــه نقطــه ای 

ــش  ــک چال ــوع ی ــن موض ــار ای ــا در کن ــران؛ ام ــن در ای ام

ــران  ــرای مهاج ــی ب ــت جان ــود امنی ــر، نب ــر و جدی ت مهم ت

اســت.  راه  ایــن  افغانســتانی در مســیر 

ــت  ــرزی اکری ــه ی م ــه در منطق ــی ک ــران بلوچ قاچاق ب

شــان انتقــال مهاجــران افغانســتانی را بــه صــورت پنهانی و 

شــبانه از مرزهــا دارنــد، خــود به عامــان اصلــی تهدیدهای 

جانــی بــرای مهاجــران افغانســتانی مبــدل می شــوند. نبــود 

ــا  ــه ب ــوچ در رابط ــران بل ــت گر از قاچاق ب ــی بازخواس مرجع

فعالیت هــای فراقانونــی شــان، ســبب شــده اســت کــه ایــن 

ــند و  ــرزی باش ــه ی م ــع آن منطق ــاهان بامان ــراد پادش اف

ــا  ــد ب ــل دارن ــه متای ــه ک ــر گون ــد، ه ــازه بدهن ــود اج ــه خ ب

مهاجــران افغانســتانی رفتــار کننــد. 

بلوچ هــای  از  عمدتــا  کــه  انســان  قاچاق بــران  ایــن 

مرزنشــین اســتند، در برابــر مهاجــران افغانســتانی کــه 

قصــد ورود پنهانــی و غیرقانونــی بــه داخــل مــرز ایــران 

اختطــاف  و  آدم ربایــی  اخــاذی،  بــه  اقــدام  دارنــد،  را 

می کننــد. متأســفانه بــه دلیــل نبــود نظــارت قانونــی هیــچ 

کشــوری در نقــاط صفــر مــرزی، مهاجــران افغانســتانی 

ــد.  ــه بیشــرین آســیب را می بینن ــن ناحی اســتند کــه از ای

بــه گــزارش خرگــزاری »دویچــه ولــه«، روز گذشــته 

نیروهــای امنیتــی پاکســتان در ســاحه ی مــرزی ایالــت 

ــه  ــد ک ــدازی کردن ــی را راه ان ــران عملیات ــا ای ــتان ب بلوچس

در نتیجــه ی ایــن عملیــات، 25 مهاجــر افغانســتانی از 

زنــدان بلوچ هــای مرزنشــین آن منطقــه آزاد شــدند کــه 

گویــا چندیــن روز بــوده اســت کــه ایــن مهاجــران در زنــدان 

شــخصی افــراد قاچاق بــر بــه رس می بردنــد. 

ــن  ــتانی اولی ــران افغانس ــاف مهاج ــداد اختط ــن روی ای

بــار نیســت و بــر طبــق شــواهد و گفته هــای مهاجــران 

ــد،  ــته ان ــرور داش ــور و م ــرز عب ــن م ــه از ای ــتانی ک افغانس

ــی  ــن رویدادهای ــاهد چنی ــه ش ــت ک ــدی اس ــالیان مدی س

هســتند و قاچاق بــران بلــوچ بارهــا توانســته انــد بــا زندانــی 

افغانســتانی در زندان هــای شــخصی  کــردن مهاجــران 

شــان از خانواده هــای مهاجــران افغانســتانی پــول اخــاذی 

و یــا باج گیــری کننــد. 

ــن  ــار ای ــن ب ــتان، ای ــرزی پاکس ــس م ــه ی پولی ــه گفت ب

باشــندگان محلــی منطقــه بودنــد کــه از موجودیــت چنیــن 

زنــدان شــخصی و اســیرگرفن 25 مهاجــر افغانســتانی در 

بنــد ایــن افــراد خــر داده انــد. 

ــن ایالــت، ایــن 25 تــن همــه  ــی ای ــع محل ــر مناب ــا ب بن

افــرادی بــوده انــد کــه قصــد مهاجــرت به ایــران را داشــتند؛ 

امــا هنــگام عبــور از ایــن مســیر، توســط افــراد مرتبــط بــه 

ایــن زنــدان خصوصــی بــه اســارت گرفتــه شــدند.

همچنــن بــر اســاس اظهــارات منابــع محلی، قونســلگری 

افغانســتان تــا پایــان روز گذشــته در ایــن زمینه رســا موقف 

نگرفتــه اســت؛ امــا یکــی از منابــع قونســلگری افغانســتان 

گفتــه بــود کــه مذاکــرات در مــورد رســیدگی بــه افــراد 

آزادشــده و انتقــال آنــان بــه افغانســتان ادامــه دارد کــه امیــد 

ــا  ــد؛ ام ــه بده ــا نتیج ــن تاش ه ــر ای ــه زودت ــر چ ــت ه اس

بــدون شــک ایــن آخریــن اختطــاف مهاجــران افغانســتانی 

ــران بلــوچ در آن منطقــه ی مــرزی نیســت و  توســط قاچاق ب

ــه از تحــت کنــرل  ــر مــرزی در آن ناحی چــون نقطــه ی صف

دولت هــای ایــران و پاکســتان بیــرون اســت و هیــچ گاه 

ــرد.  ــری ک ــی جلوگی ــن اتفاقات ــوع چنی ــوان از وق منی ت

مرزهــای  در  اختطاف هــا  نــوع  ایــن  کاهــش  بــرای 

ــن  ــل ممک ــک راه ح ــا ی ــران، تنه ــتان و ای ــرک پاکس مش

ــن  ــر ممک ــم غی ــل ه ــن راه ح ــدن ای ــی ش ــه اجرای ــت ک اس

اســت؛ زیــرا بــرای کاهــش رویدادهایــی از ایــن دســت، 

ــا  ــه آن کــرد کــه ب ــد مهاجــران افغانســتانی را متقاعــد ب بای

چنیــن رشایطــی از ســفرهای قاچاقــی و عبــور از محدوده ی 

ــردن  ــاع ک ــا امتن ــد. طبیعت ــودداری کنن ــا خ ــرزی بلوچ ه م

ــه  ــی ب ــفر مهاجرت ــا س ــن کار ی ــتانی از ای ــران افغانس مهاج

صــورت قاچاقــی، دور از ذهــن می آیــد؛ زیــرا مهاجــران 

ــه رشایــط حــال حــارض، هیــچ گاه  ــا توجــه ب افغانســتانی ب

ــرخ  ــودن ن ــاال ب ــت. ب ــد پذیرف ــکاری را نخواهن ــن راه چنی

ــاره و  ــت طی ــرخ تک ــودن ن ــاال ب ــل و ب ــران در کاب ــزای ای وی

دشــواری های گرفــن پاســپورت، همــه از دالیلــی اســت کــه 

مهاجــران افغانســتانی بــا توجــه بــه درآمــد پاییــن اقتصادی، 

نخواهنــد پذیرفــت کــه وقــت و انــرژی شــان را در صف هــای 

ــل هــدر  ــران در کاب ــزای ای ــی گرفــن پاســپورت و وی طوالن

ــه  ــد ک ــح می دهن ــان ترجی ــر، آن ــن خاط ــه همی ــد و ب بدهن

ــه  ــر چ ــا ه ــد ت ــتان را بپذیرن ــرز پاکس ــی از م ــفر قاچاق س

زودتــر بــه نقــاط مــد نظــر شــان در کشــور ایــران برســند و در 

ســاختان نیمــه کاری مشــغول بــه کار شــوند تــا هزینــه ی 

ــد. ــه دســت بیاورن ــی ســفر قاچاقــی شــان را ب مال

فرزندان زمین

اختطاف مهاجران 
افغانستانی در مرز مشترک 

ایران و پاکستان

حسن ابراهیمی 

شبیر احمد

دیدگاه قبیله ای طالبان به زنان

سیاست طالبان در مورد زنان و نحوه ی نگاه 

و تعامل آنان نسبت به آنان، آنگونه که در 

دوران امارت اسالمی تجربه شد و در مناطق 

تحت کنرتل شان حاال هم اعامل می شود، 

در جامعه ی معارص به لحاظ محدودیت هایی 

که بر زنان تحمیل می شود، کم نظیر است. 

در هیچ جامعه ی معارصی، زنان به این 

اندازه از حیات اجتامعی رانده منی شوند؛ 

حتا در عربستان سعودی که به لحاظ سنتی 

و محافظه کار بودن رکورددار است، زنان 

حق تحصیل دارند و اخیرا حکومت آن کشور 

آزادی های بیشرت اجتامعی را برای زنان 

اجرایی کرده است. حتا در گروه داعش زنان 

مشارکت داشته اند. در امارت اسالمی طالبان 

اما از صدر تا ذیل ادارات ملکی، قضایی، 

مکاتب و دانشگاه ها، نظام و نیروهای 

مسلح، زنان حضور نداشته و ندارند؛ حتا در 

شفاخانه ها و مشاغل صحی اگر به صورت 

استثنا زنانی پیدا و پنهان فعالیت می کردند، 

با انواع محدودیت ها روبه رو بودند. 
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صبــح کابــل: نخســت در مــورد فعالیت هــای تــان بگوییــد؛ 

پایــگاه شــا در کجــا اســت و فعالیت هــای تــان بیشــر روی کــدام 

ــت؟  ــز اس ــق متمرک مناط

نیــازی: در حــال حــارض بیشــرین مترکــز گــروه مــا در مناطــق 

غربــی کشــور اســت. مــا در داخــل شــهر هــرات، در ولســوالی 

پشــتون زرغون، در ولســوالی گــذره و در ولســوالی ادرســکن هــرات 

ــم. ــگاه داری پای

صبــح کابــل: میانــه ی تــان بــا حکومــت افغانســتان و نیروهــای 

امنیتــی چگونــه اســت؟ 

نیــازی: روز نخســت کــه مــا از پاکســتان بیــرون شــدیم، بــه 

دولــت افغانســتان اعــام و تفاهــم کردیــم کــه بــه دولــت افغانســتان 

و بــه امریکایی هــا، کاری نداریــم. مــا دشــمنان آینــده ی کشــور 

خــود را پاکســتان، ایــران و روســیه می دانیــم. آن هــا در حــال حــارض 

ــا  ــد. م ــه  ان ــرو گرفت ــه گ ــا را ب ــای م ــا را و آرمان ه ــب، م ــام طال ــه ن ب

ــد  ــن چن ــتیم؛ همی ــر اس ــران درگی ــا ای ــتقیا ب ــارض مس ــال ح در ح

ــیندند  ــوالی ش ــه ی ولس ــی را در دو منطق ــر ایران ــش، دو موت روز پی

ــرار  ــه ق ــورد حمل ــت، م ــران اس ــرز ای ــی م ــه در نزدیک ــر ک و قات نظ

ــه کشــته شــدند. ــن حمل ــر در ای ــم کــه بیشــر از 20 نف دادی

صبــح کابــل: نظامیانــی را کــه شــا متعلــق بــه ایــران می دانیــد، 

آن هــا چــه اهدافــی را در خــاک افغانســتان دنبــال می کننــد؟ 

ــا  ــود و م ــارت ب ــام ام ــه  ن ــه ب ــا ک ــابق م ــروه س ــن گ ــازی: همی نی

از آن هــا انشــعاب کردیــم؛ بــا متویــل ایــران کــه بــه غامیــت و 

ــر  ــورها ب ــن کش ــع ای ــرای مناف ــد، ب ــده ان ــا آم ــیطره ی آن ه ــت س تح

ایــن  در  افغانســتان  حکومــت  تضعیــف  و  امریکایی هــا  خــاف 

ــم  ــی بردی ــت پ ــن حقیق ــه ای ــا ب ــه م ــی ک ــد. زمان ــاک می جنگن خ

ــرد  ــرای پیش ب ــان ب ــام طالب ــه ن ــران از گروهــی ب کــه پاکســتان و ای

ــن گــروه  ــا از ای ــد، م اهــداف خــود در افغانســتان اســتفاده می کنن

انشــعاب کردیــم. مــا هم چنــان دریافتیــم کــه مامحمــد عمــر توســط 

پاکســتان شــهید شــده اســت؛ بنــا برایــن، مــا منی خواهیــم اهــداف 

چنیــن کشــوری در افغانســتان پیــاده شــود. ناتــو، امریــکا و حکومــت 

افغانســتان در جفرافیــای افغانســتان چنــدان مســلط نیســتند. 

تســلطی کــه ایــران، پاکســتان و روســیه در ســاحاتی از افغانســتان 

ــته های  ــل پس ــه در داخ ــانی ک ــت و کس ــد، رسدم داران حکوم دارن

ــان کــه از  ــن نظامی ــد. بیشــر ای ــچ اطاعــی ندارن ــد، هی نظامــی ان

ســوی حکومــت افغانســتان معــاش می گیرنــد، گــزارش درســتی بــه 

ــار خــود  ــا از غ ــد. آن هــا حت ــتان منی دهن ــت مرکــزی افغانس حکوم

بیــرون شــده منی تواننــد؛ بیشــرین حمــات ایــن طالبــان وابســته 

ــود. ــع می ش ــا دف ــای م ــط گروه ه ــران توس ــتان و ای ــه پاکس ب

صبــح کابــل: دشــمن اصلــی شــا کیســت و آیــا گروه هــای 

ــود دارد؟  ــا وج ــل ش ــز مث ــان نی ــعابی طالب ــر انش دیگ

نیــازی: نخیــر. تنهــا در ســطح افــراد کســانی هســتند کــه 

در داخــل و بیــرون از افغانســتان مخالــف بــا طالبــان شــاخه ی 

ــورت  ــه به ص ــتیم ک ــی اس ــا گروه ــا تنه ــا م ــند؛ ام ــور باش ــا منص م

دســته جمعی بــا ایــن گــروه در مخالفــت اســتیم. مــا روزانــه حــدود 

200 تــا 300 نفــر می کشــیم و ویدیوکلیپ هــای خــود را بــه  صــورت 

می کنیــم.  ارســال  بین املللــی  و  ملــی  رســانه های  بــه  مســتند 

بیشــرین عملیــات مــا در والیت هــای بادغیــس، غــور، فــراه، نیمــروز 

و هــرات اســت کــه مــا در ایــن والیت هــا مرزهــای متصــل بــه ایــران 

را در کنــرل داریــم و هــر روز آن هــا را در ایــن مناطــق مــورد حملــه 

قــرار می دهیــم. در حــال حــارض گروهــی کــه در مقابــل ایــن 

ــتان  ــاک افغانس ــل خ ــیه در داخ ــتان و روس ــران، پاکس ــزدوران ای م

ــدارد.  ــا، وجــود ن ــد، جــز گــروه م مقاومــت کن

اســتید،  در جنــگ  کــه شــا  بــا گروه هایــی  کابــل:  صبــح 

انگیــزه ی جنــگ شــا بــا آن هــا چیســت؟ 

نیــازی: ایــن گروه هــا در حــال حــارض دیگــر هیــچ اهدافــی 

ــرای  ــد؛ چــون مــا خــار چشــم آن هــا ب جــز شکســت گــروه مــا ندارن

ــرای  ــی از خــاک افغانســتان اســتیم. ایرانی هــا ب ــه بخش های ورود ب

آن هــا گفتــه  انــد کــه اگــر ایــن گــروه را شکســت بدهیــد، می توانیــد 

ــا در حــال حــارض در  ــد؛ ام ــوذ کنی ــه هــر گوشــه ی افغانســتان نف ب

ــا مــا هاهنــگ شــده  انــد و بــه  بیشــر مناطــق افغانســتان مــردم ب

ــاس  ــا مت ــه م ــد، ب ــا را می بینن ــن گروه ه ــی از ای ــه نیروی ــی ک محض

ــن  ــا را اصلی تری ــارض م ــال ح ــا در ح ــن، آن ه ــر ای ــا ب ــد؛ بن می گیرن

ــت خورده  ــتان را شکس ــت افغانس ــد و حکوم ــان می دانن ــمن  ش دش

عنــوان می کننــد. 

صبــح کابــل: آیــا افــراد و گروه هایــی کــه شــا در حــال حــارض 

بــا آن هــا در جنــگ اســتید، نــام مشــخصی دارنــد؟ 

ــی  ــر گروه های ــارت اســتند و بیش ــام ام ــه  ن ــی ب ــازی: گروه نی

نظامــی  آموزش هــای  و مشــهد  بیرجنــد   ، زابــل  اســتند کــه در 

و موشــک های زمینــی  بــه ســاح ها  را  آن هــا  ایــران  می بیننــد. 

ــار این هــا هــان تفنگ ســاالران ســابق  مجهــز کــرده اســت. در کن

ــا  ــم. آن ه ــروه بودی ــک گ ــا در ی ــا آن ه ــا ب ــته م ــه در گذش ــتند ک اس

ــد و از  ــرده  ان ــدود ک ــا، مس ــام گمرگ ه ــه ن ــی را ب ــای عموم رسک ه

مــردم اخــاذی و رسقــت می کننــد.

صبــح کابــل: شــا گفتیــد کــه بخــش زیــادی از ایــن گروه هایــی 

کــه بــا آن هــا در جنــگ اســتید، از ســوی ایــران حایــت می شــود، 

آیــا نــام برخــی از فرماندهــان ایــن گروه هــا را می دانیــد؟ 

نیــازی: بلــی. نام هــای برخــی فرماندهــان ایــن گروه هــا بــه 

نام هــای حاجــی غفــور، راشــد، بریالــی، حاجــی فرهــاد و هم چنــان 

ــه  ــتند ک ــری هس ــک دیگ ــای کوچ ــی گروه ه ــرات برخ ــل ه در داخ

ــده  ــال آن نامی ــب و امث ــد، نجی ــای صم ــه نام ه ــان ب ــان آن فرمانده

ــا  ــران آن ه ــه ره ــد ک ــی دارن ــز گروه های ــس نی ــوند. در بادغی می ش

ــای  ــور گروه ه ــن ط ــدزاده و همی ــدل آخن ــان و عب ــای من ــه نام ه ب

ــد. ــا دارن ــطح قریه ه ــی در س کوچک

صبــح کابــل: شــا در گــروه تــان چقــدر نظامــی، ســاح و 

داریــد؟  مهــات 

نیــازی: مــا بیشــر از 30 هزار نظامــی در رسارس افغانســتان داریم؛ 

ایــن حــرف مــا را شــا زمانــی درک می کنیــد کــه ویدیوکلیپ هــای مــا 

را ببینیــد کــه مــا در چقــدر از روســتاها و قریه هــای افغانســتان نفــوذ 

داریــم. مــا از فاریــاب رشوع تــا هلمنــد، یعنــی در هفــت والیــت بیشــر 

ــم. امــروز اگــر کمک هــای مــردم  از 30 هــزار نفــر مســلح بالقــوه داری

ــه هیــچ کشــور دیگــری وابســتگی نداریــم.  ــا مــا بیشــر شــود، مــا ب ب

امــروز مــن در داخــل کــوه نشســته ام؛ امــا همیــن لحظــه عملیــات مــا 

ــاح  ــان دارد. س ــس جری ــراه و بادغی ــروز، ف ــور، نیم ــای غ در والیت ه

ــن  ــب و در همی ــام طال ــه در نظ ــت ک ــی اس ــاح متداول ــان س ــا ه م

ــت، 82 و  ــاوان، راک ــاح ها ه ــن س ــم. ای ــه ای ــال از آن کار گرفت 18 س

پیکاهــای مختلــف اســت کــه مــا در داخــل مناطــق اســتفاده می کنیم. 

مــا بــه هــان انــدازه کــه 30 هــزار نیــروی جنگــی داریــم؛ چندیــن برابر 

آن ســاح در اختیــار داریــم.

صبــح کابــل: معــاش رسبــازان تــان و ســاح های شــا از کجــا 

ــود؟  ــن می ش تأمی

نیــازی: مــا اگــر بــه ایــن رسبــازان معــاش بدهیــم، متــام بودجه ی 

ــی و  ــا امارت ــد. حرکــت م ــت منی کن ــه آن هــا کفای افغانســتان هــم ب

ــان را  ــات  ش ــی و مه ــل، مرم ــارف تی ــا مص ــا تنه ــت. م ــی اس طالب

مــا آمــاده می کنیــم. بیشــر رسبــازان رضاکارانــه، بــه خاطــر خــدا و 

ــد. مــا  ــا مــا کار می کنن ــی و اســامی خــود ب ــه خاطــر اهــداف مل ب

ــا  ــای آن ه ــم نام ه ــه منی توان ــر ک ــران خِی ــاری از تاج ــوی ش از س

ــه  ــتان همیش ــت افغانس ــا حکوم ــویم؛ ام ــت می ش ــرم، حای را بگی

ــا تــاش  در قبــال مســائل افغانســتان بســیار بی تفــاوت اســت. حت

دارنــد در میــان گــروه مــا بــه عنــوان گروهــی کــه بــا دشــمنان آن هــا 

ــو  ــه نات ــد ک ــد. آن هــا فکــر می کنن ــاف ایجــاد کن ــم، اخت می جنگی

آن هــا را محافظــت کــرده و تــا ابــد از آن هــا نگــه داری خواهــد کــرد؛ 

امــا بــه ایــن فکــر نیســتند کــه وقتــی امریــکا و ناتــو بیــرون شــوند، 

ــران  چــه می کننــد؛ پــس مجبــور می شــوند کــه تحــت ســیطره ی ای

و پاکســتان برونــد. 

صبــح کابــل: شــاری از شــهروندان هــرات می گوینــد کــه 

افــراد شــا در برخــی از رسقت هــای مســلحانه دســت دارنــد، شــا 

ایــن حرف هــا را می پذیریــد؟

نیــازی: 80 درصــد مردمــی کــه طــرف دار دولــت اســتند، در 

پهلــوی ایــن  کــه در چــوکات دولــت کار می کننــد، در خدمــت ایــران، 

پاکســتان و روســیه نیــز اســتند و متــام تبلیغاتــی کــه علیــه مــا 

ــز  ــد و مســتخدمینی نی ــران می کن ــد، همیــن قونســلگری ای می کنن

علیــه مــا در هــرات دارنــد. مــن بــرای شــهروندان هــرات اعــام کــردم 

ــا در دزدی هــا  کــه اگــر افــراد مــا را در رس رسک هــا در اخاذی هــا ی

دیدیــد، هان جــا از بیــن بریــد. بعــد مــن می آیــم بــرای تــان ثابــت 

می کنــم کــه ایــن نفــر از گــروه مــا بــود یــا از گــروه ایرانی هایــی کــه 

این جــا می آینــد و بــرای بدنامــی مــا، از آدرس مــا دزدی می کننــد. 

ــر  ــات دیگ ــام والی ــرات از مت ــم، ه ــده  ای ــرات آم ــه ه ــی ک ــا از زمان م

امن تــر اســت و هیچ کــس و هیــچ گروهــی جــرأت نــدارد کــه در 

ســطح شــهر مبب گــذاری کنــد و یــا بــر خــاف پوســته های امنیتــی 

ــدارد. در  ــدر درک ن ــت همین ق ــت بی کفای ــن دول ــد. ای ــت کن فعالی

متــام والیــات ناامنــی و انتحــار اســت، چــرا در هــرات نیســت؟

صبــح کابــل: در مــورد گــروه تــان کــه نخســت بــه رهــری مــا 

رســول تشــکیل شــد، بیشــر بگوییــد؛ چــه وقــت و بــه چــه دلیلــی از 

گــروه مــا منصــور جــدا شــدید؟ 

 نیــازی: مــا قبــا، حــدود پنــج ســال در داخــل پاکســتان فعالیت 

داشــتیم و همیــن شــورا را بــه نــام شــورای عالــی تشــکیل دادیــم و 

ــور  ــامی حض ــارت اس ــناس ام ــراد رسش ــام اف ــورا، مت ــن ش در همی

داشــتند؛ امــا سیاســت آن هــا بعــد از ایــن   کــه در قبــال افغانســتان 

خــراب شــد، در قبــال مــا نیــز خــراب شــد. زمانــی کــه پاکســتانی ها 

ــی  ــا را یک ــران م ــد، ره ــر کردن ــاس خط ــا احس ــورای م ــن ش از ای

ــن  ــد؛ همی ــی کردن ــم زندان ــا ه ــتند ی ــه ها کش ــر در مدرس ــی دیگ پ

باعــث شــد کــه مــن بــه شــمول ســه نفــر دیگــر از جملــه مــا محمــد 

رســول از آن هــا جــدا شــدیم و داخــل فــراه آمدیــم. بعــد از ایــن  کــه 

بــه شــیندند هــرات وارد شــدیم، مــا محمــد رســول نیــز از مــا جــدا 

شــد. در داخــل همیــن هــرات تقریبــا پنــج ســال می شــود کــه  بــه 

ضــد متــام امکاناتــی کــه کشــورهای روســیه، ایــران و پاکســتان بــه 

ــم. ــتند، می جنگی ــتان می فرس ــان در رسارس افغانس ــازان ش رسب

شــا  چیســت،  جنــگ  ایــن  از  شــا  هــدف  کابــل:  صبــح 

می خواهیــد؟ چگونــه  را  افغانســتان 

ــن  ــن وط ــم و ای ــود را آرام کنی ــن خ ــم وط ــا می تواین ــازی: م نی

همیــن  شــویم.  خــاص  همســایه ها  رش  از  و  کنیــم  مســتقل  را 

ــرون  ــویم، بی ــرون می ش ــتان بی ــا از افغانس ــد م ــه می گوی ــکا ک امری

منی شــوند. مــا بایــد خــود مــا بیــرون شــان کنیــم و بعــد ایــن وطــن 

ــردم و  ــن م ــاع ای ــم اوض ــا می خواهی ــتد. م ــودش بایس ــای خ روی پ

ملــت را رو بــه راه کنیــم تــا همــه از ایــن وطــن دفــاع کننــد، وطــن 

ــردم  ــام م ــد و مت ــتفاده کنن ــی اش اس ــع طبیع ــد، از مناب را آرام کنن

افغانســتان پهلــوی هــم قــرار بگیرنــد. در همیــن روزهــا در کابــل بــه 

ــا را  ــات دنی خاطــر همیــن مدافعــان انتخاباتــی کــه بدتریــن انتخاب

برگــزار کردنــد، کســانی هســتند کــه دزد انــد و زشــت ترین کارهــا را 

بــه نــام جمهــوری انجــام دادنــد. این هــا نــه دموکــرات اســتند و نــه 

ــه اصــول دموکراســی.  ــه اصــول دینــی را می فهمنــد، ن مســلان. ن

ــم. ــاح می کنی ــا اص ــم و ی ــرون می کنی ــن بی ــا از وط ــا را ی این ه

ــه  ــح ک ــای صل ــه گفت وگوه ــبت ب ــا نس ــد ش ــل: دی ــح کاب صب

فعــا میــان امریکایی هــا و مناینــدگان طالبــان در قطــر جریــان 

دارد، چیســت؟ 

نیــازی: ایــن رونــد رسارس اشــتباه اســت. مــن هفــت ســال پیــش 

ــن   ــت. ای ــتان اس ــی افغانس ــه ی بی ننگ ــر، مای ــه قط ــودم ک ــه ب گفت

قطــر را پاکســتانی ها بــرای مــا جــور کــرده  انــد. مــا در داخــل هــان 

ــم. پاکســتانی ها  ــان بودی ــا از اعضــای هــان طالب ــم، م شــورا بودی

ــا رهــران افغــان منافــع خــود را در داخــل  ــار خواســتند کــه ب یک ب

ــای  ــا و جنگ ه ــان آن ه ــاق می ــن نف ــا انداخ ــتان ب ــاک افغانس خ

داخلــی، پیــاده کننــد و حــاال طالبــان را بــه چندیــن تنظیــم تقســیم 

کردنــد. رسنوشــت اســتقال سیاســی ایــن طالبــان را پاکســتان بــه 

ــوان  ــه عن ــتان ب ــه پاکس ــردی ک ــد ف ــن چن ــا برای ــت. بن ــت گرف دس

مناینــده ی طالبــان در قطــر نشــانده اســت، بــرای متــام حرف هــای 

ــی  ــع منایندگ ــا در واق ــد. آن ه ــتور می گیرن ــتان دس ــان از پاکس ش

از پاکســتان می کننــد، نــه طالبــان. حتــا همیــن پیشــنهاد کاهــش 

خشــونت نیــز، پیشــنهاد پاکســتان اســت؛ امــا از زبــان کســانی  کــه 

آن هــا را بــه عنــوان مناینــدگان طالبــان معرفــی کــرده  انــد. این هــا 

زندانی هایــی اســتند کــه داخــل قطــر آمــده انــد، این هــا حتــا 

اختیــار حــرف زدن خــود را ندارنــد؛ امریکایی هــا هــم ایــن حقیقــت 

را می داننــد. ایــن مــردم مکمــل بــه دســت پاکســتان اســتند و دولــت 

ــاف  ــدم خ ــک ق ــان ی ــروه طالب ــه گ ــد ک ــازه منی ده ــتان اج پاکس

ــه  ــد ک ــن را بدانن ــا ای ــرود. امریکایی ه ــش ب ــتان پی ــت پاکس خواس

ــه  عنــوان  ــا افــرادی کــه پاکســتانی ها آن هــا را ب اگــر دولــت  شــان ب

مناینــده ی طالبــان معرفــی کــرده انــد، بــه توافــق برســند، در واقــع 

ــی از  ــچ یک ــد. هی ــیده ان ــق رس ــه تواف ــتانی ب ــرد پاکس ــد ف ــا چن ب

طالبــان داخلــی ای کــه در خــاک افغانســتان فعالیــت دارنــد، آن هــا 

ــد.  ــود منی دانن ــده ی خ را مناین

صبــح کابــل: آیــا فکــر می کنیــد کــه ایــن گفت وگوهــا بــه 

شــود؟  منتهــی  آتش بــس 

ــرف دار  ــه ط ــتان ن ــم. پاکس ــار را نداری ــن انتظ ــچ ای ــازی: هی نی

صلــح اســت و نــه می خواهــد کــه در داخــل افغانســتان صلــح شــود. 

پاکســتان متــام تاشــش همیــن اســت کــه امریکایی هــا را در میــز 

ــه  ــا اگــر معاهــده ای هــم میــان شــان ب مذاکــره فریــب بدهــد و حت

امضــا برســد، بــرای فریــب امریــکا اســت و دروازه ی جنــگ دیگــری از 

قطــر بــه داخــل افغانســتان بــاز می شــود. همــه کارنامه هــا بــه نفــع 

پاکســتان اســت. مــا ایــن افــرادی را کــه در قطــر بــه منایندگــی از 

ــم.  ــان منی دانی ــچ افغ ــد، هی ــره می کنن ــا مذاک م

صبــح کابــل: در مــورد صلــح پیشــنهاد شــا چیســت کــه 

چــه راه کاری بــا طالبــان در پیــش گرفتــه شــود تــا در وضعیــت 

افغانســتان تغییــر بیایــد و آرامــی شــود؟

ــد  ــت بای ــه صــدای مل ــه ب ــم ک ــرف را می زن ــن ح ــن ای ــازی: م نی

ــر  ــه از قط ــت، ن ــتان اس ــه از پاکس ــح ن ــد. دروازه ی صل ــوش بده گ

و نــه از مســکو. بیاینــد بــه طالبــان داخلــی کــه از حــال حــارض در 

ــا  ــت های این ه ــه خواس ــند ک ــتند، بپرس ــگ اس ــتان در جن افغانس

چیســت؟ چــرا جنــگ می کننــد؟ راه حــل دیگــرش ایــن اســت 

ــه  ــر ب ــتان در قط ــدگان پاکس ــا مناین ــه ب ــی ک ــه جای ــکا ب ــه امری ک

نــام مناینــدگان طالبــان گفت وگــو می کنــد، بایــد مســتقیا بــا 

پاکســتان وارد گفت وگــو شــود. نــه تنهــا پاکســتان بــل، کشــورهای 

دیگــر مثــل ایــران کــه مــرف هنگفتــی را بــرای فرســتادن و متویــل 

مــزدوران شــان در خــاک افغانســتان می پردازنــد. شــا فکــر نکنیــد 

بــا ایــن رونــد کــه فعــا بــه نــام صلــح راه افتــاده و اگــر بــه توافــق هــم 

ــا  ــینند. ایرانی ه ــان می نش ــود ش ــای خ ــان آرام در ج ــند، طالب برس

مســتقیم از طالبــان حایــت و ســاح وارد می کننــد و جنــگ شــان 

ــه دارد.  ــتان ادام در افغانس

صبــح کابــل: شــا کشــورهای همســایه را بــه دخالــت در امــور 

ــات  ــن مداخ ــل ای ــا دلی ــر ش ــه نظ ــد. ب ــم کردی ــتان مته افغانس

ــت؟  ــایه چیس ــورهای همس کش

ــا  ــور م ــا کش ــان ب ــود ش ــوع خ ــه ن ــا ب ــدام این ه ــر ک ــازی: ه نی

مداخلــه دارنــد؛ مداخلــه ی اقتصــادی، مذهبــی و مداخلــه بــه خاطــر 

ــن  ــه ای ــد ک ــان می خواهن ــدام ش ــر ک ــد. ه ــا دارن ــی م ــع طبیع مناب

ــرای خــود شــان بســازند. این هــا  وطــن را یــک کرســی پرمنفعــت ب

یــک ناکامــورا را نتوانســتند ببیننــد کــه خدمــت می کنــد و کشــور را 

ــد.  ــده منی توانن ــتقل دی آزاد و مس

صبــح کابــل: شــا بــه مداخــات اقتصــادی اشــاره کردیــد، 

بگوییــد؟  را واضح تــر  تــان  می شــه منظــور 

نیــازی: برخــی همســایه های مــا ماننــد ایــران فکــر تســخیر 

هــرات، فــراه و بخشــی از مناطــق غربــی کشــور مــا را دارنــد. آن هــا 

ــد کــه یــک بشــکه آب افغانســتان در داخــل خــاک  حتــا منی گذارن

خــودش باشــد. این هــا مشــکات بســیار بزرگــی بــا مــا دارنــد. 

همیــن ایرانی هــا تقریبــا 60 درصــد زمین هــای مــردم هــرات و فــراه 

ــد. ــداری کردن را خری

ــده  ــرح ش ــرح مط ــح دو ط ــای صل ــل: در گفت وگوه ــح کاب صب

اســت؛ کاهــش خشــونت و آتش بــس. شــا بــا کدامــش موافــق 

ــتید؟  اس

نیــازی: بــه نظــر مــن اگــر واقعــا امریــکا فریــب نخــورده باشــد و 

ایــن طالبــان پاکســتانی را درســت شــناخته باشــد، بایــد حرف هــای 

ــن  ــردم همی ــت م ــاند. خواس ــا برس ــرای آن ه ــتان را ب ــردم افغانس م

ــردم  ــا م ــود، ب ــس می ش ــا آتش ب ــد و ی ــح می آی ــر صل ــه اگ ــت ک اس

همــه ی  پیشــنهادهای  و  خواســت ها  بــه  بنشــینند،  افغانســتان 

ــونت  ــش خش ــه از کاه ــی ک ــد. این های ــوش بدهن ــردم گ ــار م اقش

فکــر  آن هــا  می فهمــم؛  را  هــدف  شــان  مــن  می زننــد،  حــرف 

می کننــد کــه امریــکا از ایــن معاهــده دل رسد خواهــد شــد و دیگــر 

امریــکا بــا مــا کاری نــدارد و مــا هــر کاری کــه بخواهیــم می توانیــم 

در داخــل افغانســتان انجــام بدهیــم. ایــن کارهــا همــه ی نقشــه ی 

دست نشــانده ی  حکومــت  می خواهنــد  کــه  اســت  پاکســتان 

دیگــری در داخــل افغانســتان داشــته باشــند کــه چنیــن تصــوری، 

ــال.  ــت و مح ــال اس ــت و خی ــواب اس خ

صبــح کابــل: اخیــرا هواپیــای نیروهــای نظامــی در غزنــی 

ســقوط کــرد. طالبــان ادعــا دارنــد کــه ایــن هواپیــا را آن هــا ســقوط 

ــورد چیســت؟ ــن م ــات شــا در ای ــد، معلوم داده ان

نیــازی: معلومــات مــا نشــان می دهــد کــه ایرانی هــا بعــد از 

موضــوع ســلیانی، در داخــل خــاک افغانســتان موشــک های ضــد 

طیــاره، موشــک های زمیــن بــه زمیــن، خــاف امریــکا وارد کــرده  انــد. 

ــل  ــران در داخ ــت ای ــه حای ــه ب ــا را ک ــن گروه ه ــر ای ــا اگ امریکایی ه

خــاک افغانســتان فعالیــت می کننــد، هــدف قــرار داده منی تواننــد، 

ایــن کار را مــا می کنیــم؛ چــون مــا نــه ســعودی اســتیم، نــه ایرانــی، 

نــه پاکســتانی و نــه عراقــی و ســوری اســتیم. مــا افغــان اســتیم.

صبــح کابــل: پــس فکــر می کنیــد کــه ایــن هواپیــای نظامــی 

امریــکا در غزنــی، توســط ایــران ســقوط داده شــده اســت؟

نیــازی: بلــی. نیروهــای اســتخباراتی ایــن کشــور در والیت هــای 

ــأله  ــن مس ــود دارد. ای ــر وج ــای دیگ ــل و والیت ه ــی، زاب ــل غزن مث

موضــوع کوچکــی نیســت، همیــن چنــد روز پیــش مــن از همــکاران 

مــا کــه در آن ســاحه ها فعالیــت می کننــد، جســت وجو کــردم؛ 

ایــن نیروهایــی کــه توســط ایــران حایــت می شــوند، موشــک های 

انــد.  کــرده  افغانســتان  وارد  فــراه  والیــت  طریــق  از  را  زیــادی 

ــر ســاح را از ایــن  ــم ایــن نیروهــا چنــد موت معلوماتــی کــه مــا داری

ــوراب  ــدان ش ــان می ــداف  ش ــه اه ــد ک ــال داده ان ــیر انتق ــن مس ای

هلمنــد، میدان هایــی کــه در داخــل شــهر لشــکرگاه و فــراه اســت، 

اســت. در ایــن کارهــا مســتقیا خــود ایرانی هــا دســت دارنــد؛ 

مشــاوران ایرانــی و تخنیــک کاران ایــران در داخــل ایــن گروه هــا بــا 

آن هــا یک جــا کار می کننــد. 

همســایه ی  کشــورهای  شــا  دیــد  از  پــس  کابــل:  صبــح 

افغانســتان از جملــه پاکســتان و ایــران چقــدر در خــاک افغانســتان 

ــد؟  ــوذ دارن نف

نیــازی: تجربــه ای کــه مــن در همیــن ســال هایی کــه در داخــل 

خــاک افغانســتان اســتم و بــا همیــن گروه هــای مــزدور ایــران و 

ــا هــم داشــته ایــم،  پاکســتانی درگیــر اســتیم و برخوردهایــی کــه ب

حــدس مــن بــه یقیــن رســیده اســت کــه تقریبــا در متــام اداره هــای 

دولتــی، 50 درصــد از کارمنــدان آن هــا طــرف دار ایــران و پاکســتان 

اســتند. این هــا فقــط منافــع شــان را در ادامــه ی خون ریــزی در 

افغانســتان می بیننــد و بــه نفــع آن هــا حــرف می زننــد؛ حتــا برخــی 

ایــن کارمنــدان در شــاری از والیت هــا بــه مشــوره های کشــورهای 

همســایه، امــور افغانســتان را بــه پیــش می برنــد. امــروز مناینــده ی 

قونســلگری ایــران در هــرات، خــود شــخص والــی هــرات اســت. 

از تمجید تا نقد و اصالح

مالمنان نیازی: مذاکره کنندگان قطر نمایندگان پاکستان اند؛ 
نه نماینده ی طالبان افغانستان

عبداملنان نیازی  »فرمانده ی گروه طالبان«
علی شیر شهیر

گفت وگو کننده

          اشــاره: پــس از علنی شــدن درگذشــت مــا محمدعمــر، رهــر طالبــان 

در ســال 2015، گــروه طالبــان دچــار بحــران رهــری شــد و اختاف هــا بیــن 

اعضــای شــورای رهــری آن هــا بــاال گرفــت. طالبــان بــا تأییــد مــرگ مــا عمــر، 

مــا اخرمحمــد منصــور را بــه عنــوان جانشــین او معرفــی کردنــد.

در ایــن ســال رهــران و فرماندهــان مخالــف اخرمحمــد منصــور، رهــر جدیــد 

ــراد در  ــن اف ــد. ای ــکیل دادن ــازه ای را تش ــروه ت ــرده و گ ــعاب ک ــان، انش طالب

ــروه  ــد. گ ــود برگزیدن ــر خ ــوان ره ــه عن ــول را ب ــد رس ــوی محم ــت مول نخس

جدیــد طالبــان تحــت رسپرســتی مــا رســول، ســه معــاون نظامــی منصــوب 

کــرده و یــک معــاون سیاســی: مــا بــاز محمــد حــارث، مــا منصــور داداللــه، 

ــتند و  ــعابی اس ــروه انش ــن گ ــی ای ــان نظام ــدزاده، معاون ــیرمحمد آخن ــا ش م

ــاون سیاســی آن. ــازی، مع ــان نی عبداملن

پــس از شــایعه ی مــرگ مارســول در ســال 2018، مــا عبداملنــان نیــازی 

ــول را  ــا رس ــرگ م ــوز م ــا او هن ــت؛ ام ــده گرف ــه عه ــروه را ب ــن گ ــری ای ره

ــرد.  ــه رس می ب ــتان ب ــاور پاکس ــه او در پیش ــد ک ــد و می گوی ــد منی کن تأیی

عبداملنــان نیــازی، والــی پیشــین هــرات و بلــخ در دوره ی طالبــان و معــاون 

سیاســی گــروه انشــعابی طالبــان بــه رهــری مــا رســول از ســال 2015 تــا 

ســال 2018 بــوده اســت.

او ادعــا می کنــد کــه 30 هــزار رسبــاز در رسارس افغانســتان دارد. منــان تأکیــد 

ــه از  ــد ک ــی ای می جنگ ــای شورش ــر گروه ه ــارض، در براب ــال ح ــه در ح دارد ک

ــران حایــت می شــود.  ســوی پاکســتان و ای

 بــه گفتــه ی ایــن فرمانــده ی طالــب، بســیاری از اعضــای شــورای عالــی طالبــان 

بــا آن هــا اســتند. افــرادی ماننــد ما حســن رحانــی، مــا رازق، عبدالجلیــل، راز 

محمــد ننگیــال و منصــور داداللــه افــرادی انــد کــه بــا ایــن گــروه هم دســت انــد. 

او را به عنــوان یــک  ایــن گفت وگــو، دیــدگاه  روزنامــه ی صبــح کابــل در 

فرمانــده ی جنگــی طالبــان در مــورد رونــد جــاری گفت وگوهــای صلــح و 

مســائل مرتبــط بــه افغانســتان پرســیده اســت.



ل
ل او

سا
امره  176              

ش
شنبه                 

13                 چهار
ی 2020           16 دلو 98

ربور
5 ف

w
w

w.subhekabul.com

کیک  یک  است.  کابل  این جا 

میز  آن  طرف  دخری  میز،  روی  تولد 

کنار  در  و  می بندد  را  چشم هایش 

دوستانی که حضورش را گرامی داشته 

اند، شمع ها را فوت می کند. نگاهی به 

مرسل می اندازد؛ او، تاش کرده تا این دورهمی شکل 

از جریان عادی  را  بگیرد و برای لحظه هایی خود شان 

کنند.  جدا  زندگی 

در غزنی، هزاران خانواده در نتیجه ی حمله ی طالبان 

بامیان  و  به کابل، میدان وردک  مالستان  و  به جاغوری 

و  هوتل ها  مساجد،  در  محل،  مردمان  اند.  شده  آواره 

مکتب ها به بی جاشدگان رسپناه دادند. طالبان در بدو 

ورود شان به جاغوری، دست به کشتار مردم زدند. مردم 

محل، متام دار و ندار شان را رها و تاش کردند حداقل 

جان شان را نجات بدهند. ولسوالی جاغوری و مالستان 

از جمله ی کلیدی ترین مناطق والیت غزنی است و متام 

باشنده های آن را هزاره ها تشکیل می دهد. 

پی  در   ،97 سال  عقرب(   21( چاشت  از  پیش 

دولت،  بی توجهی  و  غزنی  ولسوالی  دو  در  ناامنی ها 

ارگ  نزدیکی  در  کابل  شهر  باشنده های  از  تن  صدها 

برای تأمین امنیت جاغوری و مالستان دست به اعراض 

روز  ده  از  که  برگزار شد  حالی  در  تظاهرات  این  زدند. 

مالستان  و  جاغوری  ولسوالی  به  طالبان  بدین سو، 

نتیجه ی  در  که  بودند  داده  انجام  مسلحانه  حمله های 

آن تعداد زیادی از مردم کشته و خانواده ها آواره شدند.

مرسل با جمعی از دوستانش در گلبهار سنر جمع 

تا در کشور جنگ و خون، حضوری را گرامی  اند  شده 

بدارند. آن طرف تر از این جمع دوستانه اما؛ صدها آدم 

و  عدالت  به  دست یابی  برای  و  اند  شده  جمع  دیگر 

اند. زده  تظاهرات  به  دست  امنیت، 

ساعت یک و چهل دقیقه ی پس از چاشت است. دو 

جمع با دو رویکرد جدا در چندصدمری هم قرار دارند. 

صدای وحشت آوری، میزی که  مرسل و دوستانش دور 

آن نشسته اند را به شدت می لرزاند. این جمع کوچک از 

هم می پاشد و از خنده ها و حرف های چند لحظه پیش 

دیگر خری نیست. کمی آن طرف تر، جمع بزرگ تری که 

مبب وسطش منفجر شده است، تکه تکه شده اند. 

به  و  اند  بسته  را  سنر  گلبهار  خروجی  دروازه های 

مرسل  برود.  بیرون  کسی  تا  منی دهند  اجازه  کسی 

لحظاتی را در آن جا می ماند، تا این  که می تواند بیرون 

است.  داده  رخ  سنر  گلبهار  نزدیکی  در  انفجار  شود. 

برای  که  را  دادخواهی کننده ای  جمعی  انتحارکننده، 

پا  هم وطنان دیگر شان که در آوارگی و جنگ دست و 

از 20  بیشر  انفجار  این  می زدند، لت وپار کرده است. 

حالی  در  طالبان  گذاشت.  جا  به  زخمی  و  کشته  تن 

روز  ده  از  که  گرفتند  دوش  به  را  حمله  این  مسؤولیت 

در  را  شان  مسلحانه ی  حمله های  طرفش،  این  به  قبل 

انداختند.  راه  به  مالستان  و  جاغوری  ولسوالی های 

گلبهار  از  بسیار  رساسیمگی  در  دوستانش  با  مرسل 

بوی  می کنند،  باز  که  را  دروازه  می شوند.  بیرون  سنر 

خون و دود اولین چیزی است که با آن برخورد می کنند. 

گلوهایی که لحظه های پیش، فریاد می زدند، خاموش 

شده اند. صدای آژیر آمبوالنس و موترهای پولیس، فضا 

اند، در  بیگانه  با هم  پر کرده و تکه های گوشتی که  را 

است. مرسل  اطراف 

سنر  گلبهار  مقابل  در  را  انفجاری  خر  تلویزیون، 

خون  و  گوشت  از  انباری  میان  مرسل  می کند،  پخش 

همیشه  برای  که  می کند  فکر  صداهای  به  و  ایستاده 

خاموش شده اند. لبخندهایی که روی لب ها خشکیدند 

کسانی  برمنی گردند.  خانه  به  هیچ وقت  که  پاهایی  و 

که زنده مانده اند، تکه های گوشت را جمع می کنند و 

دنبال تکه ی دیگرش می گردند. چگونه می شود هویت 

کسی که لحظه های پیش شناس نامه داشت، دانشجو 

بود و فرزند خانواده ای، از یک تکه گوشت مشخص کرد؟ 

بانوان  فوتبال  تیم  عضویت  و  سال   19 مرسل، 

تنها خاطره ی  گلبهار سنر،  انفجار  دارد.  را  افغانستان 

او، در کشوری زندگی می کند  نیست.  از جنگ  او  تلخ 

بیدار  خواب  از  را  مردمش  بد  خرهای  با  صبح  هر  که 

مردم  همین  نابسامانی ها،  این  متام  میان  در  می کند. 

خلیل زاد،  زملی  اما  اند؛  صلح  به  رسیدن  آرزوی  در 

در   صلح،  گفت وگوهای  در  امریکا  ویژه  ی  فرستاده ی 

گفته  افغانستان،  رییس جمهور  با  دیدارش  تازه ترین 

تا کنون هیچ  با طالبان  است که در مذاکره های صلح 

است.  نداشته  پیش رفتی 

به باور مرسل، اگر ما با متام تفاوت ها باز هم بتوانیم 

انتخاب های  و  خواست ها  به  و  بپذیریم  را  هم دیگر 

هم دیگر احرام بگذاریم، یعنی به صلح دست پیدا کرده 

با طالبان، فرصت فوتبال  او نگران است که صلح  ایم. 

او بگیرد.  از  بازی کردن را 

مرسل، صلحی را دوست دارد که زیر چر آن حقوق 

بازی کردن  فوتبال  به  بتواند  او  تا  پای مال نشود  زن ها 

و  کند  رشکت  بین املللی  رقابت های  در  دهد،  ادامه 

باشد.    کشورش  برای  افتخار  موجب 

هرات، افغانستان – در حالی که ماه های خشک رفته 

رفته به سال های گرم و سوزانی بدل می شد، فاطمه شاهد 

پژمرده شدن کشت هایش و مردن گاوش از تشنگی بود. 

گرسنگی تبدیل به ناامیدی شده بود و هژده ماه قبل، 

خانواده ی کشاورزش از مرد ثروت مندی خواهش کرد به 

آن ها پول قرض دهد تا بدترین خشک سالِی در چندین 

دهه ی گذشته ی افغانستان را بگذرانند. آن مرد پذیرفت 

به  افغانی(   97.000 )معادل  دالر   1.250 ارزش  به  و 

آن ها گوسفند، برنج و آرد داد.

باران های بهاری و آن مرد، هر دو با هم برگشتند. او 

این بار پولش را می خواست؛ اما خانواده ی فاطمه تا آن 

را  »دخرت  گفت:  مرد  نداشت.  سودآوری  حاصل  زمان 

بده.« او فریبای خجالتی و چهارساله را به عنوان همرِس 

فریبا؛  به  زودگذری  نگاه  فاطمه  می خواست.  پرسش 

رُسمه  با  قهوه ای اش  و  بزرگ  چشان  دور  که  دخری 

برجسته شده بود، انداخت و گفت: »ممکن بود ]فریبا[ 

از غم و اندوه مبیرد.«

سپس آن ها گریختند تا فریبا را نجات دهند، به دنبال 

بعدی  خشک سالی  برابر  در  بتواند  که  باشند  زمینی 

پشتیبانی  به  دولت  هوایی  از حمله های  و  بیاورند  دوام 

امریکا که شب ها جنگ جویان طالبان را در روستاهای 

مجاور هدف قرار می  داد، فرار کنند. پس از سه روز و سه 

شب سفر، جایی را در اردوگاه بزرگ و بی امکاناتی برای 

بزرگ  در حومه ی هرات، سومین شهر  بی جاشده  مردم 

کردند. پیدا  افغانستان 

طی هژده سال پس از آن که ایاالت متحده، عملیات 

آزادی بلندمدت را آغاز و وارد افغانستان شد، جنگ علیه 

کشوِر  این  مورد  در  جهانی  بحث های  محور  تروریسم، 

آسیای جنوبی بوده و میلیاردها دالر در جنگ و بازسازی 

مرف شده است؛ جنگ بی امانی که جان صدها هزار 

تن را گرفته است. در ضمن، جنگ بالقوه و بزرگ تری در 

حال رشد است.

برابر  در  کشورها  آسیب پذیرترین  از  یکی  افغانستان 

تغییرات آب و هوایی و یکی از کم امکانات ترین کشورها 

برای رویارویی با آن است. کارشناسان می گویند که قرار 

است خشک سالی، سیل، برف کوچ، لغزش زمین، آب  و 

گسرده،  بی جاشدن های  نامساعد،  فوق العاده  هوای 

جنگ و کودک همرسی – متام آن چه که پیش از پیش 

افغانستان را به ستوه آورده است – بدتر شود.

و  آب  تغییرات  به  کمی  نسبتا  توجه  افغانستان  در 

مردمش  بیشر  که  است؛ کشوری  گرفته  هوایی صورت 

کشاورز اند و کشاورزی منبع درآمد شان است. برنامه ی 

محیط زیست ملل متحد تخمین می زند که 80 درصد 

منتقدان  است.  منابع  و  آب  زمین،  رس  بر  جنگ ها  از 

و  آب  تغییرات  به  رابطه  در  که  کمک هایی  می گویند 

هوایی صورت می گیرد، اغلب بسیار کوتاه مدت است یا 

منی گیرد. نظر  در  را  افغانستان  مردم  واقعی  نیازهای 

فعا  برای  افغانستان   2018 شدید  خشک سالی 

تقریبا 13.5  از  یکی  فاطمه  اما  است؛  رسیده  پایان  به 

ناامنی  در  شدیدا  که  است  افغانستان  در  فرد  میلیون 

غذایی به رس می برند. سازمان جهانی مهاجرت می گوید 

که از سال 2012 به این سو، یک سوم از مردم افغانستان 

مهاجرت کرده یا بی جا شده اند. پیش بینی ها، افغانستان ِ 

گرم تر با منابع کم یاب تری را به تصویر کشیده است.

از  حفاظت  ملی  اداره ی  و  متحد  ملل  زیست  محیط 

محیط زیست افغانستان، می گوید که دمای هوا ممکن 

که  این  مگر  بیشر  شود؛  فارنهایت  درجه ی   5 تا  است 

گل خانه ای  گازهای  نر  کردن  محدود  برای  اقداماتی 

که  می شود  پیش بینی  چه  گر  شود.  گرفته  دست  روی 

ثابت   21 قرن  پایان  تا  افغانستان  در  بارندگی  سطوح 

مباند؛ اما دمای گرم تر منجر به تبخیر بیشری می شود 

و منابع آبی  ای که زندگی انسان ها به آن وابسته است را 

می اندازد. خطر  به 

به  بادغیس  مانند  این وضعیت می تواند در مناطقی 

مثابه ی حکم اعدام باشد؛ جایی که فاطمه و خانواده اش 

پیش از گریخن، زمین را می کندند تا آب باران و برف 

آب شده را جمع کنند و زنده مبانند. گل دسته، خواهر 

زندگی  نه  و  است  آب  نه  است،  زمین  »نه  فاطمه گفت: 

را  او  نحیف  بدن  که  رنگش  زمردی  لباس  زیر  است.« 

ناامیدانه تاش  متولدشده ای  تازه  بود، کودک  پوشانده 

از پستان خالی مادرش تغذیه کند. تا  می کرد 

کیلومر( رشق هرات،  )معادل 724  مایلی  در 450 

در والیت شال رشقی پنجشیر، زندگی جوامع محلی هم 

رودخانه ی  آن جا،  در  دارد.  ادامه  منابع  لطف همین  به 

بین  که  رسسبزی  دره ی  میان  از  پنجشیر  فیروزه ای 

جوالی  در  می گذرد.  دارد،  موقعیت  بلندی  کوه های 

2018، توده  یخی از کوه به اندازه ای رسیع آب شد که 

تبدیل به یک بند طبیعی و یک دریاچه ی یخچالی شد. 

و  آمد  پایین  کوه ها  از  به رسعت  آب،  تُن مکعب  هزاران 

و  زمینی شد که مکتب ها، صدها خانه  لغزش  به  منجر 

زمین های لوبیا، کچالو، گندم و درخت های زیتون در آن 

بود و همه خراب شد.

فریاد  پایین  طرف  به  بودند  کوه  در  که  چوپان هایی 

زدند تا عزیزان شان را خر کنند؛ اما برای دست کم ده 

نفر، به شمول بی بی مزاری 65ساله خیلی دیر شده بود. 

نیازمحمد، برادرش گفت: »آب او را با خود برد.«

با  تابستان،  و  بهار  فصل  در  یخ  توده های  شدن  آب 

آب پاک و رسدش، متام جوامع را زنده نگه می دارد؛ اما 

ناگهانی توده های یخ، مرگ بار است  و  آب شدن رسیع 

در  خشک سالی  و  بهار  در  سیل  شدن  جاری  خطر  و 

می دهد. افزایش  را  تابستان 

یک پارچه،  کوه های  توسعه ی  بین املللی  مرکز 

حجم  میادی،   2100 سال  تا  که  می کند  پیش بینی 

توده های یخ در منطقه ی گسرده تر هیالیای هندوکش 

و  کم پول  دولت  یافت.  خواهد  کاهش  درصد   90 تا 

مشغول به جنگ افغانستان، روی ایجاد ایست گاه هایی 

در کوه ها برای خر کردن مردم از فاجعه های طبیعی کار 

اما مردم محل که می گویند کمک های دولت  می کند؛ 

از  پس  نیستند.  هیجان زده  طرح  این  از  بوده،  ناکافی 

سیل 2018 که زمین های حاصل خیز کشاورزی را نابود 

کرد، بسیاری از روستاییان، پنجشیر را برای همیشه ترک 

و  فاطمه  مانند  زیادی  مردم  نیستند،  تنها  آن ها  کردند. 

خانواده اش، زندگی سنتی شان را ترک کرده اند تا زنده 

مبانند.

با  گل دسته  همرس  مانند  مردانی  کشور،  رسارس  در 

ایران  به  تا برای کار  عزیزان شان خداحافظی می کنند 

مردساالر  جامعه ی  یک  در  زنان  میان  این  در  بروند. 

سنتی، مسؤولیت خانه را به دوش می کشند. خانواده ها 

به اردوگاه های بی جاشدگان و شهرهایی مانند کابل که 

یکی از رو به رشد ترین شهرهای جهان است، می روند و 

باشد. آن جا راحت تر  زندگی در  دعا می کنند که 

اما حتا در کابل که توسعه یافته ترین شهر افغانستان 

بسیاری  دارد،  نظامی  پایگاه  و  سفارت  صدها  و  است 

ماندن  زنده  برای  خود  نوبه ی  به  شهر  این  ساکنان  از 

می جنگند. جمعیت کابل در چند دهه ی اخیر افزایش 

مانند  آن  منابع  بر  را  بیشری  فشار  و  داشته  زیادی 

از  پر  کوه های  فراوانی  وجود  با  است.  کرده  وارد  آب 

جنگ،  دلیل  به  افغانستان،  پرآب  رودخانه های  و  برف 

برای  پاک  آب  فساد،  و  آب  گسرده ی  سوءمدیریت 

است. باارزش  بسیار  کشور  این  مردم  از  بسیاری 

سیستم توضیع آب کابل، تنها به کم تر از 20 درصد 

بیشر  که  این  دلیل  به  می رساند.  آب  از جمعیت شهر 

چاه های  مردم  نیست،  آشامیدنی  زیرزمینی  آب های 

که  آب  گران  بُطری های  یا  می کنند  حفر  غیرقانونی 

فاضاب  شدن  گندیده  و  آبراه ها  شدن  مسدود  باعث 

پروژه ی  قرار است که  را می خرند.  کنارجاده ها می شود 

میلیون   82 پشتیبانی  با  کابل  آبی  زیرساخت  گسرش 

سال  تا  امریکا  بین املللی  توسعه ی  اداره ی  یورویی 

به  پروژه ها  چنین  گذشته،  در  اما  شود؛  کامل   2021

است. گرفته  قرار  انتقاد  مورد  هدف،  به  نرسیدن  دلیل 

وزارت  آب شناسی  و  آبی  منابع  مشاور  عزیزی،  فائز 

افغانستان  حارض،  حال  در  که  می گوید  آب،  و  انرژی 

ندارد.  را  آب هایش  بیشر  از  استفاده  یا  ذخیره  توانایی 

بیشر این آب ها به کشورهای همسایه می رود. او گفت: 

»مردم به آب نیاز دارند. افغانستان به ساخت بندهای آب 

نیاز دارد و این کار نیازمند رسمایه گذاری بزرگی است.«

با این حال، پروژه های بزرگ بند آب، بحث برانگیز و 

پیچیده است. اداره ی توسعه ی بین املللی امریکا و دیگر 

از بندها به  اداره های دولتی و توسعه ای، در پشتیبانی 

و  دیپلاتیک  خطرات  ابتکارها،  چنین  اند.  افتاده  تقا 

امنیتی را هم در داخل کشور و هم با کشورهای همسایه 

مانند ایران به وجود می آورد.

ضامن  روستایی،  جوامع  برای  کوچک  بندهای 

و  زمین  آب یاری  نیازهای  برق،  تأمین  و  زندگی  ادامه ی 

آب آشامیدنی شان است. در ماه می 2019، دهکده ی 

کشاورزی کوچکی در گوشه ای از هندوکش و در والیت 

مرکزی بامیان – شهری که به داشن مجسمه های بلند 

شد،  منفجر  طالبان  توسط   2001 سال  در  که  بودا 

و  آب  بند  سیل،  که  شد  تاریک  زمانی   – است  معروف 

کرد. را خراب  تولید می کرد  بند  آن  که  برقی  سیم های 

آن خشک سالی آغاز چندین روی داد نابودکننده بود. 

آب،  آوردن  مسؤول  سنتی  طور  به  که  زنان  و  دخران 

آشپزی و مراقبت از محصوالت کشاورزی استند، مجبور 

بودند در جریان خشک سالی، مسافت های طوالنی تری 

را با پای پیاده طی کنند. عبدالقیوم افشار، مدیر یکی 

از مکاتب دخرانه در مناطق روستایی بامیان، می گوید 

 – دانش آموزان  پنجم  یک  خشک سالی،  جریان  در  که 

صدها دخر – توسط خانواده های شان از رفن به مکتب 

شدند. بازداشته 

6

تغییرات اقلیمی در افغانستان، چشم اندازهای آینده 
برای صلح را پیچیده می کند 

صلحی می خواهم که در آن فوتبال دختران جرم نباشد

هام همتا

صلح ویژه ی 

مرسل، 19 سال و عضویت 

تیم فوتبال بانوان افغانستان را 

دارد. انفجار گلبهار سنرت، تنها 

خاطره ی تلخ او از جنگ نیست. 

او، در کشوری زندگی می کند که 

هر صبح با خربهای بد مردمش 

را از خواب بیدار می کند. در 

میان متام این نابسامانی ها، 

همین مردم در آرزوی رسیدن 

به صلح اند؛ اما زملی خلیل زاد، 

فرستاده ی ویژه  ی امریکا در 

گفت وگوهای صلح، در  تازه ترین 

دیدارش با رییس جمهور 

افغانستان، گفته است که در 

مذاکره های صلح با طالبان تا 

کنون هیچ پیش رفتی نداشته 

است. 

نویسنده: سوفیا جونز – نشنال جیوگرافیک

مرتجم: مهدی غالمی

بخش اول
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شــهروندان  میــان  در  نگرانــی  افزایــش  دنبــال  بــه 

کشــور،  ایــن  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از  افغانســتان 

وزارت صحــت، بخــش ویــژه ی کنــرل ایــن ویــروس را در 

اســت.  کــرده  ایجــاد  افغان-جاپــان  شــفاخانه ی 

وزارت صحــت، اعــام کــرده اســت کــه ایــن بخــش ویــژه، 

دارای صــد بســر مجهــز بــا متــام امکانــات مــورد نیــاز 

ــت. اس

فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، روز سه شــنبه )15 

ــرل  ــری و کن ــش، جلوگی ــن بخ ــاح ای ــم افتت ــو( در مراس دل

ــت  ــد. او گف ــت خوان ــک اولوی ــور ی ــا را در کش ــروس کرون وی

کــه وزارت صحــت، ایــن بخــش را بــه منظــور کنــرل ویــروس 

ــری از شــیوع آن ایجــاد کــرده اســت.  ــا و جلوگی کرون

نیــز  والیت هــا  ســایر  در  کــه  افــزود  فیــروز،  آقــای 

ــروس  ــن وی ــیوع ای ــری از ش ــرای جلوگی ــای الزم ب آمادگی ه

اســت. کشــنده روی دســت گرفتــه شــده 

ــروس  ــی از وی ــورد مثبت ــچ م ــون هی ــا کن ــه ت ــت ک او گف

و در صــورت شــیوع  نشــده  ثبــت  افغانســتان  در  کرونــا، 

ــرار  ــت ق ــر مراقب ــز زی ــن مرک ــان در ای ــروس، مبتای ــن وی ای

خواهنــد گرفــت.

وزیــر صحــت، تأکیــد کــرد کــه بــرای جلوگیــری از شــیوع 

ویــروس کرونــا در افغانســتان، تیم هــای صحــی در مرزهــای 

زمینــی و میدان هــای هوایــی کابــل، بلــخ، کندهــار و هــرات 

قــرار  ارزیابــی  مــورد  را  و مســافران  انــد  گاشــته شــده 

می دهنــد. 

آقــای فیــروز گفــت کــه اســتفاده از ماســک، شســن 

دســت ها بــا صابــون و مــواد ضــد عفونی کننــده و بلنــد 

بــردن مقاومــت بدنــی، از مــوارد مهمــی اســت کــه می تــوان 

ــرد. ــری ک ــروس جلوگی ــن وی ــه ای ــدن ب ــا ش ــا آن از مبت ب

بــرای  کــه  بــود  گفتــه  صحــت  وزیــر  ایــن،  از  پیــش 

افغانســتان،  بــه  کرونــا  ویــروس  ورود  از  جلوگیــری 

آمادگی هــای الزم روی دســت گرفتــه شــده اســت؛ امــا اگــر 

ایــن ویــروس بــه ایــن کشــور بیایــد، احتــاال تــا 6 مــاه، ســه 

هــزار نفــر را مبتــا خواهــد کــرد.

در  ویروس هــا  کشــنده ترین  از  یکــی  کرونــا،  ویــروس 

ــت  ــان رسای ــه انس ــی ب ــات وحش ــه از حیوان ــت ک ــان اس جه

شــهر  در  بــار  نخســتین  بــرای  ویــروس،  ایــن  می کنــد. 

ووهــان چیــن بــه شــیوع کــرد و پــس از گذشــت چنــد روز، 

ــه  ــان ب ــورهای جه ــاری از کش ــه آن، در ش ــا ب ــوارد ابت م

ــف، از  ــی و ضع ــه، نفس تنگ ــب، رسف ــت. ت ــیده اس ــت رس ثب

ــت. ــروس اس ــن وی ــی ای ــم اصل عای

و  روابــط عامــه  امــور  ریاســت جمهوری در  ارشــد  مشــاور 

بــه محدودیــت در  از رســانه هایی کــه نســبت  اســراتژیک، 

دسرســی بــه اطاعــات اعــراض کرده  اند، خواســت تا مشــخص 

کننــد کــه در کــدام مقطــع زمانــی بــرای آن هــا محدودیــت وضــع 

ــد. ــورد دچــار مشــکل شــده ان شــده و در کــدام م

ــو( در  ــنبه )15 دل ــت روز سه ش ــس از چاش ــر، پ ــد عم وحی

یــک نشســت خــری گفــت کــه در جریــان شــش مــاه گذشــته، 

بــا  مــورد   10378 ریاســت جمهوری،  ســخن گویان  تنهــا 

ــد. ــرده ان ــه ک ــات ارائ ــانه ها معلوم رس

او افــزود، رســانه هایی کــه در نامــه ی اعراضــی امضــا 

کــرده انــد، بایــد وضاحــت بدهنــد کــه در کــدام مقطــع زمانــی 

و از ســوی کــدام اداره، بــه آنــان اطاعــات ارائــه نشــده اســت.

پــای  کــه  رســانه ای  میــان 30  »از  گفــت:  آقــای عمــر 

ــد و  ــی ان ــانه محل ــد، 7 رس ــرده ان ــا ک ــی امض ــه ی اعراض نام

ــه  ــد ک ــداده باش ــات ن ــا معلوم ــه آن ه ــی ب ــاید ادارات محل ش

ــود؛ 9  ــل ش ــکل ح ــه مش ــم ک ــاش می کنی ــه ت ــن زمین در ای

ــاط  ــی در ارتب ــزاب سیاس ــراد و اح ــا اف ــز ب ــر نی ــانه ی دیگ رس

انــد و مســتقل نیســتند؛ امــا روی هــم رفتــه حارضیــم بــا آن هــا 

ــم.« ــل کنی ــان را ح ــکل ش ــینیم و مش بش

تــا  اســت  متعهــد  افغانســتان،  کــه حکومــت  گفــت  او 

بــا متــام رســانه های معــرض، نشســت برگــزار کــرده و بــه 

مشــکات آن هــا رســیدگی کنــد.

افغانســتان،  حکومــت  کــه  کــرد  تأکیــد  عمــر  آقــای 

غیــره،  و  زنــان  مدنــی،  جامعــه ی  بیــان،  آزادی  رســانه ها، 

ــه  ــود را ب ــط خ ــد رواب ــد و بای ــت ان ــام جمهوری ــی از نظ بخش

ــا  ــده، ب ــا در آین ــزود: »م ــد. او اف ــه دارن ــتحکم نگ ــه ی مس گون

مشــکات بزرگــی مواجــه اســتیم و بایــد همــه بــا هــم یــک جــا 

بــرای حــل آن تــاش کنیــم.«

گفتنــی اســت کــه 30 رســانه، روز سه شــنبه )15 دلــو( 

ــت  ــدن وضعی ــه بدترش ــبت ب ــی، نس ــه ی اعراض ــک نام در ی

دسرســی بــه اطاعــات در افغانســتان، ابــراز نگرانــی کردنــد.

ایــن رســانه ها، خواهــان اقــدام جــدی از ســوی دولــت 

ــانه ها  ــی رس ــای حام ــی و نهاده ــه ی جهان ــتان، جامع افغانس

ــدند. ــات ش ــه اطاع ــی ب ــق دسرس ــق ح ــتای تحق در راس

ــد کــه یــک  مســؤوالن محلــی در والیــت تخــار، تأییــد می کنن

ــه  ــه ی بی رحان ــه گون ــت، ب ــن والی زن، در روســتای آب مســجد ای

توســط خانــواده ی شــوهرش بــه قتــل رســیده اســت.

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــار، ب ــی تخ ــخن گوی وال ــری، س ــواد هج ج

کابــل می گویــد کــه صبــح روز سه شــنبه )15 دلــو( یــک زن در 

مربوطــات روســتای آب مســجد شــهر تالقــان، بــه گونــه ی بی رحانــه 

ــه قتــل رســیده اســت. ــواده ی شــوهرش ب توســط اعضــای خان

او می افزایــد کــه تــا کنــون دو نفــر از اعضــای خانــواده ی 

شــوهر ایــن زن، بازداشــت شــده انــد و تحقیقــات در ایــن زمینــه 

جریــان دارد.

از ســویی هــم، یــک منبــع محلــی می گویــد کــه زن 25ســاله ای 

بــه نــام بی بــی خــال کــه مــادر چهــار کــودک بــوده، توســط اعضــای 

خانــواده ی شــوهرش لت وکــوب شــده اســت. منبــع می گویــد 

کــه اعضــای خانــواده ی شــوهر در هاهنگــی بــا شــوهر ایــن زن، 

ــع  ــبب قط ــه س ــد ک ــرده ان ــرو ک ــم او ف ــی را در رح ــای چوب میخ ه

ــن زن، در  ــه ای ــه می شــود ک ــش شــده اســت. گفت شــدن روده های

شــفاخانه جــان باختــه اســت.

ــرادر  ــو و ب ــرس، خش ــد، خ ــی می گوین ــع محل ــه مناب ــه ک آن چ

ــد.  ــل او دســت داشــته ان ــن زن، در قت شــوهر ای

پیــش از ایــن، وزارت امــور زنــان اعــام کــرده بــود کــه در 

پرونــده ی جــدی خشــونت  یــک ســال گذشــته، 51  جریــان 

ــای  ــرین آن در والیت ه ــه بیش ــیده  ک ــت رس ــه ثب ــان، ب ــه زن علی

رسپــل، بادغیــس، فاریــاب، جوزجــان، بامیــان، فــراه، تخــار، بلــخ، 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــل اتف ــار و کاب ننگره

وزیــر امــور مهاجریــن و عودت کننــدگان، می گویــد کــه بیــش 

از 17 میلیــون نفــر در افغانســتان، زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد.

سیدحســین عاملــی بلخــی، روز سه شــنبه )15 دلــو( در یــک 

ــوان  ــا ت ــن، تنه ــور مهاجری ــه وزارت ام ــت ک ــری گف ــت خ نشس

رســیدگی بــه یــک میلیــون نفــر در افغانســتان را دارد؛ در حالــی 

کــه 50 درصــد مــردم زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد و بیســت درصــد 

ــد. ــه شــار می رون ــر ب دیگــر شــان هــم فقی

او افــزود کــه زیــر خــط فقــر، بــه ایــن معناســت کــه یــک 

ــل  ــورت کام ــه ص ــود را ب ــی خ ــده ی غذای ــه وع ــد س ــل نتوان فامی

رصف کنــد. آقــای بلخــی، هم چنــان گفــت کــه خانواده هــای 

بی جاشــده، آســیب پذیرترین قــر جامعــه انــد و در وضعیــت 

می کننــد. زندگــی  رقت بــاری  بســیار 

ســال  در  مهاجریــن،  »وزارت  کــرد:  تریــح  بلخــی  آقــای 

جــاری بــه 95350 خانــواده ی بی جاشــده در رسارس افغانســتان 

ایــن  درصــد   80 کــه  کــرده  توزیــع  زمســتانی  کمک هــای 

و 20  نهادهــای کمک کننــده ی خارجــی  از ســوی  کمک هــا، 

ــن وزارت انجــام داده شــده اســت.« درصــد دیگــر آن از ســوی ای

او گفــت کــه در ابتــدا، هیــچ بودجــه ای بــه خاطــر کمک هــای 

افغانســتان وجــود  بــه 95350 خانــواده در رسارس  زمســتانی 

نداشــت؛ امــا رسانجــام وزارت مالیــه از کــود احتیاطــی 243 

ــاص داد. ــوع اختص ــن موض ــرای ای ــی را ب ــی، مبلغ ــون افغان میلی

ــه  ــواده، ب ــون از مجمــوع 95350 خان ــا کن ــد کــرد کــه ت او تأکی

47566 خانــواده کمــک صــورت گرفتــه اســت. بــه گفتــه ی او، هنــوز 

ــد توزیــع کمک هــای ایــن وزارت در 34 والیــت افغانســتان  هــم رون

جریــان دارد و تــا یــک هفتــه ی دیگــر پایــان خواهــد یافــت.

آقــای بلخــی، افــزود کــه در جریــان پنــج ســال گذشــته، ایــن 

بــه 4 میلیــون بازگشــت کننده ی خارجــی و 4 میلیــون  وزارت 

ــت. ــرده اس ــک ک ــی کم ــده ی داخل بی جاش

ــر خارجــه ی ایــاالت  ــه ســخنان اخیــر وزی گــروه طالبــان، ب

متحــده ی امریــکا واکنــش نشــان داده و گفتــه اســت کــه 

ــا مشــکل  ــد صلــح را ب اختــاف میــان کابــل و واشــنگن، رون

ــت. ــرده اس ــه ک مواج

روز  طالبــان،  گــروه  ســخن گوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه 

سه شــنبه )15 دلــو( در بیانیــه ای گفتــه اســت کــه تویــت 

متحــده ی  ایــاالت  متعــدد  خواســته های  ترامــپ،  دونالــد 

امریــکا و اختاف هــا میــان کابــل و واشــنگن، رونــد صلــح را 

ــت. ــرده اس ــه ک ــکل مواج ــا مش ب

ــکل را  ــل مش ــوان ح ــان اراده و ت ــت: »طالب ــزوده اس او اف

ــدازد.  ــا نیان ــام م ــر ب ــود را ب ــام خ ــرف ب ــو ب ــای پومپئ دارد. آق

ــت.« ــد اس ــی و متح ــا اصول ــف م موق

مایــک پومپئــو، وزیــر خارجــه ی امریــکا، روز دوشــنبه )14 

ــود،  ــه ب ــتان گفت ــری در اوزبیکس ــت خ ــک نشس ــو( در ی دل

گــروه طالبــان بایــد ثابــت کنــد کــه می توانــد پیــش از امضــای 

ــا امریــکا، میــزان خشــونت ها را کاهــش  توافق نامــه ی صلــح ب

بدهــد.

ــد در  ــک اســت. هرچن ــح نزدی ــود: »توافــق صل ــزوده ب او اف

گذشــته هــم بــه امضــای توافق نامــه بــا طالبــان نزدیــک شــده 

بودیــم؛ امــا نــاکام شــد. دلیــل ناکامــی آن ناتوانــی طالبــان در 

نشــان دادن جدیــت شــان بــود.«

آقــای پومپئــو، تأکیــد کــرده بــود کــه توافــق میــان امریــکا 

ــرای خــروج نظامیــان امریکایــی و آغــاز  و طالبــان، زمینــه را ب

گفت وگوهــای بین االفغانــی، فراهــم می کنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی 

ــتان،  ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــه ی امری ــژه ی وزارت خارج وی

روز شــنبه )12 دلــو( از اســام آباد بــه کابــل آمــد و بــا رهــران 

ــدار کــرد. ــی دی حکومــت وحــدت مل

او در دیــدار بــا رییس جمهــور غنــی، بــا بیــان ایــن کــه در 

ــه ای  ــل ماحظ ــت قاب ــدام پیرف ــان، ک ــا طالب ــا ب گفت وگوه

ــه  ــراز امیــدواری کــرد کــه در ایــن راســتا ب صــورت نگرفتــه، اب

ــد. ــی دســت یاب نتیجــه ی مثبت

اجرایــی  رییــس  عبداللــه،  عبداللــه  بــا  دیــدار  در  او، 

حکومــت وحــدت ملــی نیــز گفــت کــه هیــأت مذاکره کننــده ی 

افغانســتان بــا طالبــان، بایــد فراگیــر و همــه شــمول باشــد و از 

ــد. ــی کن ــتان منایندگ ــراف در افغانس ــام اط مت

پیــش از ایــن، گــروه طالبــان بــا کاهــش خشــونت موافقــت 

کــرده بــود. ایــن گــروه، هم چنــان ابــراز امیــدواری کــرده 

بــود کــه توافق نامــه ی صلــح بــا امریــکا، تــا پایــان مــاه پیــش 

ــه امضــا برســد. میــادی ب

امــا، ریاســت جمهوری، تأکیــد کــرده اســت کــه مــردم 

افغانســتان کاهــش خشــونت نــه؛ بلکــه آتش بــس می خواهنــد. 

صدیــق صدیقــی، ســخن گوی ریاســت جمهوری، گفتــه اســت 

کــه اگــر گــروه طالبــان بــا برقــراری آتش بــس موافقــت نکنــد، 

ــه ی  ــه نتیج ــگ، ب ــم جن ــح و خت ــرای آوردن صل ــا ب گفت وگوه

مثبتــی نخواهــد رســید.

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 $
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کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، اعــام کــرده اســت کــه 

ــادی در  ــال 2019 می ــان س ــان در جری ــر نظامی ــات غی تلف

افغانســتان 7.23 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

ایــن کمیســیون، روز سه شــنبه )15 دلــو( طــی مراســمی 

ــان را منتــر  ــات غیرنظامی ــورد تلف گــزارش ســاالنه اش در م

ــان ســال 2019 میــادی،  کــرده و گفتــه اســت کــه در جری

2817 غیرنظامــی در افغانســتان جــان باختــه انــد و 7955 

غیرنظامــی دیگــر نیــز زخمــی شــده انــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، »در ســال 2019 میــادی، 282 

زن کشــته و 692 زن زخمــی شــده انــد؛ 445 کــودک کشــته 

ــته و  ــرد کش ــد و 1937 م ــده ان ــی ش ــودک زخم و 2215 ک

4908 مــرد دیگــر زخمــی شــده انــد.«

در گــزارش آمــده اســت کــه از مجمــوع تلفــات غیرنظامیــان 

در ســال 2019 میــادی، 71 درصــد آن توســط گــروه طالبان، 

5 درصــد توســط گــروه داعــش و 14 درصــد توســط نیروهــای 

دولتــی و حامیــان بین املللــی آن هــا صــورت گرفتــه اســت. 

ــوم  هم چنــان، عامــل 9 درصــد تلفــات غیرنظامیــان نامعل

ــده ی تلفــات،  ــده اســت؛ طــوری کــه رقــم باقی مان باقــی مان

در نتیجــه ی شــلیک راکــت از ســوی نیروهــای پاکســتانی در 

والیــت کــر  شــکل گرفتــه اســت.

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، هم چنــان گفتــه اســت 

غیرنظامیــان  از  شــاری  میــادی،   2019 ســال  در  کــه 

یــا  و  کشــته  هدف منــد   قتل هــای  و  تــرور  نتیجــه ی  در 

ــای  ــی تروره ــن قربان ــوع 834 ت ــد. از مجم ــده ان ــی ش زخم

سیســتاتیک و هدف منــد، 399 تــن کشــته و 434 تــن 

ــد . ــده  ان ــی ش ــر  زخم دیگ

بــر اســاس ایــن گــزارش، در 3 مــاه نخســت ســال 2019 

ســبب  کــه  داد  رخ  بی ســابقه ای  خشــونت های   میــادی، 

افزایــش تلفــات غیرنظامیــان شــد؛ امــا در ســه مــاه اخیــر ایــن 

ــه ی  ــه گون ــه  ب ــای منازع ــوی طرف ه ــونت ها از س ــال، خش س

ــال 2019  ــر س ــاه اخی ــت. در 3 م ــش یاف ــم گیری کاه چش

ــان  ــات مخالف ــی از حم ــان ناش ــات غیرنظامی ــادی، تلف می

ــی  ــای دولت ــات نیروه ــه عملی ــد و در نتیج ــلح، 27 درص مس

44 درصــد کاهــش یافــت

ــر،  ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــاون کمیس ــری، مع ــم نظ نعی

ــه  ــا ب در ایــن مراســم، از متــام طرف هــای درگیــر خواســت ت

ــان  ــه غیرنظامی ــد و ب ــرام بگذارن ــری اح ــوق ب ــن حق موازی

ــت  ــر خواس ــای درگی ــان از طرف ه ــد. او، هم چن ــیب نزنن آس

و  آغــاز  زودتــر  هرچــه  را  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  تــا 

ــد. ــام کنن ــل را اع ــس کام آتش ب

آقــای نظــری، از گــروه طالبــان خواســت تــا زمینــه ی 

مســتقل  کمیســیون  اعضــای  مســتمر  بررســی  و  بازدیــد 

ــد. ــم کن ــود فراه ــوذ خ ــت نف ــق تح ــر را از مناط ــوق ب حق

بایــد  افغانســتان   حکومــت  کــه  گفــت  هم چنــان  او 

پالیســی ها و کارشــیوه  های جنگــی خــود را مــورد بررســی 

قــرار داده و  هــر کــدام را بــه گونــه   ای تنظیــم کنــد  کــه ســبب 

تلفــات غیرنظامیــان نشــود.

معــاون کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، گفــت کــه 

اســاس  بــر  بعــد،  بــه  ایــن  از  بایــد  خارجــی  نیروهــای 

عملیــات    بــه  دســت  ضعیــف،  اســتخباراتی  گزارش هــای 

نزننــد. نظامــی  هوایــی 

تلفــات غیرنظامیــان در جنــگ افغانســتان، همــواره ســبب 

نگرانــی نهادهــای حقــوق بــری و ســازمان ملــل متحــد 

ــای  ــتفاده از خانه ه ــه اس ــه ک ــل آن چ ــه دلی ــت. ب ــوده اس ب

ــت  ــلح دول ــان مس ــوی مخالف ــنگر از س ــوان س ــه عن ــردم ب م

نبــودن عملیــات  خوانــده می شــود و هم چنــان مســلکی 

نظامــی نیروهــای افغــان، همیشــه غیــر نظامیــان از قربانیــان 

ــد. ــه ان ــه شــار رفت ــی جنــگ ب اصل

در یــک نامــه ی اعراضــی کــه از ســوی 30 رســانه بــه 

شــمول روزنامــه ی صبــح کابــل بــه امضــا رســیده، آمــده اســت 

کــه افغانســتان در راســتای دسرســی بــه اطاعــات در جریــان 

ــت. ــده اس ــرد ش ــار عقب گ ــر دچ ــال های اخی س

یــک  در  دلــو(   15( سه شــنبه  روز  کــه  نامــه  ایــن  در 

ــه  ــانه ها ب ــد رس ــران ارش ــوی مدی ــی از س ــی اعراض گردهای

ــت  ــدن وضعی ــه بدترش ــت ک ــده اس ــد، آم ــه ش ــش گرفت خوان

ــه اطاعــات در افغانســتان، نگران کننــده اســت. دسرســی ب

در ایــن نامــه آمــده اســت: »بــا وجــود ایــن کــه افغانســتان 

ــان  ــگاران در جه ــرای خرن ــورها ب ــن کش ــی از مرگ بارتری یک

ــن رســانه ها در منطقــه  اســت، رســانه های افغانســتان آزادتری

ــراراه  ــای ف ــر و چالش ه ــای اخی ــا بی تفاوتی ه ــد؛ ام ــوده  ان ب

ــا خطــر مواجــه  ــن دســت آورد را ب ــه اطاعــات، ای دسرســی ب

می ســازد.«

ــون حــق  ــا قان ــت افغانســتان ب ــه، دول ــن نام ــر اســاس ای ب

دسرســی بــه اطاعــات و حایــت از رســانه های آزاد، برخــورد 

ــمی  ــده از مراس ــش ش ــر پخ ــور در تصوی ــه دارد و سانس دوگان

کــه حکومــت افغانســتان بــه حامیــان ائتــاف جهانــی حایــت 

ــورد  ــن برخ ــه ی ای ــن منون ــت، تازه تری ــانه ها پیوس از آزادی رس

اســت.

بــرای  افغانســتان  دولــت  تعهدنامــه ی  پیــش،  چنــدی 

آزادی رســانه ها،  از  ائتــاف جهانــی حایــت  در  عضویــت 

توســط معــاون دوم ریاســت جمهوری بــه امضــا رســید. از 

ســویی هــم، دفــر مطبوعاتــی معــاون دوم ریاســت جمهوری، 

اول  معــاون  دوســتم،  عبدالرشــید  جــرال  تصویــر 

ریاســت جمهوری را از پس زمینــه ی عکــس دســته جمعی ای 

کــه از ایــن مراســم نــر شــد، حــذف کــرده بــود. 

بــا ایــن حــال، رســانه های حامــی ایــن نامــه، تأکیــد کــرده 

انــد کــه بی تفاوتــی و برخــورد فریبنــده ی دولــت در ایــن 

ــود. ــل می ش ــادی تبدی ــر ع ــک ام ــه ی ــم ب ــم ک ــه، ک عرص

در ایــن نامــه آمــده اســت کــه مشــکل دسرســی بــه 

ــی  ــا نهادهای ــت چشــم گیر اســت؛ ام اطاعــات در رسارس دول

ــی، اداره ی  ــت مل ــتانی کل، امنی ــی، دادس ــون دادگاه عال چ

وزارت  خارجــه،  وزارت  ریاســت جمهوری،  ملــی،  تــدارکات 

مالیــه، بانــک مرکــزی، وزارت دفــاع، وزارت داخلــه و وزارت 

صحــت، از بســته ترین نهادهــا بــه شــار می رونــد.

ــدی  ــات ج ــان اقدام ــه، خواه ــن نام ــی ای ــانه های حام رس

ــای  ــی و نهاده ــه ی جهان ــتان، جامع ــت افغانس ــوی دول از س

بــه  حامــی رســانه ها در راســتای تحقــق حــق دسرســی 

ــد. ــده ان ــات ش اطاع

حایت کننــده ی  نهــاد  مســؤوالن  ایــن،  از  پیــش 

رســانه های آزاد افغانســتان )نــی(، تأکیــد کــرده بودنــد کــه بــه 

دلیــل عــدم دسرســی بــه اطاعــات، کار روی پنجــاه درصــد 

گزارش هــای تحقیقــی در کشــور کاهــش یافتــه اســت.

کاهش 7.23درصدی تلفات غیرنظامیان 
در افغانستان

رسانه ها خواستار اقدام دولت برای تحقق 
حق دسرتسی به اطالعات شدند

بخش ویژه ی کنرتل ویروس کرونا 
در شفاخانه ی افغان-جاپان ایجاد شد

وحید عمر: حکومت حارض است به اعرتاض 
رسانه ها رسیدگی کند

قتل بی رحامنه ی یک زن در تخار 
توسط خانواده ی شوهرش

بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان 
زیر خط فقر اند

طالبان: اختالف میان کابل و واشنگنت روند صلح را 
با مشکل مواجه کرد



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.

subhekabul.daily@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

5 February, 2020 چهار شنبه، 16 دلو 1398 | سال اول | شامره 176 | 

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

www.1sada.com

و  مورگن«  »کریس  نویسندگی  به  خشم گین«  »رسنوشت 

مجموعه ی  از  قسمت  هشتمین  گری«،  گری  »اف.  کارگردانی 

سال  محصوِل  اکشن،  ژانر  در  خشم گین«  و  »رسیع  فیلم های 

2017 در سینای امریکا است. هر چند موضوع اصلی فیلم به 

چیز بزرگ تری می پردازد؛ اما پدری را در نقش مرکزی فیلم روایت 

خطرهای  پرسش،  جان  حفظ  برای  می شود  مجبور  که  می کند 

زیادی را قبول کند و می فهمد که اگر اشتباهی از او رس بزند، باید 

بپردازد. پرسش  جان  با  را  اشتباهش  تاوان 

»وین دیزل«، با نام »دومنیگ تورتو«، -شخصیت مرکزی فیلم-، در 

حالی که برای گذراندن ماه عسل به کیوبا رفته است، زن تبه کاری 

به نام »سایفر«، ویدیویی به او نشان می دهد و از او می خواهد که 

به گروهش بپیوندد؛ ویدیویی از نامزد سابق »تورتو« و پرسش که تا 

اولین مأموریتش که  از آن خری ندارد. »تورتو«، در  هنوز »تورتو« 

دزدیدن یک »کیف« از موتر وزیر دفاع روسیه است، پس از ربودن 

آن، گروهی که پیش از این »تورتو« با آنان کار می کرد، در مقابل او 

قرار می گیرند و »تورتو« مجبور است برای نجات جان بچه اش که 

این  بایستد. در  به نجات »کیف« دارد، مقابل دوستانش  بستگی 

»تورتو« می افتد.  اورتیز«، هم تیمی  »لتی  به دست  درگیری، کیف 

دزدین  برای  دلیلش  منی داند  که  می گوید  »تورتو«  به  »اورتیز«، 

کیف چیست؛ ولی از این مطمنئ است که به او شلیک منی کند؛ 

بین  انتخاب  جایگاه  در  »تورتو«  دارد.  را دوست  »اورتیز«  او،  چون 

گرفته  قرار  بیولوژیکی-،  -پیوند  بچه  و  بیولوژیکی-  –کشش  عشق 

است. شلیک منی کند؛ اما کیف توسط یکی از اعضای باند تبه کار 

»سایفر«، از »اورتیز«، گرفته می شود. سایفر برای این که جدیتش را 

نشان دهد، در واکنش به این که »تورتو« مأموریتش را درست انجام 

نداده است و باید مجازات کارش را ببیند، نامزد سابق »تورتو« -مادر 

بچه- را، پیش چشم او، پشت شیشه ی ضد گلوله می کُشد و برایش 

می گوید که اگر مأموریت بعدی اش را درست انجام ندهد، بچه اش 

را نیز می کشد.

»تورتو«، تا این جای کار، مأموریت سختی را انجام داده و حاصل 

به دست آمدن کیف، تاشی است که او کرده است؛ اما در جریان 

مأموریت، دچار اشتباهی شده که احتال از دست رفن کیف در 

از  آن وجود داشته است. »سایفر«، برای این که احتاال کیف را 

که  می گوید  برایش  و  می کند  مجازات  را  »تورتو«  می داد،  دست 

جان  گرفن  به  می تواند  مأموریت،  ادامه ی  در  احتالی  چنین 

پرسش ختم شود؛ پرسی که هنوز یک ساله نشده است. »سایفر«، 

نجات  که  را  وظیفه اش  او  چون  می کشد؛  را  »تورتو«  سابق  نامزد 

وظیفه ی  است.  نداده  انجام  درست  بوده،  بچه اش  و  او  دادن 

است  سابقش  نامزد  و  بچه  نجات  نیست؛  کیف  دزدیدن  »تورتو«، 

»سایفر«،  واکنش  می داد.  انجام  درست  را  مأموریت  این  باید  که 

دچار  زندگی  در  اگر  که  است  این  تذکر  و  گوش زد  »تورتو«،  به 

ایجاد  را  خایی  یا  می شوی،  ات  مسؤولیت  انجام  در  اشتباهی 

می کنی که ممکن مسؤولیت ات را به خطر بیندازد، باید تاوان این 

اشتباه یا خا را بپردازی. »سایفر«، در نقش کسی بازی می کند که 

است.  )دولت ها(  آدم ها  وظیفه ای  غفلت های  مجازات  وظیفه اش 

کیفی که توسط »تورتو«، دزدیده می شود، رمز پرتاب موشک های 

روانی،  و شاید  زن عجیب  نقش یک  در  »سایفر«،  و  است  روسیه 

می خواهد یک »زیردیایی  امتی« را بدزدد و با شلیک موشکی از 

ابرقدرت ها را به خاطر ساخن آن مجازات کند. آن، 

برای روشن شدن هدف »سایفر«، قسمتی از دیالوگی را که پس 

از کشن نامزد سابق »تورتو«، به او می گوید؛ این جا می نویسم. 

»هر احساسی که حاال داری، از خشم گرفته تا حس از دست دادن 

گونه ی  تداوم  برای  بقا  غریزه ی  حس  این  نیست؛  واقعی  آدم ها، 

بر است که توسط مغز و در وجود ما نهادینه شده است. وقتی 

شان  بچه های  مراقب  اگر  می رفتند،  آب  دنبال  اولیه  انسان های 

نبودند، توسط »کروکودیل«ها شکار می شدند. مغز ما این خاطره ی 

دردناک ولی سازنده را درک می کند؛ تا از تکرارش جلوگیری کنیم. 

من آن کدها –رمزهای هسته ای- را به خاطر جنگ افروزی نگرفتم، 

با  را برای رشوع یک زندگی ازت ندزدیدم.  هان طور که پرست 

به  را  هسته ای  کاهک های  کدها،  با  و  را  کدها  پرست،  گرفن 

دست می آورم و با کاهک های هسته ای، به چیزی که می خواهم 

می رسم؛ امروز، فردا و همه ی روزهای بعد از آن. ]تورتو می پرسد تو 

چه می خواهی؟[، قبول مسؤولیت. وقتی یکی از آن موشک های 

هسته ای را شلیک کنم، به ابرقدرت های دنیا این را می فهانم که 

وقتی پای شان را از گلیم شان درازتر می کنند، باید مسؤولیتش را 

هم به عهده بگیرند. چون اگر راستش را بخواهی، من در این دنیا، 

هان کروکودیل کنار آب استم.«

در  می برد،  نام  آن  از  خودش  که  کروکودیلی  آن  یا  »سایفر« 

را  انسان ها  که  می دهد  انجام  را  کسی  وظیفه ی  تبه کار،  نقش 

دنبال  به  سایفر  می کنند.  رسزنش  شان  اشتباه های  خاطر  به 

مجازات اشتباه های احتالی انسان ها است. او، با شلیک کردن 

امکانی  وقتی چنین  بفهاند که  انسان ها  به  موشک، می خواهد 

را برای نابودی به وجود آورده اند، کنرل کردن آن ممکن نیست 

و احتال این که با اشتباهی، زمین را نابود کنند، همیشه وجود 

دارد. »سایفر« به دنبال مجازات قانون و عمل کردها یا اخراعات 

قانونی ای است که امکان استفاده ی فراقانونی در آن وجود دارد 

و او با استفاده از این خا، می خواهد قانون گذارانی که بانی به 

تنبیه کند. را،  اند  آمدن ساح امتی شده  وجود 

»میخایل کاشنیکف«، سازنده ی ساح »کاشنیکف« که پس 

از ساخن این ساح، گفته بود افتخار می کند چنین ساحی را 

برای دفاع از وطنش ساخته است، چندی پیش از مرگش در سن 

روس  ارتدکس  کلیسای  اعضم  اسقف  به  نامه ای  در  95سالگی، 

نوشت: »درد روحی من، تحمل ناپذیر است. من قادر نیستم یک 

–کاشنیکف-،  من  اسلحه ی  اگر  کنم.  حل  را  دشوار  مسأله ی 

هر چند دشمن  مردم؛  مرگ  در  من  می گیرد، پس  را  مردم  جان 

پشیان  این  برای  ساح،  این  سازنده ی  گناه کارم.«  باشند،  هم 

این  از  و  است  آورده  وجود  به  کشن  برای  را  امکانی  که  است 

دنبال  به  »سایفر«،  دارد.  وجود  استفاده  نوع  هر  احتال  امکان، 

انتظار دارد؛  انسان ها مسؤولیت پذیری  از  و  همین احتال است 

وجود  خایی  آن،  انجام  یا  اجرا  در  نباید  که  مسؤولت پذیری ای 

انسان های  و  کروکودیل ها  از  »سایفر«  که  روایتی  باشد.  داشته 

اولیه می گوید، به اهمیت نقش »سایفر« تأکید دارد. »سایفر« در 

مهم  انسان  حیات  تداوم  در  را  نقشش  »کروکودیل«،  یک  نقش 

بچه ها توسط کروکودیل ها  بگوید که شکار  و می خواهد  می داند 

اولیه  انسان های  برای  بوده است  یا دیگر حیوانات، زنگ خطری 

تا از کودکان شان محافظت کنند. اگر انسان های اولیه این قدر 

وسواس و ترس برای حفظ فرزندان شان نداشتند، امکان نابودی 

بود. بیشر  آنان 

»سایفر«، هان »کروکودیل« در زندگی انسان های اولیه است 

که در دنیای مدرن و با امکانات مدرن، آمده است تا از اشتباه ها یا 

غفلت های مسؤولیتی انسان های مدرن و امکانات مدرن، استفاده 

کند. متام فیلم، دنبال استفاده از همین خا می چرخد. »سایفر« 

در حالی که با تیمش در یک هواپیا است، متام کمره های امینتی 

شهر را در کنرل دارد و با هک کردن سیستم ها، وارد هر جایی که 

روسیه، سیستم  دفاع  وزیر  گیرانداخن  برای  او  بخواهد می شود. 

روشن  را  او  اطراف  خیابان های  موترهای  متام  خودکار  رانندگی 

می کند و شهر را به هم می ریزد. در همین قسمتی از فیلم، بیننده 

بدون این که هدف »سایفر« را از زبان خودش شنیده باشد، به این 

خای متدن بری پی می برد؛ به این که یک انسان از یک اتاق 

با یک کمپیوتر، می تواند همه چیز را به دست بگیرد و طوری که 

اند،  امکاناتی که اخراع کرده  و  انسان ها  با رسنوشت  می خواهد 

با  که  دنیایی  است؛  »دکمه ای«  دنیای  دنبال  به  فیلم  کند.  بازی 

فشار دادن یا کلیک کردن یک دکمه، می توان بخشی از آن یا کل 

آن را نابود کرد. فیلم، در پی نقد دنیای مدرن و توانایی های انسان 

ابرقدرت-  –کشورهای  انسان ها  می خواهد  »سایفر«،  است.  مدرن 

را متوجه اشبتاهی کند که با ساخن ساح هسته ای مرتکب آن 

شده اند. او، می خواهد بفهاند، وقتی امکانی برای نابودی بر 

به وجود آورده می شود، کنرل آن امکان پذیر نیست و برای همین 

باید  از آن را کنرل کنند،  ابرقدرت ها منی توانند سوءاستفاده  که 

مسؤولیت این عمل شان را بپذیرند. باید متوجه شوند که احتال 

اشتباه هر قدر بزرگ تر باشد، مجازات بیشری متوجه آن است.

مانرالدین  خنده دار  حکایت  هان  مصداق  »سایفر«،  کار 

تا پیش مهان برد،  به پرسش می دهد  را  است که وقتی کاسه  

پیش از پیش، یک سیلی زیر گوشش می زند و می گوید که احتیاط 

کن چپه نشود. این سیلی مانرالدین، یادآوری از احتالی است 

بریزد.  زمین  به  کاسه  محتوای  و  کند  بی توجهی  بچه  ممکن  که 

به  در حقیقت  ما  و  دارد  وجود  کاسه همیشه  امکان چپه شدن 

پرسش با سیلی گوشزد می کند که مسؤولیت او رساندن سامل و 

طوری  را  مسؤولیت  این  باید  و  است  مهان خانه  به  کاسه  کامل 

شدن  چپه  که  حالت  احتالی ترین  دچار  کاسه  که  دهد  انجام 

است؛  مانرالدین  فیلم، هان  این  در  سایفر  نشود.  است،  آن 

مانرالدینی خطرناک با امکانات خطرناک و در پی گوشزد کردن 

به قدرت های خطرناک و هشدار بر وسائل کشنده ی خطرناک. او، 

از موقفی کاسه ای می آیده که چپه شده است یا گیر داده است 

که چپه می شود؛ یا بهر است بگویم، موقف »سایفر«، موقف هان 

احتال است که می تواند از نقش یک رؤیا به واقعیت بپیوندد و 

جهان را به چالش بکشد.

دلیل  به  را  انسان ها  و  می خواهد  مسؤولیت پذیر  انساِن  او، 

عمل کردهای رسزده  از آن ها و احتاالتی که از این عمل کردها 

انسان  وقتی  که  می گوید  او  می کند.  رسزنش  می شود،  ناشی 

منی تواند  که  می  آورد  وجود  به  یا  می دهد  انجام  را  چیزی 

به عقوبت  باید  را تضمین کند،  آن  از  استفاده ی خوب  آینده ی 

نه  باشد؛  اشتباهش  قربانی  خودش  و  شود  درگیر  کارش  این 

یا  انسان  این  توسط  ساح  ساخن  از  که  دیگری  انسان های 

می شوند.  کشته  دولت 

مسؤولیت پذیری؛ 
خوانشی از فیلم »سرنوشت خشم گین« 

زاهد مصطفا

نویسنده


