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گزارش روز

تداوم حمالت «سبز علیه آبی»
شکاف بیاعتامدی
کابل-واشنگنت را فراختر میکند

آیا گره کور صلح با لویه جرگه باز میشود؟
2

شــامگاه روز شــنبه ( 19دلــو) ،در ولســوالی
شــیرزاد والیــت ننگرهــار ،فــردی کــه یونیفــورم
نیروهــای امنیتــی افغانســتان را بــه تــن داشــت ،بــر
نیروهــای امریکایــی تیرانــدازی کــرد کــه دو نظامــی
امریکایــی کشــته شــده و شــش نظامــی دیگــر
زخمــی شــدند .ســانی لگــت ،ســخنگوی نیروهــای
امریکایــی در افغانســتان ،ایــن رویــداد را تأییــد کــرده
و گفتــه اســت کــه ایــن اتفــاق در ولســوالی شــیرزاد
والیــت ننگرهــار رخ داده و هنــوز...

2

یادداشت روز

کتابهای رسگردان
در خیابانهای کابل
شــهری کــه در آن بــرای هــر هــزار نفــر یــک نســخه
روزنامــه چــاپ میشــود ،نشــان میدهــد کــه مــردم
چقــدر نســبت بــه مطالعــه کــردن کتــاب و روزنامههــا
کمعالقــه انــد؛ امــا عــدهای تــاش دارنــد بــا راههــای
گوناگــون فرهنــگ مطالعــه را میــان مــردم ،بــه
ویــژ ه آنهایــی کــه دسترســی کمتــری بــه منابــع
اطالعاتــی دارنــد ،نهادینــه کننــد .برگــزار کــردن
منایــشگاه خیابانــی کتــاب در خیرخانــ ه و کارتــهی
پــروان شــهر کابــل ،یــک گام خــوب بــرای بــردن کتاب
بــه خانههــای مــردم اســت کــه توســط نــارشان و
فروشــندگان کتــاب در شــهر کابــل...
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گفتوگو

رسور دانش :طالبان در مورد صلح و آتشبس
تکُشی میکنند
وق 

معــاون دوم ریاس ـتجمهوری ،تأکیــد کــرده اســت ،در
حالــی کــه مــردم افغانســتان بــرای دس ـتیابی بــه صلــح
پایــدار ،خواهــان برقــراری آتشبــس و آغــاز گفتوگوهــای

سیدحسین موسوی -بهرتین گلزن
تیم ملی  19سال افغانستان و عضو تیم
فوتسال «الغبیری» لبنان

تنها ورزش و هرن است که میتواند
لبخند بر لبهای مردم بیاورد
5

مســؤوالن امنیتــی ،تأییــد میکننــد کــه محمدباقــر
محقــق ،فرزنــد محمــد محقــق ،معــاون دوم ریاســت
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی ،توســط بــرادر کوچکــش
بــه قتــل رســیده اســت.

مســتقیم انــد؛ امــا گــروه طالبــان ،در ایــن زمینــه
وقتکُشــی میکنــد.
رسور دانش ،روز یکشنبه ( 20دلو) در دیدار...

7

فــردوس فرامــرز ،ســخنگوی پولیــس کابــل ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه حوالــی ســاعت
 09:30صبــح روز یکشــنبه ( 20دلــو) حســین محقــق
و محمدباقــر محقــق ،فرزنــدان محمــد محقــق...
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نزدیک به  90درصد معلوالن افغانستان
از آموزش محروم اند

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،بــا نــر گــزارش
ســاالنهی خــود در مــورد وضعیــت حقــوق بــری افــراد
دارای معلولیــت ،اعــام کــرده اســت کــه نزدیــک بــه 90

ویژهی صلح

6

تاکسیهای بدون نرخنامه

محمدباقر محقق توسط برادرش کشته شد

جامعه

دخرتی که رهایش کردی

گزارش

3

ترجمه

درصــد افــراد معلــول در افغانســتان ،از حــق آمــوزش
محــروم اســتند.
در این گزارش که روز یکشــنبه...
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جنگی که دستهای شازیمه را گرفت

مــردی دســت دخــر کوچکــی را میگیــرد و جــای خالی
انگشــتهایش را بــا انگشــتهای خــودش پُــر میکنــد.
از خوســت آمــده؛ شــهری در جنــوب-رشق افغانســتان کــه
دخــران ایــن والیــت دسترســی کمتــری بــه مرکزهــای

در کابــل بیشــر شــهروندان روزانــه درگیــر فقــر
اقتصــادی اســتند و از ســویی هــم بخــش قابــل
مالحظــهای از جمعیــت واجــد رشایــط کار ،بــیکار
اســتند کــه باعــث پاییــن آمــدن میــزان درآمــد
رسانــه شــده اســت .ایــن مســأله شــهروندان را بــا
مشــکلهای فراوانــی روب ـهرو کــرده اســت؛ بــه ویــژه
زمانــی کــه شــهروندان بخواهنــد از یــک نقطــهی
شــهر بــه نقطــهی دیگــری برونــد.
شــهر کابــل تنهــا شــهری اســت کــه سیســتم
منظــم ترانســپورت شــهری نــدارد و مــردم ناچــار انــد
بــرای رفــن از گوشـهای بــه گوشـهی دیگــر شــهر ،از
تاکســی اســتفاده کننــد.
اما نرخ بلند کرایهی تاکسی برای...

آموزشــی دارنــد .درواز ه بــاز میشــود ،دخــری حــدودا
10ســاله بــا لباسهــای رسخ بــا مــردی کــه پــدرش اســت،
وارد ســالن میشــود .ایــن قســمتی از ویدیویــی را نشــان
میدهــد کــه در آن دخــری...
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پولیس با انتحاریها میجنگد؛
اما آیا میتواند با جرم مبارزه کند؟
کابــل ،افغانســتان – عکــس خنــدهداری بــود کــه
خیلــی زود در شــبکههای اجتامعــی میــان افغانهــا
دســت بــه دســت شــد .در آن نوشــته شــده بــود« :خــر
تــازه ،دزدهــا امــوال یــک انتحــاری را در کابــل غــارت
کــرده انــد .آنهــا واســکت انتحــاری ،مــواد انفجــاری و
 2.000افغانـیاش را گرفتــه انــد».
بــه نظــر میرســد یــک فکاهــی باشــد؛ امــا اکــرا
ایــن طــور نیســت .ســالها اســت مببگذاریهــا
و حمــات نفــوذیای کــه بــه تــن کابــل زخــم زده،
رسخــط خربهــا شــده و شــکل شــهر را تغییــر داده
اســت؛ امــا چندیــن مــاه اســت...
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اظهارات دوپهلوی معاون
رییسجمهور در بارهی صلح
اظهــارات روز گذشــتهی رسور دانــش ،معــاون دوم
ریاســتجمهوری ،مبنــی بــر وقتکشــی طالبــان
بــرای دســتیابی بــه صلــح ،آشــکارا یــک اظهــار
نظــر دوپهلــو اســت .پهلــوی اول آن را میتــوان یــک
اعــراض سیاســی در بــارهی رونــد صلــح از ســوی
حکومــت افغانســتان نســبت بــه طالبــان دانســت کــه
ایــن گــروه را متهــم بــه وقتکشــی بــرای دسـتیابی
بــه نتیجـهی نهایــی صلــح کــرده اســت کــه بیمــورد
هــم نیســت.
بــا تحلیــل و بررســی اوضــاع سیاســی افغانســتان،
برداشــتها ایــن اســت کــه گــروه طالبــان بــا درک
رشایــط نهایــی صلــح بــا امریــکا ،عجوالنــه تصمیــم
نگرفتــه ،از حربـ ه و حملههــای نظامــی ،از موقــف خــود
بــرای برتــری در میــز مذاکــره اســتفاده کننــد تــا ضمــن
داشــن دســت بــاال بــرای چانهزنــی ،بــرای ادغــام
شــدن در بدنـهی ســاختار سیاســی حکومــت احتاملی
ی مناســب داشــته باشــند.
آینــده نی ـز ،امتیازگیــر 
بــدون شــک ،ایــن روزهــا گــروه طالبــان در پــی
آن اســتند تــا بــا ایجــاد تأخیــر در توافــق نهایــی
صلــح بــا امریــکا و بــه تعویــق افتــادن مذاکرههــای
صلــح بیناالفغانــی ،کنــرل اوضــاع را بیــش از
پیــش بــه دســت بگیرنــد .ایــن گــروه ،بــا آگاهــی
از اختالفهــا بیــن دو رکــن اصلــی حکومــت
وحــدت ملــی (ارشفغنــی رییسجمهــور و عبداللــه
عبداللــه رییــس اجرایــی) ،در بــارهی گفتوگوهــای
صلــح ،بــه دنبــال آن اســتند تــا در صــورت تشــدید
اختالفهــا بیــن ارگ و ســپیدار کــه احتاملــش نیــز
زیــاد اســت ،در مذاکرههــای صلــح بیــن افغانهــا
امتیــاز بیشــر بگیرنــد.
طالبــان بــه خوبــی میداننــد کــه تأخیــر در رشوع
مذاکرههــای صلــح بیناالفغانــی ،ســبب میشــود
کــه در داخــل کشــور جریانهــای سیاســی،
احــزاب و افــکار عامــه فشــارهای حداکــری را بــر
ارشفغنــی ،وارد کننــد کــه طــرفدار پیــشرشط
آتشبــس دایمــی بــرای رســیدن بــه توافــق صلــح
اســت .اگــر ایــن رونــد فرسایشــی و خســتهکنندهی
گفتوگوهــای صلــح ادامــه یابــد ،طالبــان
میتواننــد بــا تشــدید فشــارها ،ارگ را مجبــور کننــد
تــا از موضــع خــود مبنــی بــر پیــشرشط آتشبــس
دامئــی ،کوتــاه بیایــد.
پیشرشطــی کــه بــرای گــروه طالبــان میتوانــد
در طــول مذاکرههــای صلــح مثــل یــک اهــرم فشــار
عمــل کنــد و هــرگاه حکومــت افغانســتان در جریــان
گفتوگوهــا ،امتیازهــای الزم را بــه گــروه طالبــان
ندهــد و یــا نســبت بــه خواســتهای آنــان در
شــکلگیری حکومــت آینــده اعــراض کنــد ،ایــن گــروه
از پیــشرشط کاهــش خشــونتها اســتفاده کــرده
و حکومــت را کــه متــام مترکــزش را روی رونــد صلــح
گذاشــته اســت ،وادار بــه دادن امتیــاز بیشــر کنــد.
پهلــوی دوم اظهــارات رسور دانــش ،معــاون
دوم ریاســتجمهوری افغانســتان ،یــک اعــراف
سیاســی اســت و از آن میتــوان فهمیــد کــه بــا
تأســف ،حکومــت افغانســتان در ایــن رشایــط
حســاس و بــا وجــود آگاهــی از وقتکشــی طالبــان،
برنامــهی همهشــمول ،مــدون و واحــدی را بــرای
عبــور آبرومنــد و ســامل از ایــن بــازی سیاســی نــدارد.
موضــع سیاســی فعلــی حکومــت افغانســتان
بــرای گفتوگوهــای صلــح در رشایــط امــروز ،دارای
موقــف پایینتــر نســبت بــه طالبــان اســت و نشــان
از آن دارد کــه حکومــت دســتش از تأثیرگــذاری و
رســیدن بــه صلــح ،بــا توجــه بــه وقتکشــی طالبــان
و گفتوگوهــای نامشــخص امریــکا بــا ایــن گــروه،
کوتــاه اســت .رشایــط طــوری اســت کــه حکومــت
در برابــر طالبــان ،اهــرم فشــار یــا بــرگ برنــدهای
نــدارد تــا بتوانــد از آن اســتفاده کــرده و طالبــان را
وادار کنــد ،حــارض بــه گفتوگــو و نشســن دور میــز
مذاکــره بــرای صلــح شــوند.
ایــن وضعیــت ،امریــکا را نیــز کــه نقــش میانجــی
و فراهمکننــدهی رشایــط را بــرای گفتوگوهــای
صلــح بیناالفغانــی دارد و خــودش نیــز در صــدد
امضــای توافقنامــه بــا طالبــان اســت ،دچــار
رسگردانــی و دســتپاچگی کــرده اســت.
ایــن روزهــا مقامهــای امریکایــی بــا اظهــار
نظرهــای ضــد و نقیــض در بــارهی صلــح و اوضــاع
سیاســی افغانســتان نشــان داده انــد کــه مقامهــای
ایــن کشــور ،بــا چالــش سیاســی و عــدم مدیریــت
سیاســی در بــارهی صلــح بــا طالبــان و زمینهســازی
بــرای برگــزاری مذاکرههــای صلــح بیناالفغانــی
برخــورده و منیتواننــد در ایــن زمینــه ،از هیــچ بــرگ
برنــدهای بــه جــز فشــار نظامــی در برابــر طالبــان
اســتفاده کننــد.
ایــن اظهــارات دوپهلــو بــا توجــه بــه گفتههــای
برخــی از مقامــات امریکایــی ،بیانگــر نبــود اجــاع
سیاســی در افغانســتان اســت کــه در رشایــط
حســاس گفتوگوهــای صلــح ،دولــت افغانســتان را
از جایــگاه ضعیــف در میــز مذاکــره خواهــد نشــاند.

از آغــاز گفتوگوهــای صلــح میــان
مناینــدگان امریــکا بــا طالبــان ،بیــش
از یــک ســال گذشــته اســت؛ در ایــن
مــدت حــدود  11بــار دو طــرف دور یــک
میــز نشســتند و بــا هــم بحــث و تبــادل
عبدالرازقاختیاربیگ
نظــر کردنــد؛ امــا آنطــور کــه حکومــت،
مــردم افغانســتان و امریکاییهــا انتظــار داشــتند ،ایــن
گفتوگوهــا نتیج ـهی قابــل ملــس بــه همــراه نداشــته اســت.
زملیخلیــلزاد ،مناینــدهی ویــژهی وزارت خارجــهی امریــکا
در گفتوگوهــای صلــح ،در آخریــن ســفر خــود بــه کابــل و
مالقــات بــا رهــران حکومــت وحــدت ملــی ،تأییــد کــرده اســت
کــه مذاکــرات او بــا مناینــدگان طالبــان ،پیرشفــت خاصــی
نداشــته اســت.
ی هــم حکومــت کــه مناینــدهی رســمی مــردم
از ســوی 
افغانســتان بــرای مذاکــره بــا طالبــان اســت ،از زمــان
کمپاینهــای انتخابــات تــا کنــون بــر ایــن موقــف تأکیــد کــرده
کــه هرگونــه مذاکــره بــا طالبــان دولتمحــور باشــد .در کنــار
تأکیــد بــر مذاکــرات دولتمحــور امــا حکومــت رشط گذاشــته
اســت کــه زمانــی بــه مذاکــرات بیناالفغانــی مـیرود کــه طالبان
آتشبــس رسارسی در افغانســتان را بپذیــرد .جــواب طالبــان نیــز
در ایــن حضــوص ،واضــح نبــوده و تنهــا گفتــه انــد کــه تــاش
میکننــد ،خشــونتها را کاهــش دهنــد .زملــی خلی ـلزاد نیــز
در واپســین ســفر خــود بــه کابــل در ســفارت امریــکا در کابــل
حضــور یافتــه و اعــام کــرد کــه مــا منتظــر پاســخ نهایــی طالبــان
اســتیم تــا خشــونتها را کاهــش بدهنــد.
پــس از ماههــا ســکوت حکومــت ،روز گذشــته یکشــنبه
( 20دلــو) محمــد عمــر داوودزی ،مناینــدهی پیشــین
ریاســتجمهوری در امــور منطقــهای بــرای اجــاع صلــح ،در
نشســتی پیرامــون صلــح تأکیــد کــرد کــه موقــف دولــت در قبال
صلــح مشــخص اســت؛ امــا نیــاز اســت تــا یــک اجــاع سیاســی
بــرای صلــح بــه دســت آیــد.
آنچــه آقــای داوودزی میگویــد ،هــم در قســمت اجــاع
ملــی و اجــاع سیاســی در هــر دو بخــش مشــکالتی وجــود
دارد .او افــزود کــه بــرای بــه دســت آمــدن اجــاع ملــی صلــح،
دو هفتــه بعــد از مراســم تحلیــف رییسجمهــور جدیــد ،لویــه
جرگ ـهی مشــورتی برگــزار خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز چنیــن لویــه
جرگـهای بــه منظــور دســت یافــن بــه یــک طــرح واحــد در نهــم
ثــور ســال روان برگــزار شــده بــود .در ایــن جرگــه ،حــدود ۳۲۰۰
تــن از مناینــدگان مــردم از رسارس افغانســتان رشکــت کــرده

بودنــد .رشکتکننــدگان ایــن نشســت از طالبــان خواســتند
کــه آتشبــس کننــد و در مقابــل ،وعــدهی آزادی  ۱۷۵زندانــی
ایــن گــروه را دادنــد.
اکنــون کــه نزدیــک بــه ده مــاه از برگــزاری ایــن جرگــه
گذشــته اســت ،دیــده میشــود کــه چنــدان جنب ـهی اجرایــی
بــه همــراه نداشــته اســت .رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت
ملــی بــه شــمول برخــی دیگــر از سیاســیون در ایــن جرگــه
مشــورتی رشکــت نکردنــد.
پیــش از ایــن شــاری از چهرههــای برجســتهی سیاســی
ادعــا کــرده بودنــد کــه حکومــت افغانســتان بــه صلــح نــگاه
کمپاینــی دارد و تــاش میکنــد کــه ایــن پروســه را محــدود
بــه چنــد نفــر کنــد؛ امــا محمدعمــر داوودزی ،در ایــن نشســت
گفــت کــه بــه صلــح ،بــا دیــدگاه کمپاینــی دیــده نشــود؛ زیــرا
دورهی کمپایــن ریاســتجمهوری گذشــته اســت.
بــه گفتــهی او« :چهرههــای سیاســی ،سیاســت تــرع را
در پیــش گرفتــه انــد؛ گاهــی بــه مســکو میرونــد و گاهــی بــه
جــای دیگــر ،چهرههــای سیاســی گفتنــد کــه انتخابــات برگــزار
نشــود و منتظــر صلــح بشــینیم؛ امــا هنــوز هــم مذاکــرات صلــح
میــان زملــی خلی ـلزاد و طالبــان جریــان دارد».
طرحــی کــه آقــای داوودزی از آن بــه عنــوان پایــان
رسدرگمــی سیاســیون عنــوان میکنــد ،ایــن اســت کــه بــرای
بــه دســت آمــدن اجــاع سیاســی نیــز بایــد لویــه جرگــه برگــزار
شــود .از ســویی ه ـ م او گفــت کــه بــرای ســاخنت یــک هیــأت
همهشــمول افغانــی بــه خاطــر مذاکــره بــا طالبــان ،شــورای
رهــری مصالحــه دوبــاره احیــا و تقویــت خواهــد شــد.
نبود هیأت واحد برای مذاکره با طالبان
وزارت دولــت در امــور صلــح بــه تاریــخ بــه تاریــخ (9
اســد) ســال جــاری ،اعــام کــرد کــه یــک هیــأت ۱۵نفــری
مذاکرهکننــدهی صلــح تشــکیل شــده اســت .ایــن وزارت در
آن زمــان گفتــه بــود« :ایــن هیــأت ۱۵نفــری بــا در نظــر گرفــن
تنــوع سیاســی ،اجتامعــی و قومــی تشــکیل شــده اســت تــا
در گفتوگوهــای صلــح از ارزشهــا و دســتآوردهای مــردم
افغانســتان دفــاع کننــد».
ترکیــب ایــن هیــأت نیــز بــه خواســت سیاســیون نبــود؛ زیــرا
آنهــا مدعــی بودنــد کــه ایــن هیــأت منیتوانــد از متــام مــردم
منایندگــی کنــد؛ امــا رییسجمهــور غنــی اطمینــان داد ،در
صورتــی کــه طالبــان حــارض بــه مذاکــره شــود ،در هامهنگــی
بــا سیاســیون و مــردم یــک هیــأت بهــر تشــکیل خواهــد شــد.
در پیونــد بــه نبــود یــک هیــأت واحــد و همهشــمول ،روز
گذشــته نشســتی از ســوی شــورای حراســت و ثبات افغانســتان

برگــزار شــد .مســؤوالن ایــن شــورا تأکیــد کردنــد کــه بایــد هیأت
واحــدی بــرای پیشبــرد گفتوگوهــای صلــح بــا طالبــان ،از
ســوی افغانســتان فرســتاده شــود.
مســعود ترشــتوال ،عضــو ارشــد ایــن شــورا گفــت کــه
دولــت ،جریانهــای سیاســی و شــهروندان ،بایــد هیــأت
واحــدی تشــکیل دهنــد تــا بــا یــک برنامــهی مشــخص،
مذاکــرات صلــح بــا طالبــان آغــاز شــود.
او افــزود« :طرحهایــی کــه بــرای تأمیــن صلــح ریختــه
شــده ،بایــد واحــد شــود و دولــت ،احــزاب سیاســی ،چهرههــای
سیاســی و شــهروندان ،بــه گونـهی واحــد و یکصــدا ،هیأتــی را
بــرای پیشبــرد مذاکــرات بــا طالبــان بفرســتند .یکصدایــی و
یکپارچگــی هیــأت افغانســتان ،پیــام واضحــی را از نیــت مــا
بــرای برقــراری صلــح نشــان خواهــد داد».
دیــده میشــود کــه امریــکا نیــز از ترکیــب هیــأت
مذاکرهکننــدهی صلــح افغانســتان راضــی نیســت .زملــی
خلیــلزاد ،در ســفر خــود بــه کابــل و دیــدار بــا عبداللــه
عبداللــه ،رییــس اجرایــی حکومــت ،تأکیــد کــرده اســت کــه
هیــأت مذاکرهکننــدهی افغانســتان بــا طالبــان ،بایــد فراگیــر
و همهشــمول باشــد .بــه گفتــهی او ،هیــأت مذاکرهکننــدهی
افغانســتان بایــد بتوانــد از متــام اطــراف در ایــن کشــور
منایندگــی کنــد.
بــا ایــن همــه وزارت دولــت در امــور صلــح میگویــد کــه تنهــا
ارادهی حکومــت افغانســتان بــرای رســیدن بــه صلــح کافــی
نیســت؛ طــرف جنــگ کــه طالبــان اســتند ،بایــد از خــود اراده
نشــان بدهنــد و ثابــت کننــد کــه صلــح میخواهنــد.
ناجیــه انــوری ،رییــس عمومــی ارتباطــات اســراتژیک
وزارت دولــت در امــور صلــح ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل
میگویــد« :بــرای تأمیــن صلــح در کشــور بایــد هــر دو طــرف
از نیــت و ارادهی قــوی برخــوردار باشــند تــا بــه صلــح برســند.
دولــت افغانســتان بــرای تأمیــن صلــح ارادهی قــوی دارد.
رهایــی زندانیــان طالــب از بنــد کــه بــر اســاس پیشــنهاد مــردم
افغانســتان در لویــه جرگ ـهی مشــورتی صلــح صــورت گرفــت،
نشــانهی حســن نیــت دولــت افغانســتان بــرای حامیــت از ایــن
رونــد اســت».
وزارت دولــت در امــور صلــح ،دیدارهــای رهــری ایــن وزارت
بــا سیاســیون کشــور را تالشــی میدانــد بــه منظــور دریافــت
دیدگاههــا ،نظریــات و پیشــنهادهای شــخصیتهای سیاســی
افغانســتان بــه خاطــر پیــدا کــردن راههــای مناســب بــرای
رســیدن بــه صلــح دایمــی در ایــن کشــور تــا موانعــی کــه ســد
راه ایــن پروســه قــرار دارد ،برداشــته شــود.

تداوم حمالت «سبز علیه آبی» شکاف بیاعتمادی
کابل-واشنگتن را فراختر میکند
شامگاه روز شنبه ( 19دلو) ،در
ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار ،فردی
که یونیفورم نیروهای امنیتی افغانستان
را به تن داشت ،بر نیروهای امریکایی
تیراندازی کرد که دو نظامی امریکایی
سیدمهدی حسینی کشته شده و شش نظامی دیگر زخمی
شدند .سانی لگت ،سخنگوی نیروهای
امریکایی در افغانستان ،این رویداد را تأیید کرده و گفته
است که این اتفاق در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار
رخ داده و هنوز علت اساسی این رویداد مشخص نشده
است .برخی از مقامهای امنیتی والیت ننگرهار با بیان
این که درگیری در داخل ساختامن ولسوالی شیرزاد اتفاق
افتاده ،به خربگزاری رویرتز گفته اند درگیری میان نیروهای
امریکایی و نیروهای امنیتی افغان بوده است.
در همین حال ،روزنامهی نیویارکتایمز نیز ،این رویداد
را میان نیروهای امنیتی افغان و امریکایی مرگبار توصیف
کرده و نوشته است که حادثهی مذکور در جریان برنامهی
مشرتک آموزشی صورت گرفته است .مقامهای افغان به این
روزنامه گفته اند که حدود پنج یا شش نظامی امریکایی و
شش نظامی افغان کشته شده اند.
حمالت خودی ،به حمالتی گفته میشود که نیروهای
امنیتی افغان علیه یکدیگر شلیک میکنند و بعد از
تحقیقات چندین رویداد مشخص شده که اینگونه حمالت
از سوی نفوذیهای گروه طالبان اجرا میشود .حمالت
خودی برای نخستین بار از سال  2012میالدی در میان
نیروهای امنیتی افغان آغاز شد که نفوذیهای طالبان با
استفاده از یونیفورم نظامی ،نیروهای امنیتی افغان را مورد
هدف قرار دادند .به مرور زمان ،این مسأله فراگیر و به
یک چالش بزرگ امنیتی تبدیل شد که نگرانیهای جدی
مقامهای حکومت افغانستان را برانگیخت؛ پس از آن،
سلسلهی این حمالت به نیروهای خارجی در کشور کشانده
شد که به آن«حمالت سبز علیه آبی» گفته میشود .رنگ
سبز به کاله نیروهای امنیتی افغانستان تعلق دارد و رنگ
آبی به کاله نیروهای خارجی اشاره میکند.
شش سال قبل از امروز ،زمانیکه چالش حمالت خودی
و حمالت سبز علیه آبی در میان نیروهای افغان و خارجی
به یک بحران تبدیل میشد ،مورد مطالعات امنیتی امریکا
و ناتو قرار گرفت و رسانجام ،مقامهای نظامی امریکا به
ویژه «جرنال مارتین دیمپسی» رییس ستاد مشرتک ارتش
امریکا ،برای بررسی این موضوع به کابل آمدند .برای مهار
این چالش ،از هامن آغاز ،یک رشته تدابیر اضطراری برای
کاهش حمالت رسبازان افغان علیه نیروهای خارجی روی
دست گرفته شد که این تدابیر شامل وضع قیودات در روند
جلب و جذب نیروهای جدید در میان نیروهای امنیتی
افغان ،تقویت استخبارات ،ایجاد سیستم گزارشدهی و

هشداردهی در خصوص عالیم مشکوک میشود .هرچند،
با اتخاذ این تدابیر تا حدودی از میزان حمالت خودی در
میان این نیروها ،کاسته شد؛ اما به طور کامل مهار نشد و
طی شش سال اخیر ،چندین مورد اتفاق افتاد که بخشی
از این حمالت ،توسط نفوذیهای طالبان انجام شده و
برخی دیگر توسط رسبازانی که نسبت به نظامیان خارجی
ناراضی بوده اند و یا هم بر اساس عقاید شخصی آنها،
صورت گرفته است.

حمالت سبز علیه آبی ،درست دو سال قبل
از انتقال مسؤولیتهای امنیتی از نیروهای
خارجی به نیروهای افغان آغاز شد و این
حمالت باعث شد که عملیات مشرتک
نیروهای خارجی و افغان برای مدتی به حالت
تعلیق درآید .از جانب دیگر ،این اقدامات،
مؤثریت اسرتاتژی امریکا در خصوص انتقال
مسؤولیتهای امنیتی را زیر سؤال برد.
روند آموزش نیروهای خارجی به نیروهای
امنیتی افغان و اجرای عملیات مشرتک،
زمانی از رسگرفته شد که حامدکرزی،
رییسجمهوری پیشین افغانستان و باراک
اوباما ،رییسجمهورپیشین امریکا ،در ماه
اگست سال  2013میالدی در یک کنفرانس
ویدیویی ،بحث و گفتوگو کردند.
حمالت سبز علیه آبی ،درست دو سال قبل از انتقال
مسؤولیتهای امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای
افغان آغاز شد و این حمالت باعث شد که عملیات مشرتک
نیروهای خارجی و افغان برای مدتی به حالت تعلیق
درآید .از جانب دیگر ،این اقدامات ،مؤثریت اسرتاتژی
امریکا در خصوص انتقال مسؤولیتهای امنیتی را زیر
سؤال برد .روند آموزش نیروهای خارجی به نیروهای
امنیتی افغان و اجرای عملیات مشرتک ،زمانی از رسگرفته
شد که حامدکرزی ،رییسجمهوری پیشین افغانستان و
باراک اوباما ،رییسجمهورپیشین امریکا ،در ماه اگست
سال  2013میالدی در یک کنفرانس ویدیویی ،بحث و
گفتوگو کردند.
آغاز اولین عملیات مشرتک در والیت هلمند
راهاندازی عملیات مشرتک نیروهای امنیتی افغان و
خارجی در سال  2010میالدی آغاز شد .تا پیش از آغاز این
عملیات ،نیروهای خارجی به منظور کوبیدن جنگجویان

طالبان ،عملیات مستقل را اجرا میکردند و عملیات
مستقل آنها ،منجر به تلفات بیرویهی غیرنظامیان افغان
شده بود .برای جلوگیری از این چالش ،دولت افغانستان
و ناتو به ویژه ایاالت متحدهی امریکا به اجرای عملیات
مشرتک تصمیم گرفتند و برای اولین بار ،این عملیات در
ولسوالیهای نادعلی و مارجهی والیت هلمند راهاندازی
شد که در واقع ،بزرگترین عملیات مشرتک پس از سقوط
رژیم طالبان در افغانستان توصیف شد .در آغاز راهاندازی
این عملیات ،نیروهای امنیتی افغان و خارجی با چالش
عدم اعتامد مواجه شدند که از یکسو ،اعتامد کافی میان
این نیروها وجود نداشت و از سوی دیگر ،مردم از ترس
تهدید طالبان ،حارض به همکاری با این نیروها نبودند.
نیروهای خارجی همواره تالش کردند تا اعتامد مردم
را در موفقیت این عملیات به دست آوردند که به همین
خاطر ،باور نیروهای خارجی بر این ذهنیت استوار بود
که نیروهای امنیتی افغان در اجرای عملیات مشرتک،
درک ،فهم و اطالعات بهرتی از وضعیت محل و رفتارهای
فرهنگی مردم دارند.
مأموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان در
سال  2014میالدی تغییر کرد و طی شش سال اخیر،
نقش نیروهای خارجی در چارچوب آموزشی و مشورهدهی
به نیروهای امنیتی افغان قرار گرفت؛ نیروهای خارجی
زمانی در عملیات نیروهای افغان سهم میگیرند که آنها
(نیروهای امنیتی افغان) نیاز به کمک داشته باشند .در
حال حارض 90،درصد عملیات نیروهای امنیتی افغان
مستقالنه در سطح افغانستان راهاندازی میشود .با وجود
اقدامات احتیاطی دولت افغانستان و نیروهای خارجی؛
اما از چالش حمالت سبز علیه آبی جلوگیری نشده و این
حمالت ،درست در زمانی ادامه یافته که خروج نیروهای
خارجی از افغانستان زمزمه میشود.
در این رشایط حساس ،تداوم حمالت خودی و حمالت
سبز علیه آبی ،بر همکاریهای امنیتی واشنگنت -کابل
تأثیرگذار است؛ رشایطیکه از یکسو روابط کابل-واشنگنت
رضایتبخش نیست و از سوی دیگر ،ممکن است باعث
تقویت روحیهی جنگی گروه طالبان علیه نیروهای خارجی
و دولت افغانستان شود .در عین حال ،ایاالت متحدهی
امریکا با گروه طالبان ،طی بیشرت از یک سال ،یازده بار در
میز گفتوگو نشستند که «خروج نیروهای خارجی» از این
کشور در آجندای اصلی این مذاکرات قرار داشت؛ اما در
این مدت ،مذاکرات دو طرف با شکست روبهرو شده است.
در صورتی که اقدامات قاطع و سنجیده شده برای مهار
کامل این حمالت از سوی دولت افغانستان روی دست
گرفته نشود ،شکاف بیاعتامدی را میان دو دولت فراختر
کرده و جنگ طالبان را علیه نیروهای افغان و خارجی،
بیشرت خواهد کرد.

تاکسیهای بدون نرخنامه
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بــرای اســتفاده از ایــن خدمــات نیــاز اســت کــه
اپلکیشــن آن را در موبایلهــای همــراه تــان نصــب کنیــد
و پیــش از ســفارش ایــن تاکســیها ،بایــد «موقعیــت
جغرافیایــی» و انرتنــت مبایــلتــان روشــن باشــد ،تــا
ایــن کــه راننــده موقعیــت دقیــق شــا را بدانــد .بــرای
رســیدن بــه مقصــد از طریــق اپلکیشــن وارد حســاب
کاربــری تــان شــده و تاکســی کرایــه کنیــد .بــا اســتفاده
از ایــن آپلکیشــن ،شــا میتوانیــد مشــخصات تاکســی
و راننــده را بــا اســتفاده از لینکــی کــه حــاوی ایــن
جزئیــات اســت ،بــا اعضــای خانــواده یــا دوســتانتــان
نیــز رشیــک کنیــد تــا از امنیــت تــان آســودهخاطر
باشــند.
شــاری از مــردم بــرای رفــن بــه محــل کار ،تحصیــل
و ســفرهای درونشــهری از ایــن خدمــات اســتفاده
میکننــد و تــا هنــوز مــردم اســتقبال خوبــی از آن
داشــته انــد.
امیــری میگویــد کــه دو ســال از فعالیــت آنــان
میگــذرد و در مــدت ایــن دو ســال آنــان قــادر بــه
جــذب دوهــزار مشــری شــده اســت .آنــان روزانــه 100
تــا  150مشــری در نقــاط مختلــف شــهر دارنــد کــه
بــا اســتفاده از خدمــات آنالیــن درخواســت تاکســی
میکننــد .
«کویــان کــب» ،آژانــس تاکس ـیرانی آنالینــی اســت
کــه در ســال  2014بــه فعالیــت آغــاز کــرده و تــا هنــوز
بــه شــار زیــادی از مشــریان داخلــی و شــهروندان
خارجــی خدمــات ارائــه کــرده اســت.
رامیــن صدیقــی ،مســؤول ایــن آژانــس تاکس ـیرانی
میگویــد کــه  75درصــد مشــریان آنــان شــهروندان
داخلــی و متباقــی شــهروندان خارجــی انــد.
ایــن آژانــس نرخنامــهی تاکســیها را نظــر بــه
مســافت و زمــان ســپری شــده در نظــر گرفتــه اســت؛
ایــن آژانــس در صورتــی کــه راهبنــدان نباشــد و موتــر در
مســیر راه توقــف نکنــد ،کیلومــر  30افغانــی میگیــرد؛
امــا اگــر موتــر در راهنبــدان گیــر مبانــد یــا توقــف کنــد،
دقیقــهی دو و نیــم افغانــی میگیــرد.

شــهری کــه در آن بــرای هــر هــزار نفــر یــک نســخه روزنامــه
چــاپ میشــود ،نشــان میدهــد کــه مــردم چقــدر نســبت بــه
مطالعــه کــردن کتــاب و روزنامههــا کمعالقــه انــد؛ امــا عــدهای
تــاش دارنــد بــا راههــای گوناگــون فرهنــگ مطالعــه را میــان
مــردم ،بــه ویــژه آنهایــی کــه دسترســی کمتــری بــه منابــع
اطالعاتــی دارنــد ،نهادینــه کننــد .برگــزار کــردن منایــشگاه
خیابانــی کتــاب در خیرخانـه و کارتـهی پــروان شــهر کابــل ،یک
گام خــوب بــرای بــردن کتــاب بــه خانههــای مــردم اســت کــه
توســط نــارشان و فروشــندگان کتــاب در شــهر کابــل در حــال
نزدیــک شــدن بــه ایــن هــدف اســت.
مقولــهی زیبایــی از دیــل کارنگــی ،نویســندهی بــزرگ
امریکایــی اســت کــه میگویــد« :بهرتیــن کمــک بــه گداهــا،
ایجــاد یــک کتابخانــهی عمومــی اســت؛ زیــرا پــول را یــا
آبجــو میخرنــد یــا مــرف تنباکــو میکننــد ».ایــن روزهــا
یــک عــده نــارشان و کتابفروشــان در شــهر کابــل بــا برگــزاری
منایــشگاه خیابانــی میخواهنــد فرهنــگ کتابخوانــی را
میــان مردمانــی نهادینــه کننــد کــه ترجیــح میدهنــد ،بــا پولــی
کــه در دســت دارنــد ،نــان بخرنــد تــا کتــاب.
دومیــن دور ،منایــشگاه خیابانــی کتــاب ،روز یکشــنبه
( 20دلــو) از ســوی منایـشگاه کتــاب ،در منطقـهی بهارســتان
کارتــهی پــروان شــهر کابــل برگــزار شــده کــه بــا اســتقبال
خوبــی از ســوی جوانــان کابــل بــه خصــوص قــر دانشــگاهی
روب ـهرو شــده اســت.
محمــد یعقوبــی ،برگزارکننــدهی ایــن منای ـشگا ه خیابانــی
بــه روزنامـهی صبــح کابــل گفــت« :در کل هــدف مــا از برگــزاری
منایــشگاه خیابانــی ،معرفــی کــردن کتــاب ،آشــنا ســاخنت
مــردم بــا کتــاب و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی میــان جوانــان
کابــل بــه خصــوص کــودکان اســت و مــا بــه پیــام ایــن آمدیــم
کــه کتابهــا صلــح میآورنــد و بــه جنــگ نــه میگوینــد».
آقــای یعقوبــی ،افــزود بــا وجــودی ایــن کــه فرهنــگ
کتابخوانــی ،نســبت بــه ســالهای گذشــته بهــر شــده
اســت؛ امــا بــا آنهــم کافــی نیســت« .بایــد در ایــن راســتا
فرهنــگ ســازی شــود تــا مــردم بیشــر بــه کتــاب خوانــدن
عالقهمنــد شــوند و از همــه مهمتــر بتواننــد بابــت خریــدن یــک
جلــد کتــاب پــول بپردازنــد».
او میگویــد کــه بــا فراهــم ســاخنت ایــن زمینــه بــرای
باشــندگان کابــل و بــردن کتابهــا بــه خانههــای شــان ،در
تــاش ایــن اســتند تــا فرهنــگ کتابخوانــی را نهادینــه کننــد.
برگزارکننــدهی ایــن منایــشگاه میگویــد کــه آنهــا در
خیرخانــه حــدود 3هــزار کتابهــای مختلــف را بــه منایــش
گذشــته بودنــد کــه از ایــن میــان بیــش از یــک هــزار کتــاب در
جریــان ایــن منایــشگاه بــه فــروش رفتــه اســت.
آقــای یعقوبــی گفــت« :منای ـشکاه خیابانــی کتــاب کــه در
خیرخانــه برگــزار شــد ،بــا اســتقبال گســرده از ســوی کــودکان،
جوانــان و افــراد میانســال روبـهرو شــد؛ ولــی در منایشگاهــی
کــه در در کارت ـهی پــروان برگــزار کردیــم ،بــه آن انــدازهای کــه
انتظــار داشــتیم نبــود؛ ولــی در کل راضــی اســتیم».
بــه گفتـهی وی ،بــا وجــود ایــن کــه عالقــه و شــور شــهروندان
کشــور بــه مطالعــه نســبت بــه ســالهای گذشــته افزایــش
یافتــه اســت؛ امــا بــا آن هــم کافــی نیســت و بایــد در راســتای
فرهنگســازی و آشــنا کــردن مــردم بــا کتــاب بیشــر کار صــورت
بگیــرد تــا فرهنــگ مطالعــه در میــان مــردم افزایــش یابــد.
محمــد یعقوبــی افــزود کــه منایــشگاه مــا در نقــاط
دیگــر شــهر کابــل هــم برگــزار خواهــد شــد و عــاو بــر کابــل
ایــن منایــشگاه در والیتهــای دیگــر هــم بنــا بــر تقاضــای
دوســتدران کتــاب برگــزار خواهــد شــد.
برگــزاري منايشگاههــای کتــاب ،يکــي از راههــاي ترويــج
فرهنــگ مطالعــه و کتابخــواين اســت .ایــن منايشگاههــا
بــرای مــردم فرصتــی میدهــد کــه بــه مشــکالت کتابخــواين،
توليــد کتــاب و صنعــت چــاپ و نــر کتــاب پرداختــه شــود .بعــد
از ســال  2014و خــروج نهادهــاي بنيامللــي از افغانســتان،
متأســفانه رسمايهگذاريهــاي فرهنگــي نيــز کاهــش يافتــه
اســت و مــا کمــر شــاهد برگــزاري منايــشگاه کتــاب و
جشــنوارههاي فرهنگــي و هــري در کشــور اســتيم.
منايشگاههــاي کتــاب کــه از ســوي نــارشان خصــويص
برگــزار ميشــود ،تنهــا روزنــهي اميــد بــراي آينــدهي فرهنــگ
کتابخــواين در کشــور اســت؛ امــا اينگونــه منايشگاههــا
نيــز انــدک اســت و بــه چنــد شــهر بــزرگ کشــور محــدود
ميشــود.
در همیــن حــال دیــده میشــود کــه درصــدی ســواد نیــز در
افغانســتان بســیار پاییــن اســت .بــر اســاس آمــار ،حــدود ۶۰
درصــد از باشــندگان کشــور بیســواد اســتند و منیتواننــد
بخواننــد و بنویســند؛ ایــن خــود باعــث کنــدی رشــد فرهنــگ
کتابخوانــی در جامعــه میشــود .هــر چنــد حکومــت
برنامههایــی را در ایــن راســتا روی دســت گرفتــه؛ امــا بــه نظــر
میرســد کــه ایــن تالشهــا کافــی نبــوده اســت.
از ســویی هــم نبــود فرهنــگ کتابخوانــی و عــدم توجــه
وزارت اطالعــات و فرهنــگ ،باعــث شــده کــه نویســندگان
افغانســتانی نیــز در ســالهای اخیــر کتابهــای زیــادی
بیــرون ندهنــد .در حــال حــارض بیــش از  90درصــد منابــع
درســی در دانشگاههــای کابــل یــا کتابهــای ایرانــی اســت
و یــا کتابهــای نوســیندگانی خارجــی کــه از ســوی برخــی
بنگاههــای نــر و یــا افــراد ترجمــه شــده اســت.
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از باشــندگان پایتخــت دشــوار متــام شــده و بــه ســختی
میتواننــد در رفتوآمــد روزانــهی شــان از تاکســی
اســتفاده کننــد.
آنــان ادعــاد دارنــد کــه بیشــر راننــدگان تاکســی
از ناآشــنایی مســیرهای شــهری و مجبوریــت
پایتختنشــینان سوءاســتفاده کــرده و مطابــق میــل
خــود کرایــه را بلنــد میبرنــد.
اللــه محمــد ،یکــی از باشــندگان کابــل ،میگویــد:
«رانندههــا بــه طــور معمــول ،حــال و اوضــاع را دیــده
نــرخ تعییــن میکنند.گاهــی بــه گفتــهی عامیانــه،
«ناخــن افــگار را میگیرنــد ».زمانــی کــه میبیننــد
کســی مریــض ،هــوا بارانــی ،برفــی ،گــرم و یــا شــخص
ناآشــنا بــا مســیر باشــد ،کرایــهی زیــاد از ســواری
درخواســت میکننــد».
باشــندگان کابــل میگوینــد کــه در روزهــای متفــاوت
بــرای طــی کــردن مســیرهای ثابــت ،کرایههایــی
متفــاوت بــه تاکســیها پرداخــت میکننــد.
نرسیــن یکــی از باشــندگان کابــل ،بــه دلیــل
بیــاریای کــه دارد ،ناچــار اســت بــرای معایناتــش
هفتـهی دوبــار بــه بیامرســتان بــرود؛ او بــرای طــی کردن
مســیر کارتـهی چهــار تــا کوتـهی ســنگی ،مجبــور اســت
 ۵۰،100،150حتــا گاهــی  200افغانــی بپــردازد .او
میگویــد کــه بعضــی رانندههــا بــا انصــاف اســتند
و کرایــهی مناســب میگیرنــد؛ «برخیهــا هــم از
مجبوریــت انســان سوءاســتفاده میکننــد و زمانــیکــه
میبیننــد مریضــم و تــوان ایســتادن را نــدارم ،کرایــه را
زیــاد میگوینــد .قیمتهــا ثابــت نیســت .رانندههــا
بــه میــل خــود کرایــه تعییــن میکننــد .مســیر مــن
مشــخص اســت و همــهروزه عیــن مســیر راه طــی

نرخهــای متفاوتــی میگوینــد.
در میــان شــهروندان ،زنــان بیشــر از ایــن بابــت
آســیبپذیر اســتند .آنــان میگوینــد عــاوه بــر ایــن
کــه تاکســیها کرایــهی بیشــر از آنــان میگیرنــد،
مــورد آزار و اذیــت نیــز قــرار میگیرنــد .شــاری از زنــان
میگوینــد ،زمانــی کــه تنهــا اســتند ،از ســوار شــدن بــه
تاکســی میترســند.
مریــم محمــدی ،دانشجــو ،میگویــد کــه موترهــای
شــخصی ،لینــی و تاکســی مشــخص نیســت؛ هــر
کســی عقــب فرمــان موتــر مینشــیند و بــه دلخــواه
خــودش کرایــه تعییــن میکنــد .زنــان بــه صــورت
معمــول آزار و اذیــت میشــوند« .وقتــی در تاکســی
بــاال میشــوم ،ازآیینــهی عقــب ،راننــده بــه مــا نــگاه
میکنــد ،ســؤالهای شــخصی میپرســد .اگــر تنهــا
باشــیم دیــدگاه متفــاوت نســبت بــه مــا نــزد شــان خلــق
میشــود .فکــر میکننــد مــا بــد اخــاق هســتیم.
حرفهایــی میگوینــد کــه مجبــور میشــویم از موتــر
پیــاده شــویم».
رانندههای باانصاف و بیانصاف
عبدالکریــم ،راننــدهی تاکســی اســت؛ او میگویــد:
«شــاه و گــدا منیشناســم .مســیر راه ،قیمــت تیــل و
دیگــر مصــارف را در نظرگرفتــه بــه مشــری کرایــه
تعییــن میکنــم؛ امــا گاهــی کــه کســی مریــض بــوده و
پــول نداشــته بــه او کمــک کــردهام».
کــم نیســتند رانندههایــی کــه ادعــا دارنــد
شــهر را ماننــد کــف دســت شــان میشناســند
و هامنطــور شــناخت خوبــی از مــردم دارنــد.
فریــدون  19ســال اســت بــا موتــر شــخصیاش در
رسکهــای پرپیــچ و خــم کابــل کار میکنــد و ادعــا

در میان شهروندان ،زنان
بیشرت از این بابت آسیبپذیر
استند .آنان میگویند عالوه بر
این که تاکسیها کرایهی بیشرت
از آنان میگیرند ،مورد آزار و اذیت
نیز قرار میگیرند .شامری از زنان
میگویند ،زمانی که تنها استند ،از
سوار شدن به تاکسی میترسند.
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در کابــل بیشــر شــهروندان روزانــه
درگیــر فقــر اقتصــادی اســتند و از
ســویی هــم بخــش قابــل مالحظ ـهای
از جمعیــت واجــد رشایــط کار ،بـیکار
راحله یوسفی
اســتند کــه باعــث پاییــن آمــدن میزان
درآمــد رسانــه شــده اســت .ایــن مســأله شــهروندان را
بــا مشــکلهای فراوانــی روب ـهرو کــرده اســت؛ بــه ویــژه
زمانــی کــه شــهروندان بخواهنــد از یــک نقط ـهی شــهر
بــه نقط ـهی دیگــری برونــد.
شــهر کابــل تنهــا شــهری اســت کــه سیســتم منظــم
ترانســپورت شــهری نــدارد و مــردم ناچــار انــد بــرای
رفــن از گوشـهای بــه گوشـهی دیگــر شــهر ،از تاکســی
اســتفاده کننــد.
امــا نــرخ بلنــد کرای ـهی تاکســی بــرای شــار زیــادی

میکنــم؛ بــا آن هــم کرایههــا مختلــف اســت».
در کابــل رواج بــر ایــن اســت کــه قبــل از ســوار شــدن
بــه تاکســی ،بــا راننــده در مــورد مســیر راه و کرایـهی آن
صحبــت شــود؛ چــون از قبــل نــرخ تعییــن شــده نیســت.
راننــده تعییــن میکنــد کــه چقــدر کرایــه پرداختــه
شــود .مشــریان بــا رد چنــد تاکســی باالخــره تاکســی
بــا کرایــهی مناســب را میگیرنــد کــه ایــن مســأله
باشــندگان کابــل را بــه زحمــت انداختــه اســت.
احمــد فریــد یکــی دیگــر از شــهروندان کابــل
میگویــد کــه کرایــهی تاکســیها مشــخص نیســت.
هــر راننــده بــه میــل خــودش نــرخ تعییــن میکنــد.
«بــرای ایــن کــه تاکســی بــا مناســبترین قیمــت
دریافــت کنیــم ،مجبــور میشــویم چانهزنــی کنیــم.
زمانــی بــا رانندههــا صحبــت میکنــم هرکــدام
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دارد کــه کابــل را ماننــد کــف دســتش میشناســد .او
در رابطــه بــه کرایههایــی کــه از مشــری میگیــرد،
میگویــد« :از هرکــس مطابــق جیبــش پــول میگیــرم.
کسـی کــه پــولدار اســت ،بیشــر پــول میگیــرم؛ چــون
قــادر اســت پــول بیشــری پرداخــت کنــد وکســی کــه
نــادار اســت پــول کمتــر میگیــرم».
فریــدون افــزود کــه در دیگــر کشــورها نرخنامــه بــرای
رانندههــا تعییــن شــده؛ امــا در افغانســتان نرخنامــه
مشــخص نیســت .اگــر نرخنامــه تعییــن شــود ،مــا
مطابــق آن عمــل میکنیــم.
نبــود نرخنامــه بــرای تاکســیها مشــکلی اســت
کــه ســالهای ســال میشــود باشــندگان کابــل از آن
شــکایت دارنــد.
عبدالقهــار حبیبــی ،رییــس ترانســپورت شــهری
میگویــد« :موترهایــی کــه بــه صــورت لینــی کار و
مســیر مشــخص را همـهروزه طــی میکننــد ،نرخنامـهی
مشــخص دارنــد و بیشــر از آن گرفتــه منیتواننــد.
موترهــای تاکســی و شــخصی کــه بــه اصطــاح عــام
دربســت گرفتــه میشــود ،بــرای آنــان نرخنامــهی
تعییــن شــده نیســت و رانندههــا بــه دلخــواه خــود
شــان نــرخ را تعییــن میکننــد».
شــهر کابــل حــدود  6تــا  7میلیــون جمعیــت دارد.
شــبکهی حمــل و نقــل ایــن شــهر بــه وســیلهی موترهــای
شــخصی ،مینیبسهــای شــخصی و دولتــی ،تاکســی
و ریکشــا میچرخــد.
در حالــی کــه ایــن شــهر گنجایــش  50هــزار
وســیلهی حمــل ونقــل را دارد؛ امــا حــدود  700هــزار
وســیلهی حمــل و نقــل در ایــن شــهر وجــود دارد کــه از
ایــن میــان  7800آن تاکســی اســت.
گامهای نخست
در ســالهای اخیــر ،تعــدادی از آژانسهــای
خصوصــی تاکســیرانی در کابــل آغــاز بــه فعالیــت
کــردهانــد؛ ایــن آژانسهــای تاکســیرانی ،خدمــات
حمــل و نقــل مســافران را از طریــق اپلکیشــن و بــه
صــورت آنالیــن ارائــه میکننــد کــه کرایــهی ایــن
تاکســیها بــه اســاس کیلومــر پرداخــت میشــود.
واجــد احمــد امیــری ،رییــس آژانــس تاکســیرانی
ــر» میگویــد کــه نرخنامــهی تاکســیهای آنــان
«بُ َ
ثابــت اســت؛ در بــدل هــر کیلومــر  25افغانــی از
مشــری گرفتــه میشــود.
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سال اول

سوگنامهای که هر روز
تکرار میشود
دو روز میشــود کــه جســدهای
یخبســتهی ده شــهروند افغانســتانی
در صفحههــای اجتامعــی دســت بــه
دســت میشــود؛ افغانســتانیهایی
کــه بــرای رســیدن بــه آرامــش و زندگــی
مجیب ارژنگ
آســوده ،میخواســتند از خــاک ایــران رد
شــده و بــه ترکیــه برونــد؛ امــا رسمــای جانســوز زمســتان
در کوههــای مــرزی ایــران و ترکیــه تــوان زندگــی را از ایــن
مهاجــران گرفــت و آنهــا را بــا خــود بــه خــواب بــرد؛ خوابــی
کــه دیگــر بیــدار منیشــود.
مهاجــرت غیــر قانونــی بــه خــودی خــود فاجعـهآور اســت؛
امــا زمانــی کــه ایــن مهاجــرت در فصــل زمســتان باشــد،
آســیبپذیریهای بیشــری را بــه همــراه دارد .در زمســتان
بــه دلیــل بلندبــودن ارتفــاع بخشهــای مــرزی ایــران و
ترکیــه از ســطح آب ،بــه ویــژه مســیری کــه مســافران قاچاقی
از آن رد میشــوند ،ارتفــاع بــرف بــه راحتــی بــه بیــش از یــک
مــر میرســد .در ایــن رسمــا مهاجــران ،بــرای پنهــان کــردن
خــود از دیــد پاســبانان مــرزی ،بارهــا ناچــار میشــوند روی
زمیــن دراز بکشــند؛ زمینــی کــه پوشــیده از بــرف اســت و جز
رسمــا چیــز دیگــری بــرای مهاجــران نــدارد.
در ایــن فصــل از ســال ،مهاجــران بــرای ایــن کــه از مــرز
ایــران وارد ترکیــه شــوند ،ناچــار انــد در خوشبینانهتریــن
حالــت و کوتاهتریــن راه ،چهــار ســاعت پیــادهروی کننــد و
یــا نیــم ســاعتی را از دریاچــه رد شــوند کــه رد شــدن از
دریاچــه در فصــل زمســتان ناممکــن میمنایــد.
مســافری کــه در ایــن مســیر حرکــت میکنــد ،بــه دلیــل
خســتگی و عرقــی کــه میریــزد و یــا بــه دلیــل برفباریهــا،
بارهــا از رس تــا پــا خیــس میشــود ،پیراهنــش یــخ میبننــد
و بــاز خشــک میشــود و بــاز یــخ میبننــدد؛ در چیــن
حالتــی اســت کــه ده شــهروند افغانســتان ،بــرای فــرار از
رنجهایــی کــه در افغانســتان دامنگیــر شــان اســت،
راهــی مــرز ایــران بــا ترکیــه شــده و جــان خــود را بــه قــار
میگذارنــد و میبازنــد .ده جوانــی کــه جــان باختنــد ،ده
آرزوی نامتامــی بودنــد کــه بــه خــاک ســپرده شــد؛ آرزوی
رســیدن بــه آزادی و زندگــیای کــه نــان در آن دغدغــهی
نخســت انســان نباشــد.
عبدالباســط انصــاری ،ســخنگوی وزارت مهاجــران
و بازگشــتکنندگان ،ایــن حادثــه را تأییــد کــرده و بــه
روزنامــهی صبــح کابــل گفــت «:از ایــن حادثــه دو روزی
میگــذرد و بــرای شناســایی و انتقــال جســدهای شــان
هنــوز اقدامــی نشــده اســت ».او در ادامــه میگویــد کــه
تــاش میکنیــم جس ـدهای ایــن اشــخاص بــه افغانســتان
انتقــال پیــدا کنــد.
از ســویی هــم وزارت مهاجــران و بازگشــتکنندگان
در واکنــش بــه ایــن حادثــه میگویــد کــه مهاجرتهــای
غیرقانــون باعــث دشــواریها و حتــا از دســتدادن
زندگــی مهاجــران میشــود« .بــرای پیشگیــری از ایــن
کار مــا برنامههــای متفاوتــی را در والیتهــا برگــزار کــرده
ایــم و همینگونــه مرکــز آگاهیدهــی شــارهی  5588را
فعــال کــرده ایــم کــه در همــه والیتهــا در خدمــت مــردم
قــرار دارد».
آقــای انصــاری همچنــان گفــت کــه مــردم میتواننــد
در صــورت مهاجرتهــای غیــر قانونــی ،از ایــن شــاره
آگاهــی دریافــت کننــد.
رونــد مهاجــرت افغانســتانیها بــه بیــرون از کشــور ،از
بــس در درازای تاریــخ تکــرار شــده اســت ،انســان گاهــی
بــه ایــن بــاور میرســد کــه مهاجــرت جــزو جداییناپذیــر
هویــت افغانســتانی اســت و هــر افغانســتانی خواســته یــا
ناخواســته ناچــار بــه تجرب ـهی مهاجــرت اســت .شــهروند
افغانســتان ،گاهــی ناچــار اســت خــود مهاجــرت را
تجربــه کــرده و گاهــی هــم بــه گونــهی غیــر مســتقیم
درگیــر مهاجــرت باشــد .در حــال حــارض افغانســتان دو
میلیــون مهاجــر درونمــرزی (بیجاشــدگان داخلــی) و
نزدیــک بــه شــش میلیــون مهاجــر برونمــرزی (مهاجــر
بیناملللــی) دارد.
رشایــط زندگــی در افغانســتان از دیــر بــاز بــه گون ـهای
اســت کــه بــرای ادامــهی زندگــی گاهــی چــارهای جــز
مهاجــرت در پیــش نــداری .زندگــی افغانســتانی انتخابــی
میــان جــر و جــر اســت؛ جــری کــه دمــار از روزگار آدمــی
درمــیآورد.
از ســالهای ســال بــه ایــن ســو شــهروندان افغانســتانی
در اثــر مهاجرتهــای غیــر قانونــی در مرزهــای پاکســتان،
ایــران ،ترکیــه و یونــان و در آبهــای آزاد کشــته میشــوند.
جهــان نیــم قــرن اخیــر کمتــر روزی را میتوانــد بــه
یــاد بیــاورد کــه در آن یــک شــهروند افغانســتانی در اثــر
مهاجــرت غیــر قانونــی صدمـهی جــدی ندیــده و یــا کشــته
نشــده باشــد .کشــته شــدن ده شــهروند افغانســتانی در
مــرز ایــران بــا ترکیــه نیــز ادامــهی ایــن ســوگنامهی
بیپایــان اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز هــم شــار زیــادی
از شــهروندان افغانســتان در مرزهــای اروپایــی یونــان
خوابیــده انــد تــا بتواننــد از کشــیک پولیــس فــرار کــرده
و خــود را بــه کشــورهای پیشرفتــهی اروپایــی برســانند؛
همینگونــه شــار دیگــری از مهاجــران افغانســتان در
جنگلهــای مســیر بالــکان تازیانــهی رسد رسنوشــت
را میخورنــد تــا خــود را بــه مجارســتان و از آن جــا بــه
کشــورهای پیشرفتــهی اروپایــی برســانند.

پولیس با انتحاریها میجنگد؛
اما آیا میتواند با جرم مبارزه کند؟

نویسنده :مجیب مشعل – نیویورک تایمز

مرتجم :مهدی غالمی

کابل ،افغانستان – عکس خندهداری بود که
خیلی زود در شبکههای اجتامعی میان افغانها
دست به دست شد .در آن نوشته شده بود« :خرب
تازه ،دزدها اموال یک انتحاری را در کابل غارت
کرده اند .آنها واسکت انتحاری ،مواد انفجاری و
 2.000افغانیاش را گرفته اند».
به نظر میرسد یک فکاهی باشد؛ اما اکرثا این
طور نیست .سالها است مببگذاریها و حمالت
نفوذیای که به تن کابل زخم زده ،رسخط خربها
شده و شکل شهر را تغییر داده است؛ اما چندین ماه
است که سطح چنین خشونتها به دلیل مذاکرات
صلح طالبان و ایاالت متحده ،در پایتخت پایین بوده
است؛ مذاکراتی که مقامات امیدوار اند منجر به
نوعی آتشبس دوامدار شود.
اکنون ،رسخط خربها پر از جرایم شایعی است
که به طور مداوم در شهر تکرار میشود؛ جرایمی
مانند اختطاف ،دزدی با اسلحه ،اخاذی و قتل.
ثابت شده است که کابل حتا بدون مببگذاریها
نیز ،شهر خطرناکی برای زندگی است .شبکههای
اجتامعی پر از گزارشهای روزانهای از زورگیریها و
حمله با چاقو است که گاهی تنها برای دزدیدن یک
موبایل انجام میشود .در یکی از موارد اخیر و بسیار
بیرحامنه ،اعضای یک خانوادهی چهارنفره در روز
روشن در خانهی شان با تیشه کشته شدند.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند ،آرامش
کوتاهی که از کاهش حمالت تروریستی به وجود
آمده ،مسؤوالن امنیتی را گوش به زنگ کرده است.
آنها میگویند که طی دو دهه جنگ مداوم با
طالبان ،اجرای قانون در کشور به حدی نظامی
شده که افرسان ،آمادگی بسیار کمی برای نیازهای
اساسی اجرای قوانین در زمان صلح دارند .مسعود
اندرابی ،وزیر داخلهی افغانستان میگوید که سطح
جرایم بدتر از سالهای گذشته نیست – آن طور که
انتظار میرود ،جرایم در بعضی از هفتهها باالتر
است – اما در مجموع و به ناچار ،ساکنان کابل ،جرم
را موضوع اصلی روز میدانند.
آقای اندرابی گفت« :اگر موبایل کسی در پس
از چاشت یک حملهی انتحاری که جان  80تن
را میگرفت ،دزدی میشد؛ خانواده و دوستانش
میگفتند که خوب است کشته نشدی؛ اما حاال مردم
به واقعیت عمیقتری نگاه میکنند ».سالها است
که نیروهای پولیس ،تاوان خشونتهای طالبان
را پرداخته اند .با وجود آن که بسیاری از افراد در
رهربی پولیس به وسیلهی فساد به رفاه رسیدند ،نرخ
شوکهکنندهی تلفات پولیس ،جذب و آموزش آنها
را به جای یک برنامهی مداوم و کامل ،به یک روند
رساسیمه مبدل کرده است.
آقای اندرابی گفت که هر هفته ،در حدود 70
درصد از حمالت طالبان – برخی از هفتهها تا مرز
 90درصد – به حمله بر پاسگاههای پولیس در
رسارس کشور اختصاص داده میشود .در برخی
از آن مناطق ،نیروهای پولیس امید بسیار کمی
به اکامل دوباره دارند ،چه رسد به این که به جای
مبارزه با شورشگری ،دوباره برای مبارزه علیه جرایم
آموزش ببینند .آقای اندرابی گفت« :ما در حالی

در بارهی پس از صلح حرف میزنیم که رسنوشت
آن تا کنون مشخص نیست .شکی ندارم که جنگ
کنونی بر حرفهایگری پولیس تأثیر میگذارد».
آقای اندرابی 39ساله ،کسی است که رس و کارش
با سیستمهای گوناگون و اطالعات بوده و پیش از
آن که رهربی وزارت داخله به او سپرده شود ،یک
دهه را در نهاد اطالعاتی افغانستان گذراند .او،
بخشی از تیم جوانی بود که سال گذشته به منظور
متحول کردن حکومت بروکرات فاسدی که جنگ را
میباخت ،آورده شد .آن تیم وظیفهی فوریاش را
اکرثا به خوبی انجام داد و در برابر بیشرتین شامر
حمالت طالبان در یک دههی گذشته ،مقاومت کرد.
با توجه به اعتامد کم به نیروهای عادی پولیس
که شامر شان کمتر شده است ،وزارت داخله مجبور
بود بیشرت به نیروهای ویژه اتکا کند .نیمی از متام
فرماندهان پولیس  34والیت کشور و معینهای
امنیتی آن ،همه تبدیل شدند و جای آنها را
افرسان جوانی از نیروهای ویژه گرفت که به جای
کار حوصلهبر پولیسی کردن در میان مردم ،حمالت
کامندو را در قلمر ِو دشمن رهربی میکردند.
آقای اندرابی برای کمک به مبارزهی بهرت،
پیشرفتهایی را معرفی کرد .این پیشرفتها
شامل استفاده از فنآوری جیپیاس (سامانهی
موقعیتیاب جهانی) در پاسگاههای دوردست
کشور برای اکامل دوبارهی آنها ،جلوگیری از هدف
قرار گرفنت توسط حمالت هوایی ایاالت متحده و
پاسخگویی بیشرت در استفادهی مهامت ،سوخت و
غذا توسط این نیروها است .او دست به ایجاد یک
واحد قوی و  2.500نفری «امنیت داخلی» زد که
وظیفهی آن نظارت بر پولیسی بود که از گذشتهها
به این سو فاسد دانسته میشد و برای تک تک
افرسان در رسارس کشور ،اسناد و اطالعات مفصلی
تهیه کرد.
اما متام این کارها برای آن بود تا از تلفات در
میدان جنگ جلوگیری شود و یک پاسخگویی
ابتدایی به وجود بیاید .آقای اندرابی همچنان بر این
باور بود که وقت آن است تا توانایی پولیس در مبارزه
با جرایم نیز بهبود پیدا کند.
او در کابل ،آرین فیضی که  14سال پیشزمینهی
کار در بخش اطالعات را دارد ،به عنوان رییس
مبارزه با جرایم جنایی مقرر کرد .گفته میشود نهاد
اطالعاتی افغانستان ظرفیت و سیستمهای بهرتی
ساخته و این موضوع موجب شده تا تقاضا برای به
خدمت گرفنت آنها در پولیس و ارتش باال باشد؛
اما کار آقای فیضی متمرکز بر بهبود سیستمها برای
استفادهی مؤثر از منابع موجود و آوردن مقداری نظم
و پاسخگویی است .این شهر مشکالت ساختاری
بسیار عمیقتری نسبت به حوزهی کاری او دارد.
کابل که برای یک میلیون نفر ساخته شده،
اکنون به طور نامنظمی نزدیک به شش میلیون
جمعیت دارد .حلبیآباد «فقیرنشین» های زیادی در
تپههایی که شهر را در انحصار خود دارد ،گسرتش
یافته است .برق جیرهبندی است و هر شب ،مناطق
بزرگی از شهر کابل تاریک است.
دسترسی نیز یک مشکل است .در فصل
زمستان ،موترهای بزرگ پولیس منیتواند وارد
برخی از محلهها شود .دیگر کوچهها با دیوارهای
بلند سمنتی و برجهای مراقبتی که مربوط افراد
پولدار میشود ،مسدود شده است .برای رسیدن
به ادارههای پولیس که هدف ابتدایی موترهای

مببگذاری شده است ،باید از چندین الیهی
پوشیده از دیوارهای سمنتی بگذرید.
آقای اندرابی گفت« :برای امنیت شهر نیاز به
زیربناهایی مانند یک آدرس مناسب ،ساکنانی با
کارتهای شناسایی مشخص و سیستم استندرد
شهرداری داریم .اینها زیربناهایی است که با آن
میتوان یک الیهی امنیتی ساخت؛ اما در حال
حارض وجود ندارد ».وظیفهی آقای فیضی هم پاسخ
دادن به نیازهای روزانهی جلوگیری از جرم و پاسخ
به آن است و هم شامل ساختاربندی دوبارهی
پولیس در زمان امنیت میشود که مردم افغانستان
از گذشتهها خواستار آن بوده اند .کابل نزدیک به
 15.000پرسونل پولیس دارد که بسیاری از آنها
در ایستهای بازرسی گامشته شده یا از برخی
ساختامنها محافظت میکنند؛ اما تنها  1.200تن
از این نیروها برای تحقیقات جنایی توظیف شده اند
و این یعنی برای هر  5.800ساکن کابل ،تنها یک
پرسونل وجود دارد.
آقای فیضی میگوید که او در تالش بهبود و
گسرتش شبکههای اطالعاتی محلی و راههایی برای
کنرتل آنها از مرکز است .او مرکز فرماندهیای
ایجاد کرده که مانیتورهای بزرگ آن ،تصاویر دوربین
بالنهای شهر کابل را نشان میدهد و همچنان از
مطالبی با هشتگ #کابلامننیست استفاده میکند.
پروژهی آزمایشی و کوچکی آغاز شده و قرار است
ردیابهای جیپیاس در متام  2.500وسیلهی
نقلیهی پولیس در شهر نصب شود تا راحتتر به
صحنهی جرم اعزام شود .موقعیت این وسائل نقلیه،
در منایشگر جداگانهای دیده میشود.
در یکی از شبهای جمعه در ماه جنوری،
آقای فیضی با دو لپتاپ ،یک آیفون که با دریافت
پیامهایی از گروههای واتساپ از رسارس شهر
چشمک میزد و یک مخابره کار میکرد .کاغذهای
کاری که شامل اوراق دوسیههای گوناگونی میشد،
میزش را پوشانده بود .سپس یک خرب معمولی
مخابره شد :یک درگیری مسلحانه در مرکز شهر
آغاز شده است؛ اما آن درگیری توسط طالبان
انجام نشده بود .آن درگیری حاصل یک دشمنی
خانوادگی بود و چیزی که آن را پیچیدهتر میکرد،
این بود که یکی از هر دو طرف ،تا چند روز پیش از
آن ،افرس ارشد پولیس بود .امید نظامی که پولیس
کابل او را اوباشی میدانست که درگیر یک دشمنی
خونین با یکی از خویشاوندانش بود ،به رضب گلوله
کشته شده بود .خویشاوند او که یک جرنال پیشین
پولیس است و زمری پیکان نام دارد ،فراری است.
فیضی که خوب میدانست آن محله چقدر مسلح
است ،از یک حملهی انتقامجویانه نگران بود که
میتوانست به پاسگاه پولیس در آن منطقه آسیب
برساند .او یک نیروی واکنش رسیع  50نفری
را به محل اعزام کرد تا آنجا را قرنطینه کنند.
پولیس بیشرت آن شب کار کرد تا از افزایش تنشها
جلوگیری کند.
در روزهای پسین ،هواداران آقای نظامی چندین
خیمهی اعرتاضی را در یکی از جادههای اصلی شهر
کابل برگزار کردند و خواستار عدالت شدند .پولیس
نه تنها مجبور بود در مورد قتل یک اوباش تحقیق
کند ،بلکه اکنون میبایست امنیت اعرتاضها را نیز
بگیرد .دستکم ،آن بخش دیگر بسیار معمول بود:
آنها (پولیسها) دوباره برگشتند تا مراقب مهاجامن
انتحاری باشند.

از تمجید تا نقد و اصالح

تنها ورزش و هنر است که میتواند لبخند بر لبهای مردم بیاورد
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کار بــزرگ و خوبــی کــرده ایــم و اگــر حمــل بــر خودســتایی
نباشــد ،بــه خــود مــان افتخــار کردیــم.
صبــح کابــل :چــه چیــزی از آن زمــان تــا حــاال در
فوتســال مــا و دیگــران تغییــر کــرده اســت؟
موســوی :در رقابتهــای قهرمانــی آســیا ،تیمهایــی
بودنــد کــه از مــا «شــش تــا ،شــش تــا» خوردنــد؛ امــا
مطمــن باشــید ،در دورهی بعــدی اینگونــه نخواهنــد
بــود؛ چــون در فوتســال مــدرن امــروز ،تیمهــا بــا
رسمایهگــذاری بــزرگ ،هفتــه بــه هفتــه رشــد میکننــد
کــه امیــدوارم متوجــه ایــن مســأله باشــیم.
صبــح کابــل :چقــدر درس خوانــده ایــد؛ ورزش مهــم
اســت یــا علــم؟
موســوی :تــا صنــف یازدهــم درس خوانــدم و بــا
وجــودی کــه درســم نیــز بســیار خــوب بــود ،بــه دلیــل
حضــور در اردوهــای تیــم ملــی نتوانســتم درس بخوانــم و
در واقــع درســم را فــدای شــادی مــردم کــردم.
صبــح کابــل :قــرارداد تــان بــا تیــم الغبیــری لبنــان
چندســاله اســت؟
موســوی :بــا تیــم «بلديــت الغبــري» یــا شــهرداری
الغبیــری لبنــان قــرارداد یکســاله دارم.
صبــح کابــل :دوســت داری در بــارهی مبلــغ قــرارداد
تــان صحبــت کنیــد؟
موســوی :بــا وجــودی کــه مبلــغ قراردادهــا در فوتســال
زیــاد قابــل توجــه نیســت؛ امــا مــن راضــی اســتم .مــن
بیشــر دنبــال تجربــه و یادگیــری اســتم ،نــه پــول .مــن
و فــرزاد محمــودی هــر دو ســن و ســال کمــی داریــم و
دوســت داریــم در الغبیــری پیرشفــت کنیــم.
صبــح کابــل :کــی در مترینــات تیــم لبنانــی رشکــت
میکنیــد؟
موســوی :مــن و فــرزاد آنجــا رفتیــم؛ امــا مــردم لبنــان
علیــه حکومــت تظاهــرات خیابانــی راه انداختنــد کــه
موجــب شــد لیــگ بــه تعویــق بیفتــد و مــا هــم مجبــور
شــدیم تــا آرام شــدن اوضــاع ،بــه کشــور مــان برگردیــم.
صبــح کابــل :مدتــی کــه در لبنــان بودیــد ،رشایــط
مترینــی و امکانــات چطــور بــود؟
موســوی :تیــم مــا جــزو تیمهــای متمــول لبنــان
و وابســته بــه شــهرداری الغبیــری اســت کــه ســالن
مخصــوص و امکانــات ویــژه داریــم.
صبــح کابــل :وضعیــت تیــم تــان در جــدول ردهبنــدی
لیــگ فوتســال لبنــان در گذشــته چطــور بــوده اســت؟
موســوی :تیــم مــا ســال گذشــته در لیــگ یــک قهرمــان
و بــه تازگــی وارد لیــگ برتــر شــده اســت .ایــن تیــم از
بازیکنــان بســیار جــوان و جویــای نــام تشــکیل شــده
اســت .مس ـنترین بازیکــن مــا 21ســاله اســت و مربــی
دوســت دارد کــه بــا جوانهــا کار کنــد .تیمهــای پای ـهی
باشــگاه مــا بســیار خــوب و بــا برنامــه کار میکننــد .تنهــا
رقیــب مــان تصــور میکنــم «بانــک بیــروت» باشــد کــه
واقعــا تیــم قــوی و ســابقهداری اســت.
صبــح کابــل :در تیــم الغبیــری ،بــه جــز شــا و فــرزاد
محمــودی ،لژیونــر دیگــری هــم هســت؟
موســوی :یــک دروازهبــان داریــم کــه فلســطینی اســت
و دیگــر بازیکــن خارجــی نداریــم.
صبــح کابــل :در مدتــی کــه متریــن کردیــد ،ســطح
فنــی همتیمیهایــت را چطــور دیدیــد؟
موســوی :متــام کشــورها بــه رسعــت در حــال پیرشفــت
انــد .از تیــم مــا شــش بازیکــن عضــو تیــم ملــی 19
ســال لبنــان اســتند و ســطح بازیکنــان خــوب اســت؛ امــا
بازیکنــان خارجــی بایــد یــک رسوگــردن از بازیکنــان
داخلــی کشــورها بهــر باشــند و گرنــه چــرا بایــد جذب شــوند.

صبــح کابــل :بــا تفاوتهــای فرهنگــی ،مشــکل زبــان
و  ...چطــور کنــار میآییــد؟
موســوی :از نظــر فرهنگــی کــه زیــاد مشــکل نداریــم،
مســألهی زبــان را هــم یــک رقــم دس ـتوپا شکســته حــل
میکنیــم .مــن بــا مربــی بــا زبــان انگلیســی صحبــت و
بــه فــرزاد نیــز منتقــل میکنــم .مــردم لبنــان و غــذا
نیــز بســیار خــوب اســت و از نظــر بودوبــاش نیــز مشــکل
نداشــتیم.
صبــح کابــل :بــا توجــه بــه درخششــی کــه در آســیا
داشــتید؛ چــرا وارد لیــگ ایــران نشــدید؟
موســوی :قبــول دارم کــه ســطح لیــگ ایــران بهــر
اســت؛ امــا ســطح لیــگ لبنــان نیــز بــد نیســت و تیمهــا
امســال زیــاد لژیونــر جــذب کــرده اســت کــه کیفیــت
فنــی لیــگ را باالتــر خواهــد بــرد .مــن ،فــرزاد و ســایر
بازیکنــان افغانســتان توانایــی بــازی در لیــگ ایــران را
داریــم؛ حــاال شــش بازیکــن افغــان در لیــگ ایــران و در
تیمهــای مختلــف بــازی میکننــد.
مثــا ،علــی عــربزاده در تیــم ارژن شــیراز ،اکــر
کاظمــی در تیــم فــرش آرای مشــهد ،مهــدی نــوروزی در
تیــم مقاومــت کــرج ،جــواد حیــدری در تیــم گیتیپســند
اصفهــان ،علــی فیاضــی در تیــم ســوهان محمــد ســیامی
قــم و ابراهیــم حســینی در تیــم هایپــر شــاهین شــهر
اصفهــان ،در لیــگ برتــر ایــران بــازی میکننــد.
صبــح کابــل :شــا از تیمهــای لیــگ برتــر ایــران
پیشــنهاد داشــتید؟
موســوی :بلــی ،مــن از چهــار تیــم لیــگ برتــر ایــران
پیشــنهاد داشــتم؛ امــا چــون تیمهــای ایرانــی بــرای
بازیکنــان افغــان ویــزای کار منیگیرنــد و تنهــا از
بازیکنانــی اســتفاده میکننــد کــه اقامــت ایــران را
داشــته باشــند ،بــرای همیــن ،مــن بــا تیمهــای ایرانــی
قــرارداد نبســتم .مشــکل دیگــر در لیــگ ایــران مســألهی
مالــیاش اســت کــه نســبت بــه کشــورهای دیگــر در
وضعیــت خوبــی نیســت.
صبــح کابــل :هــدف تــان دقیقــا از بــازی در خــارج از
کشــور چیســت؛ تــا کجــا میخواهیــد پیــش برویــد؟
موســوی :فعــا کــه مترکــزم روی لیــگ لبنــان و
درخشــش در آن اســت تــا روزنههــای بهــری برایــم بــاز
شــود .دوســت دارم کــه تأثیرگــذار باشــم و در تیــم ملــی
نیــز نســبت بــه گذشــته بیشــر بدرخشــم.
صبــح کابــل :اگــر فــرزاد محمــودی همــراه تــان نبــود،
بــاز هــم لبنــان میرفتیــد؟
موســوی :یــک نکتــه را بگویــم و آن ایــن کــه ،روزی
کــه مــن و فــرزاد فهمیدیــم کــه هــر دوی مــان را یــک
تیــم میخواهــد ،بســیار خوشحــال شــدیم؛ ولــی اگــر
روزی راه مــان از یکدیگــر جــدا شــود ،بــه دلیــل رشایــط
حرفـهای ورزش ،ســختیهایش را بــه جــان خواهــم خریــد.
صبــح کابــل :شــا در ایــران بــزرگ شــدید و فــرزاد در
افغانســتان ،از نظــر رفتــار و منــش بــا یکدیگــر مشــکل
نداریــد؟
موســوی :نــه .فــرزاد از مــن بزرگتــر اســت و پــر
بســیار فهمیــده و خوبــی اســت؛ مهمتــر از همــه کــه مــا
عضــو تیــم ملــی اســتیم و از یــک آب و خــاک .تصــور
میکنیــم کــه یــک روح و تــن در دو لبــاس اســتیم .هیــچ
مشــکلی نیســت.
صبــح کابــل :بزرگتریــن مشــکل و مانــع روبــهروی
رشــد ورزش تــان چــه بــوده اســت؟
موســوی :از نظــر خانوادگــی کــه هیــچ مشــکلی
نداشــتم؛ پــدر و خانــوادهام بســیار تشــویق و حامیتــم
کــرده انــد؛ امــا از نظــر مالــی و ایــن کــه مهاجــر بودیــم،

مشــکالتی داشــتم .مــن مدیــون خانــوادهام اســتم .بــه
قــول اســتاد ُممــ َرک ،کارگــردان همیشــه ســختترین
نقشهــا را بــه بهرتیــن بازیگرانــش میدهــد و مــن بــه
مشــکالت ایــن گونــه نــگاه میکنــم.
صبــح کابــل :پــس از آن کــه نایبقهرمــان آســیا
شــدید و خــود تــان نیــز چهــرهی مشــهور ،برخــورد فامیــل و
خانــواده تــا چــه انــدازه تغییــر کــرد؟
موســوی :بســیار تفــاوت زیــادی حــس کــردم .مــن از
کســانی بــودم کــه به خاطــر فوتســال و ورزش ،مراسـم زیاد
خانوادگــی را از دســت م ـیدادم و بــرای همیــن بســیاری
میگفتنــد ایــن پــر عمــر خــودش را هــدر میدهــد؛
کاش رساغ کار دیگــری بــرود .پــس از نایبقهرمانــی
آســیا ،همــه ســاکت شــدند .تیــم ملــی مــا از میــان فقــر و
نــداری بــه نایبقهرمانــی آســیا رســید.
صبــح کابــل :هوادارانــت نســبت بــه گذشــته چقــدر
زیــاد شــده اســت؟
موســوی :مــردم لطــف دارنــد کــه برایــم ارزشمنــد
اســت؛ لطفــی کــه مســؤولیت مــا را ســنگینتر
میکنــد .مــا در تاریکــی جرقــهای زدیــم و نشــان
دادیــم کــه میتــوان تاریکــی را بــه روشــنی تبدیــل
کــرد .نبایــد کوتــاه بیاییــم و کــمکاری کنیــم؛ چــون
مــردم بــه مــا امیــد بســته انــد و نبایــد امیــد شــان را
ناامیــد کنیــم .منیخواهــم شــعار بدهــم؛ امــا معتقــدم
کــه رزق هــر کســی را خــدا میرســاند و کاش متــام
تــاش مــا ایــن باشــد تــا بــرای حتــا یــک لحظــه هــم
کــه شــده خوشــی بــر لــب مــردم بیاوریــم تــا رس شــان
را بــاال بگیرنــد و دعــای مــان کننــد .ایــن از همــه چیــز
بــا ارزشتــر اســت.
صبــح کابــل :از چــه راههایــی میتــوان بــه مــردم
خوشحالــی هدیــه کــرد؟
موســوی :ورزش و هــر .ثابــت شــده اســت کــه هیــچ
قــدرت و منبعــی بــه غیــر از ایــن دو منیتوانــد ،دل مــردم
را شــاد کنــد.
صبــح کابــل :آیــا خانــوادهی تــان قصــد ندارنــد کــه
دامــاد شــوید؟
موســوی( :میخنــدد) تــا زمانــی کــه وضعیــت
زندگــیام خــوب نشــده اســت ،ازدواج منیکنــم؛ چــون
بایــد مترکــزم روی ورزش باشــد .از طــرف خانــوادهام زیــر
فشــار نیســتم؛ ولــی فرهنــگ مــا و شــا طــوری اســت کــه
همیشــه از ایــن حرفهــا هســت.
صبــح کابــل :برنام ـهی تــان بــرای آینــده چیســت؟ بــه
خصــوص در تیــم ملــی.
موســوی :مــاه هفتــم ســال بعــد ،رقابتهــای
مقدماتــی زیــر  20ســال آســیا اســت و از همیــن حــاال
حــس میکنــم تیــم خیلــی خوبــی خواهیــم داشــت کــه
امیــدوارم از امــروز برنامــه برایــش داشــته باشــیم.
صبــح کابــل :وضعیــت جســانی و آمادگــی تــان
چگونــه اســت؛ آیــا در کابــل متریــن داریــد؟
موســوی :چنــد روز اســت کــه از لبنــان آمــدهام و هنــوز
مترینهایــم را رشوع نکــردهام.
صبــح کابــل :از غذاهــای وطنــی بــه کدامــش زیــاد
عالقــه داری؟
موســوی :ایــن کــه مشــخص اســت ،قابلــی .اســتعداد
چاقــی دارم و مربیــان هــم توصیــه میکننــد کــه مواظــب
باشــم و مــن هــم حواســم جمــع اســت؛ امــا منیشــود کــه
در برابــر قابلــی مقاومــت کــرد ،میشــود؟
صبح کابل :حرف ویژهای دارید؟
موســوی :نــه ،تشــکر از شــا و بــرای همــه آرزوی
روزهــای بهــر تــوأم بــا صلــح دارم.
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صبــح کابل :از خود تان بگویید؟
موســوی :سیدحســین موســوی اســتم ،عضــو
تیمهــای ملــی  19ســال و بزرگســاالن افغانســتان و
باشــگاه «الغبیــری» لبنــان .زمســتان  1379در مشــهد
ایــران بــه دنیــا آمــدم ،بــا تیــم زیــر  19ســال افغانســتان
نایــب قهرمــان آســیا و در جــدول گلزنــان در آن رقابتهــا
دوم شــدم .در رقابتهــای مقدماتــی جــام ملتهــای
بزرگســاالن آســیا بــا تیــم ملــی ســه بــازی انجــام دادم
و ســه گل زدم.
صبــح کابــل :از هــان اول فوتســال بــازی میکــردی
یــا از فوتبــال رشوع کــردی؟
موســوی :در ابتــدا فوتبــال بــازی میکــردم ،بــا
وجــودی کــه اســتعدادم در فوتبــال بهــر بــود؛ امــا بــا
تأســف ،در ایــران فوتبــال بــازی کــردن بــه خصــوص بــرای
مهاجــران بســیار ســخت اســت و زمینــه بــرای رشــد فراهــم
نیســت .دیــدم کــه منیتوانــم پیرشفــت کنــم؛ وارد فوتســال
شــدم و خوشبختانــه در نخســتین دورهی اســتعدادیابی
فوتســال کــه از ســوی فدراســیون افغانســتان برگــزار شــده
بــود ،مــورد توجــه قــرار گرفتــم.
صبــح کابــل :در ایــران آیــا زمینــهی فعالیــت بــرای
مهاجــران در فوتســال وجــود دارد؟
موســوی :بلــی ،تــا چنــد ســال پیــش حتــا در ردههــای
پایــه نیــز مهاجــران میتوانســتند بــازی کننــد؛ امــا حــاال
فقــط در ردهی بزرگســاالن میتواننــد بــازی کننــد و در
ردههــای ســنی کمتــر ،ممنــوع شــده اســت.
صبــح کابــل :آیــا اســتعدادهایی در ایــران بودنــد کــه
در فوتبــال هــدر رفتــه باشــند؟
موســوی :بلــی ،بســیار زیــاد و دلیــل ایــن کــه مــن از
فوتبــال بــه فوتســال آمــدم نیــز همیــن مســأله بــود .برایــم
بســیار ســخت بــود کــه از فوتبــال وارد فوتســال شــوم؛
چــون فوتســال بســیار ظریــف و ســختتر از فوتبــال اســت؛
امــا چــارهای نداشــتم و مجبــور شــدم کــه ایــن کار را انجــام
دهــم .تــا 15ســالگی فوتبــال بــازی میکــردم و بعــد از آن
دیگــر وارد فوتســال شــدم و تــا کنــون فوتسالیســت اســتم.
لطــف خــدا بــود کــه رونــد پیرشفتــم در فوتســال طوالنــی
نبــود و خیلــی زود تواناییهــای خــودم را نشــان دادم.
صبــح کابــل :دلیــل رشــد رسیــع تــان را در چــی
میبینیــد ؟
موســوی :مربیــان بســیار خوبــی کــه رس راهــم قــرار
گرفتنــد و کادر فنــی تیــم ملــی فوتســال افغانســتان دالیــل
اصلــی پیرشفتــم در فوتســال اســتند .بعــد از نخســتین
اردوی تیــم ملــی از نظــر فکــر و بــازی بســیار تغییــر کــردم
و ســعی کــردم رونــد رو بــه رشــدم را ادامــه دهــم.
صبــح کابــل :دلیــل موفقیــت تیم  19ســال افغانســتان
در رقابتهــای قهرمانــی آســیا چــه بــود؟
موســوی :داشــن بازیکنــان ،کادر فنــی ،تــدارکات
خــوب و تــاش بازیکنــان تیــم ملــی از دالیــل اصلــی
بــود .مــا یــک تیــم هامهنــگ و خــوب بودیــم کــه
میتوانســتیم نــکات فنــی مربیــان را بــه صــورت خــوب در
زمیــن اجــرا کنیــم و در بــازی فینــال نیــز مغلــوب تاکتیــک
برتــر حریــف نشــدیم کــه بــه مســائلی مثــل خســتگی زیــاد،
مصدومیــت بازیکنــان و مســائل غیــر تاکتیکــی باختیــم؛
مثــا مــن خــودم مشــکل داشــتم و بــرای هــر بــازی ،بایــد
دو تــا پیــچکاری میکــردم.
صبــح کابــل :چــه چیــزی در نایبقهرمانــی آســیا
بــرای تــان لذتبخــش بــود؟
موســوی :مهمتریــن چیــز و لذتبخشتریــن مســأله
بــرای مــا شــادی مــردم در داخــل و خــارج از افغانســتان
بــود .پــس از دیــدن شــادی مــردم بــود کــه فهمیدیــم چــه
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اشــاره :وقتــی افغانســتان وارد رقابتهــای
فوتســال  19ســال قهرمانــی آســیا شــد ،مــا بــه
تیــم مــان بــاور داشــتیم؛ امــا آســیا نداشــت،
تــا ایــن کــه رقابتهــا رشوع شــد و بازیکنــان
جــوان و خوشســیامی افغــان یکــی پــی
دیگــری ،حریفــان را از پیــش برداشــته و بــه
فینــال رقابتهــا رســیدند .رقابتهایــی
کــه در ایــران برگــزار میشــد و ایــن تیــم در
برابــر متاشــاگران خــودی نتوانســت بــه بــازی
نهایــی برســد .افغانســتان در فینــال مغلــوب
ســاموراییهای منظــم جاپانــی شــد؛ امــا ایــن
تیــم چنــان درخشــیده بــود کــه مــردم توجهــی
بــه رنــگ مــدال نداشــتند .یکــی از بازیکنانــی
کــه حســابی درخشــید و بیشــرین گل را
بــرای افغانســتان بــه مثــر رســاند ،سیدحســین
موســوی ،بازیکــن شــاره  13مــا بــود.
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ویژهی صلح

جنگی که دستهای شازیمه را گرفت
مردی دست دخرت کوچکی را
میگیرد و جای خالی انگشتهایش
را با انگشتهای خودش پُر میکند.
از خوست آمده؛ شهری در جنوب-
هام همتا
رشق افغانستان که دخرتان این والیت
دسترسی کمتری به مرکزهای آموزشی دارند .دروازه
باز میشود ،دخرتی حدودا 10ساله با لباسهای
رسخ با مردی که پدرش است ،وارد سالن میشود .این
قسمتی از ویدیویی را نشان میدهد که در آن دخرتی
دستهایش را از دست داده است.
شازیمه ،پنج ماه قبل در یکی از مناطق دورافتادهی
والیت خوست ،یک مبب دستی را که فکر میکند
وسیلهای بازی است ،بر میدارد و زمانی که مبب
منفجر میشود ،شازیمه دو دست کوچکش را از دست
میدهد .این حادثه زمانی اتفاق میافتد که شازیمه با
یک خواهرش و چند تن از دیگر دخرتان برای چراندن
گوسفندان رفته بودند.
 1600کیلومرت از خاک افغانستان هنوز هم از وجود
ماینهایی که بازماندههای سالهای جنگ داخلی در
افغانستان است ،پاکسازی نشده .یکی از این ماینها
در دست شازیمه قرار میگیرد و باعث میشود که او
دستهایش را از دست بدهد و صورتش نیز زخمی شود.
شازیمه کودک یکی از خانوادههای کوچی در
افغانستان است .کوچیها نظر به اوضاع جوی و
اقلیمی ،محل زندگی شان را تغییر میدهند و برای
تأمین مواد غذایی مواشی شان که راه اصلی تأمین
مواد غذایی خود شان است ،در بیابانها و تپهها اقامت
میکنند .در این مناطق دسترسی به مراکز آموزشی و
صحی کمتر مساعد است.
شازیمه ،دستهایش را در انفجار ماین از دست
میدهد و منیتواند تکههایش را پیدا کند .دستهایی
که شیر گوسفندان را میدوشید و یا موج موهایش را
جابهجا میکرد ،دیگر از او نبود.
شازیمه در حالی که به شدت جراحت برمیدارد،
توسط خانوادهاش به شفاخانهی ایمرجنسی کابل

منتقل میشود .بعد از این که او کامال صحتیاب
میشود ،از شفاخانهی ایمرجنسی به کمیتهی صلیب
رسخ فرستاده میشود .صلیب رسخ کمیتهای است که
برای آسیبدیدگان جنگ کمک میکند .در پی تهدید
طالبان ،فعالیتهای این کمیته در افغانستان متوقف
شده بود؛ اما بعد از نزدیک به یکونیم سال ،دوباره به
فعالیت آغاز کرد تا به قربانیان جنگ کمک کند.
در این روزها ویدیویی در صفحات اجتامعی دست
به دست میشود و دخرتی را نشان میدهد که دو تا
دست مصنوعی را برایش پیوند میکنند .این دخرت
شازیمه است.
ُملکآرا ،فیزیوتراپی است که دستهای مصنوعی را
برای شازیمه پیوند میکند .شازیمه پنج ماه را بدون
داشنت دست زندگی کرده است و حاال کمیتهی صلیب
رسخ دو تا دست مصنوعی برای او داده است تا بتواند
یکبار دیگر انگشتهایش را میان موج موهایش بربد،
غذا بخورد و دیگر محتاج کس دیگری نباشد.
خانم ملکآرا میگوید ،زمانیکه دستهای مصنوعی
را به او پیوند دادیم ،بسیار خوشحال شد .به انگشتان
دستهای مصنوعی یک قاشق گذاشتند و شازیمه آن
را به سمت دهانش برد .یکبار دیگر توانست که خودش
لباسهایش را عوض کند .جای خالی دستهای واقعی
شازیمه با چند تکه آهن پر شد .شازیمه در یکی از
دوردستترین نقاط والیت خوست زندگی میکند که در
ساحهی آننت شبکههای مخابراتی نیست و با تالشهای
مکرر نتوانستیم با شازیمه در متاس شویم.
شازیمه یکی از قربانیهای جنگ چند دههی
افغانستان است .دستهایی که میتوانست بنویسد،
چیزی را بردارد ،کسی را در آغوش بگیرد ،دیگر نیست
و آنچه برای شازیمه باقی مانده است ،تنها خاطرات
روزهایی است که او دست داشت و با آنان در زندگی
میجنگید .
چهرههای سیاسی و رسان احزابی که در میز مذاکره
با طالبان مینشینند و در مورد رسنوشت مردم تصمیم
میگیرند ،قرار است منایندهی شازیمهای باشند که

شازیمه ،پنج ماه
قبل در یکی از مناطق
دورافتادهی والیت
خوست ،یک مبب
دستی را که فکر میکند
وسیلهای بازی است ،بر
میدارد و زمانیکه مبب
منفجر میشود ،شازیمه
دو دست کوچکش را
از دست میدهد .این
حادثه زمانی اتفاق
میافتد که شازیمه با
یک خواهرش و چند تن
از دیگر دخرتان برای
چراندن گوسفندان رفته
بودند.

دستهایش را به خاطر ماینهای جاگذاشته شده از
جنگها ،از دست داده است.
اگر میتوانستیم با شازیمه متاس برقرار کنیم ،از
دل تپههای خوست صدایش را میشنیدیم و در مورد
آرزوهایش در افغانستانِ پس از صلح میپرسیدیم ،شاید
میگفت او صلحی را دوست را دارد که هیچ کودکی در
بدل چند لحظه بازی کردن ،دستهایش را برای ابد از
دست ندهد یا شاید میگفت او صلحی را دوست دارد
که بتواند به مکتب برود و با هامن دستهایی که روزی

داشته است ،کتابی را ورق بزند و متنی را بنویسد.
شازیمه ،مشرتکی بود که در دسرتس نبود؛ چون
دیگر دستی نداشت که با آن میتوانست تلفون را
بردارد و صدایش را از پشت سیمهایی میشنیدیم
که از دل کوه و درههای رشق عبور میکرد و در اتاق
کوچکی در کابل میرسید .دستهایش را حیف شد
رفت؛ اما صلح هنوز هم نیامده و دیگر قرار است چقدر
ِ
عوض چیزی که
داشتههای مان را از دست بدهیم در
قرار نیست بیاید.

www.subhekabul.com

دختری که رهایش کردی
«دخرتی که رهایش کردی» شاهکار
ادبی «جوجو مویز» ،روزنامهنگار و
رماننویس انگلیسی است .این رمان
در سال  ۲۰۱۲چاپ شد و در صف
روحالله طاهری پرفروشترین کتابهای دنیا قرار گرفت.
وحیده سالمی «The Girl You Left
 »Behindرا «دخرتیکه به حال خود رها کردی» ترجمه کرده
است؛ اما من ترجمهی کتایون اسامعیلی «دخرتی که رهایش
کردی» را خواندم که در اینجا مرورش میکنم.
در بارهی نویسنده
جوجو مویز تا کنون  ۲۲اثر نوشته است که همهی آنها با
استقبال چشمگیری مواجه شده اند .او با کتاب «من پیش از
تو» رتبهی پُرفروشترین رمان را به کتاب خود اختصاص داد.
کتاب «دخرتی که رهایش کردی» نیز رکوردار پرفروشترین
کتاب در سال ۲۰۱۲م است .کتابهای مویز به  ۱۱زبان
مختلف دنیا ترجمه شده و به دسترس عالقهمندان قرار
گرفته اند .مویز عاشقانه مینویسد؛ طوریکه دوبار برندهی
جایزه سال رمان عاشقانه (Romantic Novel of the Year
 )Awardتوسط انجمن نویسندگان رمانهای عاشقانه
( )Romantic Novelists` Associationشناخته شده است.
کتابیکه منیتوانید زمین بگذارید
کتاب «دخرتیکه رهایش کردی» یک شاهکار ادبی است
که در دو بازهی زمانی صدساله و از زبان دو شخصیت محوری
«سوفی» و «لیو» به طور موازی روایت شده است .نویسنده به
صورت ماهرانه عشق ،هرن ،جنگ ،فقر و دشواریهای دنیای
زنانه را به تصویر کشیده است .گیرایی رمان حدی ندارد.
داستان این رمان بسیار قدرتمند و احساسبرانگیز است؛
طوری که گرمای بخاری چوبی با ِر لِ ُککروژ احساس شده
و صدای پاهای رسبازان آملانی در با ِر سوفی لفیور شنیده
میشود .پرترهی سوفی تا ختم داستان در پیش چشامن
خواننده خودمنایی میکند .من اطمینان دارم که خوانندهی
این اثر با نظر دیلی میل در بارهی این کتاب موافق است:
«کتابی که منیتوانید زمین بگذارید».
دنیای سوفی؛ روایت عشق و جنگ
سوفی شخصیت اصلی داستان است که یک بخشی کتاب
از زبان او روایت شده است .شوه ِر سوفی «ادوارد لفیور» یک
نقاش است که در جنگ جهانی اول سوفی را تنها گذاشته و
به جبههی جنگ میرود .از ادوارد یک با ِر چندمنزلهکه النهی
ی که در آن دخرتی با لبخند
رسبازان نازیها میشود ،نقاش 
مسحورکننده و چشامن براقش توجه فرماندهی نازیها را به
خود جلب میکند ،دستنوشتههایی که رفیق تنهاییهایی
سوفی اند ،خاطرات شیرینی که همه جا حضور دارند و
یک شهر يب ِ
مروت اشغالشده و با مردم قدرنشناس؛ متام
چیزهایی اند که به سوفی یادگار میمانند.
موضوع اصلی کتاب اشغال فرانسه توسط نازیها در جنگ
جهانی اول است .نویسنده با ظرافت ماهرانهای منایانده است
که آنچه سوفی را به قعر دنیایی بیرحم و خشن قرن بیست
میکشد و او را از عشقش جدا میکند« ،جنگ» است .جنگ!

جویز مویز تا کنون ۲۲
اثر نوشته است که همهی
آنها با استقبال چشمگیری
مواجه شده اند .او با کتاب
«من پیش از تو» رتبهی
پُرفروشترین رمان را
به کتاب خود اختصاص
داد .کتاب «دخرتیکه
رهایش کردی» نیز رکوردار
پرفروشترین کتاب در سال
۲۰۱۲م است .کتابهای
مویز به  ۱۱زبان مختلف
دنیا ترجمه شد ه و به
دسترس عالقهمندان قرار
گرفتهاند .مویز عاشقانه
مینویسد؛ طوریکه
دوبار برندهی جایزه سال
رمان عاشقانه (Romantic
)Novel of the Year Award
توسط انجمن نویسندگان
رمانهای عاشقانه
(`Romantic Novelists
 )Associationشناخته شده
است.
جنگ در کل با مفاهیم منفی انکارناپذیری رساغ ذهن آدم
میآید و کسی در دنیا یافت منیشود که از شنیدن کلمهی
«جنگ» لذت بربد؛ مگر بخشی که مربوط به خاطرات جنگ،
چشمانتظاریها و پایان شیرین دیدارها باشد .این رمان نیز
با پایان خوشی که دارد ،مفاهیم منفی ناشی از جنگ را با
اهمیتدادن به هرن و آثار هرنی و دیدار معشوق برای خواننده
دلچسبتر میکند.
دنیای سوفی ،دنیای همرس گمشده ،دنیای قحطی
و گرسنگی و دنیای بند و زندان و فرار است .او ،دخرتی
سادهای است که جز عشق به همرس و خانوادهاش و زندگی
آرام چیزی به دل منیپروراند؛ اما جنگ و اشغال شهرش،
گرسنگی و قحطی ،مبدلشدن کافه لفیوریها به النهی
نازیها ،توجه فرمانده به پرترهی او و مهمتر از همه رسنوشت
نامعلوم شوهرش ،سوفی جوان را تا رسبازخانهی آملانیها
میدواند .او تصمیم میگیرد تا با فرمانده «فریدریخ هنکن»

که توجه خاصی به نقاشی «دخرتیکه رهایش کردی» دارد،
معامله کند .یادگار و اثری شوه ِر هرنمندش را در بدل آزادی
او که اصال معلوم نبود در کدام زندان آملانیها در بند
است ،تقدیم کند .او بدون کدام هراسی یک شب به پایگاه
ارتش نازیها میرود و در اتاق نظامی با فرماندهی دشمن
میرقصد؛ اما فرمانده بهطور غیرمنتظرهای او را با نقاشی
یکجا از اتاقش بیرون میکند .چیزی که باعث حیرت
خواننده و شخص سوفی در ابتدای ماجرا نیز میشود .متام
اتفاقاتی که میان سوفی و فرماندهی نازیها پیش میآید،
او را از چشم مردم و حتا برادر کوچکش دور میاندازد .این
بخش داستان ،خواننده را در منت جنگ جهانی اول برده و
در کافه لِ ُککروژ با دخرتیکه عشق ستون اصلی زندگیاش
را تشکیل میدهد ،آشنا میکند.
مبارزات لیو هالستون؛ بُعد هرنی و تاریخی رمان
بخش دیگری از داستان از زبان لیو هالستون که صد

سال پس از سوفی در انگلیستان زندگی میکند ،روایت شده
است .او بعد از مرگ شوهرش دیوید ،با شخص دیگری به نام
پل که مأمور رشکت جمعآوری آثار هرنی است ،آشنا شده و
وارد رابطهی عاشقانه میشود .بعد از جنگجهانی دوم ،متام
آثار هرنیای که در جنگهای جهانی اول و دوم غارت شده
بودند ،به صاحبان اصلی آنها بازگردانیده میشدند .تابلوی
نقاشی «سوفی لفیور» یا تابلوی «دخرتی که رهایش کردی»
نیز یکی از آثار به رسقترفته محسوب میشود که سالها بعد،
رس لیور به طور اتفاقی چشمش به این نقاشی در
پِل دوستپ ِ
خانهی لیور میافتد.
این که این نقاشی چطور به دست لیور میرسد ،قسمتی
پرماجرا و دلچسب رمان است .با روشنی این که نقاشی
چهرهی سوفی ،تحفهی ازدواج لیور است که شوهرش ادوارد
از یک خربنگار امریکایی میخرد؛ اما باقی ماجرا تا پایان
داستان فاش منیشود .در این بخشهای داستان ،سؤالهای
زیادی ذهن خواننده را مشغول میکند؛ به طور منونه آثار
ادوارد لفیون چگونه به دست روزنامهنگار امریکایی میرسد؟
نقش فرماندهی فریدریخ هنکن در جابهجایی این اثر چیست؟
آیا واقعا این اثر غارت شده است؟ متام این سؤالها حتا پای
لیور مالک فعلی نقاشی را تا فرانسه میکشاند .قبل از آن،
دو میلیون پوند اروپایی برای پسگیری اثر به او پیشنهاد
میشود؛ اما لیور با متام توان تالش میکند که اثر را از خود
دور نکند .کنجکاوی در مورد زندگی ادوارد خالق نقاشی
و سوفی خامنش ،لیور را عالقهمند به این دو نفر فرانسوی
میکند؛ تا رسحدی که حارض است متام داشتههایش را از
دست بدهد؛ ولی یگانه یادگار ادوارد هرنمند بزرگ فرانسوی
را به دست کسانی که به جز پول و ارزش مادی هرن به چیزی
دیگر منیاندیشد ،نسپارد .از سویی هم احساس همرسنوشتی
با سوفی میکند و در تالش است تا حیثیت بربادرفتهی سوفی
را برگرداند .رسانجام با کمک پِل موفق به این کار نیز میشود.
رسانجام؛ پایان خوش و شیرین
تا ختم داستان خواننده منیتواند بفهمد که رسنوشت
سوفی و ادوارد چه میشود .بر نقاشی سوفی چه آمده است.
اما نویسنده در صفحهی پایانی داستان مینویسد« :هر روز
غروب ،ساعت نهربع ،در یکی از شهرهای سویس ،مردی
قدبلند با موی ِمشکی با قدمهای نامنظم دیده میشد.
او پانزده دقیقه تا رستورانت پیاده میرفت تا جلو در وردی
رستورانت به احرتام برای مدیر کاله از رس بردارد و هامن
بیرون تا آمدن زنش منتظر باشد .او ،دست زنش را میگرفت
و دوتایی دستدردست ،با نگاهی به غروب خورشید و گاهی
به ویرتینهای خراب مغازهها به خانه برمیگشتند( ».جوجو
مویز ،ترجمهی کتایون اسامعیلی ،۱۳۹۵ ،ص  )۴۶۱این
زن و شوهر ،سوفی و ادوارد استند که رس از کشور سویس
برآورده اند .این که این زوج چگونه به سویس رسیده اند و
نقاشی سوفی لفیور چطور رس از انگلیستان برمیآورد و نقش
رسبازان آملانی در این زمینه چه بوده است؛ در اینجا نیز یک
راز مباند تا از اشتیاق خوانندهی این منت برای خواندن رمان
«دخرتیکه رهایش کردی» کاسته نشود.

داوودزی :پس از مراسم تحلیف رییسجمهور
لویهجرگهای صلح برگزار میشود

شورای حراست و ثبات :هیأت واحدی برای
مذاکرات صلح فرستاده شود

مســؤوالن امنیتــی ،تأییــد میکننــد کــه محمدباقــر
محقــق ،فرزنــد محمــد محقــق ،معــاون دوم ریاســت اجرایــی
حکومــت وحــدت ملــی ،توســط بــرادر کوچکــش بــه قتــل
رســیده اســت.
فــردوس فرامــرز ،ســخنگوی پولیــس کابــل ،بــه روزنامـهی
صبــح کابــل میگویــد کــه حوالــی ســاعت  09:30صبــح روز
یکشــنبه ( 20دلــو) حســین محقــق و محمدباقــر محقــق،
فرزنــدان محمــد محقــق ،بــا هــم درگیــر شــدند.
او میافزایــد کــه در نتیجــهی ایــن درگیــری ،محمدباقــر
محقــق کشــته شــده و حســین محقــق و پنــج نفــر از محافظــان
او نیــز زخــم برداشــته انــد.
آقــای فرامــرز ،میگویــد کــه زخمیهــای ایــن رویــداد بــه
شــفاخانهی امنیــت ملــی منتقــل شــده انــد .بــه گفت ـهی او،
تحقیقــات بیشــر در ایــن زمینــه جریــان دارد.
از ســویی هــم ،عصمتاللــه خنجــری ،از نزدیــکان محمــد
محقــق ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل میگویــد« :حســین ،پــر

کوچــک محمــد محقــق کــه بیــاری روانــی دارد ،بــا باقــر،
بــرادر بزرگتــرش بــه درگیــری پرداختــه و باقــر کشــته شــده
اســت».
او میافزایــد کــه پــس از ایــن رویــداد ،قطعــات نظامــی
وارد خانـهی آقــای محقــق شــده و بــر حســین تیرانــدازی کــرده
انــد .بــه گفتــهی او ،در نتیجــهی درگیــری ،حســین محقــق
زخمــی و بازداشــت شــده اســت.
آقــای خنجــری همچنــان میگویــد کــه در ایــن رویــداد،
هشــت نفــر از محافظــان آقــای محقــق زخمــی شــده انــد.
محمــد محقــق نیــز در ســخنان کوتاهــی ،گفتــه اســت
کــه حســین ،فرزنــد کوچکــش بیــاری روانــی داشــته و از
همیــنرو ،محمدباقــر را هنــگام خــواب ،بــه قتــل رســانده
اســت.
محمدباقــر محقــق ،ورزشــکار بــود و همچنــان در
انتخابــات پارملانــی ســال پیــش ،از حــوزهی انتخاباتــی والیــت
کابــل ،نامــزد بــود.

نزدیک به  90درصد معلوالن افغانستان از آموزش محروم اند
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،بــا نــر گــزارش
ســاالنهی خــود در مــورد وضعیــت حقــوق بــری افــراد دارای
معلولیــت ،اعــام کــرده اســت کــه نزدیــک بــه  90درصــد
افــراد معلــول در افغانســتان ،از حــق آمــوزش محــروم اســتند.
در ایــن گــزارش کــه روز یکشــنبه ( 20دلــو) منتــر
شــده ،بــا  976فــرد معلــول در  27والیــت افغانســتان،
مصاحبــه شــده اســت.
در گــزارش ،آمــده اســت ،از میــان ایــن افــراد 125 ،نفــر

در مکتــب و مؤسســات تحصیــات عالــی ،آمــوزش میبیننــد
کــه محرومیــت 90درصــدی افــراد معلــول حــق آمــوزش و
پــرورش را نشــان میدهــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بــاال بــودن ســن از حــد نصــاب
ســن مکتــب ،دوری راه میــان محــل زندگــی و محــل
تحصیــل ،در دس ـترس نبــودن مکتــب و مراکــز تحصیــات
عالــی ،مشــکالت اقتصــادی و نبــود عالق ـهی کافــی نســبت
بــه آمــوزش ،از عوامــل اصلــی محرومیــت افــراد معلــول از حــق

اشتراک در روزنـامـه

سال اول

محمدباقر محقق توسط برادرش کشته شد

آمــوزش بــوده اســت.
بنفشــه یعقوبــی ،عضــو کمیســیون مســتقل حقــوق
بــر ،میگویــد کــه بــر اســاس بررســیها در ســال 2005
میــادی ،بیــش از 190هــزار کــودک دارای معلولیــت از
آمــوزش محــروم بــوده انــد و ایــن رقــم در حــال حــارض
چندیــن برابــر بیشــر شــده اســت.
بــه گفتــهی او ،افــراد معلــول ،از بیشــر حقــوق خــود
از جملــه حقــوق سیاســی و مدنــی و حــق اشــتغال،

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

محــروم اســتند.
بانــو یعقوبــی ،همچنــان گفــت کــه تحقیــر ،توهیــن
و تبعیــض در خانوادههــا و جامعــه ،بخــش دیگــری از
چالشهــای فــراراه افــراد معلــول در افغانســتان اســت.
تــا کنــون آمــار تــازهای از تعــداد افــراد دارای معلولیــت در
افغانســتان منتــر نشــده اســت؛ امــا بــر اســاس رسویای
کــه در ســال  2005انجــام شــد 2.7 ،درصــد جمعیــت
افغانســتان را افــراد دارای معلولیــت تشــکیل میدهــد.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

ســازمان صحــت چیــن ،روز یکشــنبه ( 20دلــو) بــا نــر
گــزارش تــازهای گفتــه اســت کــه آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا
در ایــن کشــور ،بــه  809نفــر رســیده و بیــش از  37هــزار نفــر
دیگــر را مبتــا کــرده اســت.
از ســویی هــم ،ســازمان صحــت جهانــی ،گفتــه اســت کــه
آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا بیشــر از آمــار قربانیــان ویــروس
ســارس اســت کــه در ســال  2003شــیوع کــرده و ســبب مــرگ
 775نفــر در  24کشــور جهــان شــده بــود.
در حــال حــارض 811 ،نفــر بــه دلیــل ابتــا شــدن بــه
ویــروس کرونــا ،در رسارس جهــان جــان باختــه انــد کــه از ایــن
میــان 809 ،نفــر در چیــن ،یــک نفــر در هنگکنــگ و یــک
نفــر در فیلپیــن جــان بــوده اســت.
ســازمان صحــت جهانــی ،یــک مــاه پیــش بــه دلیــل
گســرش رسیــع ویــروس کرونــا ،در چیــن و ســایر کشــورها
وضعیــت اضطــراری اعــام کــرد.

گســرش رسیــع ویــروس کرونــا در چین و ســایر کشــورهای
جهــان ،بــه دور از انتظــار چیــن و ســازمان جهانــی صحــت
بــوده؛ امــا در آخریــن گزارشــی کــه از ســوی ســازمان جهانــی
صحــت بــه نــر رســیده ،گفتــه شــده اســت کــه ایــن ویــروس
اکنــون در بیــش از  ۳۷کشــور جهــان شــیوع کــرده و هنــوز
هــم رقــم مبتــا شــدن بــه آن در حــال افزایــش اســت.
رییــس ســازمان جهانــی صحــت ،بــه متــام کشــورها
هشــدار داده اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش رقــم مبتالیــان
ویــروس کرونــا در چیــن و ســایر کشــورها ،جهــان بــا کمبــود
ماســک روبــهرو اســت.
ســازمان صحــت چیــن ،گفتــه اســت ،بیشــر قربانیــان
ویــروس کرونــا ،ســالمندان اســتند.
ک مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن
بیــش از یــ 
میگــذرد؛ امــا تــا کنــون راهــکار مشــخصی بــرای جلوگیــری
و درمــان ایــن ویــروس در رسارس جهــان درســت نشــده اســت.
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آمار قربانیان ویروس کرونا در چین
به  811نفر رسید

دوشنبه

معــاون دوم ریاســتجمهوری ،تأکیــد کــرده اســت ،در
حالــی کــه مــردم افغانســتان بــرای دســتیابی بــه صلــح
پایــدار ،خواهــان برقــراری آتشبــس و آغــاز گفتوگوهــای
مســتقیم انــد؛ امــا گــروه طالبــان ،در ایــن زمینــه وقتکُشــی
میکنــد .
رسور دانــش ،روز یکشــنبه ( 20دلــو) در دیــدار بــا دیــف
متــکاف ،ســفیر کانــادا در کابــل ،گفتــه اســت کــه گــروه
طالبــان در مــورد صلــح و آتشبــس وقتکُشــی میکنــد.
او افــزوده اســت کــه پــس از توافــق میــان ایــاالت متحــدهی
امریــکا و طالبــان ،مهمتریــن بخــش از پروســهی صلــح،
گفتوگوهــای مســتقیم میــان مــردم و حکومــت افغانســتان
بــا طالبــان اســت.
آقــای دانــش ،گفتــه اســت کــه چگونگــی رویکــرد طالبــان
بــه حقــوق بــر ،حقــوق زنــان ،آزادی رســانه و بیــان و
مناســبات سیاســی میــان گروههــای مختلــف اجتامعــی و
سیاســی ،مهمانــد کــه اگــر بــا دقــت پیــش بــرده نشــوند،
متــام دســتآوردهای کنونــی از بیــن خواهــد رفــت.

ســفیر کانــادا ،در کابــل نیــز ،بــر حفــظ ارزشهــای مدنــی
و دس ـتآوردهای افغانســتان در جریــان گفتوگوهــای صلــح
تأکیــد کــرده اســت .او افــزوده اســت کــه شــمولیت مؤثــر زنــان
در پروسـهی صلــح ،بــرای دولــت کانــادا حایــز اهمیــت اســت.
ایــن در حالــی کــه اســت کــه دور یازدهــم مذاکــرات صلــح
امریــکا بــا طالبــان چنــد هفتــه پیــش پایــان یافــت و زملــی
خلی ـلزاد بــه کابــل آمــد و بــا رهــران حکومــت وحــدت ملــی
دیــدار و گفتوگــو کــرد.
آن چــه کــه آقــای خلی ـلزاد در دیدارهایــش مطــرح کــرده،
ایــن اســت کــه مذاکــرات آنهــا بــا ایــن گــروه پیرشفتهــای
قابــل مالحظـهای نداشــته اســت .آقــای خلیـلزاد ،امــا گفتــه
اســت کــه منتظــر مناینــدگان طالبــان اســت تــا در مــورد
کاهــش خشــونتها حرفــی بزننــد.
بــا ایــن همــه ،حکومــت افغانســتان تأکیــد میکنــد کــه
کاهــش خشــونت منیخواهــد ،بلکــه بایــد آتشبــس برقــرار
شــود؛ آتشبســی کــه میتوانــد تضمیــن کننــدهی کاهــش
خشــونتها باشــد.

وزارت دفــاع ،اعــام کــرده اســت کــه هیأتــی بــه
منظــور بررســی درگیــری میــان نیروهــای افغــان و
امریکایــی ،بــه ولســوالی شــیرزاد والیــت ننگرهــار رفتــه
اســت.
ایــن وزارت ،بــا نــر اعالمیــهای گفتــه اســت کــه
شنبهشــب ( 19دلــو) فــردی بــر نیروهــای ارتــش و
نیروهــای امریکایــی ،در ولســوالی شــیرزاد والیــت
ننگرهــار ،تیرانــدازی کــرده اســت.
در اعالمیــه آمــده اســت« :در نتیجـهی ایــن رویــداد،
یــک رسبــاز ارتــش جــان باختــه و ســه رسبــاز دیگــر
زخمــی شــده انــد .همچنــان در ایــن درگیــری ۲ ،نفــر
از نیروهــای امریکایــی جــان باختــه و  ۶تــن دیگــر
شــان زخمــی شــده انــد».
وزارت دفــاع ،گفتــه اســت کــه هیــأت بلندپایــهای
بــه ریاســت بســمالله وزیــری ،رییــس ســتاد ارتــش،
بــه منظــور بررســی انگیــزهی ایــن رویــداد بــه ننگرهــار
فرســتاده شــده اســت.

ایــن وزارت ،افــزوده اســت کــه هیــأت
تعیینشــده ،بــه گونــهی مشــرک بــا مقامهــای
امریکایــی ،در مــورد ایــن رویــداد تحقیــق خواهــد
کــرد.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه ایــن گونــه رویدادهــا،
هیــچ تأثیــر منفــیای بــر روحیــهی همکاریهــای
نزدیــک میــان نیروهــای افغــان و امریکایــی نخواهنــد
گذاشــت.
پیــش از ایــن ،روزنام ـهی نیویــارک تایمــز ،گــزارش
داده بــود کــه در نتیجــهی درگیــری میــان نیروهــای
امریکایــی و افغــان در ولســوالی شــیرزاد والیــت
ننگرهــار ۶ ،رسبــاز امریکایــی و  ۶رسبــاز افغــان کشــته
شــده انــد.
در گــزارش ،آمــده بــود کــه ایــن درگیــری ،در پــی
تنــش لفظــی میــان یــک رسبــاز افغــان و یــک رسبــاز
امریکایــی آغــاز شــده و در نتیجـه ،منجــر بــه درگیــری
مســلحانه میــان دو طــرف شــده اســت.
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رسور دانش :طالبان در مورد صلح و آتشبس
تکُشیمیکنند
وق 

برای بررسی درگیریِ رسبازان افغان و امریکایی
هیأتی به ننگرهار رفت

 21دلو 1398

مســؤوالن شــورای حراســت و ثبــات افغانســتان ،تأکیــد
میکننــد کــه بایــد هیــأت واحــدی بــرای پیشبــرد
گفتوگوهــای صلــح بــا طالبــان ،از ســوی افغانســتان
فرســتاده شــود.
مســعود ترشــتوال ،عضــو شــورای حراســت و ثبــات
افغانســتان ،روز یکشــنبه ( 20دلــو) در یــک نشســت
خــری گفــت کــه دولــت ،جریانهــای سیاســی و
شــهروندان ،بایــد هیــأت واحــدی تشــکیل دهنــد تــا بــا یــک
برنام ـهی مشــخص ،مذاکــرات صلــح بــا طالبــان آغــاز شــود.
او افــزود« :طرحهایــی کــه بــرای تأمیــن صلــح ریختــه
شــده ،بایــد واحــد شــود و دولــت ،احــزاب سیاســی،
چهرههــای سیاســی و شــهروندان ،بــه گونــهی واحــد و
یــک صــدا ،هیأتــی را بــرای پیشبــرد مذاکــرات بــا طالبــان
بفرســتند .یــک صدایــی و یــک پارچگــی هیــأت افغانســتان،
پیــام واضحــی را از نیــت مــا بــرای برقــراری صلــح نشــان
خواهــد داد».
آقــای ترشــتوال ،تأکیــد کــرد کــه بحــث صلــح ،بســیار
بزرگتــر و مهمتــر از مســألهی انتخابــات اســت و بایــد بــه
آن توجــه بیشــری صــورت بگیــرد.
او خاطرنشــان کــرد« :اگــر در آوردن صلــح بــه اجنــدای
مبهــم متوصــل شــویم و تالشهــای پراکنــده داشــته باشــیم،
رسانجــام کســانی کــه مناینــدهی ملــت نیســتند ،ورقــی را
امضــا میکننــد کــه همــه از جمــع کــردن آن وضعیــت عاجــز
میمانیــم .هیأتــی کــه ملــت در انتخــاب آن نقــش نداشــته
باشــد ،صالحیــت مذاکــره را در مــورد افغانســتان نــدارد و
هــر نــوع فیصلــهای کــه صــورت میگیــرد ،بــرای ملــت

افغانســتان قابــل قبــول نخواهــد بــود».
آقــای ترش ـتوال ،گفــت کــه ترکیــب هیــأت مذاکــره بایــد
همــه شــمول بــوده و تفــاوت دیــدگاه نداشــته باشــد.
رونــد گفتوگوهــای صلــح میــان ایــاالت متحــدهی
امریــکا و طالبــان ،در جریــان چنــد هفتــهی گذشــته وارد
فــاز جدیتــری شــده اســت .هــر دو طــرف ،ابــراز امیــدواری
کــرده انــد کــه توافقنامــهی صلــح میــان آنهــا ،هــر چــه
زودتــر بــه امضــا برســد.
بــا ایــن حــال ،هرچنــد گــروه طابــان بــا کاهــش خشــونت
موافقــت کــرده اســت؛ امــا ،ریاســتجمهوری ،تأکیــد
میکنــد کــه مــردم افغانســتان کاهــش خشــونت نــه؛ بلکــه
آتشبــس میخواهنــد.
صدیــق صدیقــی ،ســخنگوی ریاســتجمهوری ،گفتــه
اســت کــه اگــر گــروه طالبــان بــا برقــراری آتشبــس موافقــت
نکنــد ،گفتوگوهــا بــرای آوردن صلــح و ختــم جنــگ ،بــه
نتیج ـهی مثبتــی نخواهــد رســید.
از ســویی هــم ،عبداللــه عبداللــه ،رییــس اجرایــی حکومت
وحــدت ملــی ،گفتــه اســت کــه کاهــش خشــونتها پیــش از
آغــاز گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،گام مثبتــی اســت؛ امــا
رشط گذاشــن پیــش از گفتوگوهــا ،نشــاندهندهی عــدم
تعهــد بــه برقــراری صلــح اســت.
ایــن همــه در حالــی اســت کــه ســفارت امریــکا در
کابــل ،بــه تازگــی تأکیــد کــرده کــه کاهــش خشــونت
و مذاکــره ،راه را بــرای توافــق میــان امریــکا و طالبــان و
آغــاز مذاکــرات بیناالفغانــی و برقــراری آتشبــس دایمــی،
همــوار میکنــد.

مناینــدهی پیشــین ریاســتجمهوری در امــور
منطق ـهای بــرای اجــاع صلــح ،میگویــد کــه دو هفتــه
پــس از مراســم تحلیــف رییسجمهــور جدیــد ،لویــه
جرگ ـهی مشــورتی بــرای ایجــاد اجــاع ملــی در مــورد
صلــح برگــزار خواهــد شــد.
محمدعمــر داوودزی ،روز یکشــنبه ( 20دلــو) ،در
نشســتی کــه در مــورد صلــح افغانســتان برگــزار شــده
بــود ،گفــت کــه دورهی کمپاینهــای انتخاباتــی ســپری
شــده و نبایــد بــا دیــدگاه کمپاینــی بــه پروس ـهی صلــح
دیــده شــود.
او افــزود« :گــروه طالبــان ،هیــچ موقفــی ندارنــد و
قبــول منیکننــد کــه بــا دولــت مذاکــره کننــد .طالبــان
بــا فــرد نــه ،بلکــه بــا نظــام افغانســتان مشــکل دارنــد.
از ســوی دیگــر ،متــام مــردم حــارض اســتند تــا بــا ایــن
گــروه گفتوگــو کننــد؛ ایــن ناجایــز اســت کــه یــک
طــرف بــا متــام تــوان حــارض اســت کــه گفتوگــو کنــد؛
امــا طــرف دیگــر بــا غــرور همچنــان بــه گفتوگــو
نکــردن پافشــاری دارد».
آقــای داوودزی گفــت کــه چهرههــای سیاســی،
سیاســت تــرع را در پیــش گرفتــهانــد .او همچنــان
گفــت کــه قبــول نکــردن طــرح صلــح حکومــت از
ســوی چهرههــای سیاســی نادرســت اســت؛ چناچــه

کــه نپذیرفــن چهرههــای سیاســی از ســوی حکومــت
نادرســت اســت.
بــه گفتــهی او ،اجــاع داخلــی بایــد بــه دو
بخــش ،یعنــی اجــاع ملــی و اجــاع سیاســی
تقســیم شــود .نهادهــا و چهرههــای سیاســی ،بایــد
در اجــاع سیاســی بــا هــم بــه نقطــهی مشــرکی
برســند و بــرای اجــاع ملــی نیــز بایــد لویــه جرگ ـهی
مشــورتی برگــزار شــود.
آقــای داوودزی ،گفــت« :شــورای رهــری مصالحــه
دوبــاره ایجــاد میشــود و بــرای اجــاع سیاســی هــم
لویــه جرگــه برگــزار میشــود .یــک شــورای همهشــمول
ایجــاد میشــود .مســألهی ســوم ،مذاکــرهی مســتقیم و
رســمی اســت کــه آن هــم از ســوی دولــت انجــام خواهــد
شــد .دولــت وجــود دارد .ایــن کــه دولــت چگونــه یــک
تیــم ایجــاد میکنــد ،بســتگی بــه همهشــمول بــودن
حکومــت دارد».
ایــن در حالــی اســت کــه گفتوگوهــای صلــح میــان
ایــاالت متحــدهی امریــکا و طالبــان ،وارد مرحلــهی
جدیتــری شــده اســت .طالبــان بــا کاهــش خشــونت
توافــق کــرده انــد .حکومــت افغانســتان ،امــا تأکیــد
میکنــد کــه کاهــش خشــونت کافــی نیســت و بایــد
آتشبــس رسارسی پذیرفتــه شــود.
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من با اذعان بر این که شاید فرد مناسبی
برای سخن گفنت در مورد مسائل داخلی
امریکا نباشم ،گفتم :به عنوان کسی که
تجربههایی را از کشور پس از جنگ و بحران
دارم ،میتوانم بگویم که افتادن در چرخهی
خشونت و افراطیت ،فرجامی برای رسیدن به
راهحلهای منطقی و سامل باقی منیگذارد.

عزیز رویش
نویسنده

موضوع بحث «قهوهی داغ ،موضوع داغ» در برنامهی
اختصاصی روز جمعه ورلدفیلوز در دانشگاه یل نیز همین مسجد
منهنت بود .در این بحث میاکیل ،خانم مسیحی از لبنان ،رسگی
لگودینسکی ،مدافع حقوق یهودان در آملان و الکسی ناوالنی،
مخالف رسشناس حکومت روسیه و من از افغانستان اشرتاک
داشتیم .ماروین ریس از انگلستان گردانندگی برنامه را به عهده
گرفت و ادارهی جلسه توسط او تحسین همه را برانگیخته بود.
در سلسله برنامههای منظمی که قرار است در طول سمسرت
موضوعات گوناگونی را مورد بررسی قراردهد ،جلسهی روز جمعه
اولین برنامهای بود که به خاطر حساسیت موضوع مسجد منهنت،
در همین خصوص برگزار شد و با تبلیغات اندکی که از سوی
مدیران برنامه در طول دو روز اخیر از طریق وبسایت دانشگاه
صورت گرفت ،عدهی کثیری از استادان و دانشجویان دانشگاه
و اهالی نیوهیون اشرتاک کردند و سالنی که برای این جلسه در
نظر گرفته شده بود ،تقریبا مملو از جمعیت بود .یکی از مدیران
برنامه ،حضور این همه اشرتاککننده در محفل را در اول صبح،
آن هم در روزی که تعطیل نبود ،نشانهی حساسیت موضوع در
میان امریکاییها قلمداد کرده و گفت که دیدگاه و نظریاتی که
در این جمع ارائه میشود ،در محیط دانشگاه و نیوهیون تأثیرات
زیادی خواهد داشت.
جلسه با معرفی مخترص برنامه توسط لیزلی پاول،
هامهنگکنندهی برنامههای عمومی ورلدفیلوز و ماروین ریس
آغاز شد .خانم میاکیل ،به عنوان اولین اظهار نظر ،تجربههایش
از جنگهای داخلی لبنان و حساسیتهایی را که در روابط
اجتامعات مختلف در دوران جنگ و مناقشه بروز میکند ،یادآوری
کرد و گفت :آنچه در ساخنت مسجد منهنت مطرح است عواطف
مردمانی است که در حادثهی یازدهم سپتامرب عزیزان خود را از
دست داده اند .او به طور منونه از یکی از دوستان خود یاد کرد که
یکی از نزدیکانش که اهل انگلستان بود ،در اولین حمله از بین
رفت و او از هامن زمان شاهد است که او چه رنجی میکشد تا
این ضایعه را فراموش کند .میاکیل گفت که به مسأله از جنبهی
انسانی آن نگاه میکند و با وجود آن که ارزشها ،اصول و حقوق
شهروندی مردم امریکا را نیز از یاد منیبرد؛ اما معتقد است که
نادیده گرفنت احساسات و عواطف انسانها نیز ناممکن است.
اما او این سؤال را نیز مطرح کرد که نگران آیندهی جامعهی
امریکایی است و منیداند که با رشد همچون حرکتها این کشور
چه میکند و به کدام سمت میرود.
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الکسی ناوالنی از روسیه ،اظهاراتش را با مخالفت شدید در
برابر ساخنت مسجد رشوع کرد و گفت :ما اسالم خوب و اسالم
بد نداریم .اسالم مذهبی است که افراطیت را در درون آموزههای
خود دارد و در متام مسائل ،احکام و دستوراتی را مطرح کرده
است که طبیعتا به بنیادگرایی و افراطیت منجر میشود .او از
مببی که طی روزهای اخیر در قفقاز منفجر شده و دهها کشته و
زخمی به ،جا گذاشته است یاد کرد و آن را نشانهای از حرکتهای
بنیادگرایان مسلامن دانست .الکسی گفت :والدیمیر پوتین از
هامن زمان اول مسلامنان را باج داده و بزرگترین مسجد را در
مسکو ساخته و فعالیتهای آنان را تشویق کرده است؛ اما نتیجهی
آن برای روسیه جز بربادی و خشونت بیشرت از طرف مسلامنان
افراطی نبوده است .او گفت :وقتی مسجد و مرکز اسالمی در
منهنت ساخته شود ،تنها گامی دیگر برای رشد افراطیت اسالمی
برداشته شده و نفوذ و خطر آنان برای جهان و برای امریکا بیشرت
میشود .تجربهها و اشارههای الکسی به چچین و ناآرامیهایی
که تروریستان مسلامن در رسارس قلمرو روسیه ایجاد کرده اند،
فاکتهایی بود که وی در دفاع از نظرهایش ابراز کرد .او این نکته
را نیز طرح کرد که امریکا از اسالم افراطی در دوران جنگ رسد
و بر علیه نفوذ و اقتدار روسیه استفاده کرد؛ اما اکنون خود آن با
مشکل بنیادگرایی مواجه شده و باید سؤال آن را در داخل کشور
خود پاسخ گوید.
من با اذعان بر این که شاید فرد مناسبی برای سخن گفنت
در مورد مسائل داخلی امریکا نباشم ،گفتم :به عنوان کسی
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که تجربههایی را از کشور پس از جنگ و بحران دارم ،میتوانم
بگویم که افتادن در چرخهی خشونت و افراطیت ،فرجامی برای
رسیدن به راهحلهای منطقی و سامل باقی منیگذارد .من
گفتم :احساسات عاطفی را در بیان مواضع سیاسی استفاده
کردن شاید کار مشکلی نباشد .تا انگشت بر نقطهی دردی
بگذاریم یا حساسیت خاصی را در روان و عواطف انسانها
تحریک کنیم ،دهها انسان به حرکت میافتند و واکنش نشان
میدهند؛ اما بحران و تنشهایی که در روابط اجتامعی
به خاطر این بازی با احساسات و عواطف خلق میشود ،به
سادگی نه قابل کنرتل است و نه قابل جربان .من گفتم:
تجربهی من نیز درست مثل میاکیل ،تجربهی دوران جنگ
و نفرت است و این تجربه ،در حوزهی خاطرات خودم ،بیشرت
به جامعهای برگشت میکند که به عنوان یک اقلیت نژادی
و مذهبی تنها در یک دهه چهار بار با قتل عام سازمانیافته
مواجه شد :سال  1992در کابل ،سال  1997و  1998در مزار
رشیف و سال  1999در بامیان و یکاولنگ .گفتم :در حادثهی
یازدهم سپتامرب تنها کمتر از چهار هزار انسان به قتل رسیدند؛
اما در مزاررشیف در سال  1998بیش از هشت هزار انسان
در ظرف چند روز اندک ،بدون هیچگونه رحم و استثنا به قتل
رسیدند و همهی این قتلها نیز چاشنی افراطیت مذهبی را
با خود داشت .گفتم :شاید اینجا کسی نباشد که بگوید آن
هشت هزار انسان به هیچ چیزی منیارزیدند و این چهار هزار
انسان ارزشی متفاوتتر داشته است؛ اما نکتهای را که من به
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عنوان یک معلم و به عنوان یک فعال مدنی برای دانشآموزانم
گفتهام ،این است که کنرتل کردن احساسات و عواطف برای
تقویت کردن ارزشها و اصول و کاهش دادن هزینهها و
خسارات ،برای انسان اعتبار و امتیاز اخالقی محسوب میشود،
با آن که شکسنت ارزشها و اصول برای تشفی کردن احساسات
و عواطف ،ضایعهای جربانناپذیر به همراه دارد و با عقالنیت
مدنی سازگار نیست.
با ذکر این مقدمه نکتهی بعدی من این بود که حاال جامعهی
امریکایی در برابر مهمترین چالش زندگی مدنی خود قرار گرفته
است .از یک طرف ارزشها و اصولی مطرح است که این جامعه و
مدنیت آن بر اساسش بنا شده است و در واقع امتیاز بزرگ امریکا
در جهان محسوب میشود .اینجا رسزمین آزادی و فرصتهای
برابر برای شهروندان قلمداد میشود و هیچ کسی به هیچ دلیلی
منیتواند اصول و ارزشهایی را که حافظ حقوق و آزادیهای
شهروندان امریکایی است ،نقض کند .از طرف دیگر احساسات
و عواطف کسانی مطرح است که حس میکنند در حادثهی
یازدهم سپتامرب قربانی شده و عزیزان خود را از دست داده اند.
آنچه ذهن مرا در این میان مرصوف میکند ،تنها جنبهی انسانی
قضیه نیست ،جنبهی عقالنی و مدنی آن در ارتباط با ارزشها و
اصول جامعهی امریکایی و روابطی است که امریکا در سطحی
گسرتده با مسلامنان و سایر کشورهای جهان دارد .گفتم :اگر
امریکاییها بر احساسات و عواطف خود کنرتل داشته باشند،
امتیاز بزرگ اخالقی و معنوی را باز هم نصیب خود میکنند که
در محل حادثهی تکاندهندهی نیویورک ،نه انتقامجویانه بلکه
مساملتجویانه و منطقی ،مسجد و مرکز اسالمی بنا میکنند و
این امر ،درست مانند ارزش دیگری برای امریکا اعتبار کامیی
میکند؛ اما اگر اصول و ارزشهای جامعهی امریکایی با این
احساسات و عواطف بشکند ،چه ضامنتی وجود دارد که فردا
سایر ارزشها و اصول این جامعه به گونهی مشابه با حساسیتها
و عواطف گروههایی خاص از مردم مواجه شده و نقض شود و
کیست که جلو این نقض اصول و ارزشها را بگیرد.
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