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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روززنان

گزارشگفت وگو

از پاکستان بیرون شوید تا صلح کنیم
غنی به طالبان:

کیــت ُرز، نویســنده، پزشــک و جــراح پالســتیک 

ــده و  ــتان آم ــه افغانس ــا ب ــه باره ــت ک ــی اس امریکای

ســال ها در ایــن کشــور زندگــی کــرده. او ضمــن 

آمــوزش بــه جراحــان افغــان، بیــش از یک هــزار کــودک 

را در افغانســتان جراحــی کــرده اســت. کودکانــی 

ــوده  ــادرزادی نب ــکالت م ــان دارای مش ــه ش ــه هم ک

ــا  ــال ب ــد. او کام ــده ان ــیب دی ــز آس ــگ نی ــه در جن ک

درد و رنــج مردمــان ایــن رسزمیــن آگاه اســت و حــاال 

ــی، روی  ــی بین امللل ــر دولت ــازمان های غی ــا س ــه ب ک

ابتکارهــای صلــح و آشــتی در منطقــه کار می کنــد، در 

مقالــه ی کــه بــرای هفتــه نامــه ی »نیــوز ویک« نوشــته، 

ــرده... ــاره ک ــی اش ــده و جالب ــکات ارزن ــه ن ب

بُعــد منطقــه ای صلــح، تــا حــدودی فروکــش کــرد و 

امریــکا منازعــه ی خــود را بــا امضــای یــک توافق نامــه 

و  اکنــون فضــای صلــح  پایــان داد.  بــا طالبــان، 

ــت.  ــده اس ــز ش ــتان متمرک ــل افغانس ــگ در داخ جن

ــش  ــه کاه ــک هفت ــس از ی ــان پ ــان طالب جنگ جوی

نیروهــای  بــا  خــود  جنــگ  اکنــون  خشــونت ها، 

ــد  ــان گفته ان ــد، گــروه طالب امنیتــی را از رس گرفته ان

کــه بــه نیروهــای خارجــی حملــه منی کننــد. در 

ــای  ــروج نیروه ــد خ ــز رون ــون نی ــال، پنتاگ ــن ح عی

خــود را از افغانســتان، آغــاز کــرد. مــارک اســپر، وزیــر 

ــوت(... ــنبه )12 ح ــه روز دوش ــکا، ب ــاع امری دف

آهســته آهســته، فصــل جوشــش دوبــاره ی زندگــی 

ــال  ــک نه ــرس ی ــه باغ ــی ک ــود، فصل ــک می ش نزدی

می شــود گوشــه ای از مســؤولیت شــهروندی خــود را 

ــرد. ــت ادا ک ــه و محیط زیس ــه جامع ب

ســوی  از  همه ســاله  بهــار،  فصــل  رســیدن  بــا 

برنامه هایــی  دولتــی،  غیــر  و  دولتــی  نهادهــای 

ــر  ــز و دیگ ــانی در مرک ــگ نهال ش ــج فرهن ــرای تروی ب

ــت  ــردم از اهمی ــا م ــود ت ــدازی می ش ــا راه ان والیت ه

آگاه شــوند. آن  فوایــد  و  نهال شــانی 

گرمایــش زمیــن و تغییرهــای اقلیمــی ایــن اواخــر، 

بــه نگرانــی محیط زیســتی، در ســطح ملــی...

ــی  ــزار زندان ــج  ه ــرای آزادی پن ــکا ب ــده ی امری وع

نگرانی هــای  افغانســتان،  زندان هــای  از  طالــب 

براســاس  اســت.  داشــته  دنبــال  بــه  را  زیــادی 

توافق نامــه ی زملی خلیــل زاد و طالبــان، امریــکا قــرار 

اســت تــا کم تــر از یــک  هفتــه ی دیگــر، ایــن شــار از 

زندانی هــا را از چندیــن زنــدان افغانســتان آزاد کننــد. 

حــال طالبــان نیــز پافشــاری دارنــد کــه حکومــت 

افغانســتان بایــد زندانی هــای شــان را پیــش از آغــاز 

ــد و  ــارچ( آزاد کنن ــا )10 م ــی ت ــرات بین االفغان مذاک

بــه ایــن گونــه، زمینــه ی مذاکــرات مســتقیم حکومــت 

افغانســتان و ایــن گــروه فراهــم شــود. 

حکومت پنهانی طالبان

جنگ طالبان با نیروهای امنیتی 
جهاد نیست

برگ برنده ی حکومت افغانستان 
از دست رفت

آن جا که درخت هست 
زندگی هم هست
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آزار و اذیت جنسی زنان و 
شیوه های مبارزه با آن

حکومت بارها  از خط رسخش گذشته 
این بار هم به خواست امریکا تن می دهد

تنهایــی بــه دوش می کشــد، بــار انــدوه جهــان را. 

بــا چشــم های خســته ای کــه می خنــدد و دســت های 

ــاِن 9 نفــر را تأمیــن می کنــد. چین هــای  ــی کــه ن مهربان

روی صورتــش، روایــت روزهــای ســختی اســت کــه در 51 

ســال زندگــی اش، گذرانــده. خانــم فهمیــه، مــادر هفــت 

ــواده اش. ــان آوِر خان ــد اســت و تنهــا ن فرزن

ــنده ی  ــتان، باش ــگ افغانس ــال های جن ــه، در س فهیم

ــه... ــوده و ســخت ترین روزهــا را تجرب ــل ب شــهر کاب

ــتان  ــد در افغانس ــل متح ــازمان مل ــی س ــر منایندگ دف

یــا )یونامــا(، خواســتار ادامــه ی رونــد کاهــش خشــونت ها 

از ســوی گــروه طالبــان شــده اســت.

یونامــا، روز سه شــنبه )13 حــوت( بــا نــر اعالمیــه ای، 

ــد  ــه رون ــد ب ــان، بای ــروه طالب ــه گ ــت ک ــرده اس ــد ک تأکی

ــای... ــا فض ــد ت ــه ده ــونت ها ادام ــش خش کاه

گــروه طالبــان، اعــالم کــرده اســت کــه هیــأت این گــروه، 

تــا کنــون هیــچ دیــداری بــا هیــأت حکومــت افغانســتان کــه 

چنــد روز پیــش بــه قطــر رفتــه بــود، نداشــته اســت.

ــان  ــی طالب ــر سیاس ــخن گوی دف ــاهین، س ــهیل ش س

ــرش  ــه ی توی ــوت( در برگ ــنبه )13 ح ــر، روز سه ش در قط

نوشــت کــه تنهــا مســؤوالن کمیســیون امــور...

ــر  ــه اگ ــد ک ــد می کن ــی، تأکی ــت مل ــورای امنی ــاور ش مش

آتش بــس دامئــی در افغانســتان برقــرار نشــود، هیــچ کــدام از 

زندانیــان طالــب از زندان هــای افغانســتان آزاد نخواهنــد شــد.

شــبکه ی  بــا  مصاحبــه  در  محــب،  حمداللــه 

افغانســتان،  )پی بــی اس(، گفتــه اســت کــه حکومــت 

بــه... طالبــان،  گــروه  کــه  نیســت  مطمــن 

یوناما خواهان ادامه ی 
کاهش خشونت ها شد

محب: اگر آتش بس نشود 
هیچ زندانی طالب آزاد نخواهد شد

طالبان: در مورد آزادی زندانیان پیش از آغاز 
مذاکرات تصمیم گرفته شود

 به خاطر صلح، می خواهم به توافق نامه اعتامد کنم
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داوود علی نجفی
وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی ملکی و رییس اسبق 

دبیرخانه ی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

ویژه ی صلح
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هزار  پنج   آزادی  برای  امریکا  وعده ی 

افغانستان،  زندان های  از  طالب  زندانی 

دنبال  به  را  زیادی  نگرانی های 

توافق نامه ی  براساس  است.  داشته 

زملی خلیل زاد و طالبان، امریکا قرار است 

تا کم تر از یک  هفته ی دیگر، این شار از 

کنند.  آزاد  افغانستان  زندان  چندین  از  را  زندانی ها 

افغانستان  حکومت  که  دارند  پافشاری  نیز  طالبان  حال 

بین االفغانی  آغاز مذاکرات  از  را پیش  زندانی های شان  باید 

مذاکرات  زمینه ی  گونه،  این  به  و  کنند  آزاد  مارچ(   10( تا 

شود.  فراهم  گروه  این  و  افغانستان  حکومت  مستقیم 

در  طالبان  سیاسی  دفر  سخن گوی  شاهین،  سهیل 

نوشت  توئیرش  برگه ی  در  حوت(   13( سه شنبه  روز  قطر، 

تصمیم  مذاکرات،  آغاز  از  پیش  زندانیان  آزادی  مورد  در  که 

تا کنون هیچ  این گروه،  افزوده است، هیأت  او  گرفته شود. 

به  پیش  روز  چند  که  افغانستان  حکومت  هیأت  با  دیداری 

قطر رفته بود، نداشته است؛ اما در عین حال تأکید کرده که 

تنها مسؤوالن کمیسیون امور زندان های طالبان با مسؤوالن 

شش  تا  کرد  خواهند  دیدار  افغانستان،  حکومت  زندان های 

آزاد شوند. بین االفغانی  آغاز مذاکرات  از  هزار زندانی، پیش 

که  زمانی  تا  می گوید،  افغانستان  حکومت  اما  طرف  این 

این  زندانی  آتش بس دایمی تن ندهند، حتا یک  به  طالبان 

گروه نیز از زندان ها آزاد نخواهند شد. مقام های حکومت که 

ظاهرا تنها برگ برنده ی شان همین 11هزار و چند زندانی 

است، می گوید، بحث آزادی زندانیان تنها می تواند یک مورد 

از بحث های مذاکرات بین االفغانی باشد، نه متام آجندا.

تأکید کرده  ملی،  امنیت  حمدالله محب، مشاور شورای 

نشود،  برقرار  افغانستان  در  دامئی  آتش بس  اگر  که  است 

آزاد  افغانستان  از زندان های  از زندانیان طالب،  هیچ کدام 

شد. نخواهد 

)پی بی اس(، ضمن  با شبکه ی  در مصاحبه  آقای محب، 

که  نیست  مطمن  افغانستان،  حکومت  گفته،  که  این 

افزوده  او  باشند،  داشته  باور  واقعی  صلح  به  طالبان،  گروه 

را  تسهیل کننده  نقش  تنها  امریکا،  متحده ی  است.»ایاالت 

در پروسه ی صلح افغانستان ایفا می کند و صالحیت آزادی 

زندانیان طالب را ندارد؛ تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند 

و تعهد واقعی شان را برای صلح نشان ندهند، هیچ کدام از 

زندانیان طالب آزاد نخواهد شد. ما از این موضوع رد شده 

منی توانیم.«

در حال حارض، بحث اساسی این است که آیا امریکا در 

یک هفته ی باقی  مانده، می تواند رضایت حکومت افغانستان 

را برای آزادی زندانیان جلب کند یا خیر؟ 

این  به  پیوند  در  منایندگان  مجلس  اعضای  از  شاری 

تنها  زندانیان  آزادی  قانونی،  لحاظ  به  می گویند،  مسأله 

امریکا  اگر  اما  است؛  افغانستان  حکومت  صالحیت های  از 

این کار  توانایی  آزاد کند،  را  با زور و فشار زندانیان  بخواهد 

دارد.  را 

به  منایندگان،  مجلس  عضو  جمشیدی،  اکرب  علی 

روزنامه ی صبح کابل می گوید که از دو منظر می توان، بحث 

آزادی زندانیان را بررسی کرد، یک مسأله ی حقوقی و تعهدات 

است. زور  منظر  از  دوم  و  است  بین کشورها 

آقای جمشیدی می گوید: »اگر از زاویه ی زور بررسی کنیم، 

حکومت  رس  می توانند  امروز  دارند،  زور  امریکایی ها  بلی، 

کند.  آزاد  را  طالب  زندانی  هزار  پنج  که  بقبوالند  افعانستان 

افغانستان  سیاسیون  میل  برخالف  که  حقانی  انس  هانند 

آزاد شد؛ اما بحث دیگر مسأله ی حقوقی و تعهداتی است که 

میان کشورها صورت می گیرد. از جمله تعهد و توافق امنیتی 

توافق  برخالف  امریکا  باتأسف،  است.  افغانستان  و  امریکا 

امنیتی عمل کرد و با دشمنان مردم افغانستان مذاکره کرد و 

آنها را به عنوان یک جهت رسمی قبول کرد.«

میان  صلح  توافق نامه ی  شدن  امضای  با  او،  گفته ای  به 

امریکا و طالبان، همه چیز آماده و تصمیم گرفته شده است، 

تنها چیزی که باقی مانده این است این که امریکا می خواهد 

آزادی زندانی ها را باالی دولت افغانستان بقبوالند.  

برگ  هنوز  طالب،  زندانیان  آزادی  آیا  که  این  مورد  در 

برنده ی حکومت افغانستان است تا باالی طالبان فشار آورده 

و آن ها را وادار به آتش بس کند، این عضو مجلس می گوید: 

»من فکر می کنم، بسیار دیر شده برای حکومت افغانستان، 

مرصوف  بیشر  گذشته،  سال  یک  در  حکومت  این  چون 

البی گری  بود،  حکومتی  درون  تنش های  حل  و  درگیری ها 

به  طالبان  با  چه  رس  امریکا  که  نکردند  دیپلاسی  نکردند، 

سعودی  و  پاکستان  با  امریکایی ها  امروز  می رسند،  موافقه 

کردند.«  معامله 

افغانستان  سیاست مداران  از  دیگر  شاری  سویی هم،  از 

نیز به این باور اند که حکومت افغانستان در ابتدا هر بحث 

وقت،  چند  گذشت  با  اما  می دهد؛  قرار  رسخ  خط  را  جدی 

خط رسخش می شکند، در مسأله ی آزادی زندانیان نیز چنین 

شد.  خواهد 

ویژه  گفت وگوی  در  سیاسی  امور  آگاه  نجفی ،  داوودعلی 

در  که  هان گونه  حکومت  گفت،  کابل  صبح  روزنامه ی  با 

به  نیز  بار  این  گذشته،  قرمزهایش  خط  از  بارها  گذشته، 

خواست امریکا تن خواهد داد. برای این که برای امریکا، مهم 

این است که به منافع خود برسد. منافع امریکا این است که 

ببیند. صدمه  نباید  طالبان،  با  شده  امضا  توافق نامه ای 

نگرانی حقوق بر از آزادی زندانیان طالب

آزادی این زندانیان در کنار این که نگرانی های زیادی را 

حقوق بری  نهادهای  نگرانی   آورده،  میان  به  افغانستان  در 

به  واکنش  در  نیز  کمیسیون حقوق بر  است.  داشته  نیز  را 

زندانی  شار  این  آزادی  از  پیش  می گوید،  زندانیان  آزادی 

اساسی  گونه ی  به  اند،  زندان  در  که  افرادی  باید  طالب، 

شوند.  بندی  دسته  و  شناسایی 

به  حقوق بر،  مستقل  کمیسیون  معاون  نظری،  نعیم 

روزنامه ی صبح کابل می گوید که آزادی زندانیان طالب یک 

زندان  در  که  افرادی  می کنیم  فکر  است.»ما  پیچیده  بحث 

شان  میان  در  که  است  ممکن  شوند.  دسته بندی  باید  اند، 

کسانی باشند که رصف به دلیل وابسته گی به گروه طالبان 

و  جنگی  جرایم  که  باشند  افرادی  ممکن  و  باشند  زندانی 

اند. در صورتی که جرایم متفاوت  حقوق بری مرتکب شده 

شوند.  شناسایی  و  دسته بندی  باید  باشد،  شان  میان  در 

تا  دارد.  زیاد  بررسی  به  نیاز  حقوق بری،  و  جنگی  جرایم 

زمانی که دسته بندی نشود، رویکرد عادالنه تطبیق منی شود؛ 

زندانیان می تواند یک مورد مهم در گفت وگوهای  آزادی  اما 

باشد.« صلح 

این  رییس  اکرب،  شهرزاد  )12حوت(  دوشنبه  روز 

کمیسیون نیز در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفته بود که 

قانونی  چقدر  زندانیان،  آزادی  پروسه ی  بدانیم  می خواهیم 

است و صدای قربانیان در این پروسه در نظر گرفته شده یا 

خیر؟ ما منی توانیم عدالت و صدای قربانیان را به فراموشی 

مطالبات  و  قربانیان  صدای  قیمت  به  که  صلحی  بسپاریم. 

نیست. پایدار  صلح  بیاید  قربانیان 

آیا جنگ طالبان مروعیت دینی دارد؟

مردم  علیه  را  شان  جنگ  که  است  سال ها  طالبان 

بخشیدند؛  مروعیت  امریکا«  »اشغال  دلیل  به  افغانستان 

اما سؤال این است که چقدر جنگ این گروه تروریستی در 

برابر دولت، نیروهای امنیتی و حکومت این کشور مروعیت 

کابل  صبح  روزنامه ی  به  دین  عامل  حسنی،  سامل  داشته، 

می گوید، به هیچ وجه جنگ طالبان در افغانستان مروعیت 

ندارد.  دینی 

کشنت  اند،  مسلان  همه  دولت  رسبازان  »اول  گفت:  او 

بیشر  که  طالبان  ندارد.  جواز  رشعی  مجوز  بدون  مسلان 

شان به مذهب »حنفی« تعلق  دارند، در مذهب حنفی آمده 

است که شورش و برخاسنت علیه حکومت مستقل و مسلان 

جایز نیست. همه ی قوانین این حکومت اسالمی است. اگر 

اشتباه  برداشت طالبان، مسؤولین حکومت دچار  بر  بنا  هم 

شده، این اشتباه کفر نیست، چون موجب کفر نیست، جنگ 

علیه شان روا نیست.« 

نگاه  از  طالبان  زندانیان  آزادی  بحث  در  دین  عامل  این 

کشوری  مصالح  براساس  که  آزادی های  می گوید،  رشعی 

باشد. باید مطابق به خواست حکومت و بر اساس یک توافق 

صورت گیرد. »در مورد زندانیان طالب، به هیج وقت منی تواند 

بدون مصلحت به صورت کل آزاد شود، به صورت جزء با توجه 

آزاد خواهند شد.« به پرونده های شان 

این که حکومت افغانستان چقدر در بحث آزادی زندانیان 

توانست  خواهد  امریکا  آیا  که  این  و  است  جدی  طالب 

رییس جمهور غنی را متقاعد به آزادی زندانی ها کند، تا چند 

شد. خواهد  مشخص  دیگر  روز 
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چرخ هــای  چرخیــدن  بــرای  سیاســی  جریــان  هــر 

ماشــین جنــگ، نیــاز بــه ســاخنت ایدئولــوژی و مروعیــت 

جنــگ دارد تــا بتوانــد بــا بســیج توده هــا، در جنــگ پیــروز 

ــان  ــه ش ــه هم ــتان ک ــای افغانس ــام جنگ ه ــود. در مت ش

ــوده،  جنگ هــای نیابتــی و تحمیلــی از خــارج در کشــور ب

بــا برنامــه و طــرح خارجــی توســط افغان هــا بــه پیــش بــرده 

ــگ و  ــازی جن ــازار مروع س ــا ب ــت ت ــوده اس ــاز ب ــده، نی ش

ــد.  ــرم باش ــه گ ــل، همیش ــرف مقاب ــی از ط مروعیت زدای

ــز  ــه ج ــه ب ــای ک ــی و درگیری ه ــای داخل ــا در جنگ ه حت

افغان هــا دســت و اســلحه ی هیــچ خارجــی در میــان 

ــت مایه  ــا دس ــا ب ــد ت ــالش کردن ــا ت ــم جریان ه ــود، بازه نب

مذهبــی،  دینــی-  باورهــای  و  ایدئولــوژی   دادن  قــرار 

هــواداران عمدتــا بی ســواد خــود را بــرای جنگیــدن در 

ــد. ــزه  دهن ــان انگی ــه آن ــه کــرده و ب ــربد، توجی ــدان ن می

محصــول  کشــور،  خامنان ســوز  جنگ هــای  متــام 

بــزرگ  کشــورهای  تضــاد  یــا  منتطقــه ای  رقابت هــای 

جهــان بــوده کــه بــا متویــل کننــدگان خارجــی و تســهیل 

ــه  ــی ک ــت. جنگ ــده اس ــدازی ش ــی راه ان ــدگان داخل کنن

تــالش  و  توجیــه  سیاســی  جریان هــای  رسان  توســط 

شــده اســت تــا مروعیــت رشعــی و دینــی داشــته باشــد. 

جنگ هــای کــه بزرگ تریــن مصیبــت اش را مــردم تحمــل 

ــاخت های  ــه زیرس ــه ب ــز متوج ــی اش نی ــد و ویران ــرده ان ک

افغانســتان بــوده اســت، نــه کشــورهای کــه تفنــگ و پــول 

ــه  ــورهای ک ــد. کش ــتان آورده ان ــه افغانس ــگ ب ــرای جن ب

خــود مشــغول ســازندگی و رشــد بــوده و بــرای منافــع ملــی 

شــان، هــزاران کیلومــر دورتــر از مــردم خــود، در میدانــی 

ــد. ــده ان ــا جنگی ــط افغان ه ــتان، توس ــام افغانس ــه ن ب

بیــش از چهــار دهــه اســت کــه جریان هــای جنــگ 

افــروز داخلــی در افغانســتان تفنــگ و پــول شــان را از 

خــارج گرفتــه و یک دیگــر را متهــم بــه کفــر و نوکــری 

خارجــی کــرده انــد؛ جنگــی کــه ریشــه هایش بیــش از 

آن کــه در کابــل باشــد، در کشــورهای دیگــر اســت. ایــن 

قباحت زدایــی از حاقــت جنــگ نیســت کــه واقعیــت 

ــوم،  ــه نامعل ــن، همیش ــن رسزمی ــگ در ای ــت. جن ــخ اس تل

بــا دشــمن نامشــخص و بــدون تعریــف شــفاف از دوســت و 

ــت. ــوده اس ــان ب ــمن در جری دش

و  می داننــد  تبعیــد  در  حکومتــی  را  خــود  طالبــان 

ــا توجیــه اشــغال کشــور، جهــاد  جنــگ را در افغانســتان ب

می نامنــد. تــالش شــده اســت کــه ایــن جنــگ یــک 

جنــگ ایدئولوژیــک باشــد؛ امــا حــاال کــه همیــن طالبــان 

یــک و نیــم ســال بــا امریکایی هــا مذاکــره و در نهایــت 

توافق نامــه امضــا کردنــد، بایــد ایــن ســؤال در ذهــن 

ــان شــان خلــق شــود کــه حــاال چــی؟ مگــر آن  جنگ جوی

کــه بپذیرنــد، در یــک جنــگ نامــروع بــرای دیــن و خــدا 

ــد. ــام می جنگن ــدرت و مق ــرای ق ــه ب ــه ک ن

 اگــر آنــان نیروهــای امنیتــی افغانســتان را هــم کار 

پایــگاه  در  خودشــان  امــروز  می دانســتند،  خارجی هــا 

نزدیک تــر ایســتاده انــد و چطــور می شــود کــه بازهــم 

چنــد  هــر  باشــد؟  مــروع  هم چنــان  جنــگ،  ایــن 

ــچ جنگــی در افغانســتان  ــه شــد، هی ــه کــه گفت هان گون

ــر،  ــای درگی ــام طرف ه ــته و مت ــی نداش ــه های داخل ریش

بــه ویــژه طالبــان وابســته بــه کمک هــای پولــی، نظامــی و 

لُجســتیکی خارجــی انــد. 

دیگــر  مــا  کــه  می کننــد  اعــالم  طالبــان  وقتــی 

افغــان  امنیتــی  نیروهــای  بــا  کــه  نــه  خارجی هــا  بــا 

می جنگیــم، نشــان از آن دارد کــه ماهیــت جنــگ در متــام 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــدرت و قدرت طلب ــرای ق ــال ها ب ــن س ای

آن کــه عســاکر خارجــی  از  بیــش  نیــز  در گذشــته 

نظامــی  غیــر  و  بی گنــاه  مــردم  باشــند،  هــدف  مــورد 

ــال ها  ــدند. س ــیده ش ــون کش ــاک و خ ــه خ ــتان ب افغانس

اســت کــه دیگــر نیروهــای خارجــی بــه صــورت مســتقیم در 

ــه  ــا جنــگ ادام جبهه هــای جنــگ حضــور نداشــته اند؛ ام

ــق  ــه رفی ــم ک ــا ه ــت، ش ــن اس ــؤال ای ــت. س ــته اس داش

گرمابــه و گلســتان خارجی هــا هســتید، ادامــه ی ایــن 

جنــگ نامتــام چــه معنــا و مفهومــی می توانــد داشــته 

ــح  ــگ و صل ــان جن ــری پای ــه تصمیم گی ــر آن ک ــد؟ مگ باش

تــان در کنــرل و بــه دســتور خارجی هــا باشــد. مســأله ی 

کــه نشــان می دهــد، شــا بیشــر از هــر کســی دیگــر در 

ــتید.  ــیر هس ــی اس ــورهای خارج دام کش

ــال ها  ــه س ــت ک ــگ اس ــت جن ــرف از مروعی ــر ح اگ

اســت علــای برجســته ی جهــان اســالم بــه خصــوص 

ــزرگ  ــت ب ــان نشس ــتان میزب ــال 2018 کــه عربس در س

بــود و  افغانســتان  بــاره ی جنــگ  علــای اســالمی در 

ــگ  ــت، جن ــور داش ــز در آن حض ــن نی ــام حرمین رشیفی ام

ــه، 100  ــد. در آن جلس ــته ش ــروع دانس ــتان نام افغانس

عــامل دینــی از 36 کشــور جهــان، همــه یک صــدا جنــگ 

ــه عنــوان فتنــه  ــا از آن ب ــاروا دانســته و حت افغانســتان را ن

یــاد کردنــد. مشــکل آنســت کــه خــوراک ایــن جنــگ 

ــان بی ســواد و بی خــربی اســتند کــه تصــور  نامتــام، جوان

ــد. ــده ان ــروز ش ــد، در جنــگ پی می کنن

واقعیــت تلــخ آنســت کــه ایــن جنــگ کثیــف و نیابتــی، 

قومــی  و  طبقاتــی  رقابت هــای  زخیــم  الیه هــای  دارای 

بــرای تصاحــب قــدرت، جنــگ نیابتــی منطقــه ای، اقتصــاد 

ــت  ــتان اس ــاک افغانس ــزرگ در خ ــای ب ــی و رقابت ه جرم

و صبغــه ی دینــی و ســاخنت بــار معنایــی ایدئولوژیــک 

بــرای آن فقــط بــرای چرخانــدن چــرخ جنــگ و فرســتادن 

ــس! ــت و ب ــربد اس ــای ن ــه میدان ه ــردم ب ــان م جوان

جنگ نامشروعی که مشروع 
پنداشته می شود

حدودی  تا  صلح،  منطقه ای  بُعد 

را  خود  منازعه ی  امریکا  و  کرد  فروکش 

طالبان،  با  توافق نامه  یک  امضای  با 

جنگ  و  صلح  فضای  اکنون  داد.  پایان 

است.  شده  متمرکز  افغانستان  داخل  در 

هفته  یک  از  پس  طالبان  جنگ جویان 

امنیتی  نیروهای  با  خود  جنگ  اکنون  خشونت ها،  کاهش 

نیروهای  به  که  گفته اند  طالبان  گروه  گرفته اند،  رس  از  را 

روند  نیز  پنتاگون  حال،  عین  در  منی کنند.  حمله  خارجی 

خروج نیروهای خود را از افغانستان، آغاز کرد. مارک اسپر، 

او  که  گفت  حوت(   12( دوشنبه  روز  به  امریکا،  دفاع  وزیر 

برای آغاز خروج نخستین رسبازان امریکایی از افغانستان، به 

فرمانده ی کل نیروهای امریکایی در این کشور، دستور داده 

است. اسپر هم چنان با تأکید افزود، در جریان ده روز پس از 

امضای توافق نامه صلح، این روند باید آغاز شود. اسکات میلر 

فرمانده ی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، در واکنش 

به رشوع خشونت های مجدد طالبان، گفته است که این گروه 

نگه دارند. پایین  را  خشونت ها  سطح  باید 

در همین حال، پس از امضای توافق نامه ی صلح امریکا و 

طالبان، مقام های واشنگنت گفته اند که احتال قطع کامل 

خشونت ها در افغانستان، وجود ندارد؛ زیرا طالبان یک پارچه 

نیستند و چندین شاخه ی تروریستی در چارچوب این گروه، 

فعالیت می کنند.

 12( دوشنبه  روز  به  امریکا  ارتش  مشرک  ستاد  رییس 

حوت(، در یک نشست خربی مشرک با وزیردفاع این کشور 

گفت: »طالبان یک گروه یک پارچه نیستند، چندین شاخه ی 

فکر  اگر  می کنند.  فعالیت  گروه  آن  چارچوب  در  ترورسیتی 

کنید که خشونت   در افغانستان، به گونه ی کامل قطع خواهد 

شد، احتاالً این اتفاق نخواهد افتاد. این صفر نخواهد شد، 

بنأ این توافق نامه، یک گام قابل توجه به پیش است.«

نگرانی های  طالبان،  سوی  از  خشونت ها  مجدد  آغاز 

)حنیف  است  داشته  پی  در  را  افغانستان  سیاسیون  جدی 

امتر(، مشاور پیشین امنیت ملی، گفته است که با آغاز این 

خشونت ها، سخت ترین مرحله ی صلح آغاز شد. او با انتقاد از 

گروه طالبان، گفته است: »آن که خود را هم وطن ما می داند، 

جهاد  آن ها،  خود  اصطالح  به  که  خارجی ها  با  است  حارض 

متام  با  را  جنگ  خود،  برادر  با  و  کند  آتش بس  است،  کرده 

بی رحمی آن، ادامه دهد. ما باید براساس حکم پروردگار خود 

وفادار مبانیم.« به صلح 

محمد ارشف  طالبان،  سوی  از  جنگ  اعالم  با  هم زمان 

ننگرهار سفر کرد.  به والیت  افغانستان،   غنی، رییس جمهور 

ننگرهاری ها  استقبال  که  گفت  رصاحت  به  سفر،  این  در  او 

از هفته ی کاهش خشونت ها، اراده ی ما را برای آوردن صلح 

دایمی در کشور، مستحکم  کرد. آقای غنی، با اشاره به رهایی 

را  زندانیان  آزادی  رشط  ما  »برای  گفت:  طالب،  زندانیان 

از پاکستان دست  باید برای ما بگویند که چه وقت  ندهند، 

می کشند.«

مردم  از  جزء  را  طالبان  گروه  افغانستان،  رییس جمهوری 

با  افغانستان،  حکومت  که  کرد  تأکید  و  دانسته  افغانستان 

هیچ کسی دشمنی ندارد و طالبان، باید از خشونت ها دست 

بردارند. »حق مردم و به ویژه زنان، نباید پای مال شود. آخرین 

فیصله در مورد صلح، تصمیم مردم خواهد بود. هر هیأتی که 

چیزی  است.  محدود  صالحیت شان  می رود،  مذاکرات  به 

بود.« نخواهد  پرده  پشت 

نیروهای  برابر  در  طالبان  جنگ  اخیر،  سال   19 طی 

خارجی ها،  که  اکنون  و  بود  »جهاد«  مفهوم  با  خارجی، 

افغانستان را ترک می کنند، ادامه ی جنگ به چه معنا است؟ 

شاری از آگاهان نظامی می گویند که طالبان پاسخ دهند 

که با چه کسانی می جنگند و در عین حال، طالبان به خاطر 

جهاد در برابر نیروهای خارجی، به میدان جنگ وارد شدند 

با خارجی ها ختم  نام جهاد  تحت  آن ها،  که جنگ  اکنون  و 

است. قدرت  برای  مبارزه  خاطر  به  جنگ  این  حاال  شده، 

و  جنگ  می گوید،  نظامی،  آگاه  امرخیل،  عتیق الله 

سیاسی  نظام  در  قدرت،  کسب  برای  طالبان  مبارزه ی 

یک  کشنت  برای  توجیه  هیچ گونه  و  است  ناروا  افغانستان 

باز  مذاکره  دروازه ی  حالی که  »در  ندارد.  وجود  مسلان 

است و گفته شده که ده روز بعد مذاکره رشوع می شود، فکر 

امروز  منی برد.  نفع  خشونت،  تداوم  از  طالبان  که  می کنم 

افغانستان دارای ارتش، قوت های دفاعی و امنیتی است و 

بعد از سال 2014 امریکایی ها در جنگ با طالبان، رشکت 

نداشتند.« مستقیم 

برای کسب  بهرین شیوه  است،  معتقد  نظامی  آگاه  این 

قدرت، مذاکره است و طالبان هم در صورتی که به خشونت ها، 

ادامه دهند، ارتش افغانستان هم ضعیف نیست و دو طرف، 

تلفات سنگین را متقبل خواهند شد. او هم چنان آغاز مجدد 

خشونت های طالبان را یک خشونت سیاسی دانسته و تأکید 

آغاز  با  و  کرد  خواهد  فروکش  خشونت ها،  این  که  می کند 

افغانستان شکل  بین االفغانی، آتش بس دایمی در  مذاکرات 

گرفت. خواهد 

با  مشرک  نشست  در  غنی،  رییس جمهور  این،  از  پیش 

او  که  بود  گفته  کابل،  در  ناتو  و رسمنشی  امریکا  دفاع  وزیر 

طرح کاهش نیروهای خارجی را به رییس جمهور امریکا، ارائه 

کرده بود. زیرا به باور آقای غنی، 95 درصد عملیات نظامی، 

توسط نیروهای امنیتی افغان انجام می شود. از جانب دیگر، 

آقای غنی در نامه ی خود به دونالدترامپ، گفته بود که طرح 

مالی  هزینه های  افغانستان،  از  امریکایی  رسبازان  کاهش 

واشنگنت را در کشور کاهش می دهد.

جنگ طالبان با نیروهای امنیتی، جهاد نیست

برگ برنده ی حکومت افغانستان از دست رفت

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ

عتیق الله امرخیل، آگاه نظامی، می گوید، جنگ و مبارزه ی طالبان برای کسب قدرت، در نظام سیاسی افغانستان ناروا است و هیچ گونه توجیه برای کشنت یک مسلامن 

وجود ندارد. »در حالی که دروازه ی مذاکره باز است و گفته شده که ده روز بعد مذاکره رشوع می شود، فکر می کنم که طالبان از تداوم خشونت، نفع منی برد. امروز 

افغانستان دارای ارتش، قوت های دفاعی و امنیتی است و بعد از سال 2014 امریکایی ها در جنگ با طالبان، رشکت مستقیم نداشتند.«
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آهســته آهســته، فصــل جوشــش 

دوبــاره ی زندگــی نزدیــک می شــود، 

نهــال  یــک  باغــرس  کــه  فصلــی 

مســؤولیت  از  گوشــه ای  می شــود 

و  جامعــه  بــه  را  خــود  شــهروندی 

کــرد. ادا  محیط زیســت 

ســوی  از  همه ســاله  بهــار،  فصــل  رســیدن  بــا 

نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی، برنامه هایــی بــرای 

ترویــج فرهنــگ نهال شــانی در مرکــز و دیگــر والیت هــا 

ــا مــردم از اهمیــت نهال شــانی و  ــدازی می شــود ت راه ان

فوایــد آن آگاه شــوند.

ــر،  ــن اواخ ــی ای ــای اقلیم ــن و تغییره ــش زمی گرمای

ــی  ــی و جهان ــطح مل ــتی، در س ــی محیط زیس ــه نگران ب

ــن نگرانی هــا باعــث شــده اســت کــه  ــزوده اســت؛ ای اف

تالش هــای ســازمانی و محلــی در راســتای تهدیدهــای 

ــود.  ــر ش ــز بیش ــتی نی محیط  زیس

کوپرنیــک  مرکــز  در  اخیــرا  کــه  پژوهش هایــی   

اروپــا  انجــام شــده؛ نشــان می دهــد کــه زمیــن در 

ــرده  ــه ک ــود را تجرب ــی خ ــزان گرم ــرین می 2019 بیش

است. 

کاظــم هایــون، رییــس محیط زیســت کابــل، در 

»ســاحات  می گویــد:  رسســبزی  اهمیــت  بــه  رابطــه 

ــش داده، از  ــاران را افزای ــزش ب ــانی، ری ــبز و نهال ش س

فرســوده  شــدن خــاک پیش گیــری کــرده و زمیــن را 

می کنــد.« پربارتــر 

پژوهش هــای محیط زیســتی نشــان می دهــد کــه 

عمــرش،  درازای  در  می توانــد  درخــت،  یــک هکتــار 

ــن ذرات مــر و ریزگرد هــا را از هــوا جــذب، آن  185 تُ

را بــه مــواد مفیــد بــدل کــرده و خــوراک درخــت را تهیــه 

کنــد کــه در نهایــت غــرس درخــت باعــث می شــود کــه 

ــادی از آلودگــی محیط زیســت و آلودگــی  ــزان زی ــه می ب

هــوا کــم شــود.

یکــی از چالش هایــی کــه جهــان امــروز در کنــار 

آلودگــی هــوا بــه آن روبــه رو اســت؛ آلودگــی صوتــی 

اســت کــه هیچ گاهــی بــه انــدازه ی بســنده جــدی 

گرفتــه نشــده اســت. 

میــزان آلودگــی صوتــی، همیشــه در شــهرها بیشــر 

ــردم  ــاری از م ــل ش ــن دلی ــت؛ روی ای ــتاها اس از روس

کــه در شــهرها، بــه ویــژه شــهرهای شــلوغ زندگــی 

می کننــد، بــه دلیــل میــزان زیــاد آلودگــی صوتــی، 

روز بــه روز از میــزان شــنوایی شــان کــم شــده و قــوه ی 

شــنوایی شــان بــه گونــه ی جــدی آســیب می بینــد؛ 

ایــن آســیب ها بــه زودی بــرای خــود شــخص قابــل فهــم 

ــد. ــان می ده ــرش را نش ــدت، اث ــا در درازم ــت؛ ام نیس

غرس نهال و نقش آن در کاهش آلودگی صوتی

ــم  ــوا ک ــی ه ــه از آلودگ ــن ک ــار ای ــبزی در کن رسس

می کنــد؛ بــه انــدازه ی زیــادی میــزان آلودگــی صوتــی 

را نیــز پاییــن مــی آورد.

»بــرای  می گویــد:  هایــون،  کاظــم 

ایــن  کــه آلودگــی صوتــی بــه ویــژه در 

ــود؛  ــم ش ــهری ک ــم ش ــای مزدح مکان ه

نهــال،  و  درخــت  غــرس  بــا 

ــا   ــی را ت ــن آلودگ ــوان ای می ت

20 درصــد کاهــش داد؛ هــر 

ــر در  ــت بیش ــدر درخ ق

ایــن مکان هــا غــرس شــود، بــه هــان میــزان از شــدت 

آلودگــی صوتــی کــم می شــود.«

در کابــل بــه دلیــل سیســتم نامنظــم ترانســپورت 

آلودگــی  زندگــی،  کیفیــت  کنــرل  نبــود  و  شــهری 

صوتــی مهم تریــن تهدیــد بــرای ســالمت جامعــه بــه 

شــار مــی رود.

آلودگــی  و  هــوا  آلودگــی  میــزان  هــم  ســویی  از 

محیط زیســت در کابــل، بــه انــدازه ی کافــی نگــران 

کننــده اســت، بــه نحــوی کــه در کابــل، ســاالنه 3500 

ــت  ــان را از دس ــان ش ــوا ج ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــن ب ت

می دهنــد.

ایــن دلیــل، نهال شــانی و رسســبز ســاخنت  روی 

کابــل و گســرش محل هــای ســبز، مهم تریــن راه کار 

بــرای مبــارزه بــا آلودگــی هــوا، آلودگــی محیط زیســت و 

ــه زندگــی ســامل شــهری اســت. رســیدن ب

در شــهر کابــل، از دهــم جــدی 1394 بــه ایــن 

ــام کمربنــد ســبز کابــل، بــرای  ســو، برنامه هایــی زیــر ن

گســرش محل هــای ســبز و غــرس نهــال، از ســوی 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــت راه ان دول

ــه دنبــال، غــرس نهال هــای  کمــر بنــد ســبز کابــل ب

و  بته هــا  مختلــف  انــواع  کشــت  بی مثــر،  و  پرمثــر 

علف هــا در مســاحت 10.000 هکتــار زمیــن، بــرای 

رسســبز ســاخنت کابــل اســت؛ ایــن برنامــه قــرار اســت 

ــد. ــان یاب ــی در 1405 پای ــال، یعن ــازده  س در ی

بــا ایــن کــه از پــروژه ی کمربنــد ســبز کابــل، 5 ســال 

ــه ی  ــت برنام ــته اس ــروژه، نتوانس ــن پ ــا ای ــذرد؛ ام می گ

موفقــی باشــد. بیشــر درخت هــا و نهال هایــی کــه زیــر 

ــه  ــد قرغ ــاحه ی بن ــل، در س ــبز کاب ــد س ــش کمربن پوش

ــیردروازه،  ــوه  ش ــل، ک ــال-غرب کاب ــری ش در 5کیلوم

تنگــی غــارو، کــوه اعــراف و ســاحه ی منشــی میرغــالم 

کشــت شــده؛ بــه دلیــل عــدم توجــه مســؤولین و مــردم، 

خشــکیده اســت.

کاظــم هایــون، می گویــد: »بــرای داشــنت شــهر 

ــت.  ــم اس ــهری مه ــبز ش ــای س ــاد کمربنده ــبز، ایج س

ــر  ــا خط ــد ت ــک می کن ــهری کم ــبز ش ــای س کمربنده

ســیالب ها، آلودگــی و فرســودگی خــاک کاهــش یابــد.«

ــرای ترویــج فرهنــگ  ریاســت محیط زیســت کابــل، ب

ــا  نهــال شــانی، روز چهارشــنبه، برنامــه ی منادینــی را ب

غــرس 150 نهــال بــا همــکاری مناینــدگان مجلــس بــه 

راه انداخــت؛ در ایــن برنامــه، شــاری از مناینــدگان 

اهمیــت  از  تــا  داشــتند،  اشــراک  نیــز  طالبــان 

نهال شــانی آگاه شــوند و در ســاحات دســت داشــته ی 

ــد. ــاب کنن ــا اجتن ــا و درخت ه ــع جنگل ه ــان از قط ش

ــا  ــه در آن نهاده ــت ک ــوری اس ــا کش ــتان تنه افغانس

ــد، تأمیــن امنیــت و  ــرای ایجــاد ســاحه ی دی و مــردم، ب

ــد. ــع می کنن ــان را قط ــرق، درخت ــای ب ــب پایه ه نص

در ســال روان بــه دســتور وزارت داخلــه، 24 درخــت 

بــزرگ در ســاحه ی میــدان هوایــی کابــل قطــع شــد. 

ــه  ــی علی ــا داد خواه ــل ب ــت کاب ــت محیط زیس ریاس

ــه،  ــوزه ی مربوط ــهرداری و ح ــکاری ش ــا هم ــن کار، ب ای

هیــأت مشــورتی را ایجــاد کــرد کــه طــی آن مطابــق 

بــه قانــون خدمــات شــهری، شــهرداری 5 میلیــون  و 

ــه ی  ــه خزان ــاره، ب ــرای جربان خس ــی ب ــزار افغان 700 ه

ــد.  ــت ش ــهرداری پرداخ ش

نرگــس مومنــد، ســخن گوی شــهرداری می گویــد: 

ســبب  شــهرداری  ضعــف  و  شــهروندان  »بی توجهــی 

ــه کــه انتظــار می رفــت،  ــا پروژه هــا آن گون شــده اســت ت

نتیجــه بخــش نباشــد. همــه ســاله شــهرداری کابــل 

برنامه هــای زیــادی را بــرای ترویــج فرهنــگ نهال شــانی 

و مراقبــت از آن بــه راه می انــدازد.« 

شــهروندان  از  مــا  کــه  می گویــد  مومنــد  نرگــس 

ــه  ــه ب ــم ک ــهر می خواهی ــنت ش ــبز نگهداش ــرای رسس ب

نگهــداری از نهال هــا و درخت هــا توجــه جــدی مناینــد.

ــر اســاس گفته هــای شــهرداری کابــل، قــرار اســت  ب

در ســال پیــش رو، 400هــزار اصلــه نهــال و درخــت کــه 

شــامل درخت هــای میــوه و درخت هایــی کــه بیشــر 

مقاوم انــد ماننــد؛ ناجــو، چنــار و بیــد در بخش هــای 

مختلــف شــهر، غــرس شــود.

همــه ی دولت هــا در دنیــا، بــا آمــدن فصــل بهــار 

ــرای نهال شــانی، برگــزاری جشــن های  برنامه هایــی را ب

ــد  ــدازی می کنن ــت از دهقان هــا راه ان فرهنگــی و حای

تــا بــا تشــویق شــدن مــردم، ایــن قــر کارگــر، حایــت 

شــوند.

ــی  ــات و آگاه ــش اطالع ــس بخ ــی، ریی ــم رحیم قاس

محیط زیســت،  از  حفاظــت  ملــی  اداره ی  عامــه ی 

از برنامــه ی موســوم بــه »برنامــه ی نهــال شــانی بــه 

مدیریــت اداره ی هوانــوردی«، می گویــد کــه در ایــن 

برنامــه، قــرار اســت دو میلیــون اصلــه نهــال، در مناطــق 

مختلــف کابــل و والیت هــا غــرس شــود کــه هــر کســی 

می توانــد در آن اشــراک کنــد. 

می کنــد:  اضافــه  کابــل  محیط زیســت،  رییــس 

»شــهرداری کابــل در امــر رسســبزی شــهر، عدالــت 

در  چــون  منی  کنــد؛  رعایــت  را  محیط زیســتی 

ســاحه های کــه مــردم ثروت منــد زندگــی می کننــد، 

ــبزی  ــین، رسس ــاحات فقیرنش ــر و در س ــبزی بیش رسس

ــل  ــهرداری کاب ــوی ش ــه از س ــی ک ــت.« ادعای ــر اس کم ت

رد شــده اســت.

ســالمت  بهبــود  در  منی تــوان  را  جغرافیــا  تاثیــر 

ــه  ــان ها ب ــت؛ انس ــده گرف ــردم نادی ــی م ــمی و روان جس

ــه  ــا محیــط ســبز در متــاس باشــند، ب ــدازه کــه ب هــر ان

هــان انــدازه آرامــش روانــی بهــر دارنــد. در تازه تریــن 

حکمــی کــه از ســوی رییس جمهــور صــادر شــده اســت؛ 

ــده  ــذاری ش ــانی نام گ ــال ش ــام روز نه ــه ن ــوت ب 20 ح

ــت. اس

ــش  ــه در کاه ــبزی ک ــت رسس ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

آلودگــی هــوا و آلودگــی صوتــی دارد؛ در کنــار 

حکومــت، شــهروندان نیــز مکلــف 

انــد تــا بــرای رسســبز ســاخنت 

شــهر  بــه  زندگــی،  محیــط 

خــود زیبایــی داده و باعــث 

را  پــاک  شــوند کــه هــوای 

بــه  و  کــرده  تنفــس 

از  زیــادی  میــزان 

خــود  افرسدگــی 

کــم کننــد.
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ــتیک  ــراح پالس ــک و ج ــنده، پزش ــت ُرز، نویس کی

امریکایــی اســت کــه بارهــا بــه افغانســتان آمــده 

ــن  ــرده. او ضم ــی ک ــور زندگ ــن کش ــال ها در ای و س

یک هــزار  از  بیــش  افغــان،  جراحــان  بــه  آمــوزش 

اســت.  کــرده  جراحــی  افغانســتان  در  را  کــودک 

کودکانــی کــه همــه شــان دارای مشــکالت مــادرزادی 

نبــوده کــه در جنــگ آســیب دیــده انــد. او کامــال بــا 

درد و رنــج مردمــان ایــن رسزمیــن آگاه اســت و حــاال 

ــی، روی  ــی بین امللل ــر دولت ــازمان های غی ــا س ــه ب ک

ــد،  ــه کار می کن ــتی در منطق ــح و آش ــای صل ابتکاره

ــک«  ــوز وی ــه ی »نی ــه نام ــرای هفت ــه ب ــه ی ک در مقال

نوشــته، بــه نــکات ارزنــده و جالبــی اشــاره کــرده 

ــی دارد. ــر وا م ــه فک ــی را ب ــر کس ــه ه ــت ک اس

و  بــرده  نــام  طالبــان  پنهــان  دولــت  از  او 

متــام  در  پنهــان  دولت هــای  کــه  اســت  گفتــه 

داخــل  در  حتــا  دیوان ســاالر،  حکومت هــای 

دارد.  وجــود  افغانســتان  تروریســتی  ســازمان های 

ــه  ــش ب ــد ذهن ــا را بخوان ــن ادع ــی ای ــی وقت ــر کس ه

ــان  ــکا و طالب ــره ی امری ــال مذاک ــم س ــمت یک ونی س

ــن  ــن ای ــح بی ــه ی صل ــای توافق نام ــت امض و در نهای

ــع  ــظ مناف ــن حف ــه ضام ــه ی ک ــی رود. توافق نام دو م

قباحــت  و  طالبــان  بــه  دادن  امریــکا، مروعیــت 

زدایــی از ایــن گــروه اســت. پــس از گذشــت چنــد روز 

از امضــای ایــن توافق نامــه، نگرانی هــا در بــاره ی 

افغانســتان  رسنوشــت  و  صلــح  جنــگ،  آینــده ی 

بیشــر و بیشــر می شــود و امــروز هــم در افغانســتان 

و هــم در امریــکا بســیاری از خــود می پرســند کــه 

فــداکاری   و  جنــگ  هزینــه ،  همــه  ایــن  نتیجــه ی 

رسبــازان امنیتــی افغانســتان چــه شــد؟

چــرا امریــکا بــه راحتــی بــه دنبــال مروعیــت 

و  از حکومــت  زدایــی  و مروعیــت  دادن طالبــان 

ــرای  ــال ب ــت س ــه بیس ــک ب ــه نزدی ــت ک ــی اس مردم

ســاخت آن تــالش شــده اســت. دولــت پنهــان طالبان 

ــی  ــح و قباحت زدای ــای صل ــرد مذاکره ه ــرای پیش ب ب

ایــن گــروه چــه کســانی هســتند؟ تــا جایــی کــه رسان 

ــد  ــا و دی ــانه های دنی ــره ی رس ــر کم ــان در براب طالب

جهــان قــرار بگیرنــد و رییس جمهــور امریــکا از آن هــا 

ــد.  ــاد کن ــم ی ــا تروریس ــارزه ب ــان مب ــوان منجی ــه عن ب

در حالــی کــه نزدیــک بــه بیست ســال رسبــازان ایــن 

کشــور و ناتــو بــا ایــده ی مبــارزه بــا تروریســم، در 

ــن گــروه جنگیــده اســت. ــر ای براب

داخــل  در  هــم  کــه  تصــور می کننــد  بســیاری 

افغانســتان و هــم در گــروه مذاکــره کننــده ی امریــکا 

افــرادی حضــور دارنــد کــه دارای نــگاه تبــار گرایانــه 

ــدرت در  ــی ق ــار قوم ــم انحص ــر تحکی ــا تفک ــوده و ب ب

افغانســتان تــالش کردنــد تــا زمینــه را بــرای فرامــوش 

شــدن حکومــت و مــردم افغانســتان در توافق نامــه ی 

امریــکا و طالبــان فراهــم کننــد. افــرادی کــه عظمــت 

حــس  بیشــر  طالبــان  چهــره ی  در  را  بزرگــی  و 

ــد  ــتان. هرچن ــوری افغانس ــام جمه ــا نظ ــد ت می کنن

امضــای  از  پــس  انــد کــه  امریکایــی گفتــه  رسان 

ــه  ــح، تعــدادی در رســانه ها رشوع ب توافق نامــه ی صل

رسوصــدا می کننــد کــه در نهایــت خامــوش خواهنــد 

شــد؛ امــا ایــن نگرانی هــا بــه خصــوص در افغانســتان 

فراتــر از رسوصــدا در رســانه ها و روزنامه هــا اســت 

تکلیــف  کــه  اســتند  ایــن  نگــران  مــردم  متــام  و 

و  توافق نامــه  ایــن  از  پــس  و مردمــش  افغانســتان 

ــردم  ــد؟ م ــد ش ــه خواه ــح چ ــگ و صل ــت جن رسنوش

نگرانــی از دســت رفــنت متــام ارزش هایــی اســتند کــه 

نزدیــک بــه بیست ســال برایــش خــون دل خــورده 

تنهــا  طالبــان  و  امریــکا  توافق نامــه ی  اگــر  انــد. 

ــای آن،  ــس از امض ــرا پ ــت، چ ــکا نیس ــود امری ــه س ب

کاهــش خشــونت ها ادامــه پیــدا نکــرد و خشــونت ها 

ــت؟ ــاره اوج گرف دوب

ــز  ــتان نی ــردم افغانس ــود م ــه س ــه ب ــر توافق نام اگ

ــان باشــد،  ــدون آن کــه کســی در جری اســت، چــرا ب

حــرف از آزادی زندانیــان طالبــان اســت؟ واقعیــت 

آن اســت کــه امریــکا در موقعیــت اســتیصال، ضعــف 

و وقتــی می خواســت از افغانســتان بــرود، تصمیــم 

ــا طالبــان گرفــت و در ایــن مــدت بــه  بــه گفت وگــو ب

ــع  دلیــل ضعــف در مدیریــت، حایــت و تامیــن مناب

مالــی، نشــد کــه در افغانســتان یــک حکومــت مقتــدر 

ایجــاد شــود، تــا امــروز کســی نگــران جنــگ و صلــح 

یــک گــروه نباشــد. کشــورهای حامــی افغانســتان 

ــف  ــزان تعری ــور از می ــه کش ــد ک ــازه ندادن ــز اج هرگ

هیــچ  بــرای همیــن،  و  رود  باالتــر  رشــد،  شــده ی 

ــد  ــای قدرت من ــوی، دارای نیروه ــام ق ــک نظ ــت ی وق

امنیتــی زمینــی و هوایــی شــکل نگرفــت. اوضــاع بــه 

شــکلی مدیریــت شــد کــه مــردم و نظــام افغانســتان 

همیشــه دست شــان نــزد خارجی هــا دراز مبانــد.

ــی  ــی و داخل ــاع سیاس ــودن اج ــه نب ــه ب ــا توج ب

ــرای  ــات ریاســت جمهوری، ب پــس از نتیجــه ی انتخاب

شــکل گرفــنت هیــأت مذاکــره کننــده ی افغانســتان، 

رشایــط سیاســی و وضعیــت جنــگ، صلــح و آینــده ی 

افغانســتان واقعــا نگــران کننــده اســت کــه در هیــچ 

ــکا و  ــان امری ــای پنه ــکا و دولت ه ــا امری ــدام این ه ک

ــت. ــر نیس ــان بی تقصی طالب

روز یادداشت 

حکومت پنهانی طالبان

زهرا سیاس

آن جا که درخت هست، زندگی هم هست
نعمت رحیمی

نویسنده

پژوهش های محیط زیستی نشان می دهد که یک هکتار 

درخت، می تواند در درازای عمرش، 185 تُن ذرات مرض و 

ریزگرد ها را از هوا جذب، آن را به مواد مفید بدل کرده و خوراک 

درخت را تهیه کند که در نهایت غرس درخت باعث می شود که 

به میزان زیادی از آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا کم شود.



  
ل

ل او
سا

امره  195              
ش

شنبه                 
13                چهار

ت 98
   4 مارچ 2020              14 حو

w
w

w.subhekabul.com
4

ــده   ــالت عم ــی از معض ــران، یک ــان و دخ ــی زن ــت جنس  آزار و اذی

اســت. هــر چنــد کــه تحقیــق بســیار دقیــق و مشــخصی در ایــن زمینــه، 

ــده  ــه وضعیــت، نشــان دهن ــی ب ــگاه کل ــی ن ــه؛ ول ــوز صــورت نگرفت هن

ای اتفاقــات و نیــز افزایــش ایــن اعــال قبیــح، در جامعــه اســت. آزار 

و اذیــت جنســی  زنــان، در متامــی جوامــع بــا شــدت و ضعــف، وجــود 

ــان شــده اســت کــه آســیب و  ــه ی زندگــی آن داشــته و بخشــی از تجرب

ــر قربانــی، وارد می کنــد. امــکان وقــوع ایــن نــوع  صدمــات جــدی را ب

مزاحمت هــا، در همــه ی مکان هــا، از جملــه مکان هــای عمومــی، 

رایج تــر اســت کــه از ســوی افــراد مختلــف، اعــم از خــود و بیگانــه، قابــل 

تصــور بــوده و عمدتــا، جنبــه ی جنســی دارد؛ چــون تصــور همــگان از 

ــت  ــن عل ــه همی ــت، ب ــدید اس ــونت های ش ــان، خش ــه زن ــونت علی خش

این گونــه آزار و اذیت هــا، معمــوال جــدی گرفتــه منی شــود. ســکوت 

زنــان در برابــر آزارهــای جنســی را می تــوان بــه دالیلــی همچــون، تــرس 

از رسزنــش و عــدم حایــت الزم نهادهــای اجتاعــی، مراجعــه نکــردن 

آنــان بــه مراجــع مســؤول، بــه دلیــل دشــوار بــودن اثبــات آن، بیــان کــرد 

و یــا این کــه بنابــر دالیلــی، آشــکار ســاخنت ایــن مســأله را، مایــه ی رشم 

ــته ی  ــد. در نوش ــش، می دانن ــت خوی ــزت و عف ــنت ع ــؤال رف ــر س و زی

ــه توضیــح  ــه، ب ــا در حــد ظرفیــت مقال حــارض، کوشــش شــده اســت ت

مفاهیــم و شــیوه ی مواجهــه بــا آن، پرداختــه شــود.

مفهوم آزار و اذیت 

 الف؛ در لغت

آزار و اذیــت در لغــت، هم معنــا اســتند و در اصطــالح کیفــری و 

عــرف قضایــی، مصادیــق و معنــای یکســان دارنــد؛ هــر چنــد کــه برخــی 

ــت. ــت اس ــدیدتر از اذی ــه آزار ش ــد ک ــان، معتقدن حقوق دان

لغــت نامــه ی دهخــدا، آزار را بــه معنــای » عــذاب، شــکنجه، عقوبــت، 

ــت،  ــج، محن ــای »آزار، رن ــه معن ــت را ب ــا اذی ــد،«  آورده؛ ام ــیب و گزن آس

شــکنجه، عــذاب رنجــه شــدن،« آورده اســت.

ب؛ در اصطالح

ــای )آزار(، اشــاره  ــه معن قامــوس اصطالحــات حقوقــی، در رابطــه ب

نکــرده؛ امــا )اذیــت( را بــه معنــای، »رســانیدن هرنــوع رضر مــادی و یــا 

معنــوی، حقوقــی و یــا اخالقــی بــه دیگــری، بیــان کــرده اســت؛ امــا در 

اصطــالح حقوقــی، قــرار ذیــل تعریف شــده اســت: »آزار و اذیــت، عبارت 

اســت از متــاس بدنــی، خواســت نامــروع، آزار کالمــی، غیرکالمــی و یا 

هــر عملــی کــه موجــب صدمــه ی روانــی، جســانی و توهیــن بــه کرامت 

انســانی زن و طفــل، شــود.«

قانــون منــع خشــونت علیــه زن، آزار و اذیــت را چنیــن تعریــف کــرده 

اســت: »آزار و اذیــت، ارتــکاب اعــال و حــرکات، یــا اســتعال الفــاظ بــه 

هــر وســیله و بــه هــر نوعــی کــه موجــب صدمــه، بــه شــخصیت، جســم 

و روان زن، شــود.«

اســناد بین املللــی، آزار و اذیــت را نیــز، این طــور بیــان کــرده اســت: 

ــار نامناســب و ناخواســته ای اســت کــه منطقــا،  »آزار و اذیــت، هــر رفت

منجــر بــه اهانــت و تحقیــر شــخص دیگــر شــود. آزار و اذیــت، ممکــن 

اســت، لفظــی، رفتــاری و یــا اقدامــی باشــد کــه هــدف آن، رنجانــدن، 

هشــدار، تحقیــر، ارعــاب، تخویــف، خوارکــردن و رشم ســار منــودن 

دیگــران باشــد، یــا این کــه محیــط کاری را بــه محیــط تهدیدآمیــز، 

ــد.«  ــل منای ــز، تبدی ــا توهین آمی ــه ی خصان

ج؛ رابطه بین خشونت علیه زنان و آزار و اذیت زنان 

ظاهــرا آزار و اذیــت بــه نحــوی مــرادف یــا مشــابه خشــونت اســت؛ 

امــا ایــن مشــابهت بــه ایــن صــورت اســت کــه خشــونت از طریــق بیــان 

مصادیــق آن، در قانــون تعریــف شــده، در حالی کــه آزار و اذیــت، 

مســتقال تعریــف و حتــا بــه عنــوان یکــی از مصادیــق خشــونت، بــه کار 

رفتــه اســت. در واقــع، آزار و اذیــت، خشــونت علیــه زنــان اســت کــه در 

ــوده  ــرده ب ــه ی آن، گس ــا دامن ــود؛ ام ــر می ش ــار وکالم ظاه ــواع رفت ان

کــه مــوارد زیــادی را، شــامل می شــود. پــس، می تــوان چنیــن نتیجــه 

گرفــت کــه آزار و اذیــت، بــه عنــوان عمــل، حرکــت و یــا گفتــاری اســت 

ــه صدمــه ی جســمی و روحــی زن، می شــود و  ــه نوعــی، منجــر ب کــه ب

ــونتی، در  ــر خش ــا ه ــده؛ ام ــی ش ــونت تلق ــوارد خش ــه م ــود، از جمل خ

ــرد. ــرار منی گی ــت، ق ــب آزار و اذی قال

ــه بیــان دیگــر، می تــوان گفــت کــه آزار و اذیــت زنــان و دخــران،  ب

در مفهــوم و مصادیــق، بــه نحــوی بــا آزار و اذیــت جنســی، رابطــه دارد؛ 

ــه، از  ــار لذت جویان ــر رفت ــر ب ــی، ناظ ــت جنس ــه آزار و اذی ــان طورک ه

طــرف مــرد در برابــر زنــان و دخــران اســت. آزار و اذیــت زنــان و دخــران 

ــار  ــرد، معمــوال ب ــه هــر نحــوی کــه صــورت گی ــی و ب ــه طــور کل ــز، ب نی

ــا خــود، دارد ؛ امــا منظــور از خشــونت نیــز، هــر عملــی  ــه ب لذت جویان

خشــونت آمیزی اســت کــه مبنــای جنســی داشــته و باعــث بــروز آســیب 

ــه رفتارهــای  ــان شــود و هرگون ــر زن ــی ب هــای جســمی، جنســی و روان

ــودن،  ــر زن ب ــه زن، به خاط ــت ک ــِی اس ــر اجتاع ــی و غی ــر اخالق غی

ــود. ــل می ش متحم

انواع آزار و اذیت جنسی بر زنان

یکــی از شــایع ترین نــوع خشــونت ها بــر زنــان، آزار و اذیــت جنســی 

اســت. زنــان بــه عنــوان قــر آســیب پذیر، حتــا در جوامــع پیش رفتــه، 

قربانــی خشــونت و آزار و اذیــت جنســی، بــه انــواع مختلــف، می شــوند. 

ــا بــه امــروز، تحــت  زنــان در جامعــه ی افغانســتان نیــز، از گذشــته ها ت

عناویــن مختلــف در مکان هــا و موقف هــای متفــاوت، مــورد آزار و اذیــت 

ــرون از  ــه بی ــی ک ــه زنان ــه و چ ــه  در خان ــی ک ــه زنان ــد، چ ــرار گرفته ان ق

خانــه در وظیفــه، یــا مکان هــای تعلیمــی و تحصیلــی اســتند، همــه بــا 

تهدیــد، آزار و اذیــت جنســی، رو بــه  رو بــوده، هــم از طــرف بیگانه هــا و 

هــم از طــرف افــراد خــودی، حتــا افــرادی کــه از آن هــا انتظــار مــی رود از 

زنــان، مراقبــت ومواظبــت مناینــد.

ــرد  ــر می گی ــان و دخــران، طیــف وســیعی را در ب ــت زن     آزار و اذی

کــه در یــک دســته بندی کلــی، می تــوان از آزار و اذیــت کالمــی، 

ــق  ــوق، مصادی ــوارد ف ــک از م ــر ی ــرد. ه ــام ب ــی، ن ــی و فیزیک غیرکالم

متعــدد دارد. آزار و اذیــت کالمــی بیش تــر در مکان هــا و محــالت 

نســبتا خلــوت، اتفــاق می افتــد، آزار و اذیــت غیرکالمــی در هــر مکانــی 

ــرای آزار و  ــوده؛ امــا محــالت مزدحــم، فضــای مناســب ب ــارز ب ــل تب قاب

ــت فیزیکــی اســت. اذی

 آزار و اذیت کالمی 

ــتان، آزار  ــی در افغانس ــت جنس ــواع آزار و اذی ــن ان ــی از رایج تری یک

ــان،  ــه زن ــف نســبت ب ــه شــیوه های مختل ــت کالمــی اســت کــه ب و اذی

ــه  ــود ک ــال می ش اع

ــواع  ــی از ان ــه ی جنس ــت رابط ــروع و درخواس ــت های نام درخواس

آزار و اذیــت کالمــی اســت.

آزار و اذیت غیرکالمی 

قبــال یــاد آور شــدیم کــه خشــونت ها بــر زنــان، بــه اقســام مختلــف 

تقســیم می شــود. برخــی ازیــن خشــونت ها، آزار و اذیــت غیــر کالمــی 

اســت. درایــن بــاره، قانــون منــع خشــونت علیــه زن، آزار و اذیــت غیــر 

کالمــی را، این گونــه تعریــف می کنــد: »بــه منایــش گذاشــنت تصاویــر 

ــانه ها  ــی، در رس ــایل جنس ــه مس ــه ب ــز، در رابط ــب توهین آمی ــا مطال ی

ــف شــبکه های اجتاعــی،  و شــبکه های اجتاعــی، فرســتادن از طری

عکــس گرفــنت، نــر یــا پخــش فیلــم، تصاویــر زن یــا خانواده هــا وســایر 

مــوارد، بــه هــر وســیله ی کــه باعــث صدمــه بــه شــخصیت زن و طفــل و 

ســالمت روانــی آن هــا شــود.«

و  غیرمســتقیم  رفتــار  گونــه  هــر  ــه  ب غیرکالمــی،  اذیــت  و  آزار 

غیرشــفاهی کــه مبنــای جنســی داشــته و باعــث آزرده شــدن و رنجــش 

ــه  ــدن ب ــوار ش ــت س ــارن زدن و درخواس ــال، ه ــت. مث ــود، اس ــان ش زن

موتــر، متاس هــای تلفونــی، ارســال پیــام، ایمیــل، بــا انگیــزه ی جنســی، 

ــر غیراخالقــی و امثــال این هــا، جــزء مــوارد خشــونت علیــه زن،  تصاوی

ــر کالمــی اســت. ــه صــورت غی ب

آزار و اذیت فیزیکی 

آزار و اذیــت فیزیکــی، از نظــر قانــون منــع خشــونت علیــه زن، 

ــح  ــور، ترصی ــون مزب ــاره قان ــن ب ــت. درای ــردن اس ــس ک ــای مل ــه معن ب

یــا  رضر  مقصــد  بــه  طفــل،  و  زن  بــدن  کــردن  »ملــس  می کنــد: 

آســیب رســاندن ســطحی بــر بــدن زن و طفــل، بــه طــور عمــدی 

ــد کــه رابطــه ی  ــاق می افت ــی اتف اســت.« مزاحمت هــای فیزیکــی زمان

جســانی، حالــت ابتدایــی و اولیــه داشــته و هــدف آن، اکتفــا بــه هان 

ــر، اماکــن عمومــی،  ــان در معاب ســطح باشــد. آزار و اذیــت فیزیکــی زن

وســایل نقلیــه ی عمومــی و غیــره در جوامــع مختلــف، از جملــه جامعه ی 

و دارای مصادیــق  بــوده  افغانســتان، متأســفانه درحــال گســرش 

ــهوت آلود و  ــگاه ش ــدن، ن ــس ب ــرض و مل ــد راه، تع ــد س ــف، مانن مختل

ــت. ــره اس ــپیالق زدن و غی ــانه زدن، اش ــی، ش ــم چران ــده، چش آزاردهن

الف؛ کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان

ــی  ــت جنس ــه مزاحم ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــور، ب ــیون مذک کنوانس

نپرداختــه اســت؛ امــا از دولت هــای عضــو خواســته تــا هرگونــه تبعیــض 

ــه منظــور  ــان را، محکــوم منــوده و اقدامــات الزم و رضوری را ب ــه زن علی

رفــع تبعیــض علیــه زنــان، در همــه ی مــوارد و زمینه هــا، مخصوصــا در 

محیــط کاری، آموزشــی و زندگــی اجتاعــی، بــه عمــل آورنــد. بر اســاس 

مــاده ی ششــم کنوانســیون رفــع کلیــه ی اشــکال تبعیــض علیــه زنــان، 

»دولت هــا مکلف انــد کــه اقدامــات الزم، از جملــه قانون گــذاری را 

ــد.«  ــل آورن ــه عم ــی، ب ــرداری جنس ــاق و بهره ب ــری از قاچ ــرای جلوگی ب

نکتــه ی قابــل توجــه  ایــن مــاده، ایــن اســت کــه بهره بــرداری جنســی 

ــه زن محســوب می شــود. ــق خشــونت علی ــان، از مصادی و قاچــاق زن

ب؛ اعالمیه ی محو خشونت علیه زنان

ــار از متامــی دولت هــا، تقاضــا  ــاده ی چه ــه ی مذکــور، در م  اعالمی

ــد هیــچ کــدام  ــا ایــن عمــل را تقبیــح مناینــد و دولت هــا نبای منــوده ت

ــرای  ــع اج ــه مان ــی ای را ک ــات مذهب ــا مالحظ ــات و ی ــادات، عنعن از ع

مکلفیت هــای شــان در زمینــه زدودن آن می شــود، بهانــه کننــد و بایــد 

ــد. ــرای محــو آن اســتفاده کنن ــر، ب از سیاســت های مؤث

عــالوه بــر مــوارد یــاد شــده در ســطح بین امللــل، اســناد دیگــری نیــز 

وجــود دارد کــه بــه منــع تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان پرداخته انــد. 

مهم تریــن اســناد کــه افغانســتان بــه آن هــا ملحــق شــده اســت، عبــارت 

اســت از، اعالمیــه ی جهانــی حقوق بــر، کنوانســیون بین املللــی 

ــوق  اقتصــادی،  ــی حق ــی و سیاســی، کنوانســیون بین امللل حقوق مدن

اجتاعــی و فرهنگــی، کنوانســیون منــع شــکنجه و ســایر برخوردهــای 

ــال؛ در  ــوق اطف ــیون حق ــز و کنوانس ــانی و تحقیر آمی ــه، غیرانس ظاملان

متامــی اســناد متذکــره، احــکام مشــخصی وجــود دارد کــه بــر حایــت 

از حقــوق زنــان، منــع تبعیــض و خشــونت علیــه زنــان، تأکیــد می کنــد.

ج؛ قانون منع خشونت علیه زنان

یکــی دیگــر از قوانیــن مهــم، قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان اســت 

ــی از  ــان تقنین ــک فرم ــاس ی ــر اس ــالدی، ب ــال )2009( می ــه در س ک

ســوی رییس جمهورســابق، حامــد کــرزی بــه تصویــب رســید. یونامــا در 

ســال )2011( از آن بــه عنــوان، »مهم تریــن اقــدام قانونــی اتخــاذ شــده 

تــا حــاال، از ســوی حکومــت بــرای جــرم پنداشــنت اعــال خشــونت در 

برابــر زنــان و مجــازات عامــالن آن، یــاد کــرده اســت.«

قانــون متذکــره بــه صــورت مشــخص، بــه موضــوع خشــونت و آزار و 

اذیــت بــر زنــان پرداختــه و 22 مــورد را بــه عنــوان خشــونت علیــه زنــان، 

معرفــی و جــرم انگاشــته اســت. عــالوه بــر آزار و اذیــت جنســی کــه برای 

اولیــن بــار بــه وســیله ی ایــن قانــون، جــرم اعــالم شــد، مــوارد متعــددی 

مثــل ازدواج اجبــاری، تعــدد زوجــات، تبــادل زنــان بــه عنــوان خون بهــا 

)بــد  دادن(، ازدواج زیرســن و چندیــن مــورد دیگــر، بــه صورت مشــخص، 

تحــت عنــوان خشــونت، آزار و اذیــت علیــه زنــان، جــرم شــناخته شــده 

ــی و حفــظ  ــن ســند، تأمیــن حقــوق قانون ــب ای اســت. هــدف از تصوی

ــوم،  ــه رس ــارزه علی ــواده و مب ــالمت خان ــظ س ــانی زن، حف ــت انس کرام

عــرف و عــادات ناپســند کــه باعــث خشــونت علیــه زن می شــود، 

ــری از  ــونت، جلوگی ــان خش ــت و قربانی ــن آزار، اذی ــت از مترری حای

خشــونت علیــه زن، بلنــد بــردن ســطح آگاهــی عامــه در مــورد خشــونت 

علیــه زن و تعقیــب عدلــی و قضایــی مرتکبــان جرایــم خشــونت علیــه 

زنــان، اســت.

فصــل دوم ایــن قانــون، بیــان کننــده ی تدابیــر وقایــوی و حایتــی، 

بــرای جلوگیــری از خشــونت علیــه زنــان و هم چنــان، معرفــی نهادهــای 

ذیربــط در زمینــه محــو خشــونت علیــه زنــان و نیــز فصــل ســوم، مســایل 

جزایــی جرایــم آزار و اذیــت زنــان را بیــان منــوده اســت.

ــونت  ــع خش ــون من ــه قان ــت ک ــن اس ــر ای ــه، ذک ــل توج ــه ی قاب نکت

ــام  ــدی نظ ــه برغنامن ــت ک ــادی اس ــای زی ــان، دارای نوآوری ه ــه زن علی

حقوقــی کشــور، می افزایــد، ماننــد شناســایی حقــوق مترریــن از 

جــرم، پیش بینــی حــق جــربان خســارت بــرای قربانــی خشــونت. 

ــون دارای  ــن قان ــد، ای ــان ش ــه بی ــوت ک ــکات ق ــا و ن ــن نوآوری ه ضم

ــه  ــا ، ب ــا به ج ــای ن ــرم انگاری ه ــد ج ــف، مانن ــکات ضع ــتی ها و ن کاس

کارگیــری  اصطالحــات حقوقــی نــا به جــا، حبس گرایــی بیــش از حــد، 

ــت. ــز اس ــی، نی ــب جزای ــر مناس ــی از تدابی ــت برخ ــع نادرس من

ــی  ــوان یک ــان را، می ت ــه زن ــونت علی ــع خش ــون من ــه قان در حالی ک

ــان،  ــت زن ــع خشــونت، آزار و اذی ــری، من ــرای جلوگی ــم، ب ــی مه از مبان

محســوب کــرد؛ امــا متأســفانه هنــوز بــا چالش هــای ســنتی فراوانــی، از 

ســوی نیروهــای ســنتی جامعــه مواجــه شــده اســت.

د؛ قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

 قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال، یکــی از مهم تریــن و 

ــتان را  ــت افغانس ــی، دول ــطح مل ــه در س ــت ک ــندی اس ــن س معتربتری

ــان، می ســازد. ایــن  ــارزه علیــه خشــونت، آزار و اذیــت زن ــه مب مکلــف ب

قانــون بــه منظــور رســیدگی بــه تخلفــات و جرایــم آزار و اذیــت زنــان و 

اطفــال، تصویــب شــده اســت. اهدافــی کــه در ایــن قانــون بیــان شــده 

اســت عبــارت از، جلوگیــری از آزار و اذیــت زنــان و اطفــال، حایــت از 

مترریــن آزار و اذیــت، فراهــم منــودن محیــط مناســب و مصئــون کار، 

تعلیــم، تحصیــل و دست رســی بــه خدمــات صحــی، بــدون آزار و اذیــت 

بــرای زنــان و اطفــال، تأمیــن آگاهــی و آمــوزش عامــه از طریــق رســانه 

هــای جمعــی، در مــورد منــع آزار و اذیــت زنــان واطفــال.

راهکارهای پیش گیری از آزار و اذیت جنسی زنان

ــن  ــون، از بی ــواری چ ــای ناگ ــی، پیامده ــم جنس ــرش جرای    گس

رفــنت احســاس امنیــت، سســتی بنیــاد خانــواده و شــیوع بی قانونــی در 

جامعــه و حتــا جرایــم غیــر جنســی را بــه دنبــال دارد، بــه همیــن علــت 

نظام هــای مختلــف حقوقــی، از جملــه افغانســتان، راهکارهــا، تدابیــر و 

اقدامــات ویــژه ای بــرای کنــرل، برخــورد و ریشــه کن کــردن آن، اتخــاذ 

منوده انــد. آزار و اذیــت جنســی در مفهــوم عــام، شــامل هــر نــوع رفتــار 

ــی شــده  ــرای آن، مجــازات پیش بین ــون ب جنســی می شــود کــه در قان

ــم  ــرح، از مه ــل و رضب و ج ــد از قت ــا، بع ــوع مزاحمت ه ــن ن ــت. ای اس

تریــن جرایــم در جهــان محســوب می شــود کــه عــالوه بــر آســیب دیده 

و قربانــی ) زنــان و دخــران(، جامعــه را نیــز بــه شــدت متأثــر می ســازد. 

افزایــش وقــوع آزار و اذیــت جنســی زنــان در جامعــه ی افغانســتان، لزوم 

توجــه بیشــر، بــرای بررســی و بیــان راهکارهــای پیش گیــری و کاهــش 

ایــن نــوع مزاحمت هــا را نشــان می دهــد؛ چــرا کــه گســرش مزاحمــت 

ــردی و  ــی ف ــوار و منف ــیار ناگ ــای بس ــب و پیامد ه ــی، عواق ــای جنس ه

اجتاعــی را بــه دنبــال دارد.

زنــان،  اذیــت جنســی  و  آزار  از  ایجــاد راهکارهــای پیش گیــری 

ــان  ــت زن ــاری از آزار و اذی ــه ای ع ــرای ایجــاد جامع ــارزه ب بخشــی از مب

ــت.  ــوده اس ــان ب ــرای آن ــاه ب ــری و رف ــهیل آزادی، براب ــران، تس و دخ

در مســایل اجتاعــی هیــچ پدیــده ی، رصفــا یــک دلیــل نــدارد؛ بلکــه 

مجموعــه ای از عوامــل، باعــث بــروز و تشــدید ایــن ناهنجارهــا و آســیب 

ــی  ــت جنس ــورد آزار و اذی ــود. در م ــه می ش ــی در جامع ــای اجتاع ه

ــده  ــن پدی ــروز ای ــر در ب ــل مؤث ــاز عوام ــد آغ ــز، بای ــران نی ــان و دخ زن

شناســایی شــود تــا بــه اســاس آن، بتــوان راهکارهــای مؤثر و مفیــد برای 

ــون،  ــل چ ــرد. عوام ــه ک ــت ارائ ــاد آزار و اذی ــوع و ایج ــری از وق پیش گی

نــوع نــگاه ابــزاری در بــاره ی زنــان و دخــران، رفتارهــای تبعیض آمیــز، 

ــی از  ــر اخالق ــای غی ــر و فیلم ه ــاهده تصاوی ــردی، مش ــی کاری، ِول گ ب

طریــق رســانه ها، انرنــت و صفحات مجــازی و ده هــا منونــه ی دیگــر، از 

جملــه عواملی انــد کــه زمنیــه ی آزار و اذیــت جنســی را فراهــم می کنــد. 

ــری از آزارهــای جنســی  ــد در پیش گی ــن عوامــل، می توان ــا ای ــارزه ب مب

مؤثــر واقــع شــود. 

آزار و اذیت جنسی زنان و شیوه های مبارزه با آن

ظاهرا آزار و اذیت به 

نحوی مرتادف یا مشابه 

خشونت است؛ اما این 

مشابهت به این صورت 

است که خشونت از 

طریق بیان مصادیق آن، 

در قانون تعریف شده، 

در حالی که آزار و اذیت، 

مستقال تعریف و حتا به 

عنوان یکی از مصادیق 

خشونت، به کار رفته 

است. در واقع، آزار و 

اذیت، خشونت علیه زنان 

است که در انواع رفتار 

وکالم ظاهر می شود؛ اما 

دامنه ی آن، گسرتده بوده 

که موارد زیادی را، شامل 

می شود. پس، می توان 

چنین نتیجه گرفت که آزار 

و اذیت، به عنوان عمل، 

حرکت و یا گفتاری است 

که به نوعی، منجر به 

صدمه ی جسمی و روحی 

زن، می شود و خود، از 

جمله موارد خشونت تلقی 

شده؛ اما هر خشونتی، 

در قالب آزار و اذیت، قرار 

منی گیرد.

اسناد بین املللی، آزار و 

اذیت را نیز، این طور 

بیان کرده است: »آزار و 

اذیت، هر رفتار نامناسب 

و ناخواسته ای است که 

منطقا، منجر به اهانت 

و تحقیر شخص دیگر 

شود. آزار و اذیت، ممکن 

است، لفظی، رفتاری و 

یا اقدامی باشد که هدف 

آن، رنجاندن، هشدار، 

تحقیر، ارعاب، تخویف، 

خوارکردن و رشم سار 

منودن دیگران باشد، 

یا این که محیط کاری را 

به محیط تهدیدآمیز، 

خصامنه یا توهین آمیز، 

تبدیل مناید.« 

ــت  ــندی اس ــن س ــن و معتربتری ــی از مهم تری ــال، یک ــان و اطف ــت زن ــع آزار و اذی ــون من قان

ــت  ــه خشــونت، آزار و اذی ــارزه علی ــه مب ــف ب ــت افغانســتان را مکل ــی، دول کــه در ســطح مل

زنــان، می ســازد. ایــن قانــون بــه منظــور رســیدگی بــه تخلفــات و جرایــم آزار و اذیــت زنــان 

و اطفــال، تصویــب شــده اســت. اهدافــی کــه در ایــن قانــون بیــان شــده اســت عبــارت از، 

جلوگیــری از آزار و اذیــت زنــان و اطفــال، حایــت از مترریــن آزار و اذیــت، فراهــم منــودن 

محیــط مناســب و مصئــون کار، تعلیــم، تحصیــل و دست رســی بــه خدمــات صحــی، بــدون 

ــانه های  ــق رس ــه از طری ــوزش عام ــی و آم ــن آگاه ــال، تأمی ــان و اطف ــرای زن ــت ب آزار و اذی

جمعــی، در مــورد منــع آزار و اذیــت زنــان واطفــال.

شکیال احمدی
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میــان  موافقت نامــه  امضــای  کابــل:  صبــح 

امریــکا و طالبــان، هرچنــد بــا خوش بینــی همــراه 

بــود؛ امــا حــاال نگرانی هــای ایجــاد کــرده کــه 

ــه  ــان فروخت ــه طالب ــکا، افغانســتان را ب ــا امری گوی

ــم؟ ــمت می روی ــدام س ــه ک ــا ب ــت، م اس

می کنــم،  فکــر  مــن  نجفــی:  داوودعلــی 

ــا  ــان، امض ــکا و طالب ــن امری ــه بی ــه ی ک توافق نام

ــیرهای  ــادی دارد. تفس ــات زی ــت، ابهام ــده اس ش

مختلــف هــم، ناشــی از همیــن ابهامــات می شــود. 

ــه نظــر مــن، دلیلــی کــه ابهاماتــی را امریــکا در  ب

ایــن توافق نامــه باقــی گذاشــته، بــرای ایــن اســت 

ــد  ــان بخواهن ــود ش ــه خ ــیری ک ــه تفس ــه هرگون ک

را  خوش بــاوری  اول،  روز  دقیقــا  بکننــد.  آن  از 

ــردم  ــود و م ــرده ب ــاد ک ــردم ایج ــام م ــان مت در می

امیــدوارم بودنــد کــه امضــای ایــن توافق نامــه، 

ــه  ــخصا ک ــن ش ــا م ــود؛ ام ــج می ش ــح منت ــه صل ب

ــک  ــردم، ی ــال ک ــا را دنب ــن گفت وگوه ــاه ای 18 م

مقــدار نگرانــی دارم؛ چــون هیــچ گاه مــردم در 

ایــن گفت وگوهــا نبوده انــد.   جریــان 

صبــح کابــل: گفتــه می شــود ایــن توافق نامــه 

دو ضمیمــه ی دیگــر هــم دارد کــه بــرای محافظــت 

از نظامیــان امریکایــی اســت. 

داوودعلــی نجفــی: بلــی، ایــن توافق نامــه، 

ضمیمه هــای دیگــری هــم دارد کــه می گوینــد 

جــزء ارسار نظامــی اســت. فقــط یکــی از ایــن 

رسبــازان  مصئونیــت  مربــوط  ضمیمه هــا، 

امریکایــی اســت و دومــی اش را حتــا، منی دانیــم 

ــیاری  ــن و بس ــرای م ــت. ب ــه اس ــورد چ ــه در م ک

حقوق بــر،  مثــل  مســایلی  ایــن  دیگــر 

حقوق زنــان و حقــوق اساســی مــردم کــه در قانــون 

اساســی تعریــف شــده اســت، مهــم اســت کــه بــا 

چــه رسنوشــتی رو بــه رو می شــود. از هرکســی 

ــه از  ــان و از چ ــه از طالب ــود، چ ــؤال می ش ــه س ک

ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــان ای ــخ ش ــا، پاس امریکایی ه

مســایل، در گفت وگوهــای بین االفغانــی روشــن 

می شــود. 

ــبب  ــد س ــه گفتی ــی ک ــل: موضوعات ــح  کاب صب

ــت؛  ــه نیس ــن توافق نام ــده، در ای ــان ش ــی ت نگران

امــا بحــث آزادی پنج هــزار زندانــی بــرای رشوع 

گفت وگوهــا، مانعــی نخواهــد بــود؟

ــاری  ــت پافش ــر حکوم ــی: اگ ــی نجف داوودعل

کنــد کــه مــا، زندانی هــا را رهــا منی کنیــم_ چــون 

ــح  ــت دارد_ واض ــاخنت را حکوم ــت آزاد س صالحی

اســت کــه ایــن یــک چالــش اســت؛ امــا مــن بــاور 

ــته،  ــه در گذش ــه ک ــت، هان گون ــه حکوم دارم ک

بــار  ایــن  گذشــته،  قرمزهایــش  خــط  از  بارهــا 

ــرای  ــد داد. ب ــن خواه ــکا ت ــت امری ــه خواس ــز ب نی

ــه  ــن اســت کــه ب ــکا، مهــم ای ــرای امری ــن کــه ب ای

ــت  ــن اس ــکا ای ــع امری ــد. مناف ــود برس ــع خ مناف

کــه توافق نامــه ای امضــا شــده بــا طالبــان، نبایــد 

ــد.  ــه ببین صدم

امریــکا  منافــع  توافق نامــه،  صبــح  کابــل: 

ــر  ــا حقوق ب ــر ش ــه نظ ــا ب ــن کــرده؛ ام را تأمی

ســال   18 در  کــه  دموکراتیکــی  ارزش هــای  و 

ــده اســت، چــه می شــود؟ ــه دســت آم گذشــته، ب

داوودعلــی نجفــی: مــن نگرانــم، خیلی هــا 

نگراننــد کــه ارزش هــای حقوق بــری قربانــی 

متامــی  اگــر  کــه  دارم  بــاور  مــن  امــا  شــود؛ 

پشــت  افغانســتان،  تأثیرگــذار  مختلــف  اقشــار 

مذاکــرات  در  و  شــوند  ایســتاد  ارزش هــا  ایــن 

بین االفغانــی، همــه یــک صــدا از آن هــا دفــاع 

ــن ارزش هــا حفــظ  ــد، ای ــور نکنن کــرده و از آن عب

خواهنــد شــد. ایــن مســایل قابــل حــل اســت 

بــا  بین االفغانــی  مذاکــرات  در  کــه  می شــود  و 

جانــب طالبــان، روی  آن بحــث شــود.

ــا ایــن  صبــح کابــل: فکــر می کنیــد طالبــان ب

طــرز فکــری کــه دارنــد، قبــول خواهنــد کــرد؟

داوودعلــی نجفــی: طالبــان هــم جــزء همیــن 

جامعــه هســتند. اگــر ببیننــد کــه اکرثیــت مــردم 

ایــن را می خواهنــد،  بــا قاطعیــت  افغانســتان، 

منی تواننــد مخالفــت کننــد. طالبــان آمده انــد 

کــه صلــح کننــد، صلــح بــا زور و جنــگ منی شــود، 

می شــود.  بده- بســتان،  و  گفت وگــو  بــا  صلــح 

وقتــی طالبــان ببیننــد کــه همــه ی مــردم بــا یــک 

صــدا، پــای ایــن ارزش هــا ایســتاد اند، مجبــور  

ــد.  ــن بدهن ــردم، ت ــه خواســت م اســتند ب

صبــح کابــل: بــه نظــر شــا، هیــأت افغانــی ای 

کــه بــا طالبــان بایــد گفت وگــو کننــد، بــا توجــه بــه 

ــد  ــود دارد، می توان ــاال وج ــه ح ــی ک ــد پارچگ چن

بــه ســادگی شــکل بگیــرد؟

ــه  ــأت ب ــر هی ــد، اگ ــی: ببینی ــی نجف داوودعل

عنــوان هیــأت جمهــوری اســالمی افغانســتان، 

مطــرح شــود و حکومــت آن را قبــول نکنــد، بــه 

یــا ارگ، نیــت  ایــن معناســت کــه حکومــت و 

خــوب نــدارد و ایــن کار را بــا مشــکل رو بــه رو 

می ســازد. در هیــأت بایــد کســانی معرفــی شــوند 

کــه حداقــل در جامعــه، جایــگاه تعریــف شــده 

ــرای خــود داشــته باشــند و ایــن افــراد، بتواننــد  ب

نگرانی هــای مــردم، بــه ویــژه نســل نــو افغانســتان 

را درک کــرده و بــه دفــاع از آن هــا متعهــد باشــند 

و بــه ارزش هــای دموکراتیــک و حقوق بــری بــاور 

ــند.  ــته باش داش

صبــح کابــل: حکومــت می گویــد کــه تنهــا 

ــا رأی  ــی ب ــای غن ــت. آق ــا اس ــروع آن ه آدرس م

مــردم، رییس جمهــور شــده و هیــأت هــم بایــد، از 

ــود. ــی ش ــت معرف آدرس حکوم

بحــث  واقعــا  اگــر  نجفــی:  داوودعلــی 

آقــای  کــه  رأی  باشــد،  میــان  در  مروعیــت 

غنــی بــه دســت آورده اســت، حتــا متــام آرای 

بــه  اســت،  شــده  اســتفاده  انتخابــات  در  کــه 

معنــای انتخابــات نبــود، یــک ریفرانــدوم بــود 

کــه مــردم افغانســتان، بــه آن هــا نــه گفتنــد. 

هــزار   900 بــا  می توانــد  رییس جمهــور  یــک 

میلیونــی،  پنــج  و  ســی  جمعیــت  یــک  از  رأی 

منایندگــی کنــد؟ مــن فکــر می کنــم کــه اگــر 

ــه را  ــود، قص ــرح ش ــا مط ــت این ج ــث مروعی بح

بســیار پیچیــده می ســازد. مــن بــاور دارم کــه حــاال 

زمــان آن اســت کــه هــم رییس جمهــور و هــم متــام 

ــور،  ــع کش ــینند و روی مناف ــر بش ــای دیگ طرف ه

فکــر کننــد. 

سیاســی  نخبــگان  دیــدگاه  کابــل:  صبــح 

دیگــر چگونــه اســت، حکومــت مثــال، کســانی 

ــت مداران  ــد را سیاس ــدگاه غنی ان ــف دی ــه مخال ک

می خوانــد؟ فرصت طلــب 

ایــن  می کنــم  فکــر  نجفــی:  داوودعلــی 

برداشــت درســت نیســت، بــه ایــن دلیــل کــه 

کــه  می شــود  مشــخص  زمانــی  افــراد،  تعهــد 

ــع  ــدر مناف ــد، چق ــرح می کنن ــه مط ــدای را ک آجن

اگــر  اســت.  نهفتــه  آن  در  افغانســتان،  مــردم 

سیاســیون، طــرف دار ایــن باشــند کــه خــود شــان 

ــا را  ــه آن ه ــود ک ــند، می ش ــا باش ــور قضای در مح

بگذاریــم؛  نــام  فرصت طلــب،  سیاســت مداران 

امــا  اگــر سیاســت مداران بــر محــور یــک اجنــدای 

ملــی کــه در آن، هــم جمهوریــت هــم حقوق بــر 

ــل  ــتان متثی ــردم افغانس ــی م ــوق اساس ــم حق و ه

شــود، ایــن فرصت طلبــی نیســت و حکومــت هــم 

ــد.  ــن بده ــه، ت ــن برنام ــه ای ــد ب بای

ــا  ــواره ب ــه هم ــد ک ــل: ارگ می گوی ــح کاب صب

بــزرگان افغانســتان، در مشــوره و رأی زنــی اســت و 

ــر اســاس  هیأتــی را هــم کــه تشــکیل می دهــد، ب

ــزرگان سیاســی افغانســتان اســت.  ــا ب مشــوره ب

حــرف  فقــط  ایــن  نجفــی:  داوودعلــی 

اســت، شــا ببینیــد، پنج_شــش نفــری را کــه 

ــه قطــر، کــی از آن هــا خــرب دارنــد.  فرســتاده اند ب

از  افــراد  ایــن  و  می شناســند  را  آن هــا  کی هــا 

کــدام قــر، از کــدام بخــش و صنــف افغانســتان، 

منایندگــی می کننــد. دوم، ایــن افــراد در مشــوره 

ــد  ــت می توان ــده اند. حکوم ــن ش ــا، تعیی ــا کی ه ب

ــا  ــیون و ی ــدام سیاس ــه ک ــد ک ــخ بده ــن را پاس ای

احــزاب یــا بــه قــول حکومــت، بــا کــدام سیاســیون 

فرصت طلــب، مشــوره شــده اســت؟ همیــن اســت 

کــه وقتــی، هیــأت ضعیــف بــود، طــرف توجــه 

حــارض  طالبــان  کــه  دیدیــد  شــا  منی کنــد. 

ــند.  ــته باش ــدار داش ــراد دی ــن اف ــا ای ــدند ب نش

صبــح کابــل: گیریــم کــه در این جــا بــه توافــق 

ــد،  ــی کن ــود را معرف ــأت خ ــت هی ــیم، حکوم نرس

ــر را در  ــای دیگ ــت طرف ه ــه خواس ــن ک ــدون ای ب

ــد  ــه خواه ــتان چ ــت افغانس ــرد، رسنوش ــر بگی نظ

شــد؟

ــی  ــه بحران ــتان ب ــی: افغانس ــی نجف داوودعل

مشــکل  کردنــش  جمــع  دیگــر  کــه  مــی رود 

می شــود؛ امــا امریــکا توافق نامــه ای را کــه بــا 

طالبــان امضــا کــرده اســت، در پایــش ایســتاد 

می شــود، شــاید کســانی دیگــری را پیــدا کنــد کــه 

ــان،  ــا طالب ــد ب ــتان برون ــی از افغانس ــه منایندگ ب

گفت وگــو کننــد و بــه یــک نتیجــه برســند. 

ــه  ــد ک ــد بگوی ــی می خواهی ــل: یعن ــح کاب صب

ــرد؟ ــده بگی ــت را نادی ــد حکوم ــکا، می توان امری

داوودعلــی نجفــی: برداشــت مــن ایــن اســت 

کــه حکومــت در دقیقه ی نــود، همیشــه کنــار آمــده 

و ایــن بــار هــم، کنــار خواهــد آمــد. حــاال پیــش از 

ایــن کــه مــا بــه آن نقطــه برســیم، نظــر مــن ایــن 

ــا سیاســیون، اپوزیســیون و  اســت کــه حکومــت ب

احــزاب سیاســی یک جــا، رس تشــکیل یــک هیــأت 

واحــد و قدرت منــد کــه صالحیــت و توانایــی در 

ــق  ــه تواف ــف را داشــته باشــند، ب حوزه هــای مختل

ــه  ــی ک ــمول و هیأت ــتان ش ــأت افغانس ــد. هی برس

ــند.  ــته باش ــان را داش ــا طالب ــی ب ــوان چانه زن ت

صبــح کابــل: آیــا پاکســتان، بــا توجــه بــه 

داشــنت افــراد زیــادی کــه در افغانســتان دارد، 

جنــگ  مشــکل  کــه  نشســت  خواهــد  ســاکت 

شــود؟ حــل  افغانســتان، 

هــم  هنــوز  اگــر  نجفــی:  داوودعلــی 

ــرای کشــورهای دیگــر،  ــان، ب سیاســت مداران افغ

مثــال بــرای پاکســتان کار کننــد، پاکســتان نفــوذ 

موفــق  صلــح  پروســه ی  منی گــذارد  و  می کنــد 

شــود؛ امــا بــاور مــن و حــرف مــن ایــن اســت 

دیگــر،  کــه  اســت  رســیده  وقتــش  حــاال  کــه 

یــک  بــرای  و  بگذاریــم  کنــار  را  وابســتگی ها 

افغانســتان بــا ثبــات، کار کنیــم و منافعــی را بــرای 

افغانســتان تعریــف کنیــم؛ چــون تنهــا در ایــن 

صــورت می توانــد ثبــات در افغانســتان، تأمیــن 

شــود. 

صبــح کابــل: اگــر بازهــم گــروه هــای سیاســی 

و نخبــگان سیاســی، هم چنــان بــرای رســیدن بــه 

ــد، افغانســتان  منافــع شــخصی شــان تــالش کنن

بــه کــدام ســمت خواهــد رفــت؟

ــن  ــتان در کم تری ــی: افغانس ــی نجف داوودعل

وحشــت ناک  داخلــی  جنــگ  یــک  بــه  زمــان، 

ــم  ــت می گوی ــا قاطعی ــن را ب ــود. ای ــر می ش درگی

بــه  افغانســتان  نباشــیم،  مواظــب  اگــر  کــه 

ــن جنــگ هــم، مثــل  ــی مــی رود و ای جنــگ داخل

ــیار  ــود و بس ــد ب ــته، نخواه ــی گذش ــگ داخل جن

بارهــا در جلســات  بــود.  تبــاه کننــده خواهــد 

کــه  را  مســأله  ایــن  کــردم،  یــادآوری  مختلــف 

اگــر سیاســت مداران افغــان، مواظــب نباشــند، 

افغانســتان بــه یــک جنــگ دیگــر داخلــی خواهــد 

رفــت کــه بــاز هــر کشــوری، منافــع خــود را در آن 

ــد  ــان خواهن ــرد. طالب ــد ک ــال خواه ــگ، دنب جن

ــا  ــون ب ــتیم؛ چ ــا هس ــدان م ــح می ــه فات ــت ک گف

ــم  ــاد کردی ــم، جه ــا کردی ــه امض ــکا توافق نام امری

ــا اســت  ــروزی جهــاد م ــن توافق نامــه هــم، پی و ای

و دیگــران حــق ندارنــد، هان گونــه کــه جهــاد 

افغانســتان چنیــن مشــکلی را داشــت. 

صبــح کابــل: حــاال حکومــت در رأس آن، آقــای 

غنــی و عبداللــه و همین طــور سیاســت مداران 

و رهــربان  نبیــل، امتــر  ماننــد کــرزی،  دیگــر، 

جهــادی، ایــن مســأله را درک کرده انــد؟

مجالســی  در  حداقــل  نجفــی:  داوودعلــی 

ــن موضــوع  ــودم، دریافتــم کــه همــه ای کــه مــن ب

را درک کردنــد. در گفتــار، همــه تأکیــد دارنــد کــه 

اگــر ایــن بــار، مــا از ایــن فرصــت اســتفاده نکنیــم 

و صلــح واقعــی را نیاوریــم؛ چــون، بــه شــمول 

ــه دوش  ــؤولیت را ب ــا مس ــه خارجی ه ــکا، هم امری

افغان هــا می اندازنــد، آن هــا می گوینــد کــه مــا 

ــا  ــه م ــکلی را ک ــم، مش ــاد کردی ــت ایج ــک فرص ی

بــا طالــب داشــتیم، حــل کردیــم، حــاال نوبــت 

ــه  ــت هم ــد. حکوم ــم بگیری ــه تصمی ــت ک شاس

ــه.  ــا ن ــد، ی ــاد می کنی ــمول ایج ش

ــه  ــد چ ــه می خواه ــت چ ــل: حکوم ــح کاب صب

ــد اســت؟ ــن رون ــع ای ــد شــا مان ــزی از دی چی

داوودعلــی نجفــی: اگــر بحــث را جدی تــر 

مطــرح کنیــم، منافــع حکومــت در ایــن اســت کــه 

ــح  ــر صل ــد. اگ ــدا کن ــه پی ــت ادام ــن حکوم همی

ــد،  ــدا منی کن ــه پی ــت ادام ــن حکوم ــه ای ــد ک بیای

حکومــت بــا 900 هــزار رأی می توانــد از متــام 

مــردم افغانســتان منایندگــی کنــد؟ اگــر مذاکــرات 

بین االفغانــی رشوع شــود، در یــک فرصــت بســیار 

کوتــاه می رویــم بــه یــک اداره ی موقــت کــه  قابــل 

قبــول همــه ی مــردم افغانســتان باشــد. آقــای 

غنــی را طالبــان قبــول ندارنــد، دیگــر ایــن را 

ــک  ــه ی ــان ک ــی طالب ــم. وقت ــا می دانی ــه ی م هم

طــرف قضیــه اســت، غنــی و حکومــت غنــی را 

قبــول ندارنــد، خــود ایــن مانــع اســت بــرای صلــح. 

صبــح کابــل: شــا همیشــه گفت وگوهــای 

تــان را در جمــع سیاســیون افغانســتان داریــد، 

سیاســت مداران  نیایــد،  کوتــاه  حکومــت  اگــر 

افغــان چــه می کننــد؟

داوودعلــی نجفــی: سیاســت مداران افغــان تــا 

آخریــن مرحلــه،  تــالش می کننــد کــه حکومــت را 

راضــی کننــد. همیــن روز هــا بــاز هــم، کالن هــای 

افغانســتان تــالش دارنــد آقــای غنــی و عبداللــه  را 

متقاعــد کننــد. اگــر حکومــت قبــول نکنــد و روی 

ــا  ــأت را م ــه هی ــد ک ــاری کن ــود پافش ــت خ خواس

تعییــن می کنیــم، هیچ راهــی بــرای سیاســیون 

افغانســتان باقــی منی مانــد، جــز ایــن کــه هیــأت 

ــره  ــد و وارد مذاک ــن کنن ــود را تعیی ــه ی خ جداگان

بــا طالبــان شــوند. 

صبــح کابــل: حتــا اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، بــاز 

هــم طــرف افغانســتان در مقابــل طالبــان، ضعیــف 

ظاهــر می شــود.

داوودعلــی نجفــی: واضــح اســت کــه ضعیــف 

ــب  ــر طال ــم در براب ــا وقتــی می توانی می باشــیم. م

قــوی باشــیم کــه حکومــت، جمــع سیاســیون رس 

یــک هیــأت مذاکــره کننــده ی افغانســتان شــمول، 

ــاز  ــه توافــق نرســیدیم ب ــه توافــق برســند. اگــر ب ب

هــم یــک بدنــه کــم می شــود کــه حکومــت اســت. 

ممکــن اســت کــه طالبــان بــا سیاســیون، بــه یــک 

نتیجــه برســند؛ امــا کــی تطبیــق می کنــد کــه بــاز 

هــم جــای حکومــت، خالــی اســت. 

زمینــه ی  حســاب،  ایــن  بــا  کابــل:  صبــح 

بیش تــر  هــم  همســایه  کشــورهای  مداخــالت 

؟ د می شــو

مداخــالت  زمینــه ی  نجفــی:  داوودعلــی 

کشــورهای  هــم  می شــود،  بیش تــر  هرکــس، 

همســایه و هــم کســانی کــه منافــع خــود را در 

جنــگ، می بیننــد. بحثــی کــه مــن همیشــه از 

ــداد  ــک تع ــه ی ــت ک ــن اس ــتم ای ــران هس آن، نگ

افــرادی وجــود دارنــد کــه منافــع شــان در تــداوم 

جنــگ تعریــف شــده اســت، هــم در داخــل و هــم 

ــه ی  ــا از ادام ــه آن ه ــا ک ــن معن ــه ای ــارج. ب در خ

ــت  ــه دس ــدرت ب ــول و ق ــد و پ ــع می برن ــگ نف جن

می آورنــد.

صبــح کابــل: ایــن افــراد کی هــا هســتند، 

رهــربان جهــادی، حکومــت و یــا دیگــران؟

داوودعلــی نجفــی: آن هــا روشــن هســتند کــه 

ــد. برخــی رهــربان جهــادی هــم هســتند  کی ها ان

و دیگــر کســانی کــه در قدرت انــد. بخشــی دیگــر 

ــه دور و  ــا تجرب ــند. م ــا باش ــاید، خارجی ه ــم ش ه

درازی داریــم، زمانــی کــه مــا در حکومــت بودیــم، 

ــرصف  ــتان م ــول در افغانس ــیار پ ــا بس امریکایی ه

کردنــد؛ امــا وقتــی می گفتیــم کــه بیــا ایــن پــول را 

در ایــن بخش هایــی کــه مــا نیــاز داریــم، مــرصف 

ــرام  ــس پرگ ــد. هرک ــن کار را منی کردن ــد، ای بکنی

ــرد.  ــل می ک ــان عم ــق ه ــت و مطاب ــود را داش خ

امریــکا  کــه  بــود  قراردادهایــی  خیلــی  مثــال، 

تــالش می کــرد ایــن قرارداد هــا را بــه کســانی 

ــل  ــی در داخ ــه منافع ــا هیچ گون ــه آن ه ــد ک بدهن

ــم،  ــالش کردی ــه ت ــا هرچ ــتند، م ــتان نداش افغانس

ــد.    قبــول نکردن

صبــح کابــل: بیش تــر نگــران چــه هســتید 

کــه فکــر می کنیــد وقتــی گفت وگوهــا بــا طالبــان 

رشوع شــود، احتــاال آن را از دســت خواهیــم داد؟

مســأله ی  عمده تریــن  نجفــی:  داوودعلــی 

ایــن اســت  ایجــاد کــرده اســت،  کــه نگرانــی 

اختالفــات  یعنــی  داخلــی،  پراکندگــی  کــه 

بیــن حکومــت و بیــن سیاســت مداران، مجــال 

هیــأت  یــک  شــویم  موفــق  مــا  کــه  ندهــد 

افغانستان شــمول انتخــاب کنیــم و افــراد ضعیــف 

ــان  ــل طالب ــتان، در مقاب ــی از افغانس ــه منایندگ ب

فرســتاده شــوند و آن هــا هــم نتواننــد از ارزش هــای 

دموکراتیــک و از جمهــوری اســالمی دفــاع کننــد. 

صبــح کابــل: اگــر حتــا بــه توافــق هــم نرســیم، 

ــد در  ــا می رس ــن ش ــه ذه ــام ب ــی از نظ ــه نوع چ

ــول  ــورد قب ــم م ــه ه ــیم ک ــته باش ــتان داش افغانس

ایــن طــرف باشــد و هــم مــورد قبــول طالبــان؟

می کنــم،  فکــر  مــن  نجفــی:  داووعلــی 

اســت.  دموکراتیــک  نظــام  نظــام،  خوب تریــن 

ــمول  ــه ش ــت هم ــک حکوم ــد در ی ــان بیاین طالب

ــردم  ــر م ــد. اگ ــزد کنن ــود را نام ــم خ ــدش ه و بع

شــان  بــرای  و  کــرد  شــان  قبــول  افغانســتان 

بــر  رأی دادنــد، بگــذار آن هــا برنــده باشــند و 

افغانســتان حکومــت کننــد؛ ولــی بایــد مــردم 

ــا همیــن نظــام افغانســتان را  ــد. حت انتخــاب کنن

ــر  ــتان اگ ــردم افغانس ــدوم، م ــه ریفران ــد ب بگذاری

ــه  ــردم ب ــر م ــد، اگ ــان بیای ــارت رأی داد ه ــه ام ب

جمهــوری رأی داد طالبــان بایــد قبــول کننــد. بــه 

مــردم مراجعــه کنیــم. 

صبــح کابــل: اگــر حرفــی دیگــری داشــته 

ــا  ــای م ــد در گفت وگوه ــر می کنی ــه فک ــید ک باش

ــد؟ ــان کنی ــت، بی ــده اس ــی مان باق

مــا همیشــه  ببینیــد،  داوودعلــی نجفــی: 

گنــاه یــک کار را بــه گــردن دیگــری می اندازیــم. 

مــن فکــر می کنــم، وقتــش رســیده کــه ایــن 

بــار سیاســیون، بهانــه را دســت کســی دیگــر 

کننــد  شــامل  هیــأت  در  را  کســانی  و  ندهــد 

ــا  ــند و هان ه ــته باش ــی داش ــوان چانه زن ــه ت ک

ــای  ــتان و ارزش ه ــع افغانس ــاع از مناف ــوان دف ت

ــت مداران  ــند، سیاس ــته باش ــک را داش دموکراتی

خود گــذری  از  بایــد  مختلــف،  طرف هــای  و 

داشــته باشــند، مثــال، هیأتــی کــه بــه دوحــه 

برخی هــا  کــه  کســانی اند  شــده،  فرســتاده 

بــرای اولیــن بــار در طیــاره، هم دیگــر را دیدنــد. 

افغانســتان  کــه  باشــند  بایــد کســانی  هیــأت 

خــوب  بتواننــد  افغانســتان،  از  و  بشناســند  را 

منایندگــی کننــد. 

حکومت بارها از خط سرخش گذشته، این بار 
هم به خواست امریکا تن می دهد

از تمجید تا نقد و اصالح

داوود علی نجفی
وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی ملکی و رییس اسبق دبیرخانه ی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

مختار پدرام

گفت وگو کننده

اشاره: با نزدیک 

شدن به روز دهم 

مارچ که قرار است 

گفت وگوهای 

بین االفغانی آغاز 

شود، نگرانی ها 

در مورد چگونگی 

تشکیل هیأت صلح 

افغانستان نیز 

بیشرت می شود. 

در این شامره، 

گفت وگویی را با 

آقای »داوودعلی 

نجفی«، انجام 

دادیم که اگر 

طرف های مختلف 

در افغانستان به 

توافق نرسند، 

چه اتفاقی خواهد 

افتاد. داوودعلی 

نجفی، وزیر 

پیشین ترانسپورت 

و هوانوردی 

ملکی و رییس 

اسبق دبیرخانه ی 

کمیسیون مستقل 

انتخابات افغانستان 

بوده و تجربه ی کار 

با سازمان ملل متحد 

را نیز دارد. 



  
ل

ل او
سا

امره  195              
ش

شنبه                 
13                چهار

ت 98
   4 مارچ 2020              14 حو

w
w

w.subhekabul.com

تنهایی به دوش می کشد، بار اندوه جهان 

و  می خندد  که  خسته ای  چشم های  با  را. 

تأمین  را  نفر   9 ناِن  که  مهربانی  دست های 

روایت  صورتش،  روی  چین های  می کند. 

سال   51 در  که  است  سختی  روزهای 

زندگی اش، گذرانده. خانم فهمیه، مادر هفت 

خانواده اش. نان آوِر  تنها  و  است  فرزند 

افغانستان،  جنگ  سال های  در  فهیمه، 

باشنده ی شهر کابل بوده و سخت ترین روزها 

را تجربه کرده است. یکی از روزهای که دیگر 

هیچ  چیز در دستش نیست، فرش خانه اش را 

سیر  را  فرزندانش  شکم  بتواند  تا  می فروشد 

دست  از  را  روحیه اش  هیچ گاهی  اما  کند؛ 

نداده و به تالش کردنش ادامه داده. او اکنون 

کارمند ریاست ناحیه ی ششم شهردارِی کابل 

است و در ساحه ی داراالمان زندگی می کند. 

تسخیر  را  کابل   1996 سال  در  طالبان 

کردند و تقریبا 90 درصد از خاک افغانستان، 

سال های  گرفت.  قرار  آن ها  کنرل  تحت 

سال های  افغانستان،  در  طالبان  حضور 

است.  این رسزمین  مردم  برای  اتفاقات،  تلخ  

تصویر  کشتار،  و  ترس  بی کاری،  گرسنگی، 

است.  افغانستان،  مردم  آن روزهای 

اسالم گرا  افراطِی  و  تندرو  گروه  طالبان،   

در  شان  حضور  سال های  در  که  هستند 

را  اجتاعی  قوانین  سخت ترین  افغانستان، 

در  که  کردند  اعال  زنان  برابر  در  مخصوصا 

پی آن، زنان از مسلم ترین حقوق انسانی شان 

در سال های حاکمیت  فهیمه  محروم شدند. 

بود.  مکتب  متعلم  افغانستان،  در  طالبان 

و  دانشگاه ها  مکاتب،  دروازه های  طالبان 

زنان  روی  به  را  و خصوصی  اداره های دولتی 

هفتم  صنف  حالی که  در  فهیمه  خانم  بست. 

برود. مکتب  به  نتوانست  دیگر  بود،  مکتب 

در  کابل،  به  طالبان  دوباره ی  ورود  زنِگ 

با  این بار  اما  آمده؛  در  صدا  به   1398 سال 

توافق نامه ی که با امریکا امضا کرده اند. »ما به 

زن ها احرام داریم، زن ها مادران، همرسان و 

دخران ما مردم استند، ما تالش می کنیم تا 

در چوکات رشیعت  زنان  برای  که  را  قوانینی 

اسالمی تعریف شده است، تطبیق کنیم.« این 

حرف های مردی است که با لنگی و ریش های 

توافق نامه ی صلح  امضا شدن  از  سفید، پس 

شبکه های  در  آن  ویدیوی  قطر،  در  امریکا  با 

اجتاعی، دست به دست می شود. او یکی از 

اعضای گروه طالبان است.

از ورود شان در سال 1996  طالبان پس 

به کابل، متام داشته های خانم فهیمه را از او 

گرفته و حاال پس از سال هایی که خانم فهیمه 

تالش کرده است تا از هیچ، دوباره متام آن چه 

را که از دست داده است، بسازد، طالبان به او 

وعده می دهد که متام حقوقش را در چوکات 

کسی  چه  می کند.  تطبیق  اسالمی  رشیعت 

می تواند این را تضمین کند که بعد از سهیم 

زنان  افغانستان،  حکومت  در  طالبان  شدن 

سیاسی،  فعالیت های  به  می توانند  هم چنان 

ادامه  شان  فرهنگی  و  اجتاعی  هرنی، 

بدهند؟

کرد  ازدواج  سالگی  چهارده  در  فهیمه 

که  جنایاتی  آورد.  دنیا  به  فرزند  هفت  و 

داده  انجام  مردمش  و  او  برابر  در  طالبان 

این که  برای  اما  یاد بربد؛  از  است، منی تواند 

به  می خواهد  او  است،  میان  در  صلح  حرف 

توافق نامه ی صلح خوش بین و امیدوار باشد. 

به باور او شاید طالبان، این را پذیرفته اند که 

و  برانند  حاشیه  به  را  زنان  منی توانند  دیگر 

بسیاری از مسایلی را که برای مردم افغانستان 

خانم  کنند.  پا  زیِر  می شود،  تعریف  ارزش 

فهمیه می گوید: ما بیست سال تالش کردیم 

طالب  نام  به  هیچ کسی  برسیم،  این جا  به  تا 

طالبان اند،  با  هم سو  که  جریان های  هم  یا 

منی توانند این دست آوردها را نادیده بگیرند، 

او می خواهد به خاطر صلح، به طالبان اعتاد 

. کند

هفت  گهواره ی  که  مهربانی  دست های  با 

فرزند را جنبانده است، چادرش را روی رسش 

جا به جا می کند و از صلحی حرف می زند که 

بتواند  افغانستان،  در  طالبان  حضور  با  حتا 

به  فرزندانش  و  بدهد  ادامه  کردنش  کار  به 

خواست های شان برسند. او می گوید، اگر با 

امضا شدن توافق نامه، قرار باشد صلح دایمی 

با  است  حارض  او  شود،  حاکم  افغانستان  در 

طالبانی که متام داشته هایش را از او گرفته، 

زیر چر یک حکومت زندگی کند. 

با بسته شدن پیاِن صلح طالبان  ظاهرا، 

افغانستان  وضعیت  در  تغییری  امریکا،  با 

وارد نشده است و با به پایان رسیدن هفته ی 

کاهش خشونت ها، طالبان با نیروهای امنیتی 

مسأله  این  که  کرده اند  جنگ  اعالم  افغان 

افغانستان  مردم  نگرانی های  افزایش  باعث 

اما آن چه می  تواند به عنوان یک  شده است؛ 

باشد،  افغانستان  مردم  برای  روشن  نقطه  ی 

آن،  در  که  است  بین االفغانی  گفت وگوهای 

مناینده های مستقیم حکومت و مردم حضور 

خواهند داشت. بر اساس تاریخ تعیین شده، 

این گفت وگوها قرار است در دهم مارِچ سال 

طالبان  رشط  پیش  اما  بخورد؛  کلید  جاری 

آزاد شدن  افغانستان،  با مردم  برای گفت وگو 

پنج هزار زندانی طالب است که هنوز توسط 

است. نشده  منظور  حکومت 

»همین که خرب شدم ترکیه مرزهایش را 

که  شکلی  هر  به  گرفتم  تصمیم  کرده،  باز 

برسانم.«  یونان  به  ترکیه  از  را  می شه خود 

می  افغانستانی ای  مهاجر  صبور  را  این 

رس  به  ترکیه  در  است  سه سال  که  گوید 

می برد.

برای نخستین بار،  از 2016  ترکیه پس 

آبی  مرزهای  فربوری(،   29  ( جمعه  روز 

که  مهاجرانی  روی  به  را  خاکی اش  و 

دیگر  و  یونان  به  ترکیه  از  می خواهند 

کرد. باز  بروند،  اروپایی  کشورهای 

مرزهای  شدن  باز  از  که  همین  صبور 

با  می شود،  مطمن  اروپا  سمت  به  ترکیه 

فربوری(   29( جمعه  روز  دیگرش  دوست 

استانبول،  از  و  بسته  را  سفرش  کوله بار 

می شود. یونان  با  ترکیه  مرزی  شهر  راهی 

صبور به روزنامه ی صبح کابل، می گوید 

به  تا  بودیم  تاکسی  در  را  ساعت  سه  که 

مرزی  شهر  ادرنه،  در  )محلی  »ایپساال« 

که  همین  اما  رسیدیم؛  یونان(  با  ترکیه 

مهاجر  صد ها  که  دیدیم  رسیدیم،  مرز  به 

را  خود  ایرانی  و  سوری  افغانستانی،  دیگر 

پیش تر از ما به این جا رسانده و چشم   به راه 

استند. یونان  مرزهای  بازشدن 

مهاجر  صدها  و  دوستش،  با  صبور 

افغانستانی ای که خواهان رسیدن به یونان 

یونان،  مرزهای  بسته بودن  دلیل  به  اند، 

می زنند؛  اردو  یونان  مرز  نزدیکی  در  ناچار 

خربی  پتو  و  چادر  از  آن  در  که  اردویی 

. نیست

از  بیشر  افغانستان  حارض،  حال  در 

150.000 مهاجر در ترکیه دارد؛ شاری 

از این مهاجران، دانشجویانی اند که برای 

دانش اندوزی به ترکیه رفته اند؛ اما بدون 

شک شار مهاجران غیرقانونی و مهاجران 

از  بیشر  برابر  چند  افغانستانی،  کارگر 

ترکیه  به  آموخنت  برای  که  اند  آن هایی 

اند. رفته 

ترکیه  خاکی  و  آبی  مرزهای  شدن  باز 

زیادی  شار  که  شد  باعث  جمعه،  روز  در 

بودن در  از  افغانستانی ای که  از مهاجران 

باز شدن  چشم به راه  و  شده  بی زار  ترکیه 

را  روز  این  اند؛  بوده  کشور  این  مرزهای 

شتاب  با  و  دانسته  دست نیافتنی  فرصتی 

مرزی  بخش های  به  را  خود  متام،  چه  هر 

برسانند. یونان  و  ترکیه 

در محلی که صبور و دوستش چشم به راه 

باز شدن مرزهای یونان اند، به نام ایپساال 

یاد می شود که در ادرنه )شهر مرزی ترکیه 

با یونان( است.

در این فصل سال، هوای ایپساال رسد تر 

از  بیرون  در  را  شب  بتوان  که  است  آن  از 

از  مهاجر  صدها  اما  کرد؛  سپری  خانه  

باز  را در فضای  کشورهای گوناگون، شب 

می کنند. سپری  یونان  مرزهای  پشت 

در  را  هوا  رسمای  که  مهاجرانی  امید 

این  می آورند  دوام  یونان  مرزهای  پشت 

یونان،  مرز  شدن  باز  با  بتوانند  که  است 

وارد  یونان  به  که  باشند  کسانی  نخستین 

می شوند.

صبور می گوید که شب نخست بودن ما 

را در  ما  ترکیه، شب هنگام  آنجا، دولت  در 

این  و  به جا کرده  مکان رسپوشیده ای جا 

اما  ندیدیم؛  آسیب  رسما  از  که  بود  گونه 

زمانی که شار مهاجران در این محل زیاد 

نیامد. ما  شد، دیگر کسی رساغ 

مهاجر دیگر  و صد ها  با دوستش  صبور 

در  به  سامل  جان  رسما  از  که  این  برای 

کرده،  جمع  چوپ  شان  اطراف  از  بربند، 

آتش درست می کنند و دور آن گرد آمده با 

هم از سختی هایی که می کشند و از رؤیای 

شان  اروپایی  دل خواه  کشور  به  رسیدن 

می کنند. قصه  

صبور می گوید که در این جا، با گذشت 

چهار شبانه روز، نه از سوی سازمان جهانی 

مهاجرت و نه هم از طرف نهاد دیگری برای 

در  خوارکی  و  گرمایشی  امکان های  شان، 

نظر گرفته نشده است.

مهاجران،  دیگر  با  صبور  که  محلی  در 

می کشند؛  را  یونان  مرز  شدن  باز  انتظار 

از  حوالی،  آن  در  و  بوده  دور  بازار  از 

نیست؛  خربی  رستورانت  و  فروشگاه 

شاری از باشندگان ترکیه که فروشندگان 

دیگر  و  آب  و  بسکویت  روزانه،  اند،  دستی 

به  فروش  برای  را  نیاز  مورد  امکان های 

از  شکایت  به  صبور  اما  می آورد؛  مهاجران 

می گوید:  دست فروشان  این  گران فروشی 

»هر چیزه دو برابر می فروشه؛ مثلن پتویی 

اما  می فروشه؛  لیر   50 را  است  لیر  ده  که 

می آورند.« هم  رایگان  غذای  بعضی ها 

با  او  که  محلی  در  که  می گوید  صبور 

مرزهای  شدن  باز  چشم به راه  دوستش 

آمده  گرد  مهاجر  هزار  دو  است؛  یونان 

مهاجران  آن  هزار   1 به  نزدیک  که  اند 

رس  به  ترکیه  در  که  استند  افغانستانی ای 

. می برند

را  شبانه روز  چهار  دوستش،  و  صبور 

نشدن  باز  اما  می ماند؛  یونان  مرز  پشت 

بودن  ادامه ی  از  را  آن ها  یونان  مرزهای 

روز  انجام  رس  و  کرده  رسد  دل  محل،  در 

و  ترکیه  مرزی  شهر  از  مارچ(،   3( گذشته 

یونان به سمت استانبول حرکت می کنند.

آمدن آن ها بیشر  با  صبور می گوید که 

باز  انتظار  چشم  محل  آن  در  که  کسانی 

شدن مرزهای یونان بوده اند؛ از باز شدن 

سمت  به  گروه  گروه  و  شده  نا امید  مرز 

شدند. حرکت  در  استانبول 

سه سال  دارد؛  سال   18 حاال  که  صبور 

کوله بار سفرش  غور،  در  روستایی  از  پیش 

راهی  قاچاقی،  سفر  یک  در  و  می بندد  را 

ترکیه می شود؛ او از زمان آمدنش به ترکیه، 

به  را  خود  تا  است  بوده  تالش  در  پیوسته 

کشورهای  از  یکی  به  آن جا  از  و  یونان 

پیش رفته ی اروپایی برساند؛ اما بسته  بودن 

که  می شود  باعث  ترکیه،  اروپایی  مرزهای 

برساند. اروپا  به  را  نتواند خود 

حاال که ترکیه مرزهای آبی و خاکی اش 

را به روی مهاجرانی که می خواهند از این 

کشور به کشورهای اروپایی بروند باز کرده 

بلغاریا  و  یونان  مرزهای  بسته بودن  است؛ 

باعث شده است که در حال  و روز مهاجران 

تغییری ایجاد نشده و هنوز هم رسیدن به 

کشورهای پیش رفته ی اروپایی، برای صبور 

رؤیا  دیگر،  افغانستانی  مهاجر  صدها  و 

مباند. باقی 

آبی  و  خاکی  مرزهای  بازشدن  از  پس 

مهاجر  هزاران  فربوری،   29 در  ترکیه 

افغانستانی و غیر افغانستانی، از شهرهای 

گوناگون ترکیه، خود را به شهرهای مرزی 

با یونان و بلغاریا رسانده اند؛ اما بسته بودن 

وصل کننده ی  که  بلغاریا  و  یونان  مرزهای 

باعث  است،  پیش رفته  اروپای  با  مهاجران 

از  مهاجران  از  شاری  که  است  شده 

از  و  استانبول  به  دوباره  مرزی،  شهرهای 

برگردند. شان  زندگی  محل  به  آن جا 

6

 به خاطر صلح، می خواهم به 
توافق نامه اعتماد کنم

 سرگردانی مهاجران افغانستانی 
در پی بازشدن مرزهای ترکیه

هام همتا

نویسنده

مجیب ارژنگ

نویسنده

فهیمه در چهارده 

سالگی ازدواج کرد 

و هفت فرزند به دنیا 

آورد. جنایاتی که 

طالبان در برابر او و 

مردمش انجام داده 

است، منی تواند از یاد 

بربد؛ اما برای این که 

حرف صلح در میان 

است، او می خواهد 

به توافق نامه ی صلح 

خوش بین و امیدوار 

باشد. به باور او 

شاید طالبان، این را 

پذیرفته اند که دیگر 

منی توانند زنان را 

به حاشیه برانند و 

بسیاری از مسایلی 

را که برای مردم 

افغانستان ارزش 

تعریف می شود، 

زیِر پا کنند. خانم 

فهمیه می گوید: ما 

بیست سال تالش 

کردیم تا به این جا 

برسیم، هیچ کسی 

به نام طالب یا هم 

جریان های که 

هم سو با طالبان اند، 

منی توانند این 

دست آوردها را نادیده 

بگیرند، او می خواهد 

به خاطر صلح، به 

طالبان اعتامد کند.

باز شدن مرزهای 

آبی و خاکی ترکیه 

در روز جمعه، 

باعث شد که شامر 

زیادی از مهاجران 

افغانستانی ای که از 

بودن در ترکیه بی زار 

شده و چشم به راه 

باز شدن مرزهای 

این کشور بوده اند؛ 

این روز را فرصتی 

دست نیافتنی 

دانسته و با شتاب 

هر چه متام، خود 

را به بخش های 

مرزی ترکیه و یونان 

برسانند.

ویژه ی صلح
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بدیــن وســیله بــه تاســی از فقــره )2( مــاده چهــل و ســوم قانــون تــدارکات به 

اطــالع عمــوم رســانیده میشــود اداره ترانســپورت جــاده، وزارت ترانســپورت 

ــاب  ــر )رنگب ــر و کمپیوت ــزات دف ــدارک تجهی ــه و ت ــروژه تهی ــر دارد پ در نظ

بــرای پرنــر هــا( مــورد رضورت مرکــز ایــن اداره بــه رشکــت تجارتــی عــرص 

کابــل شــال دارنــــــــده جـــــــــواز منــرب )21910( ریاســت عمومی  ثبت 

مرکــزی  و مالکیــت فکــری وزارت محــرم تجــارت و صنایــع واقــع داراالمــان، 

کابــل، افغانســتان را بــه قیمــت مجموعــی  مبلــغ 1,235,050 یــک میلیون 

و دو صــدو ســی  و پنــج هــزار و پنجــاه افغانــی اعطــا منایــد.

ــته  ــه داش ــراض در زمین ــه  اع ــر گون ــه ه ــی  ک ــی و حکم ــخاص حقیق اش

باشــند مــی تواننــد اعــراض خویــش را از تاریــخ نــر ایــن اعــالن الی هفت 

ــدارکات اداره  ــت ت ــه ریاس ــل آن ب ــا دالی ــوام ب ــی ت ــور کتب ــی  ط روز تقویم

ــو  ــل رادی ــاری وات متص ــع انص ــپورت، واق ــاده، وزارت ترانس ــپورت ج ترانس

تلویزیــون ملــی، وفــق  احــکام  مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارایــه منایند.

ایــن اطالعیــه بــه معنــی عقــد قــرارداد نبــوده و الــی تکمیــل میعــاد فــوق  

الذکــر و طــی مراحــل قانونــی بعــدی، قــرارداد منعقــد نخواهنــد شــد.

بدیــن وســیله بــه تاســی از فقــره )2( مــاده چهــل و ســوم قانــون تــدارکات به 

اطــالع عمــوم رســانیده میشــود اداره ترانســپورت جــاده، وزارت ترانســپورت 

در نظــر دارد پــروژه تهیــه و تــدارک قرطاســیه بــاب  و مــواد تنظیفاتــی )تحت 

دو الت( مــورد رضورت مرکــز ایــن اداره کــه الت اول آن را بــه رشکــت مســعود 

نــور ملیتــد دارنــــــــده جـــــــــواز منــرب )13563( ریاســت عمومــی  ثبــت 

مرکــزی  و مالکیــت فکــری وزارت محــرم تجــارت و صنایــع واقــع چهارراهــی 

حــوزه 4، کابــل، افغانســتان بــه قیمــت مجموعــی  مبلــغ 1,898,678 یــک 

میلیــون و هشــتصد و نــود و هشــت هــزار و ششــصدو هفتاد و هشــت افغانی 

ــواز  ــده ج ــد دارن ــان آورن ــتیکی افغ ــات لوژس ــت خدم ــه رشک و الت دوم را ب

منــرب )55254( ریاســت عمومــی  ثبــت مرکــزی  و مالکیــت فکــری وزارت 

محــرم تجــارت و صنایــع واقــع قــوای مرکــز، ناحیــه 2، کابــل، افغانســتان 

ــزار و  ــش ه ــی و ش ــد و س ــغ 536,405 پنجص ــی مبل ــت مجموع ــه قیم ب

چهارصــد و پنــج افغانــی اعطــا منایــد.

ــته  ــه داش ــراض در زمین ــه  اع ــر گون ــه ه ــی  ک ــی و حکم ــخاص حقیق اش

باشــند مــی تواننــد اعــراض خویــش را از تاریــخ نــر ایــن اعــالن الی هفت 

ــدارکات اداره  ــت ت ــه ریاس ــل آن ب ــا دالی ــوام ب ــی ت ــور کتب ــی  ط روز تقویم

ــو  ــل رادی ــاری وات متص ــع انص ــپورت، واق ــاده، وزارت ترانس ــپورت ج ترانس

تلویزیــون ملــی، وفــق  احــکام  مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارایــه منایند.

ایــن اطالعیــه بــه معنــی عقــد قــرارداد نبــوده و الــی تکمیــل میعــاد فــوق  

ــی بعــدی، قــرارداد منعقــد نخواهنــد شــد. الذکــر و طــی مراحــل قانون

بدیــن وســیله بــه تاســی از فقــره )2( مــاده چهــل و ســوم قانــون تــدارکات به 

اطــالع عمــوم رســانیده میشــود اداره ترانســپورت جــاده، وزارت ترانســپورت 

در نظــر دارد پــروژه تهیــه و تــدارک تیــل، روغنیــات و فلربــاب عــراده جــاده 

مــورد رضورت مرکــز ایــن اداره بــه رشکــت تجارتــی امیــر ســبحان دارنــــــــده 

جـــــــــواز منــرب )54161( ریاســت عمومــی  ثبت مرکــزی  و مالکیت فکری 

وزارت محــرم تجــارت و صنایــع واقــع تهیــه مســکن، کابــل، افغانســتان بــه 

قیمــت مجموعــی  مبلــغ 4,728,880 چهــار میلیــون و هفتصــد و بیســت و 

هشــت هــزار و هشــتصد و هشــتاد افغانــی اعطــا منایــد.

ــته  ــه داش ــراض در زمین ــه  اع ــر گون ــه ه ــی  ک ــی و حکم ــخاص حقیق اش

باشــند مــی تواننــد اعــراض خویــش را از تاریــخ نــر ایــن اعــالن الی هفت 

ــدارکات اداره  ــت ت ــه ریاس ــل آن ب ــا دالی ــوام ب ــی ت ــور کتب ــی  ط روز تقویم

ــو  ــل رادی ــاری وات متص ــع انص ــپورت، واق ــاده، وزارت ترانس ــپورت ج ترانس

تلویزیــون ملــی، وفــق  احــکام  مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارایــه منایند.

ایــن اطالعیــه بــه معنــی عقــد قــرارداد نبــوده و الــی تکمیــل میعــاد فــوق  

ــی بعــدی، قــرارداد منعقــد نخواهنــد شــد. الذکــر و طــی مراحــل قانون

رییس جمهــور غنــی، تأکیــد می کنــد کــه گــروه طالبــان، 

بایــد پاکســتان را تــرک کــرده و گفت وگوهــای مســتقیم را بــا 

حکومــت افغانســتان آغــاز کنــد.

آقــای غنــی کــه روز سه شــنبه )13 حــوت( بــه منظــور 

بررســی اوضــاع عمومــی بــه والیــت ننگرهــار ســفر کــرده 

بــود، گفــت کــه اگــر گــروه طالبــان آزادی زندانیــان خــود را 

ــه  ــی دارد ک ــز رشط های ــتان نی ــت افغانس ــد، حکوم می خواه

ــود. ــرآورده ش ــد ب بای

ــود  ــان خ ــان آزادی زندانی ــان خواه ــر طالب ــزود: »اگ او اف

اســتند، بگوینــد کــه چــه وقــت از پاکســتان بیــرون می شــوند 

تــا بــا مــا مذاکــره کننــد؟ طــوری کــه طالبــان رشایطــی 

ــود.  ــرآورده ش ــد ب ــه بای ــم ک ــی داری ــم رشایط ــا ه ــد، م دارن

ــود را  ــه خ ــان رابط ــه طالب ــت ک ــول نیس ــل قب ــا قاب ــرای م ب

بــا القاعــده قطــر کنــد، امــا بــا ســایر گــروه هــای تروریســتی 

ــد.« ــه ده ادام

ــح  ــان صل ــروه طالب ــر گ ــه اگ ــرد ک ــد ک ــی، تأکی ــای غن آق

می خواهــد، بایــد وارد مذاکــره شــده و حــق خــود را بــه 

ــا زور تفنــگ و کشــنت  ــه ب ــه دســت آورد؛ ن ــی ب ــه ی قانون گون

بی گنــاه.  انســان های 

رییس جمهــور، بــه از رسگیــری حمله هــای طالبــان بــر 

نیروهــای امنیتــی و دفاعــی اشــاره کــرد و گفــت: »وقتــی کــه 

ــه  ــا چــه دلیلــی ب ــکا صلــح می کنــد، پــس ب ــا امری طالبــان ب

ــت  ــرم اس ــا ج ــه می دهــد؟ کشــنت افغان ه ــی ادام افغان کُش

و بــه هیــچ وجــه قابــل قبــول نیســت.«

او خاطــر نشــان کــرد کــه در گفت وگوهــای صلــح، از حــق 

ــی نشــان  ــه انعطاف ــاع کــرده و هیچ گون ــردم افغانســتان دف م

ــح  ــه ی نهایــی در مــورد صل نخواهــد داد. او گفــت کــه فیصل

ــا طالبــان، توســط مــردم صــورت می گیــرد. ب

دولــت  گفت وگوکننــده ی  هیــأت  بــه  غنــی،  آقــای 

حکومــت،  هیــأت  کــه  گفــت  و  کــرده  اشــاره  افغانســتان 

از صالحیــت عــام و تــام برخــوردار نخواهــد بــود و هیــچ 

مانــد. نخواهــد  پنهــان  پــرده  پشــت  در  نیــز  موضوعــی 

شــنبه  طالبــان،  و  امریــکا  میــان  صلــح  توافق نامــه ی 

شــب )10 حــوت( در قطــر امضــا شــد. قــرار اســت تــا چنــد 

روز بعــد، گفت وگوهــا میــان دولــت افغانســتان و طالبــان 

ــا ایــن حــال، گــروه طالبــان، گفتــه اســت کــه  آغــاز شــود. ب

امریــکا، تعهــد کــرده تــا پنــج هــزار زندانــی ایــن گــروه را آزاد 

ــد.  کن

می کنــد  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــور  حــال،  ایــن  بــا 

کــه آزادی زندانیــان طالــب، در صالحیــت امریــکا نیســت 

و ایــن موضــوع، تنهــا می توانــد جــز گفت وگوهــای صلــح 

باشــد. بین االفغانــی 

گــروه طالبــان، اعــالم کــرده اســت کــه هیــأت ایــن گــروه، 

ــا هیــأت حکومــت افغانســتان کــه  ــداری ب ــا کنــون هیــچ دی ت

چنــد روز پیــش بــه قطــر رفتــه بــود، نداشــته اســت.

ســهیل شــاهین، ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در قطر، 

روز سه شــنبه )13 حــوت( در برگــه ی تویــرش نوشــت کــه تنهــا 

مســؤوالن کمیســیون امــور زندان هــای طالبــان بــا مســؤوالن 

زندان هــای حکومــت افغانســتان، دیــدار خواهنــد کــرد تــا شــش 

ــی آزاد شــوند. هــزار زندانــی، پیــش از آغــاز مذاکــرات بین االفغان

پیــش از ایــن، در هشــتم مــاه حــوت، حکومــت افغانســتان 

بــا  انجــام گفت وگوهــای مقدماتــی  بــه منظــور  را  هیأتــی 

ــود. ــتاده ب ــر فرس ــه قط ــان، ب طالب

گــروه طالبــان، گفتــه اســت کــه آزادی پنــج هــزار زندانــی 

طالــب در بــدل آزادی یــک هــزار زندانــی دولت افغانســتان، به 

ــت؛  ــی اس ــای بین االفغان ــاز گفت وگوه ــش رشط آغ ــوان پی عن

امــا حکومــت افغانســتان، گفتــه اســت کــه ایــن موضــوع، تنهــا 

ــد بخشــی از مذاکــرات باشــد. می توان

دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان یــا 

)یونامــا(، خواســتار ادامــه ی رونــد کاهــش خشــونت ها از ســوی 

ــان شــده اســت. گــروه طالب

یونامــا، روز سه شــنبه )13 حــوت( بــا نــر اعالمیــه ای، 

ــد کاهــش  ــه رون ــد ب تأکیــد کــرده اســت کــه گــروه طالبــان، بای

آغــاز  بــرای  مناســبی  فضــای  تــا  دهــد  ادامــه  خشــونت ها 

شــود. ایجــاد  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

در اعالمیــه آمــده اســت: »از طالبــان می خواهیــم کــه بــه رونــد 

کاهــش خشــونت ها ادامــه بدهــد تــا یــک فضــای مســاملت آمیز و 

خــوب، بــرای آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی ایجــاد شــود تــا بتوانــد 

بــه آتش بــس دامئــی و پایــان تنش هــای سیاســی منجــر شــود.«

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از امضــای توافق نامــه ی 

صلــح، ایــاالت متحــده ی امریــکا، از گــروه طالبــان خواســته بــود 

ــه ، حمــالت خــود را  ــک هفت ــرای ی ــان، ب ــه منظــور اطمین کــه ب

ــونت ها،  ــش خش ــه ی کاه ــد. مرحل ــش ده ــتان کاه در افغانس

بامــداد روز شــنبه )3حــوت( آغــاز شــد و یــک شــب قبــل از 

ــت. ــان یاف ــح پای ــه ی صل ــای توافق نام امض

ــا  هرچنــد انتظــار می رفــت کــه رونــد کاهــش خشــونت ها، ت

ــان،  ــروه طالب ــا گ ــد؛ ام ــه یاب ــی ادام ــرات بین االفغان ــاز مذاک آغ

روز دوشــنبه )12 حــوت( اعــالم کــرد کــه مرحلــه ی کاهــش 

ــن گــروه، حمــالت  ــان ای ــه و جنگ جوی ــان یافت خشــونت ها، پای

ــد. ــه ان ــر نیروهــای امنیتــی افغانســتان از رسگرفت شــان را ب

ــه اســت کــه  ــان گفت ــه مجاهــد، ســخن گوی طالب ــح الل ذبی

جنگ جویــان ایــن گــروه، پــس از ایــن، تنهــا در برابــر نیروهــای 

ــای  ــر نیروه ــه در براب ــد و حمل ــد جنگی ــان خواهن ــی افغ امنیت

امریکایــی، پایــان می یابــد.

ــه  ــد ک ــد می کن ــکا، تأکی ــده ی امری ــاالت متح ــاع ای ــر دف وزی

رونــد خــروج تدریجــی رسبــازان امریکایــی از افغانســتان، تــا یــک 

هفتــه بعــد آغــاز خواهــد شــد.

مــارک اســپر، روز دوشــنبه )12 حــوت( در یــک نشســت 

خــربی گفتــه اســت کــه بــه فرمانــده ی نیروهــای امریکایــی در 

افغانســتان، دســتور داده شــده تــا رونــد خــروج نخســتین گــروه 

ــد. ــاز کن ــور را آغ ــن کش ــی از ای ــازان امریکای رسب

او افــزوده اســت کــه رونــد خــروج نیروهــای امریکایــی از 

افغانســتان، بایــد در جریــان 10 روز پــس از امضــای توافق نامه ی 

صلــح، آغــاز شــود. »ایــاالت متحــده قصــد دارد تــا بــا آغــاز رونــد 

خــروج، حســن نیــت خــود را نشــان بدهــد.«

و  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت  میــان  صلــح  توافق نامــه ی 

طالبــان، شــنبه شــب )10 حــوت( توســط زملــی خلیــل زاد و مــال 

ــه،  ــن توافق نام ــای ای ــا امض ــید. ب ــا رس ــه امض ــر ب ــرادر، در قط ب

زمینــه ی خــروج تدریجــی نیروهــای خارجــی از افغانســتان، 

ــد. ــد ش ــم خواه فراه

در حــال حــارض، ایــاالت متحــده ی امریــکا، حــدود 13 هــزار 

ــرار  ــه، ق ــن توافق نام ــاس ای ــر اس ــتان دارد و ب ــاز در افغانس رسب

اســت در جریــان چهــار و نیــم مــاه، شــار رسبــازان امریکایــی در 

ایــن کشــور، بــه 8600 نفــر کاهــش یابــد.

ــر  ــه اگ ــد ک ــد می کن ــی، تأکی ــت مل ــورای امنی ــاور ش مش

ــدام  ــچ ک ــود، هی ــرار نش ــتان برق ــی در افغانس ــس دامئ آتش ب

ــد  ــتان آزاد نخواهن ــای افغانس ــب از زندان ه ــان طال از زندانی

شــد.

ــی اس(،  ــبکه ی )پی ب ــا ش ــه ب ــب، در مصاحب ــه مح حمدالل

ــه  ــت ک ــن نیس ــتان، مطم ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــه اس گفت

ــاور داشــته باشــد. ــه صلــح واقعــی ب گــروه طالبــان، ب

ــه  ــان ب ــه طالب ــتیم ک ــن نیس ــا مطم ــت: »م ــزوده اس او اف

صلــح واقعــی باورمنــد باشــند، بــه همیــن دلیــل، مــا از آن هــا 

خواســتار آتش بــس دامئــی اســتیم تــا نشــان بدهنــد کــه 

ــاع از  ــرای دف ــل ب ــی کام ــا آمادگ ــد. م ــح می خواهن ــا صل واقع

مــردم افغانســتان داریــم. هم زمــان بــا آغــاز گفت وگوهــای 

ــد کاهــش خشــونت ها را ادامــه  ــد رون بین االفغانــی، آن هــا بای

ــد.« بدهن

آقــای محــب، تأکیــد کــرده اســت: »تــا زمانــی کــه طالبــان 

ــان  ــح نش ــرای صل ــان را ب ــد واقعی ش ــد و تعه ــس نکنن آتش ب

ــد شــد.  ــب آزاد نخواهن ــان طال ــچ کــدام از زندانی ــد، هی ندهن

ــم.« ــده منی توانی ــوع رد ش ــن موض ــا از ای م

ــکا  ــا امری ــان ب ــروه طالب ــه گ ــت ک ــه اس ــب، گفت ــای مح آق

توافق نامــه امضــا کــرده و در حــال حــارض، هیــچ دلیلــی بــرای 

ادامــه ی جنــگ در افغانســتان نــدارد.

هرچنــد گــروه طالبــان خواســتار آزادی پنــج هــزار زندانــی 

ــا  ــی شــده؛ ام ــاز گفت وگوهــای بین االفغان ــب پیــش از آغ طال

ــب،  ــان طال ــت آزادی زندانی ــه اس ــتان، گفت ــت افغانس حکوم

ممکــن نیســت و ایــن موضــوع، تنهــا می توانــد بخشــی از 

ــد. ــی باش ــرات بین االفغان ــدای مذاک آجن

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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مذاکرات تصمیم گرفته شود
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مارک اسپر: 
خروج نظامیان امریکایی تا یک هفته ی دیگر آغاز می شود

محب: اگر آتش بس نشود 
هیچ زندانی طالب آزاد نخواهد شد
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مقاله ی نیویورک تایمز، تله ای بود تا آرام آرام امریکا را به این 

اعتادی  قابل  همکاران  و  شده  معتدل  طالبان  که  برساند  باور 

استند؛ اما تله ی اصلی، مراسم عمومی ای بود که این گروه برای 

امضای توافق نامه ی ایاالت متحده و خودش درخواست کرده بود. 

یک سازمان شبه نظامی اسالم گرا که مسؤول مستقیم مرگ ده ها 

هزار هم وطن خود و دو هزار شهروند امریکایی است، می خواست 

در یک مراسم باشکوه دیپلاتیک بدرخشد؛ آن  هم بدون برداشنت 

گام های استوار به سوی صلح؟ می خواهم یادآوری کنم از زمانی 

تعیین  فرستاده ای   2018 سپتامرب  در  ترامپ  رییس جمهور  که 

کرد، متام امتیازها را امریکا داد، نه طالبان. حتا همین آتش بس 

هم مضحک بود – نیمی از کشور پوشیده در برف بود و ما از یک 

آزمایش کنیم؟ مانند  را  تا طالبان  هفته رخصتی استفاده کردیم 

حمله ای  هیچ  زمستان،  وسط  در  تا  کنیم  ضانت  که  است  این 

با کانادا(  امریکا، هم مرز  )ایالتی در  از سوی خرس ها در مونتانا 

صورت نخواهد گرفت؛ زیرا طالبان نیز مانند خرس ها، زمستان ها 

در خانه می مانند.

از  استفاده  نخست،  است.  روشن  بسیار  طالبان  نیت  های 

برای  غیرجنگی  فصل  در  آتش بس هفت روزه ی جهان  آسان ترین 

ایاالت متحده؛  با  قرارداد  امضای  تئاتر  در  »گرفنت مجوز« حضور 

آن  هم در حالی که مایک پمپئو در کنار مال برادر نشسته است. 

از آن   آزاد شدن 5000 شبه نظامی تندرو اسالم گرا پیش  بعدی، 

که گفت وگوهای سیاسی حتا آغاز شده باشد و تکیه بر خلیل زاد، 

ایاالت متحده جهت زورگویی به رییس جمهور  فرستاده ی ویژه ی 

افغانستان برای موافقت با این موضوع، بر خالف غریزه و موضعی 

اتخاذ  با  گفت وگو  پاشاندن  فرو  پایان،  در  است.  کرده  اعالم  که 

موضع تندروانه، خواسِت اعال نسخه ی احکام اسالمی خود شان 

حمالت  به  رشوع  می شود،  برنامه ریزی  همیشه  که  طور  هان  و 

تهاجمی در فصل بهار و تکیه بر کودتای بزرگ تبلیغاتِی این که 

»ما امریکا را شکست دادیم و دنیا ما را به رسمیت می شناسد.« اگر 

این اتفاق بیفتد، آن ها آزاد خواهند بود تا به سادگی گفت وگوها را 

از بین بربند، احکام اسالمی خود شان را تحمیل و دوباره بر دولت 

تضعیف شده و کم روحیه ی افغانستان حمله کنند. آنان هم چنان 

قادر به چند برابر کردن بحران سیاسی ای که واشنگنت به صورت 

غیرعمد با مترکز بر توافق نامه در کابل ایجاد کرده، خواهند بود؛ 

دست  به  برای  هم  دیگری  بدیل  توافق نامه ی  چند  که  حالی  در 

آوردن هان اهداف ایاالت متحده وجود دارد. این اوضاع به ایران 

و روسیه، دست بازی برای بدتر کردن تنش های پیرامون انتخابات 

خواهد داد.

پیش  از  پیش  ترامپ  رییس جمهور  آیا  که  منی دانم  درست 

برایش  »آی اس آی«  که  خانه ای  در  رساج  خلیفه  که  می دانست 

تهیه کرده و امنیتش را گرفته، زندگی می کند یا نه. یا این که آیا 

می دانست که رساج الدین حقانی کارگردان گروگان گیری و تبادل 

نویسنده ای  و  اُِوربای، خربنگار  پائل  بود؟  امریکایی  گروگان های 

برای   2014 ِمی  در  احمقانه ای(  طور  )به  که  »ماساچوِست«  از 

مصاحبه با خلیفه رفت و هرگز برنگشت را نباید فراموش کنیم. او 

به دستور خلیفه به گروگان گرفته شد و رساج الدین پس از آن هیچ 

پاسخی در مورد رسنوشت او نداده است. به عبارت دیگر، حتا پس 

بازگشت  توانست  نفوذش،  از  استفاده  با  ایاالت متحده  آن که  از 

انس حقانی، برادر خلیفه و مالی خان، مامای رساج الدین حقانی 

را امکان پذیر کند، هیچ خربی از پائل اُِوربای نیست.

که  اند  گفته  ترامپ  رییس جمهور  به  امریکا  معامله کننده های 

داده  را  القاعده  باقی مانده های  و  داعش  رسکوب  قوِل  طالبان 

حرفش  رس  رساج الدین  کنیم  باور  که  است  ساده لوحانه  اما  اند؛ 

آیا  است.  کاسه  یک  در  القاعده  و  او  دست  عمال  زیرا  مباند؛ 

معامله کننده ها به رییس جمهور ترامپ توضیح داده اند که یکی 

از تیم های آموزش دهنده ی حمالت انتحاری که با رساج الدین کار 

می کند، شبکه ی قاری ذاکر است؟ این شبکه، در کابل دست به 

حمالت انتحاری می زند، نیروهای امریکایی را می کشد و مسؤول 

هسته ی  از  بخشی  واقع  در  شبکه  این  است.  زیادی  ترورهای 

القاعده است که در یک قرارداد فرعی با رساج الدین کار می کند. 

دشوار است که ارتباط عمیق رساج الدین با برخی از خطرناک ترین 

شبه نظامی  گری های اسالمی در کره ی زمین را دست باال بگیریم.

که  شده  داده  اطالع  ترامپ  رییس جمهور  به  که  است  روشن 

طالبان ارصار داشتند توافق نامه ی شان با ایاالت متحده، در یک 

و نشسنت  وزیر خارجه  پنجاه  با حضور  بین املللی،  بزرگ  مراسم 

طالبان،  معاون  دیگر  برادر،  مال  کنار  در  امریکا  خارجه ی  وزیر 

در  و  شد  آگاه  تله  این  از  رییس جمهور  می کنم  فکر  شود.  امضا 

این  با  گذاشت.  خلیل زاد  عهده ی  بر  را  قرارداد  امضای  عوض، 

بود؛ طالبان،  از سوی رییس جمهور مان  این تصمیم درستی  که 

ادعای  از  پر  را  اجتاعی  شبکه های  در  شان  کنونی  کانال های 

اند. کرده  امریکا  بر  پیروزی 

قدرت  تضعیف  برای  تالش  شاهد  اخیر،  سال  سه  در  من 

رییس جمهور مان و دل رسد کردن او و دولتش از حکومت داری، 

توسط دولتی پنهان خود مان بوده ام. می خواهم به رییس جمهور 

حکومت های  متام  در  پنهان  دولت های  که  بگویم  ترامپ 

افغانستان  تروریستی  سازمان های  داخل  در  حتا  دیوان ساالر، 

است. پیش  در  نیز  راهی  اما  دارد؛  وجود 

نخست، از آن جایی که توافق نامه ی امضا شده، باید با آن عده 

کار  بسازیم،  آزاد  افغانستان که کمک کردند یک کشور  مردم  از 

شود تا بر اختالف های شان پس از انتخابات غلبه کنند و با یک 

جبهه ی متحد به جنِگ این گفت وگوهای دشوار صلح بروند.

گروگان های  به  رابطه  در  باید  طالبان  و  رساج الدین  دوم، 

هر  در  باید  موضوع  این  باشند.  پاسخ گو  امریکایی  باقی مانده ی 

گونه آزادسازی جنگ جویاِن زندانی طالبان مطرح شود. تا زمانی 

که رساج الدین ثابت نکرده که از فانتزی نابود کردن امریکا دست 

سوءاستفاده های  از  را  مان  رییس جمهور  بیایید  است،  برداشته 

نپذیرفته  طالبان  که  زمانی  تا  کنیم.  حفظ  طالبان  پنهاِن  دولِت 

روی دادهای  با  نباید  می کنند،  صلح  شان  هم وطنان  با  که  اند 

باشکوه، آن ها را تکریم کنیم. نباید به طالبان کمک کنیم تا منت 

این روی دادهای تبلیغاتی را نوشته و ادعا کنند که یک اَبَرقدرت 

را به زانو در آورده اند.

رییس جمهور  طالبان،  با  معامله  مانند  به  درست  پایان،  در 

برای  را  شان  حداکرثی  تالش  که  بگوید  افرادش  به  باید  ترامپ 

متحد کردن جناح های گوناگون در کابل انجام دهند تا مشکالت 

را حل کنند. آن ها نیز مایل به انجام این کار استند. این کمک 

طالبان،  با  توافق نامه ای  امضای  با  که  شویم  مطمن  تا  می کند 

مروعیت زدایی  کابل  در  افغانستان  دولت  از  غیرعمد،  طور  به 

منی کنیم.

نیاز نیست که ایاالت متحده پولیس جهان باشد. من نیز مانند 

بسیاری از امریکایی ها باور دارم که نباید در جنگ های بی پایان 

بجنگیم. اگر رهربی طالبان این فرصت برای یک صلح باافتخار 

را از دست بدهد، توافق نامه های بدیل و دوام داری وجود دارد که 

امریکایی  رسبازان  تا  دهد  اجازه  کند،  بهر  را  وضعیت  می تواند 

و  حفظ  منطقه  ثبات  شوند؛  خارج  افغانستان  از  کوتاه مدت  در 

فرصتی به مردم صلح دوست افغانستان داده شود تا کشور مرفه ای 

مردم  و  متحده  ایاالت  به  جدید،  توافق نامه ی  بدبختانه،  بسازند. 

می دهد.  چیز  همه  طالبان  پنهاِن  دولِت  به  و  هیچ  افغانستان 

این می تواند منجر به بی ثبات کردن یک متحد، برگشتاندن یک 

منطقه به بحران و ایجاد تبلیغات قوِی منادینی گردد که بر علیه  

شود. استفاده  رییس جمهور  این 

و این یک توافق نامه ی بد است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سطح  در  شناخته شده  و  پالستیک  جراحی  پزشک  ُرز،  کِیت 

در  متناوب  طور  به  اخیر،  سال  پانزده  در  که  است  بین املللی 

جراحان  به  او  است.  کرده  زندگی  و  کار  پاکستان،  و  افغانستان 

در  کودک  هزار  یک  از  بیش  باالی  و  داده  آموزش  افغانستانی 

سازمان های  با  اکنون  او  است.  داده  انجام  عملیات  افغانستان 

غیردولتِی بین املللی، روی ابتکارات صلح و آشتی در منطقه کار 

می کند.

چرا توافق نامه ی ایاالت متحده با طالبان، یک توافق بد است؟ 
قسمت دوم

نویسنده: کِیت ُرز – نیوز ویک

مرتجم:مهدی غالمی


