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گزارش روز

یادداشت روز

فرزندان زمینشهرنوشت

گزارشگفت وگو

ایــن روزهــا، پخــش چشــم گیر ویــروس کرونــا 

ــکار  ــه وجــود آمــدن اف ــه و جهــان، باعــث ب در منطق

کرونایــی شــده و همــه را از رونــد زندگــی عــادی، بــاز 

ــاد  ــث ایج ــروس، باع ــن وی ــیوع ای ــت. ش ــته اس داش

اســرس و اضطــراب در میــان همــه ی جهانیان شــده 

اســت. فراگیــر بــودن و پخــش رسیــع ایــن ویــروس، 

جهــان را بــه خطــر مواجــه ســاخته و به گونــه  ای، 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــان را تعطی ــه ی جه هم

بــا همــه ی خطرها یــی  کــه ایــن ویــروس دارد؛ 

وقایــه  و  پیش گیــری  بــا  و  بــوده  کنــرل  قابــل 

خــود... آن،  بــه  شــدن  مبتــا  از  می شــود 

ــد  ــوال و تهدی ــک هی ــه ی ــون ب ــا، اکن ــروس کرون وی

ــتگاه  ــت. خاس ــده اس ــل ش ــی تبدی ــاک جهان خطرن

اصلــی ایــن ویــروس کــه شــهر»ووهان« چیــن اســت، 

ــه و  ــه 127 کشــور جهــان گســرش یافت ــا کنــون ب ت

افــراد زیــادی را بــه کام مــرگ فرســتاده اســت؛ امــا در 

ایــن میــان، چیــن، ایــران، ایتالیــا و کوریــای جنوبــی 

از جملــه کشــورهایی  انــد کــه خاســتگاه ویــروس 

ــورها،  ــن کش ــون ای ــم  اکن ــده و ه ــناخته ش ــا ش کرون

بــه مهــار ایــن چالــش برخاســته  انــد. رویــه ی تلفــات 

ناشــی از ایــن ویــروس در چهــار کشــور فــوق، از 

ــارج... ــورها خ ــن کش ــت ای ــرل و مدیری کن

آب،  فــواره ی  چــارراه   در  شــب  یــازده  ســاعت 

کنــار  می شــود.  بیــرون  عروســی  تــاالر  یــک  از 

جــاده ایســتاده اســت تــا موتــری گیــرش بیایــد و 

بــه خانــه بــرود. دســت هایش را در حالــی کــه در 

جــاده  کنــار  هم چنــان  گذاشــته،  جیب هایــش 

ــوع کــروال، جلویــش توقــف  ــری ن منتظــر اســت. موت

ــه  ــته. شیش ــان نشس ــت فرم ــرد پش ــک م ــد. ی می کن

را پاییــن می کنــد و می گویــد: »بیــا بــاال شــو. هرجــا 

ــتعار(  ــم مس ــد )اس ــامنت.« احم ــی می رس می خواه

بــه تصــور این کــه موتــر تاکســی اســت، در ِســت 

جلــو می نشــیند. راننــده ســن زیــادی...

یونــان، پــس از 2016 بــرای نخســتین بار، بــا 

مرزهایــش  در  پناه جویــان  بی ســابقه ی  هجــوم 

رو بــه رو اســت.

ــس از آن در کناره هــای  مهاجــران افغانســتانی، پ

مــرزی یونــان افزایــش یافــت کــه ترکیــه، در 29 

ــی  ــه روی آن های فــروری ســال روان، مرزهایــش را ب

ــه ی  ــه اتحادی ــود را ب ــه خ ــتند از ترکی ــه می خواس ک

ــاز شــد. ــا برســانند ب اروپ

از رشوع بــاز شــدن مرزهــای غربــی ترکیــه بــه روی 

مهاجــران؛ هــزاران  مهاجــر افغانســتانی از شــهرهای 

گوناگــون ترکیــه خــود را بــه مــرز یونــان...

باهم کرونا را 
شکست می دهیم

هزار بسرت برای تداوی افراد مبتال 
به ویروس کرونا در افغانستان

به بازی گرفنت مهاجران 
افغانستانی از سوی ترکیه و یونان

پرسان جوان
در دام گروه های بچه باز

5

4

3

2

2

3

4

ریش خندی
 با ویروس کرونا

مهم ترین خواستم گرفنت برائت و 
رفع اتهام است

تحقیقــات صــورت گرفتــه در مــورد خشــونت نشــان 

در  زندگــی  کیفیــت  چگونگــی  و  فقــر  کــه  می دهــد 

ــان  ــا کــودکان و نوجوان خانواده هــا، زمینه ســاز خشــونت ب

ــه ی بســیار حســاس  ــی کــه مرحل ــژه نوجوان ــه وی اســت؛ ب

ــدگار و  ــای مان ــه، تأثیره ــن مرحل ــونت در ای ــت و خش اس

تــکان دهنــده ای بــر نوجوانــان می گــذارد. 

ــی  ــاس زندگ ــای حس ــی از دوره ه ــی یک دوره ی نوجوان

ــیب های... ــرض آس ــر در مع ــراد، بیش ــه اف ــت ک اس

ــت  ــته اس ــود خواس ــان خ ــان، از جنگ جوی ــروه طالب گ

والیت هــای  در  داعــش  گــروه  فعالیت هــای  مانــع  تــا 

رشقــی افغانســتان شــوند.

گــروه طالبــان، روز شــنبه )24 حــوت( در اعامیــه ای، 

ــه اســت  ــده و گفت ــور و ظــامل« خوان گــروه داعــش را »مزم

کــه اعضــای ایــن گــروه، تنهــا در مناطــق محــدود...

ــار  ــه چه ــد ک ــد می کنن ــت، تأیی ــؤوالن وزارت صح مس

هــرات،  والیت هــای  در  کرونــا،  ویــروس  مثبــت  مــورد 

کاپیســا، بلــخ و ســمنگان ثبــت شــده اســت.

بــه  صحــت،  وزارت  ســخن گوی  مایــار،  وحیداللــه 

ــش  ــه ی آزمای ــه نتیج ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

چهــار مــورد ویــروس کرونــا در والیت هــای...

رسپرســت وزارت داخلــه، تأکیــد می کنــد کــه وظیفــه ی 

ــه همیــن  نیروهــای پولیــس، حفاظــت از مــردم اســت و ب

ــود. دلیــل، در مســائل سیاســی بی طــرف خواهنــد ب

ــه ی  ــی، روز شــنبه )24 حــوت( در برنام مســعود اندراب

رهــران  کــه  گفــت  ملــت«،  بــه  دولــت  »حســاب دهی 

سیاســی، بایــد مشــکات شــان را در میــان...

طالبان:
با داعش می جنگیم

مسعود اندرابی: 
نیروهای پولیس در مسائل سیاسی بی طرف خواهند بود

آمار مبتالیان به ویروس کرونا 
در افغانستان به 11 نفر رسید

دخرتی که قربانی خشم پدر 
و حسادت مادر اندرش شد

زندگی به رنگ زن
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نویسنده

زمان احمدی

غنی و عبداهلل اختالف ها را کنار بگذارند
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به  اکنون  کرونا،  ویروس 

خطرناک  تهدید  و  هیوال  یک 

است.  شده  تبدیل  جهانی 

ویروس  این  اصلی  خاستگاه 

است،  چین  شهر»ووهان«  که 

تا کنون به 127 کشور جهان 

مرگ  کام  به  را  زیادی  افراد  و  یافته  گسرش 

ایران،  چین،  میان،  این  در  اما  است؛  فرستاده 

اند  از جمله کشورهایی   کوریای جنوبی  و  ایتالیا 

هم  و  شده  شناخته  کرونا  ویروس  خاستگاه  که 

 اکنون این کشورها، به مهار این چالش برخاسته  

این ویروس در چهار  از  ناشی  تلفات  رویه ی  اند. 

کشور فوق، از کنرل و مدیریت این کشورها خارج 

شده است. به دنبال این چالش، سازمان  بهداشت 

جهان شمول  و  فراگیر  را  کرونا  ویروس  جهانی، 

دانسته و از همه ی جهانیان خواسته که در برابر 

کرونا،  ویروس  چالش  بی ایستند.  تهدید  این 

دامن گیر  ساخته،  درگیر  را  جهان  که  هامن گونه 

افغانستان نیز شده است. طی چند هفته ی اخیر، 

11 مورد ویروس مثبت کرونا در والیت های هرات، 

است. شده  ثبت  کاپیسا  و  بلخ  سمنگان، 

چه چیزی انتقال دهنده ی ویروس کرونا در 

افغانستان است؟

کرونا شد،  ویروس  درگیر  ایران  این که  از  پس 

این  ترس  از  افغان،  مهاجرین  از  زیادی  شامری 

افغانستان  وارد  و  کردند  ترک  را  ایران  ویروس، 

روزانه  متوسط،  حد  در  گزارش ها  بربنیاد  شدند. 

هرات  وارد  قلعه  اسام  مرز  از  مهاجر  هزار   نُه 

در  که  کرونا  مثبت  واقعه ی  نخستین  می شوند. 

هرات ثبت شده است، از ایران آمده بود. به دلیل 

از سوی حکومت،  این چالش  عدم جدی گرفنت 

واقعه   11 به  مثبت،  واقعه ی  یک  از  رفته  رفته 

هرات  جغرافیای  محدوده ی  از  و  یافت  افزایش 

فراتر رفت و حتا به والیت های شاملی افغانستان، 

کرد. رسایت  نیز  کاپیسا  و  بلخ  چون 

صحت عامه  وزارت  مسؤوالن  مورد،  این  در 

ایران، مهاجرین افغان را به  می گویند: »حکومت 

شکل بی رویه اخراج می کند و حداقل در جریان 

سه روز گذشته، 20 هزار افغان اخراج شدند که 

مدرک  فاقد  آن ها،  درصد  هفتاد  میان،  این  در 

وزارت  نگرانی  مایه ی  امر،  این  که  بودند  قانونی 

است.«  افغانستان  صحت عامه ی 

بیان  وزارت،  این  سخن گوی  مایار،  وحیدالله 

می کند که تاکنون 11 مورد واقعه ی مثبت کرونا 

ثبت شده، 181 مورد مشکوک دریافت شده بود 

که منفی گزارش شد. در عین حال، 52 واقعه ی 

مشکوک دیگر، تحت نتایج البراتواری قرار دارد که 

طی 24 ساعت آینده مشخص می شود.

با  مقابله  برای  افغانستان  حکومت  تدابیر 

کرونا ویروس 

متامی  در  بسر«،  هزار  »یک  دادن  اختصاص 

افراد  به منظور تداوی  افغانستان  بیامرستان های 

پیش گیرانه ی  اقدامات  جمله  از  کرونا،  به  مبتا 

مسؤوالن  است.  افغانستان  صحت عامه ی  وزارت 

قسمت  در  ما  »اقدامات  می گویند:  وزارت  این 

این  افراد،  تداوی  و  کرونا  ویروس  پیش گیری 

رسارس  در  بسر  هزار  یک  ظرفیت  که  است 

دادیم که شامل  اختصاص  و  ایجاد کردیم  کشور 

میدان های  بنادر،  متام  در  اسکرین  اقدامات 

هوایی، مسافرینی که از چهار کشور ایران، چین، 

کوریای جنوبی و ایتالیا می آیند، مورد بررسی قرار 

می گیرند و در صورتی که عایم ویروس کرونا، مثل 

تب، رسدردی، رسفه ی خشک، مشکات تنفسی و 

نتایج  و  قرنطین می شوند  باشند،  داشته  کسالت 

می شود.« مشخص  ساعت   24 از  بعد  آن، 

در عین حال، وزارت صحت عامه ی افغانستان در 

حالی که میزان آگاهی دهی را در رسارس افغانستان 

افزایش داده، دست به دامن علامی افغانستان نیز 

شده است. وحیدالله مایار، می افزاید که بیش ترین 

آگاهی دهی در مورد رضرهای این ویروس، از طریق 

علام و کارکنان صحی در والیات انجام می شود، تا 

مردم از خطر آن آگاه شوند. مایار بیان می کند که 

دیروز شنبه )24 حوت(، وزیر صحت عامه با وزرای 

معارف و تحصیات عالی نشست اضطراری برگزار 

کرد، تا در خصوص آغاز دروس مکاتب و دانشگاه ها 

که  شد  فیصله  رسانجام  و  شود  گرفته  تصمیم 

ماه حمل،  تا 30  افغانستان  مکاتب  و  دانشگاه ها 

تعطیل شوند.

منظور  به  افغانستان  حکومت  همه،  این  با 

جلوگیری از گسرش کرونا، مراسم جشن نوروزی 

طرف  از  و  کرد  اعام  تعطیل  بلخ،  والیت  در  را 

دیگر، رییس جمهور غنی در نشست شورای عالی 

اقتصادی با بخش های خصوصی روی آمادگی ها 

تأکید  ویروس  این  احتاملی  برای شیوع  تدابیر  و 

که  گفت  نشست  این  در  رییس جمهور  منود. 

حکومت حارض است تا در خصوص واردات ادویه 

و هم کاری کند. با کیفیت، نظارت  و موادغذایی 

شهروندان ناراضی اند

است  شاملی  والیت های  از  یکی  بلخ،  والیت 

این  در  کرونا  مثبت  واقعه ی  یک  تازگی  به  که 

از  یکی  موسوی،  زهرا  است.  شده  ثبت  والیت 

و  آن ها  که  می گوید  والیت  این  دانش جویان 

هم صنفی هایش به شدت نگران اند و نیاز است تا 

تدابیر بیشری روی دست گرفته شود. او هرچند 

ویروس،  این  برابر  در  راه هایی  چه  که  منی داند 

مؤثر است؛ اما می گوید که این مسؤولیت حکومت 

است که برای مصؤونیت جانی شهروندان، از هیچ 

شهر  از  را  خود  دید  چشم  نکند.  دریغ  راهکاری 

مزاررشیف می گوید که دیروز شنبه )24 حوت(، با 

این که اول هفته بود؛ اما شهر خالی بود و تعداد 

و  می شدند  دیده  شهر  داخل  مردم  از  محدودی 

این نشان می دهد که کسی از ترس ویروس کرونا، 

نشده  اند. بیرون  خانه های شان  از 

که  می گوید  کابل  باشنده ی  محمدی،  فیروز 

کرونا که یک معضل جدی جهانی است و تدابیر 

پیش گیرانه در کشورهای جهان، نتیجه ی چندانی 

ویروس  گسرش  با  که  می کند  عاوه  او  ندارد. 

کرونا در داخل افغانستان، تدابیری چون قرنطینه 

و در خانه ماندن دشوار است؛ زیرا افغانستان مثل 

نیست  فرانسه  یا  ایتالیا  کانادا،  چون  کشورهای 

رنج می برند.  و گرسنگی  فقر  از  به شدت  و مردم 

صحی  خدمات  حکومت،  که  دارد  توقع  فیروز 

برای  را  بهداشتی  اولیه ی  کمک های  و  رایگان 

مردم فراهم کند و در کنار این موضوع، حکومت 

باید کسانی را  که به این بیامری گرفتار شده اند، 

و  محات  در  بیامرستان ها  »اعامر  بگیرد.  جدی 

والیاتی که کرونا در آن ثبت شده و تعداد آن ها زیاد 

اقدامات  این  تاهنوز  که  اجرایی شود  باید  است، 

اول  درجه ی  مسؤول  حکومت  نشده.  والیات  در 

است.« مردم  مشکات  به  رسیدگی 

نیکوالس کی، مناینده ی غیر نظامی ناتو در 

افغانستان، روز شنبه )24 حوت(، در برگه ی 

توئیرش نوشته است: »از متام رهران سیاسی 

افغانستان می خواهم که اختاف های شان را 

حل کرده و سازش کنند.«

او از رهران سیاسی افغانستان خواسته 

دامن  کرونا  ویروس  چون  شوند؛  متحد  صلح،  برای  که  است 

است. گرفته  را  جهان 

و  غنی  از  روشن،  گونه ی  به  که  آن  با  کی،  نیکوالس  آقای 

رهران  از  او  هدف  شک  بدون  اما  است؛  نرده  نام  عبدالله 

سیاسی افغانستان، غنی و عبدالله و مهره هایی اند که دور این 

می چرخند. دو 

به  زرنگی  با  کی،  نیکوالس  هم،  سویی  از 

را  آن  با  مبارزه  و  کرده  اشاره  کرونا  ویروس 

مخالف  سیاسی  رهران  که  می داند  محوری 

بیاورد. گرد  هم  دور  را 

نیکوالس کی، پس از آن رهران سیاسی را 

به صلح فرا می خواند که میانجی گری های زملی 

خلیل زاد، مناینده ی ویژه ی امریکا در امور صلح، 

به نتیجه نرسیده و رسانجام غنی و عبدلله، هر 

دو در دوشنبه ی هفته ی گذشته )19 حوت(، 

نام  با  وفاداری  سوگند  جداگانه  گونه ی  به 

رییس جمهور افغانستان، ادا کردند.

بحران کنونی افغانستان، در نتیجه ی کم کاری 

و کوتاهی کمیسیون های انتخاباتی و بی با وری 

مردم به این کمیسیون ها شکل گرفته است.

 عبدالله، مدعی است که کمیسیون مستقل 

با  و  نکرده  بیرون  َدور  از  را  باطل  آرای  انتخابات، 

انتخابات  برنده ی  را  ارشف غنی  آن،  شمردن  درست 

ریاست جمهوری اعام کرده است؛ اما ارشف غنی خود را 

برنده ی واقعی انتخابات دانسته و خود را رییس جمهور قانونی 

می داند. افغانستان 

سفیران  و  ناتو  نظامی  مناینده ی  بودن  دیگر،  سوی  از 

کشورهای بیرونی در مراسم سوگند غنی، خود بیانگر این است 

که کشورهای بیرونی و مهم تر از همه امریکا، خواستار به قدرت 

دیگری. کس  یا  و  عبدالله  نه  است،  غنی  رسیدن 

افغانستان  انتخاباتی  بحران  تنها   ،1398 انتخاباتی  بحران 

 1393 انتخاباتی  بحران  ادامه ی  بحران  این  نیست؛ 

است. ریاست جمهوری 

کمیسون  هم چنان   ،1393 ریاست جمهوری  انتخابات  در 

کرد؛  اعام  انتخابات  برنده ی  را  غنی  انتخابات، ارشف  مستقل 

وی،  انتخاباتی  رقیب  عبدالله،  سوی  از  انتخابات  نتیجه ی  اما 

برپایی  و  خیابان ها  به  مردم  ریخنت  باعث  و  نشده  پذیرفته 

اما  شد؛  کابل  شهر  مختلف  گوشه های  در  اعراض  خیمه های 

در نهایت عبدالله از موقفش کوتاه آمده و برای رشیک شدن در 

را به عنوان رییس جمهور  با غنی، وارد معامله شد و وی  قدرت 

پذیرفت. افغانستان، 

بحران های سیاسی افغانستان، همواره شکل زنجیره ای خود 

افغانستان، هیچ گاهی  تاریخ دو قرن اخیر  را نگه داشته است؛ 

تجربه ی حالت عادی را کم از کم برای دو یا سه سال نداشته 

است؛ این باعث شده است که هر روز بحران تازه ای از راه برسد، 

قدرت خواهی،  آشکار  و  پنهانی  معامله های  درگیر  را  مردم  تا 

ارزش های  شکل گیری  زمینه های  و  کرده  قومی  تیکه داران 

بردارد. میان  از  را  دموکراتیک 

انتخابات  را در  آمدن  این که تجربه ی کنار  با  عبدالله و غنی 

1393 دارند؛ اما این بار عبدالله بیشر روی موقفش پافشاری کرد، 

تا جایی که در قرص سپیدار، میان جمعی از هوادارانش سوگند 

وفاداری را زیر نام رییس جمهور حکومت همه شمول به جا آورد.

از  پس  عبدالله،  و  غنی  سوی  از   1398 انتخابات  بحران 

انتخابات 1393، بنیان گذاشته شد؛ غنی و عبدالله در تبانی 

به  توجه  بدون  و  نهاده  پا  زیر  را  دموکراسی  مؤلفه های  هم،  با 

توافق سیاسی،  اثر  قانون اساسی، در  با  و در تضاد  آرای مردم 

حکومتی را زیر نام حکومت وحدت ملی به وجود آوردند که هر 

کمیسیون  کارکرد  از  امروز  عبدالله  اما  بودند؛  آن  دار  سهم  دو 

مستقل انتخابات که جزوی از حکومت است، راضی نیست و کار 

کمیسیون را غیر قانونی می داند؛ این در حالی است که خود 

او با هم کاری غنی، حکومت غیر قانونی وحدت ملی در ،1393 

گذاشت. اساس 

 از سویی هم، منطق سیاسی نیز اجازه منی دهد که از حکومتی 

غیر قانونی، درخواست قانون گرا بودن را داشت.

گذشته های  از  افغانستان،  در  قدرت سیاسی  به  راه  رسیدن 

و  قوم گرایی  پس کوچه های  کوچه  از  همواره  سو،  این  به  دور 

می شود؛  سیراب  راه ها،  همین  از  و  است  گذشته  زبان گرایی 

انتخابات  آخر  دور  سه  ناکام  تجربه ی  که  است  حقیقتی  این 

در  می کند،  برجسته  بیشر  را  آن  افغانستان  ریاست جمهوری 

این سه دور، با وجودی که کمیسیون های انتخاباتی، میلیون ها 

دالر از کمک های بیرونی و از بودجه ی ملی را هزینه کردند؛ اما 

دست آخر نتیجه ی انتخابات نبود که اریکه دار قدرت را مشخص 

کند؛ بلکه آنی که از پیش، قدرت بیشر داشته و از 

باید  بیرونی پشتیبانی می شود،  سوی دولت های 

بگیرد. قرار  قدرت  رأس  در 

و  غنی  کنار آمدن  بحث  حاال  همه،  این  با 

عبدالله از آن جهت، مهم است که مسأله ی صلح 

حکومت  است  قرار  و  است  مطرح  طالبان،  با 

افغانستان با منایندگان طالبان وارد گفت وگو 

شده و حکومت پسا گفت وگوهای بین االفغانی 

بگیرد. شکل  طالبان  ترکیب  با 

آنچه آشکار است، قدرت مرکزی در دست غنی 

است و حاال او است که بر افغانستان حکم می راند، نه 

عبدالله؛ اما تنش میان عبدالله و غنی و گردآمدن شامری از 

تیکه داران قدرت دور عبدالله، می تواند افغانستان را با بحران 

تازه ای مواجه کرده و یا کم از کم افغانستان را در برابر طالبان، 

بییشر آسیب پذیر بسازد.

 اگر غنی و عبدالله با هم به توافق نرسند؛ بدون شک حکومت 

افغانستان در گفت و گوهای بین االفغانی با طالبان، ضعیف عمل 

کرده و طالبان امتیاز بیشری به دست خواهند آورد.

با این همه، در رشایط کنونی، بیشر از انتخابات 1393، به 

کنار آمدن غنی و عبدالله نیاز است؛ غنی و عبدالله  ای که خود 

اساس بحران امروزی را گذاشته اند.

طالبان  برابر  در  بتواند  افغانستان  حکومت  که  این  برای   

با  عبدالله  و  غنی  که  است  نیاز  باشد؛  داشته  قوی تری  موقف 

هم کنار آمده و اجازه ندهند که طالبان  با بهره گیری از فرصت 

گفت وگوهای  در  را  خود  خواست های  همه  آمده،  دست  به 

بقبوالند. افغانستان  حکومت  به  میان افغانی 

از طرف مراجع رسمی  این خر  با وجودی که  این همه،  با 

غنی  حوت(   24( شنبه  روز  که  می شود  گفته  اما  نشده؛  تأیید 

این  اند؛  با هم دیدار داشته  توافق  به  برای رسیدن  و عبدالله، 

که برآیند این دیدار چه می تواند باشد، زیاد روشن نیست؛ اما 

نشانه ها و تجربه ی قبلی نشان می دهد که عبدالله می تواند با 

بیاید. او کنار  با  از غنی،  امتیازی  گرفنت 
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بــزرگ  مرکــز  دو  چیــن،  و  ایــران  کشــورهای 

)کویــد19(،  کرونــا  ویــروس  گســرش  و  شــیوع 

در هم ســایگی افغانســتان اســت و ایــن ویــروس 

کشــنده، پشــت دروازه هــای مــا ایســتاده اســت؛ امــا 

هنــوز هــم برخــورد بــا آن نــه از ســوی مــردم و نــه از 

ســوی حکومــت و زمــام داران مــا جــدی و بازدارنــده 

ــت  ــام وضعی ــدا از اع ــر ج ــورهای دیگ ــت. کش نیس

اضطــراری، رو بــه بســیج ملــی بــرای کنــرل و مهــار 

آگاهی دهــی،  و ضمــن  آورده  مــدرن  بــای  ایــن 

ــامری  ــن بی ــیوع ای ــرش و ش ــاک گس ــن خطرن اماک

ــه  ــورها ب ــام کش ــا مت ــد. مث ــوده ان ــخص من را مش

مــردم گفتــه انــد کــه دقیقــا منبــع گســرش ویــروس 

ــور در  ــردم از حض ــا م ــد ت ــد باش ــا می توان در کجاه

آن جــا دوری کننــد؛ امــا در افغانســتان هنــوز کســی 

ــا چــه صورتــی،  ــن و ب ــه در چــه اماک منی دانــد ک

ــرای  ــه ب ــامری در جامع ــن بی ــه ای ــا ب ــامل ابت احت

ــود دارد. ــردم وج م

بــا وجــودی کــه گفتــه می شــود، ایــران مهاجــران 

افغــان را بــه صــورت اجبــاری اخــراج منی کنــد؛ 

ــن  ــع ای ــرش رسی ــیوع و گس ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ول

بیــامری در آن کشــور، مهاجــران از تــرس جانشــان، 

بــه صــورت سیل آســا وارد افغانســتان می شــوند و 

طبــق گــزارش وزارت مهاجــران و عــودت کننــدگان 

افغانســتان، روزانــه بیــن 9 تــا 15 هــزار مهاجــر 

افغــان از مرزهــا وارد کشــور می شــوند کــه کنــرل و 

بررســی ایــن تعــداد آدم، بــا امکانــات بســیار اندکــی 

کــه در رس مرزهــا وجــود دارد، واقعــا کار ســخت 

و ناشــدنی اســت. مشــکلی کــه خطــر گســرش 

شــیوع کرونــا و بــدل شــدن ایــن بیــامری را بــه یــک 

اپیدمــی همه گیــر در افغانســتان زیــاد کــرده اســت.

در کشــور  ناامنــی  و  دیگــر، جنــگ  از ســوی 

موجــب شــده اســت کــه بســیاری از مــردم در صورت 

ــه  ــی ب ــا، دست رس ــروس کرون ــه وی ــدن ب ــاب ش مص

خدمــات و معلومــات صحــی ندارنــد کــه ممکــن 

ــد.  ــر کن ــد براب ــات را در کشــور چن ــار تلف اســت، آم

ــه  ــه »امرالل ــان از جمل ــای افغ ــن، مقام ه ــرای همی ب

طالبــان  از  غنــی  ارشف  آقــای  معــاون  صالــح«، 

خواســته اســت تــا بــا حمــات انتحــاری، ماین هــای 

بــا  مبــارزه  مانــع  مبب گذاری هــا  و  جــاده  کنــار 

ــح  ــای صال ــه آق ــائلی ک ــی از مس ــوند. یک ــا نش کرون

ــت  ــودن طباب ــود، پاســخ گو نب ــه آن اشــاره کــرده ب ب

قــرون وســطایی در عــرص حــارض اســت کــه اشــاره ی 

ــا  ــردم م ــوز م ــون هن ــت؛ چ ــتی اس ــق و درس ــه ح ب

ــی  ــک اپیدم ــا ی ــد ب ــنتی می خواهن ــای س ــا باوره ب

ــد. ــارزه کنن ــروز مب ــاک ام خطرن

حکومــت افغانســتان اعــام کــرده اســت کــه 

لغــو  کابــل  و  مــزار  در  نــوروز  از  تجلیــل  مراســم 

اســت و مــردم نبایــد تجمــع کننــد؛ امــا از مراکــزی 

ــپورت،  ــت پاس ــوس، ریاس ــوال نف ــت و اح ــل ثب مث

بس هــای داخــل شــهری، بازارهــای مزدحــم کابــل 

و دیگــر شــهرها حرفــی نــزده اســت. مشــکل دیگــر 

ــه  ــت ک ــایه اس ــورهای هم س ــرز کش ــدن م ــته ش بس

مشــخص نیســت حکومــت، چــه برنامــه ی بــرای 

مــردم  زندگــی  مایحتــاج  متــام  چــون  دارد؛  آن 

در صورتــی  می شــود.  وارد  بیــرون  از  افغانســتان 

ــته  ــر بس ــورهای دیگ ــتان و کش ــای پاکس ــه مرزه ک

شــود، کنــرل نــرخ و نــوا و زندگــی مــردم افغانســتان 

ــد؟ ــد ش ــور خواه چط

دالــر  میلیــون   25 کــه  می گویــد  حکومــت 

کرونــا  ویــروس  گســرش  از  جلوگیــری  بــرای  را 

ــر  ــه زی ــرات ک ــی ه ــا وال ــت؛ ام ــاص داده اس اختص

ــاف آن را  ــت، خ ــت اس ــن حکوم ــه ی همی مجموع

ــز  ــی از مرک ــچ کمک ــه هی ــد ک ــام می کن ــه و اع گفت

ــفاخانه های  ــان ش ــه ی درم ــرده و هزین ــت نک دریاف

ــی  ــرض و گدای ــا ق ــا، ب ــامری کرون ــرای بی ــرات ب ه

ــا  ــاط ب ــر در ارتب ــکل دیگ ــت. مش ــده اس ــت آم بدس

ــراد مصــاب  ــردم و اف ــا، عــدم آگاهــی کامــل م کرون

بــه آن اســت، طــوری کــه »یارمحمــد«، از شــفاخانه ی 

بوعلــی ســینای بلخــی، فــرار کــرد کــه نشــان از عدم 

ــامری  ــن بی ــا ای ــردم ب ــاط م ــت و ارتب ــی درس آگاه

دارد.

والــی هــرات بــا توجــه بــه عــدم جدیــت مــردم و 

حکومــت در مبــارزه کویــد19 گفتــه اســت، نگــران 

ــه  ــان ب ــامر مبتای ــش ش ــا افزای ــه ب ــت ک روزی اس

کرونــا و بــاال رفــنت میــزان مــرگ و میــر، حکومــت و 

مــردم قــادر بــه جمــع آوری جنازه هــا نباشــند و ایــن 

واقعــا یــک نگرانــی جــدی اســت.

بــرای مبــارزه بــا کرونــا، نیــاز بــه یــک بســیج ملــی 

ــا  اســت، بســیجی کــه مــردم، حکومــت و طالبــان ب

ــر  ــا یک دیگ ــور، ب ــروز کش ــاس ام ــط حس درک رشای

هــم کاری کننــد تــا کشــور از ایــن مرحلــه ی کشــنده 

و حســاس عبــور کنــد. نیــاز اســت تــا بــه رسان 

طالبــان نیــز فهامنــده شــود کــه اگــر خواهــان 

صلــح و بازگشــت آرامــش بــه ایــن کشــور بــا دیــده 

ــس  ــردم، آتش ب ــه خاطــر نجــات جــان م هســتند، ب

ــرای از  ــان ب ــن زم ــن بهری ــون ای ــد؛ چ ــام کنن اع

بیــن بــردن موانــع صلــح و کمــک بــه مــردم اســت.

پیش از فاجعه،
کرونا را جدی بگیرید

هزار بستر برای تداوی افراد مبتال به ویروس کرونا در افغانستان؛ 
شهروندان از اقدامات پیش گیرانه ی حکومت ناراضی اند

غنی و عبداهلل اختالف ها را کنار بگذارند

سیدمهدی حسینی

مجیب ارژنگ

وحیدالله مایار، 

سخن گوی این 

وزارت، بیان می کند 

که تاکنون 11 مورد 

واقعه ی مثبت کرونا 

ثبت شده، 181 مورد 

مشکوک دریافت شده 

بود که منفی گزارش 

شد. در عین حال، 

52 واقعه ی مشکوک 

دیگر، تحت نتایج 

البراتواری قرار دارد 

که طی 24 ساعت 

آینده مشخص 

می شود.
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چــارراه   در  شــب  یــازده  ســاعت 

ــرون  ــی بی ــاالر عروس ــک ت ــواره ی آب، از ی ف

اســت  ایســتاده  جــاده  کنــار  می شــود. 

خانــه  بــه  و  بیایــد  گیــرش  موتــری  تــا 

بــرود. دســت هایش را در حالــی کــه در 

کنــار  هم چنــان  گذاشــته،  جیب هایــش 

جــاده منتظــر اســت. موتــری نــوع کــروال، جلویــش توقــف 

ــن  ــه را پایی ــته. شیش ــان نشس ــت فرم ــرد پش ــک م ــد. ی می کن

می خواهــی  هرجــا  شــو.  بــاال  »بیــا  می گویــد:  و  می کنــد 

این کــه  تصــور  بــه  مســتعار(  )اســم  احمــد  می رســامنت.« 

ــده ســن  ــو می نشــیند. رانن ــت جل ــر تاکســی اســت، در ِس موت

زیــادی نــدارد. احمــد تــا لحظــات اولــی کــه در موتــر نشســته، 

منی دانــد چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد. مــرد، رس صحبــت را 

ــاش  ــره ت ــات روزم ــورد اتفاق ــرف زدن در م ــد و از ح ــاز می کن ب

ــد  ــا احم ــی ب ــت و نزدیک ــد احســاس صمیمی ــا بتوان ــد ت می کن

ایجــاد کنــد. بعــد از این کــه مقــداری از راه را می رونــد، بــه 

ــه«  ــم اوگار شــده و درد می کن ــن جای ــه: »ای ــد ک احمــد می گوی

بــه قســمتی در زیــر شــکمش اشــاره می کنــد. احمــد نگاهــش 

ــگاه  ــرون ن ــه بی ــر ب ــه ی موت ــت شیش ــی دزدد و از پش را از او م

می کنــد. مــرد دوبــاره تــاش می کنــد تــا احمــد را متقاعــد کنــد 

ــه دیــده. دســت های  کــه ببینــد کــدام قســمت از بدنــش رضب

ــد  ــرد و می گوی ــلوارش می ب ــمت ش ــه س ــرد و ب ــد را می گی احم

ببیــن این جــا رضبــه دیــده و درد دارد. احمــد دوبــاره دســتش را 

می کشــد و از مــردی کــه پشــت فرمــان نشســته می خواهــد کــه 

موتــر را توقــف بدهــد تــا او پیــاده شــود. تنهــا او و احمــد ســاعت 

یــازده شــب داخــل موتــری در کابــل نشســته انــد. احمــد بــرای 

ــه  ــد ک ــی می بین ــرد وقت ــد و م ــامجت می کن ــدن س ــاده ش پی

ــد در  ــت، منی توان ــون تنهاس ــدارد و چ ــه او ن ــی ب ــد متایل احم

برابــر نخواســته شــدن از طــرف احمــد مقاومــت کنــد، موتــر را 

ــود.  ــاده ش ــد پی ــه احم ــد ک ــازه می ده ــی دارد و اج ــه م نگ

مــردم  عامیانــه ی  گفتــار  در  اســت  واژه ی  »بچه بــازی« 

افغانســتان کــه معنــای بهره کشــی جنســی از کــودکاِن زیــر 18 

ســال را دارد؛ امــا امــروز دایــره ی فعالیت هــای بچه بازهــا، تنهــا 

در حیطــه ی کــودکان خاصــه منی شــود، بل کــه بــه هــر پــری 

ــد.  ــان می دهن ــل نش ــد، متای ــاس باش ــا و خوش لب ــه زیب ک

ــود،  ــرح می ش ــش مط ــوان پرس ــه عن ــازی ب ــه در بچه ب آن چ

ــوان را  ــران ج ــه پ ــاز چگون ــای بچه ب ــه گروه ه ــت ک ــن اس ای

ــری  ــر پ ــازند و اگ ــد می س ــی متقاع ــی جنس ــرای بهره کش ب

کــه بــاب میــل آن هاســت، تــن بــه خواســت های شــان ندهنــد، 

ــا گذاشــنت چــه دام هــای از او ســوء اســتفاده می کننــد؟  ب

بچه بــازی در کان شــهرها کم تــر اتفــاق می افتــد؛ امــا 

ــراف  ــزان گ ــامن می ــه ه ــویم، ب ــر ش ــز دورت ــدر از مرک ــر چق ه

ــر و  ــد. ارزگان، لوگ ــت می کن ــاال حرک ــه ب ــز رو ب ــازی نی بچه ب

بعضــی از والیت هــای شــاملی و رشقــی کشــور، بیشــر در 

ــد. ــه ان ــن فاجع عمــق ای

ــرای  ــان، ب ــت بغ ــا در والی ــکار م ــی، هم ــراب ابراهیم مح

بهــر پوشــش دادن ایــن مســأله، از آن جــا نیــز بــرای مــا 

گزارشــی فرســتاده اســت.

ــوردش  ــش در م ــش از پی ــه او پی ــی ک ــب در محفل ــک ش ی

ــی  ــده. یک ــانده ش ــه پوش ــقف محوط ــی رود، س ــت، م می دانس

از آوازخوان هــای محلــی بغــان کــه بــا دمبــوره می نــوازد، 

از  و  ســنین  از  مردهــا  اســت،  نشســته  محفــل  صــدر  در 

ــط  ــد. وس ــته ان ــی نشس ــراف حویل ــف در اط ــای مختل طبقه ه

ــر  ــد. پ ــته ان ــی گذاش ــزرگ را خال ــدان ب ــک می ــی، ی حویل

نوجوانــی بــا پوشــش زنانــه و زنــِگ بســته شــده بــه پاهایــش، 

ــد  ــویق ها بلن ــدای تش ــود. ص ــل می ش ــص داخ ــدان رق در می

و بلندتــر می شــود. هــر چــه او بیشــر می رقصــد، مردانــی 

ــه هــم  کــه از شــدت اشــتیاق جنســی، دندان هــای شــان را ب

ــد. او  ــاب می کنن ــمتش پرت ــه س ــری ب ــول بیش ــایند، پ می س

در حاشــیه ی محفــل ایســتاده و نظاره گــر چیزهــای اســت 

کــه در یکــی از شــب های بغــان اتفــاق می افتــد. محفــل 

ــد  ــاز می کن ــردی ب ــا م ــت را ب ــود، رس صحب ــام می ش ــه مت ک

ــوده.  ــل ب ــن محف ــی ای ــای اصل ــزار کننده ه ــی از برگ ــه یک ک

ــرژی  ــا و ان ــدن پول ه ــرج ش ــد از خ ــه بع ــال ک ــردی میان س م

او  نــدارد.  رفــنت  راه  بــرای  چندانــی  نــای  فیزیکــی اش، 

ــو نیســت  ــز ن ــازی در افغانســتان یــک چی ــد کــه بچه ب می  گوی

و از گذشــته ها تــا حــال، ایــن جریــان خــط ســیرش را دنبــال 

ــی  ــران نوجوان ــردن پ ــال ک ــرای اغف ــا ب ــت. آن ه ــرده اس ک

ــای  ــد، از ترفنده ــدا می کنن ــل پی ــا متای ــه آن ه ــبت ب ــه نس ک

مختلــف اســتفاده می کننــد و راهــی کــه بیش تــر از همــه 

جواب گــو اســت، وعــده ی دادِن پــول اســت.

ــوان را  ــران نوج ــه پ ــت ک ــی اس ــی ترین عامل ــر، اساس فق

وادار می کنــد تــا بــه خواســت های جنســی بچه بازهــا تــن 

بدهنــد. ایــن طعمه هــا معمــوال بیــن ســنین 16 تــا 20 اســت 

و هــر مــاه 15 تــا 20 هــزار افغانــی معــاش دریافــت می کننــد، 

ــرای  ــان. ب ــوراک ش ــی و خ ــل زندگ ــاس، مح ــاوه ی لب ــر ع ب

نگهــداری  را  بچه هــا  می تواننــد  کســانی  معمــوال  همیــن، 

کننــد کــه پــول دار باشــند. بــه پرانــی کــه توســط بچه بازهــا 

نگــه داری می شــوند، اصطــاح »بچــه  بی ریــش« اســتفاده 

ــود  ــتفاده می ش ــه ی اس ــرای طعم ــش، ب ــه بی ری ــود. بچ می ش

ــه  ــر بچ ــتند. ه ــی هس ــای جنس ــده ی نیازه ــر آورده کنن ــه ب ک

ــت.  ــر اس ــک نف ــه ی ــق ب ــط متعل ــش، فق بی ری

ــرای کار  ــتان ب ــف افغانس ــای مختل ــادی از والیت ه ــردم زی م

ــا  ــون این ج ــا؛ چ ــاور آن ه ــه ب ــد. ب ــل می آین ــه کاب ــل ب و تحصی

پایتخــت اســت، زمینه هــای شــغلی و تحصیلــی بیشــری نســبت 

بــه دیگــر شــهرها در آن مســاعد اســت. کابــل، محیــط مختلــط از 

فرهنگ هــای مختلــف مــردم رسارس افغانســتان اســت. آدم هــای 

ــا تِیپ هــای مختلــف را می شــود در ایــن شــهر یافــت.  ــادی ب زی

بیشــر کســانی کــه از شــهرهای دیگــر می آینــد و با فضــای کابل 

ناآشــنا انــد، در دام گروه هــای بچه بــاز می افتنــد. ایــن گروه هــا، 

بــا اســتفاده کــردن از ترفند هــای مختلــف، تــاش می کننــد تــا 

پــران جــوان را بــه دام انداختــه و از آن هــا بهره کشــی کننــد. 

هشــت ســال قبــل، ســمیر )اســم مســتعار(، در دانشــکده ی 

ژورنالیــزم دانشــگاه کابــل قبــول می شــود. او از والیــت غزنــی بــه 

خاطــر ادامــه ی تحصیاتــش بــه کابــل می آیــد. ســمیر کــه اکنــون 

ــد. ــل کار می کن ــای کاب ــی از روزنامه ه ــال دارد، در یک 26 س

تقاضــای رابطــه ی جنســی بــرای پــران از درخواســت های 

معمولــی رشوع می شــود تــا ترفندهــای کــه بــرای فریــب دادن 

و بــه دام انداخــنت پرهــا اســتفاده می شــود.

ســمیر، تــازه از غزنــی آمــده و بــا محیــط کابــل آشــنا 

نیســت. او از تجربــه ای حــرف می زنــد کــه هشــت ســال قبــل 

گروهــی از بچه بازهــا بــرای او ســازمان دهی کــرده بودنــد. 

غــذا  بــه  را  او  و خوش چهــره  تــا دخــر خوش لبــاس  ســه  

ــته  ــل نشس ــتورانت های کاب ــی از رس ــد. در یک ــوت می کنن دع

انــد. ایــن اولیــن دیــدار آن هاســت، قبــا یکــی از ایــن دخــران 

ــاز  ــا او متــاس تلفنــی برقــرار کــرده بــود؛ ایــن دیــدار راه را ب ب

ــدی.  ــای بع ــرای قراره ــد ب می کن

دادن.  عجیبــی  پیشــنهادهای  مــه  بــر  دوم،  قــرار  »ده 

ــت،  ــت اس ــاب میل ــه ب ــا ره ک ــدام از م ــه هــر ک ــنت ک می گف

می تانــی انتخــاب کنــی و او هــر کــدام مــا کــه باشــیم، همیشــه 

اســتیم.« و ده همه جــا ده خدمتــت 

ایــن نخســتین گام هــا بــرای اغفــال ســمیر اســت. در پشــت 

تقاضاهــای انفــرادی برقــراری رابطــه ی جنســی، گروه هــای 

کانــی هســتند کــه بــا بــه دام انداخــنت پرهــا آن هــا را منابــع 

درآمــد خــود قــرار می دهنــد. در محافــل و شب نشــینی ها بــرای 

رقــص فرســتاده می شــوند و یــا هــم بــرای آدم هــای پــول دار بــرای 

ــه کرایــه داده می شــوند. ارضــای میــل جنســی شــان ب

ســمیر در هــر بــاری کــه بــه دیــدن دخــران مــی رود، 

ــاری کــه  ــرار می دهــد. »هــر ب ــان ماجــرا ق دوســتانش را در جری

ــا موترهــای  ــم، رفتارهــای شــان مشــکوک تر می شــد. ب می دیدی

ــه دیــدن مــه میامــدن. وقتــی مــه تقاضــای  ــاال ب بســیار مــدل ب

رابطــه ی جنســی شــان ره رد کــدم، بــر مــه گفــنت کــه مــا متــام 

امکانــات ره داریــم و تــو ره می تانیــم بــه خانــه بریــم.« ســمیر بــاز 

هــم تــن بــه ایــن خواســت منی دهــد. دوســتانش هــر بــار بــه او 

گــوش زد می کننــد تــا بیشــر مواظــب باشــد؛ تــا این کــه در یکــی 

از ماقات هــا یکــی از دخــران بــه او می گویــد کــه می خواهــد او 

را بــا پــدرش معرفــی کنــد کــه در یکــی از والیــات جنوبــی رشکــت 

دارد. »بــر مــه گفــت کــه فقــط هفتــه ی دو یــا ســه دفــه میــری و 

پــس میایــی کابــل. درآمــد بســیار خوبــی داره.«

ــا  ــرف را ب ــن ح ــردد ای ــر می گ ــواب گاه ب ــه خ ــه ب ــمیر ک س

دوســتانش در میــان می گــذارد. از آن جــا کــه دوســتان ســمیر 

ــات  ــا معلوم ــورد گروه ه ــتند و در م ــنا هس ــط آش ــن محی ــا ای ب

دارنــد کــه از پــران جــوان ســوء اســتفاده می کننــد، ســمیر را 

ــرود. ــه ماقــات دخــران ب دیگــر اجــازه منی دهنــد کــه ب

ــرار  ــف ق ــه ی مختل ــا در دو طبق ــا هم جنس گراه ــا ب بچه بازه

دارنــد؛ هــر چنــد کــه هــر دو نیازهــای جنســی شــان را توســط 

هم جنس هــای شــان رفــع می کننــد. بچه بازهــا در کنــار متایــل 

داشــنت بــه جنــس موافــق، بــه جنــس مخالــف نیــز متایــل دارند.

ــا  ــه پ ــات« ب ــس ق موهــای رسش را تراشــیده. کفش های»پ

ــوم  ــش معل ــک پاهای ــه بجل ــت ک ــوری اس ــلوارش ط دارد و ش

ــند. 25  ــان« می شناس ــار ج ــام »ی ــه ن ــه او را ب ــود. هم می ش

ــه  ــم ب ــی ه ــر از گاه ــت و ه ــار اس ــنده ی تخ ــال دارد و باش س

کابــل رفــت و آمــد دارد. دو ســال رشــته ی حقــوق را خوانــده. 

از شــانزده ســالگی تــا حــاال بچــه بی ریــش نگــه داری می کنــد 

و در طــول ایــن ســال ها، پنــج پــر را نگــه داری کــرده اســت.

ــد، اصطاحــی   ــار می خوان یارجــان، خــودش را کاکــه و عی

کــه در گذشــته، در میــان کســانی رواج داشــت کــه خــود شــان 

ــه،  ــاح عامیان ــه اصط ــتند و ب ــردم می دانس ــذار م را خدمت گ

خرابــات بودنــد. حــارض بودنــد رس شــان را بدهنــد؛ امــا از 

حــرف  و قــول شــان نگذرنــد.

یارجــان در یــک گفت وگــوی اختصاصــی بــا روزنامــه ی صبــح 

ــال  ــرای اغف ــا ب ــه بچه بازه ــت ک ــرده برداش ــای پ ــل، از رازه کاب

ــد. پــران نوجــوان و خانواده هــای شــان اســتفاده می کنن

میــان خــود شــان، اصطاحــات خاصــی  بچه بازهــا در 

دارنــد؛ مثــا می گوینــد: »فانــی ده لینــگ مــه اســت« منظــور 

ــوره  ــرای پ ــن اســت کــه کســی بچه بی ریشــی را ب از لینــگ ای

ــد. ــه داری می کنن ــان نگ ــی ش ــای جنس ــردن میل ه ک

در میــان بچه بازهــا مســأله  ی »ســیالی و رشیکــی« رواج 

دارد، یعنــی هــر کــس پولــی بیش تــری داشــت و محافــل 

پرشــکوه تری را برگــزار کــرد، عیــار و کاکــه اســت. بــه گفتــه ی 

ــه ی  ــد پای ــای بلن ــر مقام ه ــل بیش ت ــن محاف ــان، در ای ــار ج ی

ــای  ــس و نیروه ــای پولی ــه فرمانده ه ــد ک ــز می آین ــی نی دولت

ــرد. ــر می گی ــز در ب ــی را نی امنیت

ــا را رد  ــن ادع ــه ای ــخن گوی وزارت داخل ــی، س ــروه امین م

می کنــد و می گویــد کــه هیــچ اتهامــی در ایــن مــورد بــه 

نیروهــای امنیتــی کشــور وارد نیســت. 

»اگــر از پــری خــوش مــا بیایــه و بخواهیــم کــه او ره 

د لینــگ خــود بیاریــم، از انــواع چــال و فریــب اســتفاده 

ــا اگــه  ــم. مث ــل خــوده متقاعــد کنی ــا طــرف مقاب ــم ت می کنی

ــگان دوکان  ــاگرد ی ــه و او ش ــا بیای ــوش م ــه خ ــه ک ــک بچ از ی

باشــه، بــرش وعــده ی پــول بیشــر میتیــم و چــون بیشــر مــردم 

ــا ره ده  ــم اون ــول می تانی ــا پ ــا ب ــنت، تنه ــر اس ــتان فقی افغانس

ــم.« ــود بگیری ــکیات خ تش

بچه بی ریــش  کســانی که  بیشــر  یارجــان،  گفتــه ی  بــه 

آن هــا  زیــرا  انــد؛  رسمایــه دار  افــراد  می کننــد،  نگــه داری 

دارنــد. را  بچه بی ریــش  نگه داشــنت  بــرای  الزم  امکانــات 

ــت. ده  ــت اس ــگ و ناموس ــت. نن ــت اس ــت، زن ــه بی ریش »بچ

ــه  ــا وقتی ک ــنت؛ حت ــا اس ــرای م ــت هم ــر وق ــای و ده ه ــام ج مت

حــامم میریــم. مــه دانشــگاه ره بــه خاطــری ایــا دادم کــه وقتی مه 

ده درس می رفتــم، کســی نبــود از بچــه بی ریشــم نگــه داری کنــه.«

بچه بازهــا همــواره در تــاش ایــن هســتند کــه بتواننــد 

طعمــه ی هم دیگــر را اغفــال کننــد و از ایــن طریــق در میــدان 

ــده شــوند.  رقابــت، برن

محافــل بچه بــازی در کابــل کم تــر و در والیــات دیگــر 

تخــار،  والیت هــای  در  یارجــان  می شــود.  برگــزار  بیشــر 

بــرای  جنوبــی  والیت هــای  و  کنــدز  بغــان،  بدخشــان، 

اشــراک در محافــل مــی رود. هــر محفــل حداقــل شــصت هزار 

ــی دارد. ــر م ــه ب ــی هزین ــک افغان ــا دو ل ــی ت افغان

بچه بی ریش هــای  نگــه داری  بــرای  بچه بازهــا،  گاهــی 

شــان بــه زور و شــکنجه متوســل می شــوند.»مجبور اســتیم 

ــه  ــم. اگ ــگا کنی ــوده ن ــش خ ــه، بچه بی ری ــه می ش ــم ک ــر رق ه

ــره.« ــا می ــروی م ــه، آب ــرار کن ف

یارجــان، یکــی از بچه بی رش هایــش را کــه می خواســته 

فــرار کنــد، توســط  شــوک برقــی شــکنجه کــرده اســت. 

آن عــده از کســانی که کارمنــد اداره هــای دولتــی نیســتند، 

بــرای خانواده هــای بچه بی ریش هــا خــود شــان را مســؤول 

ــا  رشکتــی معرفــی و بچه بی ریــش شــان را بــه حیــث ســکرتر ی

صفــاکار در محــل کار شــان معرفــی می کننــد. 

ــول اســت،  ــز پ ــن چی ــان، مهم تری ــرای خانواده هــای افغ »ب

ــه  ــم، دگ ــول میتی ــان پ ــه ت ــِر بچ ــه ب ــی ک ــروی و بگوی ــی ب وقت

ــد.«  ــراض منی کنن ــچ اع هی

تــا  فقــط  و  دارد  مــرصف  تاریــخ  بچه ریــش،  چــه  هــر 

ــته  ــش نداش ــه ری ــت ک ــاز اس ــک بچه ب ــکیات ی ــی در تش زمان

ــکیات  ــش در آورد، از تش ــد و ری ــوان ش ــه ج ــد و همین ک باش

آن هــا  یارجــان  گفتــه ی  بــه  می شــوند.  بیــرون  شــان 

تشــکیات  از  این کــه  از  پــس  را  شــان  بچه بی ریش هــای 

ــرای  ــا ب ــد، مث ــت می کنن ــز حامی ــوند نی ــارج می ش ــان خ ش

ــد،  ــا هــم کمــک می کنن شــان کســب و کاری فراهــم کــرده ی

آن هــا ازدواج کننــد و بــه زندگــی عــادی برگردنــد.

ــه  ــه او ب ــازی، فقــط یــک شــوق اســت. ای کــه مــردم ب »بچه ب

چشــم بــد می بینــن، دگــه مربــوط خــود شــان می شــه؛ امــا مــا اگه 

بچه بــاز هــم اســتیم، همیشــه ده اموراتــی کــه خیــر مــردم و محــل 

مــا باشــه رشیــک می شــیم، مثــا اگــه مســجدی ده منطقــه ی مــا 

اعــامر شــوه، حتــام یــک مبلــغ زیــادی ره کمــک می کنیــم.«

جوانــی اش  و  نوجوانــی  ســال های  متــام  کــه  یارجــان 

ــت و  ــته اس ــر خس ــت، دیگ ــرده اس ــپری ک ــازی س را در بچه ب

ــط  ــد. فق ــود و ازدواج کن ــرون ش ــیر بی ــن مس ــد از ای می خواه

ــن کار را انجــام منی دهــد،  می ترســد بعــد از این کــه دیگــر ای

ــرد.  ــرار بگی ــخر ق ــورد متس ــش م ــوی رقیبان از س

و  منطقــه  در  کرونــا  ویــروس  چشــم گیر  پخــش  روزهــا،  ایــن 

ــی شــده و همــه را از  ــکار کرونای ــه وجــود آمــدن اف ــان، باعــث ب جه

رونــد زندگــی عــادی، بــاز داشــته اســت. شــیوع ایــن ویــروس، باعــث 

ایجــاد اســرس و اضطــراب در میــان همــه ی جهانیــان شــده اســت. 

ــر  ــه خط ــان را ب ــروس، جه ــن وی ــع ای ــش رسی ــودن و پخ ــر ب فراگی

مواجــه ســاخته و به گونــه  ای، همــه ی جهــان را تعطیــل کــرده اســت. 

بــا همــه ی خطرها یــی  کــه ایــن ویــروس دارد؛ قابــل کنــرل بــوده 

ــود را  ــه آن، خ ــدن ب ــا ش ــود از مبت ــه می ش ــری و وقای ــا پیش گی و ب

محافظــت کــرد.

در حــال حــارض، بیش تــر از آن کــه ایــن ویــروس خطرنــاک 

باشــد، تــرس گرفتــار شــدن بــه ایــن ویــروس، وحشــت خلــق کــرده 

ــت. اس

ــر  ــه اث ــه ب ــت هم ــرار نیس ــا، ق ــه کرون ــدگان ب ــار ش ــان گرفت از می

ایــن ویــروس، جان شــان را از دســت بدهنــد. از میــان مبتایــان بــه 

ــامران از  ــد بی ــه درص ــا س ــه دو ت ــک ب ــان، نزدی ــروس در جه ــن وی ای

بیــن خواهنــد رفــت.

ایــن روزهــا، بــرای مقابلــه بــا افــکار کرونایــی، گردهامیی هــا 

و هشــتگ های در رســانه های اجتامعــی بــه راه انداختــه شــده 

اســت و بــرای آمــاده کــردن اذهــان عامــه و مقابلــه بــا ایــن ویــروس، 

ــه می شــوند. راهنامیی هــای از ســوی داکــران و روان شناســان ارائ

ــد گان  ــزار کننن ــروان«، از برگ ــی »به ــاوره و روان شناس ــز مش مرک

یکــی از گردهامیی هــا در کابــل بــود.

ــا  ــه را آشــنایی ب ــن برنام ــدگان، هــدف از برگــزاری ای برگــزار کنن

ــوی و  ــیوه های وقای ــم، ش ــیوع آن، عای ــای ش ــروس، روش ه ــن وی ای

ــد. ــراب می دان ــرس و اضط ــت اس ــه، مدیری ــر از هم مهم ت

ــه ی   ــه، در صفح ــن برنام ــدگان ای ــزار کنن ــلمی، از برگ ــد اس حام

نوشــت:  فیس بوکــش 

»افــکار کرونایــی نداشــته باشــید؛ زیــرا هــر جملــه و کلمــه ی 

بــه گفت وگــوی درونــی می پردازیــد، روی ضمیــر  بــا خــود  کــه 

ناخــودآگاه تــان تأثیــر گذاشــته و باعــث می شــود هــامن افــکار 

منفــی، بــه واقعیــت بپیونــدد و بــاالی جســم و ذهــن تــان اثــر منفــی 

بگــذارد. باورهــای انســان، توســط ضمیــر ناخــودآگاه انســان ســاخته 

ــه و  ــواس پنج گان ــق ح ــات را از طری ــر، اطاع ــن ضمی ــود و ای می ش

یــا هــر رشــته ی فکــری دیگــر بــه دســت مــی آورد  و بــا پــردازش آن هــا 

نظــام باورهــای اورا می ســازد. پــس، بــا گفــنت مکــرر جمــات مثبــت 

از اعــامق وجــود، خــود را تلقیــن کنیــد تــا جســم و روان تــان ســامل و 

در برابــر ویــروس و امــراض، مقــاوم مبانــد. در بــدن انســان کارخانــه 

ــودآگاه  ــر ناخ ــط ضمی ــه، توس ــن کارخان ــود دارد و ای ــازی وج داروس

هــر فــرد مدیریــت می شــود. ضمیــر ناخــودآگاه متــام عمل کــرد غیــر 

ــد. ــرل می کن ــت و کن ــان را هدای ــدن انس ــای ب ارادی اعض

پــس، بیاییــد ســیگنال های ورودی ضمیــر ناخــودآگاه خــود را بــا 

ــام  ــا نظ ــرورش داده ت ــت، پ ــامت مثب ــات و کل ــن جم ــرار و تلقی تک

باورهــای مــا تغییرکنــد.

ــر  ــود و فک ــاز می ش ــر او آغ ــز از فک ــه چی ــان، هم ــی انس در زندگ

ــا خــود تکــرار کنیــد  ــه ای را ب مبــداء تحــول افــکار اســت. اگــر جمل

کــه باعــث حالــت آشــفتگی در شــام شــود و چنــد بــار در چنــد زمــان 

ــان، آن  ــر ناخــودآگاه ت ــد، باعــث می شــود ضمی ــاوت تکــرار کنی متف

جملــه را بپذیــرد و در ایــن ضمیــر ثبــت شــود و آن حالــت آشــفتگی 

را در رفتــار شــام، ایجــاد کــرده و جســم تــان آزرده و تضعیــف شــود؛ 

زیــرا ضمیــر ناخــودآگاه قــدرت و قــوه ی تحلیــل و تشــخیص )خــوب 

و بــد( را نــدارد.

کــه  اســت  هــامن  هســتیم،  چــه  آن  هــر  می گویــد:  بــودا 

ــم،  ــاور کنی ــه را ب ــت. هرآنچ ــز اس ــه چی ــن هم ــم، ذه ــیده ای اندیش

می شــویم.« هــامن 

ــندگان در  ــامری از باش ــوی ش ــه ی از س ــال، برنام ــن ح در همی

ــا  ــوان ب ــن برنامــه، شــامری از بان ــل برگــزار شــد کــه در ای شــهر کاب

ــه و  پخــش منــودن ماســک های کــه شــامری آن را خودشــان دوخت

شــامری دیگــری آن را نیــز از بــازار تهیــه منــوده انــد؛ از شــهروندان 

ــد. ــر بگیرن ــوی را در نظ ــای وقای ــتند برنامه ه خواس

ــنت  ــه داش ــه ب ــی، در رابط ــناس بالین ــی، روان ش ــه رضوان روح الل

روحیــه ی بهــر در میــان ایــن همــه شــایعه پراگنی هــا گفــت: »وقتــی 

مــردم درگیــر هم چــون مشــکل فراگیــر در جامعــه اســتند ذهــن 

شــان بیش تــر آمــاده  بــرای پذیــرش شــایعه پراگنی هــا می شــود، 

زمانــی کــه مــردم راه درســت مقابلــه بــا ایــن مــرض را نداننــد، ممکــن 

ــا صحبــت و انتقــال خــر کــه آگاهــی ازصحــت آن نداشــته  اســت ب

ــود.« ــه می ش ــر هم ــا زود دامن گی ــر ی ــند، دی باش

بــرای مدیریــت تــرس و اضطــراب کرونــا، حکومــت مســؤول اســت 

ــا  ــا حت ــا داشــته باشــد، ی ــا مراکــز فرمان دهــی خــر در مــورد کرون ت

بایــد اخبــار مربــوط بــه  کرونــا از ســوی خرنــگاران مشــخص، 

ــود. ــی ش ــد معرف ــردم بای ــرای م ــز ب ــن مراک ــود و ای ــانی ش خررس

شــیوه های  بایــد  کرونــا،  مــورد  در  ارقــام  و  آمــار  برعــاوه ی 

پیش گیــری از  ایــن ویــروس نیــز بــه مــردم آمــوزش داده شــود.

آن چــه بــرای گرفتــار نشــدن بــه ایــن ویــروس، اهمیــت دارد ایــن 

اســت کــه از خــود شــجاعت کاذب بــرای ابــراز محبــت بــه نزدیــکان 

ــه آن هــا  مــان نشــان ندهیــم و عاقــه ی خــود را از طریــق کلــامت ب

برســانیم.

اســتاد رضوانــی، بــرای آمــاده کــردن اذهــان فــردی بــه پذیــرش 

این کــه کرونــا داریــم و مدتــی بایــد در قرنطیــن باشــیم چنیــن 

گفــت: »فــرد بایــد از رضورت قرنطینــه ی خــود و نزدیــکان خــود آگاه 

شــود و ایــن مــدت را بــه معنــای در زنــدان بــودن تعبییــر نکنــد؛ بلکــه 

ــوع  ــد. قرنطیــن شــدن ن ــوان یــک فرصــت اســتفاده کن ــه عن از آن ب

ــت  ــه در حال ــق و ن ــی مطل ــه در تنهای ــا ن ــی اســت؛ ام زندگــی تنهای

ــی.« زندان

 بایــد بــه مــردم بیاموزیــم ســبکی را بــه کار برنــد تــا از ایــن 

ــای  ــب، متاش ــای مناس ــنت تفریح ه ــا داش ــوند. ب ــل نش ــان کس جری

فیلــم، خوانــدن کتــاب و هرنــوع رسگرمــی ای کــه فــرد قرنطیــن شــده 

ــرد. ــذت ب ــدت ل ــن م ــد در ای ــت دارد، می توان دوس

یادداشت روز

باهم کرونا را 
شکست می دهیم

هام همتا

پسران جوان در دام گروه های بچه باز
زهرا سیاس

نویسنده

مروه امینی، 

سخن گوی وزارت 

داخله این ادعا را رد 

می کند و می گوید 

که هیچ اتهامی در 

این مورد به نیروهای 

امنیتی کشور وارد 

نیست. 
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نوکریوال این چیزها را در یک دفرتچه یاد داشت می کند و شامره تلفن هم می گیرد و می گوید رخصت 

استید. می گویم، همین؟ جواب می دهد، بلی. می پرسم، آزمایش و بررسی دیگر الزم نیست، می گوید 

فعال نه. فقط اطالعیه ی که به دیوار زده شده است، بخوانید و بروید. اگر، کدام عالمتی، چیزی ظاهر 

شد، بیایید که بسرت شود. از شفاخانه خارج می شویم و در راه ذهنم به بسیار چیزها درگیر می شود که 

چرا ما حتا با ویروس کشنده و خطرناکی مثل »کرونا« هم ریش خندی می کنیم؛ چون چیزی که دیدم 

فراتر از ریش خندی بود. خدا خودش به ما رحم کند.

4

ــوم  ــا هج ــتین بار، ب ــرای نخس ــس از 2016 ب ــان، پ یون

بی ســابقه ی پناه جویــان در مرزهایــش رو بــه رو اســت.

مهاجــران افغانســتانی، پــس از آن در کناره هــای مــرزی 

ــال  ــروری س ــه، در 29 ف ــه ترکی ــت ک ــش یاف ــان افزای یون

ــی کــه می خواســتند از  ــه روی آن های ــش را ب روان، مرزهای

ترکیــه خــود را بــه اتحادیــه ی اروپــا برســانند بــاز شــد.

از رشوع بــاز شــدن مرزهــای غربــی ترکیــه بــه روی 

شــهرهای  از  افغانســتانی  مهاجــر  هــزاران   مهاجــران؛ 

گوناگــون ترکیــه خــود را بــه مــرز یونــان رســانده انــد؛ 

شــامر زیــاد ایــن مهاجــران در شــهر )ادرنــه( کــه بــا یونــان 

هم مــرز اســت، گــرد آمــده انــد.

مرزهــای  ترکیــه  کــه  ایــن  از  پــس  حــال،  ایــن  بــا 

ــا  ــز ب ــان نی ــرد؛ یون ــاز ک ــران ب ــه روی مهاج ــی اش را ب غرب

افزایــش پاســبانان مــرزی  در تــاش آن اســت کــه از ورود 

مهاجــران بــه ایــن کشــور پیش گیــری کنــد.

محمدرضــا باهــر، معــاون ســخن گوی، وزارت مهاجــران 

و بازگشــت کنندگان، شــنبه )24 حــوت(، بــه روزنامــه ی 

ــه  ــاز شــدن مرزهــای ترکی ــل گفــت: »از رشوع ب ــح کاب صب

ــه  ــه ب ــود را از ترکی ــر خ ــزار مهاج ــا، 135 ه ــه روی اروپ ب

ــن مهاجــران از افغانســتان  ــد؛ بیشــر ای ــان رســانده ان یون

ــتند.« اس

وضعیــت مهاجــران در رسارس جهــان، همــواره زیــر اثــر 

و  شــده  تعریــف  مهاجر پذیــر  کشــورهای  سیاســت های 

حتــا مهم تریــن دلیــل شــکل گیری مهاجــرت در ســطح 

جهانــی آن، از همیــن ریشــه آب می خــورد.

ــتانی  ــر افغانس ــزاران مهاج ــاال، ه ــا ح ــروری ت از 29 ف

مــرز  کناره هــای  در  و  ترکیــه  در  افغانســتانی،  غیــر  و 

ــان( و  ــت های )اردوغ ــی از سیاس ــج ناش ــر رن ــان، درگی یون

ــت. ــا اس ــه ی اروپ ادتحادی

آقــای باهــر، می گویــد کــه یونــان در حــال حــارض 

پاســبانان مــرزی  اش را افزایــش داده و منی گــذارد کــه 

ــاب  ــا پرت ــران ب ــا مهاج ــوند؛ ام ــان ش ــل یون ــران داخ مهاج

ــان  ــه وارد یون ــد ک ــاش می کنن ــایل، ت ــر وس ــنگ و دیگ س

ــوند. ش

اخیــر  روزهــای  در  کــه  می گویــد  ادامــه  در  باهــر، 

ــرای  ــه و ب ــبوس رفت ــره ی لیس ــه جزی ــان، ب ــم یون صدراعظ

یونــان  بــه  آمــدن  تــاش  »در  اســت:  گفتــه  مهاجــران 

می شــوید.« بازگردانــده  چــون  نباشــید؛ 

بــا ایــن همــه، مهاجرانــی کــه در شــهرهای مــرزی 

ترکیــه چشــم به راه بازشــدن مرزهــای یونــان و یــا راه یافــنت 

بــه یونــان اســتند، در وضعیــت بــدی بــه رس می برنــد؛ ایــن 

ــوی  ــی از س ــت کمک ــدون دریاف ــب  و روز را ب ــران ش مهاج

بــاز  یــا ســازمان جهانی مهاجــرت، در فضــای  و  ترکیــه 

می گذراننــد.

ــتانی ای  ــران افغانس ــه مهاج ــد ک ــر، می گوی ــای باه  آق

کــه از رشوع بازشــدن مرزهــای ترکیــه بــه ســوی اروپــا، 

ــبوس،  ــره ی لیس ــد، در جزی ــانده ان ــان رس ــه یون ــود را ب خ

در  آن هــا  انــد؛  شــده  جــا  جا بــه  خیــوس  و  ســاموس 

ــه آن هــا اجــازه ی  ــان، ب ــد؛ یون رشایــط بــدی بــه رس می برن

ــه  ــد و ن ــران را منی ده ــای مهاج ــه ارودوگاه ه ــدن ب وارد ش

هــم اردوگاه دیگــری بــرای آن هــا ســاخته انــد؛ آن هــا شــب 

را در فضــای بــاز می خوابنــد.

وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان، مدعــی اســت 

کــه در هــم کاری بــا ســفارت افغانســتان در یونــان، در 

از  شــامر  آن  ابتدایــی  نیازهــای  کــه  اســت  آن  تــاش 

ــان، در  ــرز یون مهاجــران افغانســتانی را کــه در نزدیکــی م

ــد. ــم کن ــتند، فراه ــان اس ــه یون ــنت ب ــار رف انتظ

بــا ایــن همــه، دولــت یونــان اخیــرا 510 مهاجــری 

ــده  ــبوس ش ــره ی لیس ــارچ وارد جزی ــخ 4 م ــه تاری ــه ب را ک

بودنــد، درون کشــتی نظامــی ای زندانــی کــرده؛ بــه آن هــا 

اجــازه ی پایین شــدن بــه جزیــره را نــداده و همین گونــه 

حــق درخواســت پناهندگــی را نیــز از آن هــا گرفتــه اســت، 

ــد  ــز حضــور دارن ــان، مهاجــران افغانســتانی نی ــن می در ای

کــه وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان، از شــامر دقیــق 

ــان،  ــت آن ــتی و وضعی ــن کش ــتانی در ای ــران افغانس مهاج

ــدارد. ــی ن آگاه

از ســوی دیگــر، در روزهــای اخیــر، نیــروی ویــژه ی 

ــرس و  ــور ق ــا، از کش ــه اروپ ــای اتحادی ــی از مرزه نگهبان

ــان را  ــان شــده و پاســبانی از مرزهــای یون اتریــش وارد یون

بیشــر کــرده انــد تــا مانــع ورود مهاجــران بــه ایــن کشــور 

شــوند، درنتیجــه اتحادیــه ی اروپــا نیــز از هجــوم مهاجــران 

ــد. ــان مبان در ام

مهاجــران  ناچــاری  از  ترکیــه  دیگــر،  ســوی  از 

افغانســتانی اســتفاده کــرده و آن هــا را بــه ســوی مــرز 

یونــان می فرســتد؛ امــا دولــت یونــان ایــن مهاجــران را 

می فرســتد. ترکیــه  خــاک  بــه  اذیــت  و  آزار  از  پــس 

ترکیــه،  بــا  یونــان  مــرزی  شــهرهای  از  بخشــی  در 

شــامری از افــراد محــل نیــز، بــرای پیش گیــری از ورود 

مهاجــران بــه ایــن کشــور، بــا پولیــس یونــان هــم کار شــده 

مــرز گشــت  اطــراف  بــه گونــه ی داوطلــب، شــب ها  و 

می زننــد و هــر مهاجــری کــه بــه چشم شــان بخــورد را 

می دهنــد. پولیــس  تحویــل  و  کــرده  دســت گیر 

ــی  افغانســتان در حــال حــارض، 16هــزار مهاجــر قانون

در یونــان دارد کــه بــه دولــت یونــان و کمیســاریای عالــی 

ــی  ــت پناهندگ ــد، درخواس ــازمان ملل متح ــدگان س پناهن

ــد. داده ان

فرزندان زمین

به بازی گرفتن مهاجران 
افغانستانی از سوی ترکیه و یونان

احمد ولی روزبه

نویسنده

این که ویروس کرونا با جنگ بیولوژیک 

یا بیوتروریسم ارتباط دارد یا نه، یک بحث 

کاما تخصصی است؛ اما این ویروس در 

برخی کشورها واقعا همه گیر و به مراحل 

خطرناک رسیده است، به خصوص در دو 

کشور هم سایه ی ما، ایران و چین که تأثیر 

آن بر زندگی مردم افغانستان نیز کم نبوده 

است؛ چون هرچه که می گذرد، نگرانی ها 

از شیوع گسرده ی این بیامری در کشور 

روز به روز بیشر و بیشر می شود.

از  فامیل  جوانان  از  یکی  است،  قرار 

افغانستان  به  ایران  زده ی  کرونا  کشور 

او  سامتی  وضعیت  نگران  من  و  برگردد 

حین  و  است  ایران  در  که  زمانی  هستم. 

سفر تا رسیدن به مرز افغانستان مدام با 

او در متاس هستم که عائم کرونا دارد یا 

ندارد؟ او نیز همیشه می گوید، هیچ گونه 

عائم بیامری ندارد. روز جمعه او به کابل 

می شود،  نزدیک تر  چه  هر  و  می رسد 

با  و  بیشر شده  و  بیشر  نیز  من  نگرانی 

خودم می گویم وقتی قرار است، افغان ها 

و روزی حدود ده هزار  به صورت سیل آسا 

نفر از مرز وارد کشور شوند، مگر می توان 

کرد؟ کنرل  و  بررسی  را  آن ها  همه ی 

صبح روز جمعه زنگ می زند که نزدیک 

هرچیزی،  از  پیش  می گویم  است،  کابل 

تا  برویم  شفاخانه  به  باید  احتیاط  برای 

نباشید،  مریض  که  شوید  بررسی  کاما 

به  برسد،  که  آن  از  پیش  می کند.  قبول 

دواخانه می روم، ماسک، مواد ضد عفونی 

و  دست کش  دست،  شوینده ی  و  کننده 

تدابیر الزم را می گیرم که او را به شفاخانه 

سخن گوی  با  دوستان  کمک  با  برم. 

»مایار« متاس  آقای  وزارت صحت  محرم 

و  بگیرم  را  شفاخانه  آدرس  تا  می گیرم 

را  جاپان  افغان-  شفاخانه ی  آدرس  او 

رسک  در  »کیور«  شفاخانه ی  نزدیک  در 

داراالمان می دهد. در اطراف شفاخانه ی 

کیور، چشمم به تابلویی به نام شفاخانه ی 

موتر  از  ناچار  منی خورد،  جاپان  افغان- 

چون  بپرسم؛  آدرس  تا  می شوم  پیاده 

همه  پوشیده ام،  دستکش  و  زده  ماسک 

وقتی مرا می بینند، دور می شوند. به یکی 

نزدیک می شوم، او ضمن آن که قصد دارد 

نرس،  جان  »الال  می گویم:  کند،  فرار 

بدون  او  دارم.«  کار  آدرس  یک  فقط  من 

کرونا  »شفاخانه ی  می دهد:  جواب  وقفه 

می پرسد،  بلی.  می گویم  داری؟«  کار  ره 

این  نه،  می گویم  گرفته،  کرونا  را  خودت 

جوان از ایران آمده و مریض هم نیست، از 

من کرده سامل تر به نظر می رسد، محض 

کنم.  معاینه  را  او  می خواهم  احتیاط 

می گوید:»اینی تو بگو نی، بیخی ما را زار 

وله.«  کدی  ترق 

و  می گیرم  را  آدرس  حال،  هر  به 

شفاخانه ی افغان- جاپان را در پشت رس 

شفاخانه ی کیور پیدا می کنم. روز جمعه 

و همه جا ساکت است، به قولی، پرنده پر 

نزدیک  و  موانع عبور می کنم  از  منی زند، 

که  نگهبان  می شوم.  ورودی  دروازه ی 

به تن دارد، نزدیک  پلنگی  لباس نظامی 

دهم  توضیح  او  به  که  آن  برای  می شود، 

برایش می گویم که  و  پیاده شده  موتر  از 

این جوان از ایران آمده است، می خواهم 

کرونا  که  کنم  معاینه  را  او  و  بروم  داخل 

نداشته باشد. نگهبان در اول روز تعطیل، 

ندراد،  زدن  گپ  حوصله ی  و  حال  انگار 

سویم  به  قیچی  اندر  چپ  نگاهی  یک 

چی  گفتیم  ما  »بیدر  می گوید:  و  کرده 

مرونا  کرونا  از  که  مسلامن  داری،  کار 

می گویم  خدا«  به  ما  توکل  منی ترسه، 

این که درست؛ اما می توانم داخل بروم؟ 

می گوید، باش اول یک بار موتر را ببینم، 

لحظه  چند  تا  که  او  بفرمایید.  می گویم 

مرونا  کرونا،  از  مسلامن  می گفت  پیش، 

منی ترسد، حاال با وجودی که شیشه های 

برگشته  ایران  از  جوان  و  است  باال  موتر 

است،  نشسته  آن جا  خنده رو  و  سامل 

از  ندارد،  را  موتر  به  شدن  نزدیک  جرأت 

دور و ترسیده ترسیده، یک نگاه می کند و 

داخل. بروید  می گوید، 

به  را  داستان  نیز  شفاخانه  داخل 

یک  او  می کنم،  ترشیح  دومی  نگهبان 

جای دور و گوشه را نشان داده و می گوید: 

صدا  نوکریواله  تا  بشینید  اونوجه  »بیدر 

بعد دو جوان کم سن  کنم.« چند لحظه 

یا  و  پزشکی  دانشجوی  شاید  که  سال  و 

می شوند.  نزدیک  استند،  شده  فارغ  تازه 

چپن سفید پوشیده؛ اما دکمه هایش را تا 

و باال بسته است، چهره اش داد می زند که 

است. خسته  و  بی میل  بسیار 

است،  کسی  چه  مریض  می پرسد، 

این  فقط  نیست،  مریض  کسی  می گویم 

محض  می خواهم  و  آمده  ایران  از  جوان 

گناه  که  کنید  اش  چک  شام  احتیاط، 

می گوید:  نیفتد.  ما  گردن  به  جامعه 

که  کدی  کار  خوب  یک  چه  وله،  »آفرین 

آوردیش.« می گویم، بلی همین که رسید، 

در  شود.  بررسی  و  چک  تا  این جا  آوردم 

دمل می گویم، حاال حتام دو سه ساعتی 

صحی  بررسی  روند  تا  باشیم  این جا  باید 

کانری  وارد  نوکریوال  شود.  متام  جوان 

که سمت راست دروازه ی ورودی شفاخانه 

ایران  از  است وارد می شود و می گوید: » 

شو.« ایستاد  دور  و  بیا  آمدگی 

دروازه  بیرون  رسیده  تازه  مسافر 

می پرسد:  داخل  از  او  و  می ایستد 

و...  تَو، رس درد، رسفه، جان درد  »بیدر، 

که  می دهد  پاسخ  هم  مسافر  نداری؟« 

روزهای  در  می پرسد،  نوکریوال  ندارد. 

گذشته هم عائم رسماخوردگی، تب و لرز 

نوکریوال  است.  منفی  پاسخ  نداشتی؟ 

شدید؟  چک  مرز  رس  می دهد،  ادامه 

شدیم.  چک  بار  دو  بلی  می گوید، 

نوکریوال این چیزها را در یک دفرچه 

هم  تلفن  شامره  و  می کند  داشت  یاد 

استید.  رخصت  می گوید  و  می گیرد 

بلی.  می دهد،  جواب  همین؟  می گویم، 

الزم  دیگر  بررسی  و  آزمایش  می پرسم، 

نیست، می گوید فعا نه. فقط اطاعیه ی 

و  بخوانید  است،  شده  زده  دیوار  به  که 

ظاهر  چیزی  عامتی،  کدام  اگر،  بروید. 

شفاخانه  از  شود.  بسر  که  بیایید  شد، 

بسیار  به  ذهنم  راه  در  و  می شویم  خارج 

با  حتا  ما  چرا  که  می شود  درگیر  چیزها 

»کرونا«  مثل  و خطرناکی  ویروس کشنده 

چیزی  چون  می کنیم؛  ریش خندی  هم 

خدا  بود.  ریش خندی  از  فراتر  دیدم  که 

کند. رحم  ما  به  خودش 

ریش خندی با ویروس کرونا
نعمت رحیمی

صبح روز جمعه زنگ 

می زند که نزدیک کابل 

است، می گویم پیش از 

هرچیزی، برای احتیاط 

باید به شفاخانه برویم 

تا کامال بررسی شوید 

که مریض نباشید، قبول 

می کند. پیش از آن 

که برسد، به دواخانه 

می روم، ماسک، مواد ضد 

عفونی کننده و شوینده ی 

دست، دست کش و 

تدابیر الزم را می گیرم 

که او را به شفاخانه 

بربم. با کمک دوستان با 

سخن گوی محرتم وزارت 

صحت آقای »مایار« 

متاس می گیرم تا آدرس 

شفاخانه را بگیرم و او 

آدرس شفاخانه ی افغان- 

جاپان را در نزدیک 

شفاخانه ی »کیور« در 

رسک داراالمان می دهد. 

شهرنوشت
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صبح کابل: چگونه آزاد شدید؟

زمــان احمــدی: بــه محکمــه بــرای خواســنت توضیــح 

جهــت تکمیــل پروســه ی تحقیــق و بــه نســبت نبــود کدام 

مــاده در قانــون اساســی کشــور، لــوی ثارنوالــی، رصفــن 

بــه عنــوان بــاب تعذیــر، مدتــی را برایــم در نظــر گرفتنــد 

ــه محکمــه خواســته شــدم، جــز از بازجویــی  کــه بارهــا ب

ــدارم. محکمــه ی اســتیناف در  ــز دیگــری اطــاع ن از چی

طــول 9 مــاه، مــرا به حضــور نخواســتند، در قبــال عملکرد 

ــه  ــه محکم ــرش، علی ــاد حقوق ب ــتیناف، نه ــه ی اس محکم

اعــراض کــرده کــه ایــن اعــراض، مــورد تأیید قــرار گرفت 

و ایــن گونــه بــود کــه محکمــه ی ابتدایــی، مــدت هشــت 

ســال قیــد را برایــم کافــی دانســت و آزاد شــدم. 

ــه هشــت  ــک ب ــس از نزدی ــل: حــال کــه پ صبــح کاب

ــم  ــم محاک ــدر از حک ــدید، چق ــدان، آزاد ش ــال از زن س

ــد؟ ــت داری رضای

ــاد  ــکوه، زی ــه و ش ــای گل ــا ج ــدی: قطع ــان احم زم

ــو  ــا را بازگ ــه ی آن ه ــه هم ــم ک ــا الزم منی دان ــت؛ ام اس

ــا پیــش  منایــم. آنچــه گفتــه می  توانــم ایــن اســت کــه ت

از رســانه ای شــدن ایــن موضــوع، هرچنــد تــا یــک جایــی 

اثــر پذیرفتــه بــود؛ ولــی شــوربختانه، اقــدام بســیار 

جــدی نشــد. پــس از رســانه ای شــدن موضــوع، اقــدام 

ــت  ــورت پذیرف ــن ص ــیه ی م ــرای دوس ــاص ب ــدی و خ ج

کــه فکــر می کنــم غیرعادالنــه اســت، بــه دلیلــی کــه تــا 

ــت.  ــده اس ــات نش ــخص و اثب ــم مش ــوز جرم هن

صبــح کابــل: چــرا محکمــه ی ابتدایــی شــام را ترئــه 

نکــرد؟

زمــان احمــدی: بلــی؛ تقاضایــم از محکمــه ایــن بــود 

کــه مــرا برائــت داده و رفــع اتهــام کــرده و رهایــم کننــد 

کــه بدبختانــه ایــن کار را نکردنــد. 

ــم  ــای محاک ــدر در فیصله ه ــام چق ــل: ش ــح کاب صب

ــتید؟ ــور داش حض

زمــان احمــدی: فیصلــه ی که در اواخر ســال 91 شــد، 

ــه ی  ــه در محکم ــی ک ــه ی قضای ــود. دو جلس ــم ب در غیاب

ابتداییــه و محکمــه ی اول بــود، حضــور داشــتم. 

ــه ی کــه  ــی شــدید، مقال ــه زندان ــل: چگون صبــح کاب

ــا  ــید، آی ــدان باش ــال در زن ــت س ــام هش ــد ش ــبب ش س

ایــن مقالــه را خــود تــان بــرای چــاپ بــرده بودیــد و 

ــد؟ ــت کردن ــام را بازداش ــه ش چگون

برایــم  »موعــود«،  از هفته نامــه ی  زمــان احمــدی: 

متــاس گرفتنــد کــه دست نوشــته های خــود را بــرم. 

وقتــی کــه بــه هفته نامــه ی موعــود رفتــم، در دفــر ایــن 

هفته نامــه، بازداشــت شــدم. 

بــه  مقالــه  بــردن  از  پیــش  آیــا  کابــل:  صبــح 

هفته نامــه ی موعــود، در بــاره ی مقالــه ی تــان بــا فــردی 

بودیــد؟ کــرده  صحبــت 

ــه ی  ــک مقال ــن ی ــه ی م ــه مقال ــدی: البت ــان احم زم

بســیار عــادی بــود، رصف در مــورد تخریــب پیکــره ی 

»بــودا« نوشــته بــودم، کــدام چیــزی خاصــی نبــود. 

انتقادهــای کــه مــن از گروه هــای رادیــکال کــرده بــودم. 

نظــر اکرثیــت جامعــه ی افغانســتان اســت. دفــاع از 

ــؤولیت های  ــور، از مس ــک کش ــخ ی ــی و تاری ــار تاریخ آث

حکومــت اســت. امــروز بــرای همــه معلــوم اســت کــه نــه 

ــم  ــورم قل ــاع از کش ــرای دف ــه ب ــودم؛ بلک ــرم نب ــا مج تنه

ــتم.  برداش

صبــح کابــل: شــام بــه صــورت قطعــی آزاد نشــدید، 

تنهــا محکمــه ی ابتدایــی حکــم بــر آزادی شــام داده 

ــرد؟ ــد ک ــه خواهی ــس چ ــن پ ــت، از ای اس

بســیار  دارد.  جریــان  تحقیقــات  احمــدی:  زمــان 

ــه شــام  ــن مــورد ب ــم در ای ــود کــه موکل خــوب خواهــد ب

جزئیــات بدهــد.

ــردی از  ــوان ف ــه عن ــد ب ــر می کنی ــل: فک ــح کاب صب

ــه  ــان و اندیش ــق آزادی بی ــه ح ــتان ک ــه ی افغانس جامع

ــت؟ ــده اس ــف ش ــان تل ــق ت ــد، ح داری

ــون، نظــر  ــه قان ــا نظــر ب ــی، دقیق زمــان احمــدی: بل

بــه کســی کــه مــورد ســوء ظــن قــرار گرفتــه، صددرصــد 

تلــف شــده اســت. بایــد نظــر بــه قانــون، ابتــدا مورد ســوء 

ظــن قــرار بگیــرد، ســپس محکمــه در ایــن مــورد حکــم 

ــود.   ــناخته می ش ــم ش ــرد مته ــد و ف می کن

ــد،  صبــح کابــل: زمانــی کــه شــام را بازداشــت کردن

ــس  ــؤولین پولی ــورد مس ــی، برخ ــدان پل چرخ ــپس زن س

بــا شــام چگونــه بــود؟

زمــان احمــدی: چنانچــه آگاه هســتید، پــس از ایــن 

کــه از ســوی پولیــس بازداشــت شــدم، مســؤولین محــرم 

ادارات و محبوســین، بــدون ایــن کــه از حقیقــت موضوع 

آگاهــی یافتــه باشــند و ایــن کــه آیــا اتهــام وارده حقیقــت 

ــن  ــد. م ــم کردن ــه دعوت ــدن کلم ــه خوان ــر؟ ب دارد یاخی

ــدم، در  ــار؛ بلکــه بارهــا کلمــه خوان ــک ب ــه تنهــا کــه ی ن

غیــر آن صــورت، رسنوشــت مــن هــم رسنوشــت فرخنــده 

می شــد.

ــره ی  ــن خاط ــدی، تلخ تری ــای احم ــل: آق ــح کاب صب

ــود؟ ــدان چــه ب ــان را در زن ت

زمــان احمــدی: هرچنــد خاطــرات زیــادی از زنــدان 

دارم و مشــکات فراوانــی متحمــل شــدم؛ در بــاک دوم 

از ســویی شــخصی بــه نــام »احمــد شــاه«، کــه یکــی از 

ــم و  ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل ــود، م ــان ب ــان طالب فرمانده

لت وکــوب شــدم. تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه می گفــت تــو 

مســیحی هســتی.  

صبــح کابــل: از کارکردهــای نهادهــای حقوق بــرشی 

چقــدر راضــی هســتید و پــس از ایــن، خواســت تــان چــه 

است؟

زمــان احمــدی: خواســت اومل از محکمــه اســت. مــا 

ــم.  ــت می خواهی ــه عدال ــه ی دو و س از محکم

صبــح کابــل: مقالــه ی شــام کــه قــرار بــود در هفتــه ی 

نامــه ی موعــود چــاپ شــود؛ آیــا نــزد تــان اســت و 

می خواهیــد نــرش شــود؟

زمــان احمــدی: خیــر، فعلــن نــزدم نیســت؛ بلــی اگــر 

ــرار  ــدا شــود می خواهــم کــه در دســرس رســانه ها ق پی

ــن و  ــزی خــاف دی ــد کــه مــن چی ــا همــه بدانن ــرد ت گی

مقدســات ننوشــته بــودم.

صبــح کابــل: نــگاه مــردم حــاال بــه شــام چگونــه 

ــد؟ ــا ب ــوب ی ــت؟ خ اس

زمــان احمــدی: پــس از رســانه ای شــدن پرونــده  ام، 

ــه گذشــته، بهــر شــده اســت.  واکنــش مــردم نســبت ب

ــه  ــرم ب ــک مج ــم ی ــه چش ــردم ب ــت م ــن اس ــاال ممک ح

ــد.  ــم نبینن طرف

تــان  آزادی  در  را  رســانه ها  نقــش  کابــل:  صبــح 

می دانیــد؟ موثــر  چقــدر 

بســیار  فضــای  زنــدان  هرچنــد  احمــدی:  زمــان 

دشــواری دارد و مــن نیــز در مدتــی کــه در زنــدان بــودم، 

تلخی هــای فــراوان را تحمــل کــردم؛ امــا حــاال کــه مــوج 

ــباب  ــان، اس ــد در جه ــان های عزت من ــی انس دادخواه

رهایــی ام فراهــم شــده اســت، می توانــم بگویــم کــه بــه 

ــادی  ــدی زی ــا ح ــدنم، ت ــی ش ــی از زندان ــای ناش درده

التهــام بخشــیده اســت. بــه صــورت کلــی می توانــم 

ــد، آینــده ی جامعــه  ــم کــه وجــود رســانه ها می توان بگوی

ــد.  ــردم را بیمــه کن و م

صبــح کابــل: جملــه یــا کلمــه ی کــه در مقالــه ی شــام 

ســبب زندانــی شــدن تــان شــد، چــه بود؟

زمــان احمــدی: اصلــن در مقالــه  چنیــن چیــزی 

ــه  ــن در مقال ــد، م ــده باش ــن ش ــبب توهی ــه س ــود ک نب

ــی  ــه گروه هــای رادیکال ــا برخــی انتقادهــا نســبت ب تنه

ــت.  ــه اس ــت جامع ــر اکرثی ــن نظ ــتم و ای داش

صبــح کابــل: اوضــاع خودتــان در ایــن مــدت قریــب 

بــه هشــت ســال و خانــواده ی تــان چگونــه بــود؟

ــم  ــم و فرزندان ــودم، خان ــزون برخ ــان احمــدی: اف زم

ــان  ــدند. در جری ــراوان ش ــختی های ف ــل س ــز متحم نی

خانــواده ام  دیــدن  بــه  قــادر  دوبــار  ســال،  هشــت 

ــه علــت  ــه اتفــاق افتــاد. ب ــار ســوم هــم در خان شــدم، ب

مرتــب  منی توانســتیم  فامیلــم،  بــودن  بی بضاعــت 

ببینیــم. را  هم دیگــر 

صبــح کابــل: فعلــن بــا چــه مشــکات دســت و پنجــه 

ــد؟ ــرم می کنی ن

مثــل  اســت،  زیــاد  مشــکات  احمــدی:  زمــان 

قرضــداری، هزینه هــای زندگــی و مشــکاتی کــه در 

ایــن مــدت مــن و خانــواده ام داشــتیم.

مشــکالت  دلیــل  بــه  احمــدی،  زمــان  نــوت: 

دو  و  کــرده  ســپری  زنــدان  در  کــه  روحــی ای 

ــه  ــت ب ــش رو دارد، نتوانس ــز پی ــر نی ــه ی دیگ محکم

پاســخ  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  ســؤال های  متــام 

ــا  ــاط ب ــز برخــی ســوال ها در ارتب ــه  نی دهــد. در ادام

ــی«،  ــدد حکیم ــدی، از »علی م ــای احم ــده ی آق پرون

وکیــل مدافــع او پرســیده شــده اســت. 

مــورد  در  کابــل: جنــاب حکیمــی، کمــی  صبــح 

بگوییــد. احمــدی  آقــای  پرونــده ی 

حکیمــی: هرچنــد در ابتــدا پرونــده ی آقــای احمــدی 

را شــخصی دیگــر پیــش می بــرد؛ امــا آنچــه کــه در 

پرونــده ی ایشــان آمــده، فیصلــه ی محکمــه ذکــره شــده 

اســت. زمــان احمــدی را از حــوزه ی ســیزدهم شــهر 

کابــل بازداشــت کردنــد. بعــد پرونــده  کــه  از ســوی 

ــل  ــدام دلی ــرد، ک ــرار می گی ــق ق ــورد تحقی ــی م ثارنوال

ــرده  ــدا ک ــدی پی ــای احم ــورد آق ــی در م ــناد خاص و اس

منی توانــد، فقــط کاپــی مقالــه ی کــه چاپــی بــوده و 

براســاس همیــن مقالــه، صــورت دعــوا ترتیــب می شــود 

و در غیــاب ایشــان فیصلــه می شــود.

صبح کابل: بعد چه شد؟

حکیمــی: بعــد از آن پرونــده  را بــه حــوزه ی ســوم 

شــهر کابــل ارســال می کننــد. حــوزه ی ســوم هــم بــدون 

ــن  ــع تعیی ــل مداف ــدی وکی ــان احم ــرای زم ــه ب ــن ک ای

ــا  ــتند و حت ــه داش ــنادی ک ــامن اس ــاس ه ــود، براس ش

ــم  ــک مته ــوان ی ــه عن ــا، رصف ب ــی اتهام ه ــدون بررس ب

بــا ایشــان برخــورد شــده و حکمــی کــه براســاس مــاده ی 

ــدان  ــرای شــان 20 ســال زن ــون جــزا اســت، ب 103 قان

حکــم کــرده اســت. بعــد از چهــار مــاه حکــم ثارنوالــی، 

و  اســناد  ابــاغ می شــود. کل دوســیه،  بــرای شــان 

ــت.  ــوده اس ــدر ب ــن ق ــل همی دالی

ــای  ــع آق ــل مداف ــوان وکی ــه عن ــل: شــام ب صبــح کاب

ــد؟ ــده داری ــن پرون ــای از ای ــه انتقاده ــدی، چ احم

حکیمــی: خــوب، محکمــه بایــد بیشــر در ایــن مــورد 

تحقیــق می کــرد، مقالــه در کجــا نــرش شــده، آیــا جنبه ی 

ــا تحقیــق اعتبــار  ــا خیــر؟ آی ــه خــود گرفتــه و ی عملــی ب

دارد و یاخیــر؟ بــه ایــن مســأیل هیــچ  گونــه توجهــی 

صــورت نگرفتــه اســت. بعــد از همــه ی ایــن مســأیل قــرار 

ــی ســره محکمه، اعــراض  ــا در شــورای عال شــد کــه م

ــود، براســاس اســنادی  ــن ب ــا هــم ای ــم. اعــراض م کنی

کــه محکمــه حکــم کــرده اســت. ایــن حکــم اعتبــار 

نــدارد. بنابرایــن، براســاس اســناد و دالیــل کــه مــا ارائــه 

کردیــم. در شــورای عالــی ســره محکمه ایــن فیصلــه 

نقــد و لغــو شــد. بعــد بــه محکمــه ابتدایــی حــوزه ی اول 

ــز  ــه نی ــن محکم ــف، ای ــا تأس ــا ب ــد؛ ام ــع ش ــاره راج دوب

براســاس هــامن اســناد و شــواهد، حکــم کــرد؛ ولــی بــا 

یــک تفــاوت کــه تنهــا همیــن ســال را حکــم کــرد، یعنــی 

همیــن ســال و چنــد ماهــی کــه قیــد ســپری شــده بــود 

را بــه حــال مــوکل مــا کافــی دانســتند. 

ــال  ــه ح ــدان را ب ــال زن ــت س ــر هف ــل: اگ ــح کاب صب

ــت؟ ــت نگرف ــرا برائ ــود، چ ــته ب ــی دانس ــان کاف ش

حکیمــی: خــوب، محکمــه ی ابتدایــی دالیــل در 

ایــن مــورد پیــش خودشــان داشــتند. مــا خــوب برائــت 

مــوکل خــود را خواســته بودیــم. آنچــه کــه تحقیقــات از 

ســوی شــورای عالــی ســره محکمه صــورت گرفتــه بــود، 

متــام تحقیقــات و فیصله هــای کــه پیــش از ایــن صــورت 

گرفتــه بــود، را لغــو کردنــد؛ امــا متأســفانه فیصلــه ی 

ــد و  ــت می کن ــال کفای ــت س ــه هف ــود ک ــن ب ــان همی ش

بایــد آزاد شــود. ایــن کــه چــرا برائــت داده نشــد، کمــی 

رسی اســت و فعلــن جزئیــات داده منی توانیــم؛ امــا 

موکلــم حــق اعــراض شــان حفــظ اســت. وکیــل مدافــع 

ــت آزاد شــد. ــدون ضامن ب

صبــح کابــل: حکیمــی صاحــب، در مدتــی کــه شــام 

ــه  ــا ب ــد، آی ــال می کردی ــدی را دنب ــان احم ــه ی زم قضی

مــوارد مشــکوک کــه کــدام فــردی در عقــب ایــن قضیــه 

بــوده باشــد، برخوردیــد؟

گونــه  ایــن  مــورد  در  تحقیــق  خــوب  حکیمــی: 

ــدای  ــا در ابت ــود. م ــم نب ــا مه ــرای م ــاد ب ــأیل زی مس

ایــن ماجــرا نبودیــم و از ســویی هم، دانســنت ایــن 

ــا  ــود. تنهــا مترکــز م ــد هــم نب ــا مفی ــرای م موضــوع ب

ــراض  ــود. اع ــه ب ــه ی محکم ــر دادن فیصل روی تغیی

زمــان  بــود.  محکمــه  فیصلــه ی  مــورد  در  هــم  مــا 

احمــدی نیــز در مــورد ایــن مســأیل بــه مــا معلومــات 

ــت.  ــداده اس ن

صبــح کابــل: دو محکمــه ی دیگــر هــم پیــش رو 

داریــد، اقدامــات بعــدی شــام چــه خواهــد بــود؟

ــا  ــرای م ــان احمــدی ب ــای زم ــوز آق ــا هن حکیمــی: ت

ــر؟ اگــر  ــا خی ــد ی ــا اعــراض می کن اعــام نکــرده کــه آی

ــل  ــه دالی ــا چ ــه م ــود ک ــده ش ــاز دی ــود، ب ــراض ش اع

قــوی تــر را بــرای رفــع اتهــام او پیــدا کــرده می توانیــم. 

ــدی را  ــای احم ــت آق ــه برائ ــت ک ــن اس ــا ای ــش م کوش

ــم. ــت بیاوری بدس

صبــح کابــل: بــه عنــوان یــک وکیــل، آیــا مــوکل تــان 

جرمــی را مرتکــب شــده بــود؟

ایــن  نظــرم  مــوکل،  یــک  عنــوان  بــه  حکیمــی: 

ــون  ــان دارد و در قان ــق آزادی بی ــرد ح ــر ف ــه ه ــت ک اس

اساســی نیــز ایــن حــق بــه عنــوان یــک اصــل ذکــر شــده 

ــه چــاپ  ــه ی آقــای احمــدی ب اســت. اوال ایــن کــه مقال

نرســیده. نســبت بــه مــاده ی 8 قانــون مطبوعــات، زمانی 

ــه  ــرد ک ــود می گی ــه خ ــی ب ــه ی حقوق ــته جنب ــک نوش ی

ــه خــود  ــی ب ــه ی عمل چــاپ شــده باشــد، آن زمــان جنب

می گیــرد. بــر فــرض هــم اگــر ایــن نوشــته مشــکلی 

ــک  ــا ی ــود، تنه ــرون داده نش ــه بی ــی ک ــا زمان ــته، ت داش

عمــل ذهنــی بــوده و بــه جایــی ارائــه نشــده اســت. 

بــه  نیســت.  جــرم  عملــی  همچــون  جــزا  قانــون  در 

نظــرم هیــچ عمــل آقــای احمــدی جــرم نبــوده، نیســت 

مــورد فیصلــه ی کــه صــورت گرفتــه،  و می توانــد در 

ــد.  ــراض کن اع

5 مهم ترین خواستم گرفتن برائت و رفع اتهام است
در طول هشت سال زندان، دوبار خانواده ام را دیدم 

از متجید تا نقد و اصالح

زمان احمدی
نویسنده

عبدالرازق اختیاربیگ

گفت وگو کننده

نوشنت  دلیل  به  خورشیدی،   13۹1 میزان  ماه  در  او،  است.  نویسنده  احمدی،  زمان  اشاره: 

مقاله ی در مورد عوامل تخریب بودای بامیان، پیش از این که نوشته اش نرش شود، از سوی 

در  کابل،  سوم  حوزه ی  ابتدایی  دادگاه  شد.  بازداشت  پولیس،  سیزدهم  حوزه ی  مسؤوالن 

به 2۰ سال  به مقدسات دین اسالم«  اهانت  و  »ارتداد  به جرم  را  احمدی  آقای  سال 13۹1، 

زندان، محکوم کرد. او، بیش از هفت سال در زندان پل چرخی کابل زندانی بود و رسانجام روز 

)چهارشنبه، 21 حوت( از زندان آزاد شد. در این گفت وگو، بیشرت در باره ی چگونگی بازداشت 

بخوانید. احمدی  زمان 
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تحقیقــات صــورت گرفتــه در مــورد خشــونت نشــان 

می دهــد کــه فقــر و چگونگــی کیفیــت زندگــی در 

و  کــودکان  بــا  خشــونت  زمینه ســاز  خانواده هــا، 

نوجوانــان اســت؛ بــه ویــژه نوجوانــی کــه مرحلــه ی 

بســیار حســاس اســت و خشــونت در ایــن مرحلــه، 

ــان  ــر نوجوان ــده ای ب ــکان دهن ــدگار و ت ــای مان تأثیره

می گــذارد. 

دوره ی نوجوانــی یکــی از دوره هــای حســاس زندگی 

آســیب های  معــرض  در  بیشــر  افــراد،  کــه  اســت 

جســمی و روحــی قــرار می گیرنــد و بــرای همیــن 

اســت کــه روان شناســان تأکیــد دارنــد، کــودکان وقتــی 

ــورد  ــد م ــند، بای ــود می رس ــر خ ــه  از عم ــن مرحل ــه ای ب

ــند.   ــته باش ــرار داش ــدی ق ــت ج حامی

در کنــار فقــر، رابطه هــای ناســامل بیــن اعضــای 

خانــواده، می توانــد زمینه ســاز خشــونت های بیشــر 

ــورد توجــه  ــد در نخســت م ــی آنچــه کــه بای شــود. یعن

کــودکان  بــا  خانــواده  برخــورد  نــوع  شــود،  واقــع 

دوره  ایــن  زیــرا  اســت؛  نوجوانــی  دوره ی  در  شــان 

چالــش  و  مشــکل  از  پــر  دوره ی  نوجوانــان،  بــرای 

شــخصیتی،  انحراف هــای  از  بســیاری  و  اســت 

آموزشــی، مشــکات گســرده ی روانــی، جســمی و 

حتــا انحراف هــای جنســی، در همیــن دوره اتفــاق 

 . فتــد می ا

بــه  می دهــد،  نشــان  روان شــناختی  آموزه هــای 

هــر انــدازه ی کــه کــودکان مســتقل و شــاد داشــته 

بــا  آنهــا  بزرگ ســالی،  و  جوانــی  دوران  در  باشــیم، 

زندگــی بــا اعتــامد بــه بنفــس بیشــر برخــورد خواهنــد 

کــرد و آســیب های کمــری را متقبــل مــی شــوند. بــر 

ــا،  ــوه ی برخورده ــا نح ــدر در خانواده ه ــر ق ــس، ه عک

ــا  ــوأم ب ــان نادرســت و ت ــژه نوجوان ــه وی ــا کــودکان و ب ب

خشــونت باشــد، انحــراف و تأثیــر ســوء آن در جوانــی و 

می شــود.  دیــده  بزرگ ســالی 

قربانــی،  زنــان  روایت هــای  از  بخــش  ایــن  در 

ــرای  ــاله را ب ــارده س ــر چه ــک دخ ــی ی ــتان زندگ داس

ــی  ــم کــه دوران کودکــی و نوجوان شــام بازگــو می کنی

پــر درد رسی داشــته و در نهایــت مشــخص نیســت کــه 

زندگــی اش بــه کجــا می انجامــد. 

ــه، چهــارده ســال دارد، باهــوش و زیباســت.  عاطف

ــود  ــه خ ــر ب ــرا بیش ــه م ــی اش، توج ــنت و چابک راه رف

جلــب می کنــد؛ باوجــودی کــه گذشــته ای دردآوری 

دارد؛ امــا هیــچ گاه بــه رخــش منــی آورد. او زمانــی 

ــود،  ــادرش دور می ش ــت، از م ــال داش ــا 9 س ــه تنه ک

مــادرش بــه اتهــام ارتــکاب جــرم، بــه پنــج ســال زنــدان 

محکــوم می شــود. محکــوم شــدن مــادرش بــه زنــدان، 

ــت.  ــه اس ــای عاطف ــاز بدبختی ه آغ

پــدرش پــس از آن کــه همــرش بــه زنــدان محکــوم 

می شــود، او را طــاق می دهــد. عاطفــه دو بــرادر، 

یکــی هفت ســاله و دومــی طفــل شــیرخوار 9 – 10 

ــودکان  ــن ک ــردن ای ــزرگ ک ــؤولیت ب ــه دارد و مس ماه

ــد.  ــده ای او می افت ــه عه ــز ب نی

عاطفــه در 9 ســالگی از آمــوزش بــاز می مانــد و 

ــه  ــدر را ب ــت پ ــادر و غلف ــرم م ــار ج ــود ب ــور می ش مجب

دوش بکشــد. در کنــار متامــی ایــن جنجال هــا، روزی 

بــرادر کوچکــش کــه تــازه می توانــد روی دســت و 

ــن  ــه پایی ــه ب ــزل دوم خان ــره ی من ــرود، از پنج ــا راه ب پ

می افتــد و جــان می دهــد. تقصیــر مــردن بــرادرش 

هــم بــه گــردن او می افتــد و خشــونت پــدر بــا او آغــاز 

می شــود. پــدرش بــه شــکل بســیار بی رحامنــه او را 

ــد.  ــوب می کن ــت و ک ــکنجه و ل ش

در کنــار ایــن، او همیشــه و تــا حــاال و شــاید تــا ابــد 

عــذاب وجــدان مــردن بــرادرش را بــا خــود حمــل کنــد. 

ــک ســو و عــذاب وجــدان مراقبــت  ــدر از ی خشــونت پ

نکــردن درســت از بــرادر کوچکــش از ســوی دیگــر، روح 

ــد.  ــی می کن و روان او را متاش

صاحــب  عاطفــه  می کنــد،  ازدواج  دوبــاره  پــدر، 

مــادر انــدر بی رحمــی می شــود کــه بــای دیگــری 

ــه تنهــا  ــه جــان ایــن کــودک معصــوم اســت. حــاال ن ب

عاطفــه کــه بــرادر دیگــرش نیــز همــواره توســط مــادر 

انــدر، لــت و کــوب، تحقیــر و توهیــن می شــوند. 

ســخت تر  روز  هــر  بــرادرش  و  عاطفــه  زندگــی 

ــدر نیــز کــه همــواره در پــی نجــات  می شــود. مــادر ان

ــدر  ــه پ ــب ب ــر ش ــت، ه ــودک هس ــن دو ک ــنت از ای یاف

عاطفــه شــکایت می کنــد و پــدر نیــز کــه خســته ی 

ــه،  ــردن عاطف ــوب ک ــت و ک ــا ل ــت، ب ــی اس کار و زندگ

خشــمش را فــرو می نشــاند. 

بــرادرش  بــا  یــازده ســالگی، همــراه  عاطفــه در 

ــدر در  ــرده می شــود. پ ــه پرورشــگاه ب ــدرش ب توســط پ

آخریــن روزی کــه او را بــه پرورشــگاه می ســپارد برایــش 

می گویــد کــه دیگــه تــوان لــت و کــوب او و جنــگ 

ــدارد و بهــر اســت، آنهــا در هــامن  ــدرش را ن مــادر ان

ــوند.  ــزرگ ش ــگاه ب پرورش

ــی  ــگاه زندگ ــال در پرورش ــه س ــرادرش س ــه و ب عاطف

ــود و  ــا می ش ــدان ره ــام از زن ــادرش رسانج ــد. م می کنن

ــا  ــه ام ــدر عاطف ــرد. پ ــگاه می ب ــود از پرورش ــا خ ــا را ب آنه

غیرتــی شــده و منی گــذارد، فرزندانــش در کنــار مــادرش 

زندگــی کننــد. بــرای همیــن، دوبــاره آنهــا را از زن قبلــی 

ــا  ــی آورد ت ــودش م ــه ی خ ــه خان ــرد و ب ــس می گی اش پ

زندگــی جهنمــی عاطفــه و بــرادرش دوبــاره آغــاز شــود. 

عاطفــه پــس از آن نیــز همــواره از ســوی پــدر و مــادر 

ــدر  ــه پ ــاری ک ــر ب ــود. ه ــوب می ش ــت و ک ــدرش، ل ان

بــه بــرادرش حملــه می کنــد، عاطفــه خــود را ســپر 

ســاخته و مانــع لــت و کــوب بــرادرش می شــود، او 

ــه خاطــر از دســت دادن  ــی کــه ب ــرای عــذاب وجدان ب

بــرادر کوچکــش دارد، متــام تاشــش را بــرای حفاظــت 

ــد.  ــام می ده ــرش، انج ــرادر دیگ از ب

ــه او  ــه عاطف ــرای تنبی ــدر، ب ــه پ ــا ک ــی از روزه یک

را از خانــه بیــرون می انــدازد، عاطفــه در کوچــه بــا 

پــری آشــنا می شــود کــه رسآغــاز بدبختــی دیگــر 

ــک  ــوان ی ــه عن ــدش را ب ــنای جدی ــود. او آش او می ش

ــد.  ــات می کن ــا او ماق ــار ب ــار ب ــد و ب ــگاه می یاب پناه

پــر بــرای عاطفــه تلفــون می خــرد و رابطــه ی 

ــد. پــرک باشــنده ی  ــه می یاب ــه، ادام ــن گون شــان ای

اصلــی یکــی از والیت هــای جنوبــی افغانســتان اســت 

ــل را  ــی کاب ــد مدت ــل آمــده. او پــس از چن ــه کاب کــه ب

تــرک کــرده و دوبــاره بــه والیــت خــودش بــاز می گــردد؛ 

ــد.  ــه می ده ــه عاطف ــی ب ــای رنگارنگ ــا وعده ه ام

چنــد مــاه کــه از رفــنت پــر ســپری می شــود، 

ــدا  ــدرش مشــکل پی ــادر ان ــه و م ــان عاطف ــاز هــم می ب

می شــود. پــدر زمانــی کــه بــه خانــه می آیــد، بــه 

و  لــت  را  عاطفــه  وحشــیانه،  و  بی رحامنــه  گونــه ی 

کــوب کــرده و از خانــه بیــرون می انــدازد. عاطفــه 

ــه  ــری ک ــا پ ــت، ب ــده اس ــد ش ــا ناامی ــه کام ــز ک نی

ــت او را در  ــه و راه والی ــاس گرفت ــت، مت ــنایش اس آش

می گیــرد.  پیــش 

بــرای یــک دخــر تنهــا، در رشایــط بــد کنونــی، رفنت 

تــا والیت هــای ناامــن جنوبــی و پیــدا کــردن پــری کــه 

فقــط یــک کمــی در مــوردش می دانــد، بســیار دشــوار 

اســت و جــرأت می خواهــد؛ امــا زندگــی عاطفــه آنقــدر 

ــر  ــر را ب ــن خط ــه او ای ــت ک ــز اس ــرت انگی ــخت و نف س

ــه ی پــدرش ترجیــح می دهــد.  مانــدن در خان

ــی می رســد کــه  ــه والیت ــس از ســاعت ها ب ــی پ وقت

پــر در آن زندگــی می کنــد، برایــش زنــگ می زنــد کــه 

او رســیده اســت. پــر امــا حــارض منی شــود دخــر را 

ــد کــه پذیرفــنت دخــری کــه  ــد و برایــش می گوی ببین

ــگ  ــه ی او نن ــرای قبیل ــده، ب ــر آم ــال پ ــودش دنب خ

ــری  ــامره ی دیگ ــاعت از ش ــم س ــس از نی ــا پ ــت؛ ام اس

ــا  ــه مصطف ــد ک ــد و می گوی ــگ می آی ــه زن ــرای عاطف ب

ــا همراهــی اش کنــد.  او را فرســتاده ت

عاطفــه بــا پــر دیگــری کــه منی شناســند، بــه 

ســمتی حرکــت می کنــد کــه منی دانــد کجاســت. 

می شــود،  زیــاد  مــرد  ســؤال های  کــه  آن  از  پــس 

عاطفــه می فهمــد کــه بــه چــه درد رسی افتــاده اســت. 

او می دانــد کــه مصطفــا بــا او بــد کــرده و او را در بــدل 

ــت.  ــه اس ــری فروخت ــی دیگ ــه کس ــول، ب پ

ــوارش  ــر س ــه و آن پ ــه عاطف ــری ک ــده ی موت رانن

ــه  ــر ب ــی موت ــه ی عقب ــوزی در شیش ــا دلس ــتند، ب اس

عاطفــه می فهامنــد کــه بــه ایــن مــردم اعتــامد نکنــد. 

ــرار  ــه و ف ــن انداخت ــه پایی ــر ب ــود را  از موت ــه خ عاطف

ــی  ــه تنهای ــه، ب ــد دقیق ــس از چن ــده، پ ــد. رانن می کن

می آیــد، عاطفــه را پیــدا کــرده و بــه خانــه اش می بــرد.  

ــه،  ــول عاطف ــه ق ــت و ب ــان دوس ــرد انس ــده، م رانن

مــرد مهربــان و بــا خدایــی بــوده اســت. او را بــه یکــی از 

نهادهــای مدافــع حقــوق زن، در هــامن والیــت تحویــل 

می دهــد. اکنــون عاطفــه در حامیــت هــامن نهــاد، بــه 

ــی شــده و مــرصوف درس  یکــی از پرورش گاه هــا معرف

خوانــدن اســت؛ امــا دردی دارد کــه گاهــی در ســکوت 

میــان حرف هایــش، همین گونــه مبهــم باقــی مانــده و 

می دانــد کــه آینــده ای روشــنی نــدارد. 

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

دخرتی که قربانی خشم پدر و حسادت مادر اندرش شد

افسانه یاس

6

در یکی از درس هایی که آقای آنتونی کرومنن، 

استاد کالج حقوق دانشگاه یل ایراد کرد، رابطه ی 

هویت و خشونت مورد بررسی قرار گرفت. او یکی 

از چهره های رسشناس دانشگاه یل است که زمانی 

عهده  بر  دانشگاه،  این  در  را  کالج حقوق  ریاست 

داشته و دیدگاه و نظریاتش در مورد نظام آموزشی 

و  خشونت  و  هویت  قبیل  از  مسائلی،  و  امریکا 

کرده  جلب  خود  به  را  زیادی  توجهات  افراطیت، 

استادان  معدود  جمله ی  از  کرومنن،  آقای  است. 

انسانی در  به علوم  امریکایی است که کم توجهی 

دانشگا ه ها را عامل عمده ی رکود و افت اخاقی در 

جهان می دانند. او می گوید که اخاق را منی توان 

به عنوان یک درس جداگانه، در کنار سایر درس ها 

کرد.  عرضه  دانش جویان  و  دانش آموزان  به  و  آورد 

از  زندگی  لحظه ی  هر  و  است  زندگی  نیاز  اخاق 

از اخاق  آن، متأثر است. منی توان مقدار معینی 

را به عنوان یک نیاز وارد غذای روزانه ی افراد کرد 

و انتظار داشت که در کنرل و تربیت افراد معجزه 

کند. خلق 

آقای کرومنن، حس تعلق داشنت به جایی و به 

قلم داد  انسان  دغدغه های  مهم ترین  از  را  چیزی 

از همین  نیز  انسان  می کند و می گوید که هویت 

کرومنن،  عقیده ی  به  می گیرد.  شکل  او  تعلقات 

بخشی  باشد،  داشته  که  تعلقی  هر  با  انسان 

یک  در  تعلقات  این  و  می داند  را  خود  هویت  از 

را تشکیل  و زنجیره ای منظومه ای  پیوند مستحکم 

او  می کنند.  یاد  هویت  نام  به  آن،  از  که  می دهد 

می گوید که شام می توانید با زیاد یا کم کردن تأثیر 

یکی از این تعلقات، جهت تازه ای برای منظومه ی 

هویتی خود ایجاد کنید؛ اما هیچ گاهی منی توانید 

از هویتی حرف بزنید که به یکی یا دو تعلق شام 

باشد. منحرص 

عنارص  از  بخشی  هر  که  گفت  کرومنن،  آقای 

تشکیل دهنده ی هویت انسان، حامل ارزشی برای 

انسان نیز است. انسان با تعلقی که با بخش های 

مختلف تشکیل دهنده ی هویت خود پیدا می کند 

از نظام ارزشی وجود خود را نیز  در واقع، بخشی 

ارزش ها  اساس  »بر  می گوید:  او  می کند.  تکمیل 

و  می کنیم  پیدا  معین  خواسته های  ما  که  است 

برای تحقق و برآورده ساخنت آن ها، به تکاپو و تاش 

آن قدر  ارزش ها،  از همین  برخی  می افتیم. گاهی 

در ما عمیق می شوند که حارض می شویم برای به 

دست آوردن آن ها، جان خود را نیز قربانی کنیم.« 

در  ما  است. حس  ارزش ها مطرح  رده بندی  اینجا 

تحقق  به  ما  هویت  که  است  این  حاالت  هم چون 

همین ارزش خاص بستگی دارد و اگر این ارزش، 

خدشه دار شود بودن ما پوچ و فاقد معنا می شود.

آنتونی کرومنن می گوید: »زندگی هیچ انسانی 

در هیچ حالتی فاقد ارزش های معین نیست. بناًء 

برای  آمادگی  و  است  چیزی  ارزش  داشنت  بحث 

دیگر.«  چیزی  ارزش،  تحقق  راه  در  کشته شدن 

به آن عقیده دارد،  انسان ارزشی را که  وقتی یک 

برای  بزرگ می سازد که حارض است  آن حد  به  تا 

آن قربانی شود، به معنای آن است که خود او به 

عنوان مرجع انتخاب و گزینش، از میان رفته است 

و چیزی فراتر از خودش در او خانه کرده که وی آن 

بنیادی خود  و  راستین  با هامن هویت  را مساوی 

می داند.

آقای  شد،  مطرح  که  سؤالی  به  پاسخ  در 

کرومنن رابطه ی پیچیده ی فرهنگ و مذهب را در 

قرار  بررسی  مورد  انسان ها،  هویت  شکل بخشیدن 

داد. او گفت: گاهی دریافت یک مفهوم مشخص 

و روشن از مذهب ساده تر از دریافت مفهوم روشن 

در  این که  از  واقع  در  فرهنگ  است.  فرهنگ  از 

قالب چند واژه ی معین تعریف شود، فراتر می رود. 

واقع،  در  که  است  فرهنگ  این  کنیم  دقت  اگر 

مذهب،  است.  ما  حرکت دهنده ی  و  جهت دهنده 

انتخاب  را  مذهب  ما  ماست.  در  ثانوی  گزینش 

در  اما  منی کند؛  انتخاب  را  ما  مذهب  می کنیم، 

منی توانیم.  کرده  ادعایی  چنین  فرهنگ،  مورد 

فرهنگ در واقع، همه ی هستی و بودن ما را احتوا 

برتر  را  مذهبی  که  می کنیم  قبول  وقتی  می کند. 

یا  دهیم  نشان  گرایش  مذهبی  به  یا  بشامریم 

مطابق اصول و ارزش های مذهبی عمل کنیم، در 

واقع، نشان می دهیم که چیزی قبل از ترجیحات 

ما، وجود داشته و ما بر اساس این ترجیحات دست 

ایم. زده  گزینش  به 

گسرده تر  زمان،  جریان  در  انسان  تعلقات 

می شود و این گسردگی تعلقات، جنبه های تازه ای 

را در هویت انسان دخیل می سازد. زمانی بود که 

در  می توانست  را  خود  تعلقات  مجموعه ی  انسان 

مذهب،  قبیله،   ( کند  بیان  محدود  مورد  یکی-دو 

به  نیز  پایگاه  طبقاتی  نوزدهم  قرن  در   ،)... زبان، 

طور مشخص، وارد حوزه ی هویت بخشی انسان ها 

جمعی  برای  پرولتاریا،  یا  کارگر  طبقه ی  شد. 

رسمایه دار  و  ثروت مند  طبقه ی  و  می داد  هویت 

سادگی  به  وضعیت  اکنون  دیگر.  جمعی  برای 

دنیای  که  میزان  هر  به  نیست.  هم  نوزدهم  قرن 

پیرامون شام فراخ تر می شود، تعلقات و پیوندهای 

در  که  دالیلی  از  یکی  می شود.  گسرده تر  تان 

هویت  منی توانند  نیز  ایدئولوژی ها  ما،  زمان 

همین  شوند،  قلم داد  انسان ها  کلیشه ای  و  ثابت 

آقای کرومنن،  است.  انسان ها  تعلقات  گسردگی 

پیرامون  خود  دیدگاه های  در  نیز  را  تغییرات  این 

انسان  رفتاری  و  معرفتی  ساختار  در  هویت  نقش 

می دهد. قرار  اشاره  مورد 

تشخص  از  نشانه ای  را  هویت  کرومنن،  آنتونی 

به  می کند.  تعریف  انسان  »خودبودن«  یا  و  فردی 

عقیده ی او، انسان با تأکید بر هویت خود در واقع 

مرز متایز خود از دیگران را بیان می کند. او گفت: 

»هر کسی با اشاره به هویت خود، پایگاهی را نشان 

می دهد که وی به طور مستقل و مجزا از دیگران، 

اصطاح  از  کرومنن،  آقای  است.«  ایستاده  آن جا 

بی خانگی  و  یگانگی(  و حس  )همدردی  سمپاتی 

در  پارادوکسیکال  گونه ای  به  دو  هر  که  کرد  یاد 

درون انسان عمل می کنند. او می گوید: »سمپاتی 

شام به هویت تان در واقع، نشانه ای از تعلق تان 

نسبت به چیزی است که شام از آن برخوردار استید 

حفاظت  را  آن  ممکن  قیمت  هر  به  می خواهید  و 

همیشه  که  است  دیگری  حس  بی خانگی  کنید. 

با شام است و به طور پنهان، شام را بیم می دهد 

به  و شام  از شام گرفته شود  این هویت  مبادا  که 

کرومنن  شوید.«  گرفتار  خودگمی  و  پوچی  حس 

گفت: »وقتی انسان به جایی برسد که حس کند 

هویت او مورد تعرض قرار گرفته است، به اعاملی 

رو می آورد که اصطاحا آن را بی رحمی و خشونت 

قلم داد می کنند. در رابطه ی فرهنگ و مذهب نیز 

یعنی  می کند؛  بازی  پیونددهنده  نقش  خشونت، 

خشونت ساختارهای بسته ی فرهنگی را با ذهنیت 

می کند  وصل  هم  به  گونه ای  به  مذهبی،  بسته ی 

که برای بیان هویت جدید جز توسل به خشونت، 

باقی منی ماند.  دیگر  راهی 

)ادامه دارد( 

رابطه ی پیچیده ی فرهنگ و مذهب با هویت 
عزیز رویش

تعلقات انسان در جریان 

زمان، گسرتده تر می شود 

و این گسرتدگی تعلقات، 

جنبه های تازه ای را در 

هویت انسان دخیل 

می سازد. زمانی بود که 

انسان مجموعه ی تعلقات 

خود را می توانست در 

یکی-دو مورد محدود 

بیان کند ) قبیله، مذهب، 

زبان، ...(، در قرن 

نوزدهم پایگاه  طبقاتی 

نیز به طور مشخص، 

وارد حوزه ی هویت بخشی 

انسان ها شد.

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010(199 روز  )55(
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مســؤوالن وزارت صحــت، تأییــد می کننــد کــه چهــار مــورد 

مثبــت ویــروس کرونــا، در والیت هــای هــرات، کاپیســا، بلــخ و 

ســمنگان ثبــت شــده اســت.

وحیداللــه مایــار، ســخن گوی وزارت صحــت، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل می گویــد کــه نتیجــه ی آزمایــش چهــار مــورد 

و  بلــخ  کاپیســا،  هــرات،  والیت هــای  در  کرونــا  ویــروس 

ســمنگان، مثبــت بــوده اســت.

او می افزایــد کــه بــا ثبــت ایــن چهــار مــورد، آمــار مجموعــی 

مــوارد مثبــت ویــروس کرونــا در افغانســتان بــه 11 مــورد 

رســیده اســت. بــه گفتــه ی او، تــا کنــون، 6 مــورد در هــرات، 3 

مــورد در ســمنگان، یــک مــورد در کاپیســا و یــک مــورد هــم در 

بلــخ بــه ثبــت رســیده اســت.

آقــای مایــار، هم چنــان می گویــد کــه تــا کنــون، منونــه ی 181 

مــورد مشــکوک در آزمایش گاه هــای افغانســتان مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه کــه نتیجــه ی 171 مــورد آن، منفــی بوده اســت.

او می گویــد کــه در حــال حــارض، 52 مــورد مشــکوک دیگــر 

ــه زودی مشــخص  ــر بررســی قــرار دارد و نتیجــه ی آن ب نیــز زی

خواهــد شــد.

ــی و ورزش  ــت بدن ــی تربی ــت عموم ــال، ریاس ــن ح در همی

افغانســتان، روز شــنبه )24 حــوت( اعــام کــرد کــه متــام 

برنامه هــای ورزشــی، بــه دلیــل جلوگیــری از گســرش ویــروس 

کرونــا در ایــن کشــور، ممنــوع شــده اســت. بــه گفتــه ی 

مســؤوالن ایــن ریاســت، ایــن تصمیــم بــه زودی در متــام 

والیت هــا عملــی خواهــد شــد.

ــت جمهوری در  ــاور ریاس ــر، مش ــد عم ــم، وحی ــویی ه از س

ــه و اســراتیژیک، روز شــنبه )24 حــوت( در  ــط عام ــور رواب ام

برگــه ی تویــرش نوشــت کــه بــه منظــور جلوگیــری از گســرش 

ویــروس کرونــا، جشــن نــوروز در مزاررشیــف لغــو شــده اســت.

او افــزود: »جشــن نــوروز در  مــزار رشیــف، بــه گونــه ی 

ــوروز  ــان از ن ــد در خانه های ش ــردم بای ــده و م ــو ش ــمی لغ رس

تجلیــل کننــد و از ســفر و گردهامیــی جلوگیــری کننــد. مراســم 

جهنده بــاال در ســایر نقــاط افغانســتان، بــه شــمول کارتــه 

ــت.« ــده اس ــو ش ــز لغ ــل نی ــخی کاب س

صدیــق صدیقــی، ســخن گوی ریاســت جمهوری نیــز گفتــه 

اســت کــه بــه دلیــل جلوگیــری از گســرش ویــروس کرونــا در 

افغانســتان، بــه اســاس پیشــنهاد مشــرک وزارت هــای صحــت، 

ــی و اطاعــات و فرهنــگ و منظــوری  ــات عال ــارف، تحصی مع

و  دولتــی  تعلیمــی  مؤسســات  متــام  غنــی،  محمــدارشف 

ــده اند. ــل ش ــل( تعطی ــخ )30 حم ــا تاری ــی، ت خصوص

بــا ایــن حــال، محمــدارشف غنــی، در پیامــی بــه مناســبت 

ــردم  ــه م ــکاری و توج ــر هم ــرات، ب ــردم ه ــوت م ــام 24 ح قی

افغانســتان در راســتای مهــار ویــروس کرونــا تأکیــد کــرده 

اســت. آقــای غنــی، گفتــه اســت کــه جلوگیــری از تجمعــات، 

ــد  ــم، می توان ــوارد مه ــایر م ــه و س ــظ الصح ــنت حف در نظرگرف

ــد. ــار کن ــروس را مه ــن وی ــیوع ای ش

گفتنــی اســت کــه بــرای نخســتین بــار، حــدود ســه هفتــه 

پیــش، وزارت صحــت از ثبــت نخســتین مــورد مثبــت ویــروس 

کرونــا در والیــت هــرات خــر داده بــود.

مــوارد مثبــت بــه ویــروس کرونــا، در افــرادی مشــاهده شــده 

ــن  ــم ای ــژه شــهر قُ ــه وی ــران، ب ــه ای ــان یــک مــاه، ب کــه در جری

ــته اند. ــفر داش ــور س کش

بــا ایــن حــال، مقام هــای وزارت صحــت، تأکیــد می کننــد 

کــه آمادگی هــای الزم بــه منظــور مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در 

ــت. ــده اس ــه ش ــت گرفت ــتان، روی دس افغانس

از ســویی هــم، دولــت افغانســتان مبلــغ 25 میلیــون دالــر 

امریکایــی را بــه منظــور مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در ایــن 

کشــور، اختصــاص داده اســت.

رسپرســت وزارت داخلــه، تأکیــد می کنــد کــه وظیفــه ی 

نیروهــای پولیــس، حفاظــت از مــردم اســت و بــه همیــن دلیــل، 

ــود. ــد ب ــرف خواهن ــی بی ط ــائل سیاس در مس

برنامــه ی  در  حــوت(   24( شــنبه  روز  اندرابــی،  مســعود 

رهــران  کــه  گفــت  ملــت«،  بــه  دولــت  »حســاب دهی 

سیاســی، بایــد مشــکات شــان را در میــان خــود حــل کننــد 

ــدارد. ــه نیروهــای پولیــس ن و چالش هــای سیاســی، ربطــی ب

او افــزود: »رهــران سیاســی، بایــد مشــکات شــان را میــان 

ــه از  ــت ک ــن اس ــس ای ــه ی پولی ــد. وظیف ــل کنن ــان ح خودش

مــردم حفاظــت کنــد. نیروهــای پولیــس، در حیطــه ی وظایــف 

خــود هیچ گونــه برخــورد شــخصی و سیاســی نخواهنــد کــرد.«

زملــی  روزه ی  چنــد  تاش هــای  اســت  حالــی  در  ایــن 

خلیــل زاد و شــامری از ســفیران کشــورهای اروپایــی بــرای 

متقاعــد کــردن محمــدارشف غنــی و عبداللــه عبداللــه بــه 

ــه ای  ــه نتیج ــف، ب ــم تحلی ــنت مراس ــق انداخ ــه تعوی ــور ب منظ

ــم  ــوت( مراس ــنبه )19 ح ــر دو روز دوش ــام، ه ــید و رسانج نرس

ــد. ــا آوردن ــه ج ــف ب تحلی

محمــدارشف غنــی، بــه تازگــی فرمــان لغــو ریاســت اجراییــه 

را صــادر کــرده و عبداللــه عبداللــه نیــز، تأکیــد کــرده کــه دوره ی 

ریاســت جمهوری محمــدارشف غنــی پایــان یافتــه اســت.

از ســویی هــم، مســعود اندرابــی، در بخــش دیگــری از 

ســخنان خــود، تأکیــد کــرد کــه تاکنــون، هیــچ زندانــی طالــب 

از زنــدان بگــرام آزاد نشــده و پروســه ی آزادی آن هــا، براســاس 

ــت. ــد رف ــش خواه ــت جمهوری پی ــان ریاس فرم

ــازات و  ــو، مج ــان عف ــی فرم ــه تازگ ــی، ب ــدارشف غن محم

آزادی تدریجــی پنــج هــزار زندانــی طالــب را صــادر کــرده 

ــود را  ــان خ ــرشوط زندانی ــا، آزادی م ــان ام ــروه طالب ــت. گ اس

ــکا  ــروه و امری ــن گ ــان ای ــح می ــه ی صل ــا توافق نام ــاد ب در تض

ــت. ــده اس خوان

ــان  ــه در جری ــد ک ــی، می گوی ــای اندراب ــال، آق ــن ح ــا ای ب

ســال جــاری خورشــیدی، 9396 هراس افگــن طالــب بــه 

شــمول افــراد کیــدی ایــن گــروه کشــته شــده اند، 2983 

نفــر زخــم برداشــته اند و 1934 نفــر دیگــر نیــز بــه اتهــام 

شــده اند. بازداشــت  تروریســتی،  حمــات  ســازمان دهی 

آقــای اندرابــی، گفــت کــه در جریــان ســال جــاری، تلفــات 

نیروهــای پولیــس ملــی نیــز 11 درصــد و تلفــات نیروهــای 

پولیــس محلــی 26 درصــد کاهــش یافتــه اســت. او گفــت 

ــات  ــه ی حم ــی در نتیج ــال، 2105 غیرنظام ــن س ــه در ای ک

تروریســتی جــان باخته انــد.

ادامــه داد کــه در جریــان ســال 1398 خورشــیدی،  او 

16343 رویــداد جنایــی اتفــاق افتــاده و 20554 نفــر در پیونــد 

ــا  ــی، تأکیــد کــرد کــه ب ــه آن بازداشــت شــده اند. آقــای اندراب ب

بازداشــت ایــن افــراد، آمــار جرایــم جنــای در ســطح افغانســتان 

نســبت بــه یــک ســال قبــل 21 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

ــر در  ــال 1398 و 560 نف ــر در س ــه 1379 نف ــت ک او گف

ــتانی  ــوی دادس ــان از س ــم بازداشت ش ــه حک ــال 1397 ک س

ــده اند. ــت ش ــود، بازداش ــده ب ــادر ش کل ص

ــس،  ــای پولی ــه نیروه ــت ک ــان گف ــی، هم چن ــای اندراب آق

ســه نفــر را در پیونــد بــه حملــه ی تروریســتی بــر مراســم یادبــود 

از شــهید عبدالعلــی مــزاری، بازداشــت کرده انــد. او افــزود کــه 

تحقیقــات از نــزد ایــن افــراد، جریــان دارد و بــه زودی، عامــان 

اصلــی ایــن رویــداد مشــخص خواهنــد شــد.

مهاجــامن مســلح، حوالــی ســاعت 11:20 پیش از چاشــت 

ــال روز  ــت وپنجمین س ــم بیس ــر مراس ــوت( ب ــه )16ح روز جمع

شــهادت عبدالعلــی مــزاری، حملــه کردنــد. مهاجــامن بــا 

اســتفاده از ســاختامن های نیمــه کاره، مــردم را در مصلــی 

ــد. مــزاری هــدف قــرار دادن

بــر بنیــاد آمارهــای رســمی کــه از ســوی وزارت داخلــه 

منتــرش شــده، در ایــن رویــداد، 32 نفــر جــان باختــه و بیــش از 

ــدند. ــی ش ــر زخم ــر دیگ 70 نف

ســخن گوی شــورای امنیــت ملــی، تأکیــد کــرده اســت کــه 

ــرد  ــرای پیش ب ــی ب ــنت راه حل ــرای یاف ــد ب ــان، بای ــروه طالب گ

ــد. ــتان کار کن ــت افغانس ــا حکوم ــح، ب ــای صل گفت وگوه

ــه ی  ــوت( در برگ ــنبه )24 ح ــح روز ش ــل، صب ــد فیص جاوی

تویــرش نوشــت کــه حکومــت افغانســتان، میکانیزمــی را بــرای 

پیرشفــت در گفت وگوهــای صلــح، بــه گــروه طالبــان پیشــنهاد 

کــرده اســت.

او افــزوده اســت: »طالبــان بایــد بــرای دریافــت راه حلــی، بــا 

ــوند  ــان آزاد ش ــد، زندانی های ش ــتان کار کنن ــت افغانس حکوم

و بــرای برقــراری صلــح تــاش کننــد. تــوپ در میــدان طالبــان 

اســت کــه تصمیــم می گیرنــد بخشــی از مشــکل باقــی مباننــد 

یــا تبدیــل بــه بخشــی از راه حــل شــوند.«

ــی  ــه تازگ ــی، ب ــدارشف غن ــه محم ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــب را  ــی طال ــزار زندان ــج ه ــازات و آزادی پن ــو، مج ــان عف فرم

صــادر کــرده اســت. بــر اســاس ایــن طــرح، زندانیــان طالــب، 

ــد، آزاد  ــگ برنگردن ــدان جن ــه می ــاره ب ــه دوب ــن ک ــه رشط ای ب

ــد. ــد ش خواهن

گفتــه  ریاســت جمهوری  ســخن گوی  صدیقــی،  صدیــق 

اســت کــه تــا کنــون، هیــچ طالبــی از زنــدان آزاد نشــده اســت. 

ــرش  ــی کــه آزاد می شــود، در براب ــزوده اســت: »هــر طالب او اف

رشط گذاشــته شــده تــا دیگــر هیــچ کــدام از شــهروندان 

افغانســتان کشــته نشــود. پروســه ی آزادی از 24 حــوت آغــاز 

می شــود و اگــر پــس از روز اول و دوم خشــونت ها پابرجــا 

ــد.« ــد ش ــف خواه ــه، متوق ــن پروس ــد، ای باش

از ســویی هــم، ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در 

ــا آزادی مــرشوط  ــن گــروه، ب ــد کــرده اســت کــه ای قطــر، تأکی

ــت. ــف اس ــش مخال زندانیان

ســهیل شــاهین، بــه خرگــزاری رویــرز گفتــه اســت: »مــا 

هرگــز بــا آزادی مــرشوط زندانیــان خــود توافــق نخواهیــم کــرد 

و همــه بایــد بــه یــک بارگــی آزاد شــوند.« 

او گفتــه اســت کــه طــرح حکومــت افغانســتان بــرای آزادی 

ــان و  ــان طالب ــح می ــه ی صل ــا توافق نام ــاد ب ــان، در تض زندانی

امریــکا اســت.

گــروه طالبــان، از جنگ جویــان خــود 

فعالیت هــای  مانــع  تــا  اســت  خواســته 

رشقــی  والیت هــای  در  داعــش  گــروه 

شــوند. افغانســتان 

ــوت(  ــنبه )24 ح ــان، روز ش ــروه طالب گ

ــور و  ــش را »مزم ــروه داع ــه ای، گ در اعامی

ظــامل« خوانــده و گفتــه اســت کــه اعضــای 

محــدود  مناطــق  در  تنهــا  گــروه،  ایــن 

رشقــی افغانســتان باقــی مانده انــد.

کــه  اســت  آمــده  اعامیــه  در 

اجــازه منی دهنــد  جنگ جویــان طالــب، 

کــه داعــش، افغانســتان را بــه »مرکــز فتنــه« 

در  را  آن هــا  همیــن رو،  از  کنــد؛  مبــدل 

مناطــق باقی مانــده ی رشقــی، هــدف قــرار 

داد. خواهنــد 

ــراد خــود خواســته  ــان، از اف گــروه طالب

اســت تــا بــه گــروه داعــش، اجــازه ی جلــب 

ــه  ــع آوری اعان ــی، جم ــذب، آموزش ده و ج

ــد  ــا »نتوانن ــد ت ــا را ندهن ــایر فعالیت ه و س

ــه و در  ــردم را ریخت ــون م ــتان خ در افغانس

بیــن ملت هــا نفــرت و اختــاف را ایجــاد 

کــرده و یــا هــم از افغانســتان، بــه افغان هــا 

ــد را متوجــه ســازند.« ــان تهدی و جهانی

ــان  ــح می ــه ی صل ــاس توافق نام ــر اس ب

گــروه  ایــن  امریــکا،  و  طالبــان  گــروه 

بــا  را  خــود  رابطــه ی  تــا  اســت  مکلــف 

ویــژه  بــه  تروریســتی  گروه هــای  ســایر 

القاعــده، قطــع کــرده و نگــذارد کــه از 

ــورها  ــایر کش ــه س ــتان، علی ــاک افغانس خ

شــود. اســتفاده 

در  ناتــو  غیرنظامــی  مناینــده ی 

سیاســی  رهــران  از  افغانســتان، 

ــا اختاف هــای خــود  خواســته اســت ت

ســازش  هــم  بــا  و  گذشــته  کنــار  را 

. کننــد

 24( شــنبه  روز  کــی،  نیکــوالس 

حــوت( در برگــه ی تویــرش نوشــت: 

»از متــام رهــران سیاســی افغانســتان 

ــان را  ــای ش ــه اختاف ه ــم ک می خواه

ــد.« ــازش کنن ــرده و س ــل ک ح

ــران  ــه ره ــت ک ــرده اس ــد ک او تأکی

متحــد  صلــح  بــرای  بایــد  سیاســی، 

ــان را  ــا جه ــروس کرون ــرا وی ــوند؛ زی ش

می گیــرد. فــرا 

ایــن در حالــی اســت تاش هــای 

چنــد روزه ی زملــی خلیــل زاد و شــامری 

ــرای  ــی ب ــورهای اروپای ــفیران کش از س

غنــی  محمــدارشف  کــردن  متقاعــد 

بــه  منظــور  بــه  عبداللــه  عبداللــه  و 

تحلیــف،  مراســم  انداخــنت  تعویــق 

ــر  ــام، ه ــید و رسانج ــه ای نرس ــه نتیج ب

دو روز دوشــنبه )19 حــوت( مراســم 

ــد. ــا آوردن ــه ج ــف ب تحلی

تازگــی  بــه  غنــی،  محمــدارشف 

اجراییــه ی  ریاســت  لغــو  فرمــان 

حکومــت وحــدت ملــی را صــادر کــرده 

ــد  ــز، تأکی ــه نی ــه عبدالل ــت. عبدالل اس

ریاســت جمهوری  دوره ی  کــه  کــرده 

محمــدارشف غنــی پایــان یافتــه و از 

ایــن پــس، او رییس جمهــور نیســت.

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

7 آمار مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان به 11 نفر رسید

مسعود اندرابی: نیروهای پولیس در مسائل 
سیاسی بی طرف خواهند بود

شورای امنیت ملی: طالبان برای یافنت راه حل 
باید با حکومت افغانستان کار کنند

طالبان:
با داعش می جنگیم

نیکوالس کی: رهربان سیاسی 
اختالف های خود را کنار بگذارند

طاقچه

ترامپ حالت اضطرار ملی 
اعالم کرد

در جریان آشفتگی جهانی
 بازار سهام ثابت است

تجمعات عظیم ممنوع شده و 
نخست وزیر مجبور به تغییر 1۸۰ 

درجه ای شد

بیشرت مردم فقیر ممکن است 
خدمات بهداشتی بحران را 

دریافت نکنند

ترامپ حالت اضطراری
 اعالم کرد
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با طالبان  اواسط ماه فروری، زمانی که گفت وگوها  در 

مناینده ی  مالینُووسکی،  تام  بود،  شدن  کامل  به  نزدیک 

دموکرات، پرسش مستقیمی از مایک پمپئو، وزیر خارجه ی 

حکومت  جدید،  متارکه ی  »آیا  داشت:  متحده  ایاالت 

افغانستان که هیچ طرفی در مذاکرات نبود را متعهد به آزاد 

کرد؟« خواهد  طالبان  زندانیان  سازی 

امنیتی  این پرسش، در جریان هامیش  به  پمپئو  پاسخ 

حکومت  توافق نامه  آن  پایان،  در  اما  بود؛  منفی  مونیخ، 

افغانستان را متعهد به آزاد کردن زندانیان طالبان کرد. فقط 

این نبود، طالبان هم چنان موفق شدند از طرف امریکایی 

خود تعهدی بگیرند – بدون مشوره با حکومت افغانستان– تا 

کابل را مجبور به آزاد کردن تا پنج هزار زندانی طالبان در 

افغانستان  نیروهای ملی  از  تنها، 1000 اسیر  آزادی  برابر 

مارچ  دهم  تا  بود  قرار  نامتناسب،  آزادسازی  این  کند. 

صلح  گفت وگوهای  آغاز  می بایست  که  روزی  شود؛  انجام 

این  مرکزی  موضوع  را  آن  امریکا  که  می بود  بین االفغانی 

می داند. توافق نامه 

در  متحده  ایاالت  توسط  شده  داده  امتیاز  آن  اکنون 

فروپاشی  به  را  شده  متوقف  گفت وگوهای  نود،  دقیقه ی 

تهدید می کند. روز چهارشنبه، طالبان پیشنهاد ارشف  غنی، 

زندانی   1500 کردن  آزاد  برای  افغانستان  رییس جمهور 

آغاز گفت وگوها،  از  و گفتند که پیش  رد کردند  را  طالبان 

استند. شان  زندانی   5000 متام  آزادی  خواستار 

و  امریکا  صلح  توافق نامه ی  منتقدان،  از  برخی  برای 

به  امریکا  که  امتیازی  این  مالینُووسکی،  مانند  طالبان، 

بسیار  توافق نامه ی  یک  از  حاکی  است،  داده  طالبان 

سال   18 از  پس  رسانجام  می تواند  که  است  پرنقص 

را دوباره  افغانستان  امریکا،  هزینه ی مالی و جانی عظیم 

می تواند  که  است  شکستی  این  کند.  تسلیم  طالبان  به 

رسارس  در  ضدامریکایی  شورش گری های  برای  الگویی 

باشد.  دنیا 

رایان کروکر، سفیر پیشین ایاالت متحده در افغانستان 

به فارن پالیسی، گفت: »بیشر از این منی شد از حکومت 

کردن  آزاد  برای  توافق  کرد.  زدایی  مرشوعیت  افغانستان 

دادن  ارزش  کم  حکومت،  با  مشوره  بدون  زندانیان، 

حاکمیت آن ها )حکومت افغانستان( است. کاری که هیچ 

در  جنگ جو   5000 دوباره ی  دادن  قرار  منی کند،  کسی 

جنگ است؛ آن هم پیش از این که حتا مذاکرات ]صلح[ 

باشد.« شده  آغاز 

امضا  فروری   29 تاریخ  در  متارکه  پیامن  که  زمانی  از 

علیه  جنگ  که  اند  گفته  واضح  طور  به  طالبان  شده، 

نیروهای ملی افغانستان را پایان یافته منی دانند و هر چند 

از حمله بر نیروهای امریکایی خودداری می کنند؛ اما دست 

اند. زده  افغانستان  مردم  بر  تازه  ده ها حمله ی  به 

در بیانیه ی روز دهم مارچ، مورگان اُرتاگوس، سخن گوی 

وزارت خارجه ی امریکا، تقصیر تأخیر در گفت وگوهای صلح 

و  افغانستان  حکومت  درون  در  رسدرگمی ها  گردن  بر  را 

در  که  انداخت؛ رسدرگمی ای  طالبان  از سوی  خشونت ها 

از یک  آن غنی و رقیب سیاسی اش، عبدالله عبدالله پس 

انتخابات اختاف برانگیز، هفته ی گذشته اقدام به برگزاری 

اُرتاگوس  حال،  این  با  کردند.  دوگانه ای  تحلیف  مراسم 

از اختاف کنونی بر رس تبادل زندانیان نگفت. چیزی 

اُرتاگوس گفت: »در حالی که آمادگی ها برای مذاکرات 

در  ریاست  جمهوری  بحران  شده،  آغاز  بین االفغانی 

تأخیر  به  را  ملی  مذاکره کننده ی  تیم  انتخاب  افغانستان، 

او  که  است  گفته  ما  به  غنی  رییس جمهور  است.  انداخته 

در حال مشوره با داکر عبدالله و دیگر رهران افغانستان 

است و در چند روز آینده، تیم همه شمولی را اعام خواهد 

کنونی  سطح  دارد.  وجود  نیز  دیگری  چالش های  کرد. 

تصدیق  ما  نیست.  پذیرفتنی  طالبان،  سوی  از  خشونت 

علیه  توقف حمات  برای  را  می کنیم که طالبان گام هایی 

شامر  آن ها  اما  اند؛  برداشته  شهرها  در  حمات  و  ائتاف 

زیادی از مردم افغانستان را در روستاها به قتل می رسانند 

کند.«  تغییر  باید  این  و 

مورد  در  نظر  اظهار  برای  درخواست  به  خارجه،  وزارت 

تبادل زندانیان، پاسخی نداد؛ اما بر پایه ی گفته های یک 

این  است،  آگاه  گفت وگوها  از  که  منطقه ای  ارشد  مقام 

امتیاز، یک پیشنهاد دقیقه ی آخر از سوی زملی خلیل زاد، 

فرستاده ی امریکا به طالبان و متحدان پاکستانی این گروه 

بوده است که تهدید می کردند از گفت وگوها کنار می روند 

و برنامه های خروج دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا را به 

می اندازند. خاطر 

مالینُووسکی به فارن پالیسی گفت: »معترترین توضیح  

ندارد.  معنایی  هیچ  بگوید  دروغ  من  به  پمپئو  بودکه  این 

که  بگوید  راحتی  به  می توانست  که  است  این  من  تصور 

منی توانم به این پرسش پاسخ بدهم؛ زیرا توافق نامه هنوز 

بودن  )متعهد  چیزی  چنین  که  گفت  او  اما  نشده؛  نهایی 

حکومت افغانستان به آزاد کردن 5000 زندانی طالبان( در 

ندارد.« وجود  توافق نامه 

تلفونی  متاس  یک  فروری،   29 توافق نامه ی  از  پس 

طالبان  سیاسی  رهر  برادر،  ماعبدالغنی  و  ترامپ  میان 

خوب«  »گفت وگوی  یک  را  آن  ترامپ  که  گرفت  صورت 

در  که  غنی  بر  کرد  تاش  گزارش ها  پایه ی  بر  و  خواند 

نخست از گرامی داشنت پیامن آزاد کردن طالبان که خود 

بیاورد.  فشار  می کرد،  خودداری  نداشت،  نقشی  او  در 

رویرز، هفته ی گذشته گزارش داد که غنی در بدل تأیید 

با حضور خلیل زاد  امریکا که  از سوی  ریاست جمهوری اش 

در مراسم تحلیفش انجام شد، توافق کرده است تا برخی از 

کند. آزاد  را  طالبان  زندانیان 

هیچ  طالبان،  و  امریکا  توافق نامه ی  وجود،  این  با  حتا 

نقشی را برای حکومت کنونی و منتخب افغانستان تضمین 

آیند ه ی  سیاسی  »نقشه ی  به  رسبسته،  طور  به  و  منی کند 

حکومت  »یک  خواستار  تنها  و  می کند  اشاره  افغانستان« 

است. افغانستان« شده  در  توافق  از  پس  اسامی  جدید 

حقانی،  حسین  مانند  توافق نامه،  منتقدان  از  برخی 

این  که  می گویند  امریکا،  در  پاکستان  پیشین  سفیر 

توافق نامه به طور فاجعه باری پر از نقص است، نقص هایی 

که شامل امتیاز مرکزی از سوی طالبان می شود که گفته 

را منی دهند.  افغانستان  به  القاعده  بازگشت  اجازه ی  اند 

این  اند،  تعهد کرده  آن  به  او گفت: »متام آن چه طالبان 

گروه ها،  دیگر  و  القاعده  به  شان  حاکمیت  در  که  است 

)طالبان(  آن ها  منی دهند.  را  قلمرو  داشنت  اجازه ی 

همیشه می توانند بگویند که قلمروهایی وجود دارد که در 

نیست.« ما  کنرل 

غنی  هم کاری  از  پمپئو  گذشته،  هفته ی  بیانیه ی  در 

مردم  اشتیاق  از  آگاهی  با  »امریکا  گفت:  و  کرد  استقبال 

به  دست یابی  برای  کار  حال  در  صلح،  به  افغانستان 

توافق نامه ا ی توسط هر دو طرف است و برای جهت دادن 

متامی طرف ها به سوی این هدف، هم چنان ثابت قدم باقی 

ماند.« خواهد 

آیا ترامپ در برابر فشار طالبان تسلیم شد؟
نویسنده: مایکل هیرش – فارن پالیسی

مرتجم:مهدی غالمی


