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گزارش روز

دادگاه بیناملللی «الهه» آیا موفق
به بررسی مثلث جرایم جنگی در
افغانستان میشود؟

اگر کرونا مردم را نکشت ،گرسنگی میکشد
2

نیروهــای امریکایــی ،کــم کــم افغانســتان را تــرک
میکننــد و نخســتین گــروه ایــن رسبــازان کــه تعــداد
شــان بــه  300رسبــاز میرســد ،راهــی امریــکا شــده
و بــه خانههــایشــان برگشــتهانــد .درحــال حــارض،
عملکــرد جنگــی نیروهــای امریکایــی در افغانســتان
تحــت بررســی دادگاه بیناملللــی الهــه قــرار دارد.
چنــدی پیــش ،قضــات دادگاه بیناملللــی الهــه،
تصمیــم گرفــت کــه در مــورد جنایتهــای جنگــی
در افغانســتان تحقیــق کنــد کــه ایــن تحقیــق شــامل
نیروهــای امریکایــی ،نیروهــای امنیتــی و...
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یادداشت روز

سیاست را رها؛
کرونا را جدی بگیرید
در روزهــای اخیــر بــا بــاال رفــن آمــار مبتالیــان
بــه کرونــا در افغانســتان ،روز گذشــته زنــگ هشــدار
یــک فاجعــهی انســانی بــه صــدا در آمــد کــه ایــن
بــار ،بیگــان ویــروس کرونــا میتوانــد قربانیانــی
بیشتــری از مــردم افغانســتان بگیــرد کــه حتــا در
چنــد دهـهی گذشــته ،جنــگ و جنگجویــان طالــب
هــم نتوانســته انــد ،بگیرنــد.
در ایــن مرحلــه ،بایــد هوشــیارتر از قبــل بــود و
اینجاســت کــه برمیتابــد تــا آن تحکیــم وحــدت
ملــی را کــه ایــن همــه ســال ،سیاســیون حکومتــی،
اپوزیســون ،رهــران قومــی ،رهــران...
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هشدار وزیر صحت به مردم:
ویروس کرونا را جدی بگیرید تا فاجعهی انسانی رخ ندهد

گفتوگو

وزیــر صحــت ،از مــردم افغانســتان خواســته اســت تــا
رهنمودهــای صحــی در مــورد ویــروس کرونــا را تطبیــق کنند؛
در غیــر آن ،در ایــن کشــور ،فاجعـهی انســانی رخ خواهــد داد.

گزارش

فیروزالدیــن فیــروز ،پــس از چاشــت روز دوشــنبه (26
حــوت) در یــک نشســت خــری گفــت کــه هرچنــد ویروس
کرونــا در افغانســتان وارد مرحلـهی گــردش...
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وزارت داخله:
با احتکار کنندگان برخورد قانونی میشود

یام ترابی

رییس سکرتریت ویژهی مبارزه با فساد اداری
و ادارهی عالی ریاستجمهوری

ادارههای حکومتی  50درصد در
ارائهی اطالعات ناموفق بوده است
5

بــه دنبــال افزایــش مــوارد مثبــت ویــروس کرونــا و
افزایــش قیمــت مــواد خوراکــی در افغانســتان ،وزارت
داخلــه ،تأکیــد کــرده اســت کــه بــا احتــکار کننــدگان،

جامعه

برخــورد قانونــی خواهــد شــد.
وزارت داخلــه ،روز دوشــنبه ( ۲۶حــوت) ،در اعالمیـهای
گفتــه اســت پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در...
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زندگی به رنگ زن

تجربههای خشونتهای روانی
در بین دخرتان دانشجو
4

فــردوس فرامــرز ،ســخنگوی پولیــس کابــل ،بــه
روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد کــه روز یکشــنبه (25
حــوت) یــک کــودک هشــت ســاله توســط...
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زنی که بیدلیل شکنج ه میشود

بــدن نحیفــش ،از رسمــا میلــرزد .بــا کاالیــی خیلــی
نــازک بــر تــن و پاهایــی کــه مجــال راه رفــن را نــدارد ،بــرای
رهایــی خــود از شــکنجههای شــوهرش فــرار کــرده اســت.
زمانــی کــه لباســش را بــرای نشــان دادن زخــم هایــش

شــاید یکــی از انتقادهــای معمولــی کــه بتــوان از
دانشــگاهها در رسارس کشــور داشــت ،بــهروز نبــودن
مــواد درســی یــا جزوههــا باشــد؛ امــا اینجا در دانشــگاه
بامیــان ،دانشجویــان کمتــر از ایــن بخــش شــکایت
دارنــد .محمدمــا ســالنگی ،رییــس دانشکــدهی
علــوم اجتامعــی در دانشــگاه بامیــان اســت .آقــای
ســالنگی لیسانســش را در رشــتهی تاریــخ از دانشــگاه
تعلیــم و تربیــهی اســتاد ربانــی و ماســریاش را از
دانشــگاه دهلــی در ســال  2015گرفتــه اســت.
آقــای ســالنگی ،وجــود مــواد کهن ـهی درســی در
دانشــگاه بامیــان و بــه ویــژه دانشکــدهی...
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فرزندان زمین

قتل یک کودک هشت ساله
در ولسوالی بگرامی کابل
مقامهــای امنیتــی ،تأییــد میکننــد کــه یــک کــودک
هشــت ســاله ،در مربوطــات ولســوالی بگرامــی کابــل،
توســط آدمربایــان بــه قتــل رســیده اســت.

دانشگاه بامیان؛
گنجینهای در رسزمین بودا

بلنــد میکنــد ،تــاب تحمل دیدنــش را نــدارم و چشـمهایم را
میبنــدم .بیگــان حیــوان بــر همنــوع خــود چنیــن ظلمــی
را روا من ـیدارد کــه مــا انســانها بــر هــم روا میداریــم.
خودبرتربینی و قدرتطلبی مردان بر زنان ،سبب...
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درنگی بر اخراج اجباری
مهاجران از آملان

پنجشــنبهی هفتــهی گذشــته ،هواپیامیــی کــه
 39پناهجــوی اخراجــی افغانســتان را در خــود
داشــت ،از آملــان بــه کابــل رســید.
پیــش از  ،2016هیــچ پناهجــوی افغانســتانی ،از
آملــان بــه گونـهی اجبــاری بــه افغانســتان برگردانــده
نشــده بــود؛ امــا رونــد اخــراج اجبــاری پناهجویــان
افغانســتانی از آملــان ،پــس از  2016رشوع شــد کــه
در حــال حــارض ،شــار پناهجویانــی کــه بــه اجبــار
از آملــان بــه افغانســتان بازگشــتانده شــده انــد ،بــه
 9000میرســد.
پــس از  2014کــه مهاجــرت میلیونــی آســیاییها
بــه اروپــا شــکل گرفــت ،در میــان کشــورهای...
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احتکار و وجدانهای مریض
خطرناک تر از کرونا
احتــکار کــه از مــادهی «حکــر» میآیــد بــه معنــای
ذخیــره کــردن ارزاق (مــواد ارتزاقــی) بــه امیــد گــران
شــدنش اســت .ســؤال شــاید ایــن باشــد کــه احتــکار بــه
هرگونــه مــواد غذایــی یــا مایحتــاج مــردم تحقــق مییابــد
یــا در مــورد برخــی کاالهــا صــدق میکنــد کــه گفتــه
میشــود احتــکار در بــارهی مــواد ارتزاقــی و مــورد نیــاز
مــردم مثــل گنــدم ،جــو ،خرمــا ،غــات چهارگانــه ،روغــن
و هرچیــزی کــه انســانها بــرای ادامــهی زندگــی بــه آن
محتــاج اســت ،جــزو ایــن دســته بــه حســاب میآیــد کــه
بــا تأســف ،در روزهــای اخیــر بــا توجــه بــه گســرش شــیوع
ویــروس کرونــا در دنیــا و بــاال رفــن آمــار مبتالیــان بــه ایــن
ویــروس در افغانســتان ،برخــی از ســودجویان و محتکــران
دســت بــه ایــن کار زده و در جامعــه ایجــاد وحشــت کردنــد.
البتــه برخــی احتــکار را بــا ذخیــره کــردن مــواد اشــتباه
میگیرنــد کــه ایــن دو تــا بــا یکدیگــر کامــا تفــاوت دارد.
وقتــی مثــا بــاغداران مــواد خــود را در فصــل تابســتان
بــه دلیــل آن کــه در بــازار خــراب نشــود ،در رسدخانههــا
ذخیــره میکننــد تــا بــه موقــع و بــه مــرور زمــان وارد بــازار
کننــد ،ایــن احتــکار نیســت کــه در آن صــورت نــه تناســب
قیمتهــا در بــازار بــه هــم میخــورد و نــه انصــاف از بیــن
م ـیرود .مــاک بــرای احتــکار دو چیــز اســت :یکــی نیــاز
مــرم مــردم بــه کاالهــای احتــکار شــده و دوم ،ایــن کــه
فروشــندهی دیگــری نباشــد تــا مــردم چیزهــای کــه نیــاز
ط دیگــری نیــز وجــود دارد؛
دارنــد از او بخرنــد .البتــه رشایـ 
امــا ایــن دو مهمتــر از دیگــران ذکــر شــده اســت.
مــردم افغانســتان مدعــی پیــروی از دیــن اســام انــد؛
امــا بــا تأســف ،در بســیار مــوارد یــا بــه دلیــل عــدم آگاهــی
درســت از دســتورهای دینــی و یــا بــرای ســودجویی و
دنیاطلبــی ،خــاف دیــن و حتــا اخــاق عمــل میکننــد.
در قــرآن کریــم نیــز بارهــا و بارهــا کمفروشــی و احتــکار
نکوهــش شــده اســت و در ســورههای رشیفـهی «مطففیــن،
ارساء ،الرحمــن ،اعــراف ،هــود و انعــام» بــه صــورت رصیــح
بــه آن اشــاره شــده اســت؛ امــا بازهــم افــراد مســلامن
کمفروشــی و احتــکار میکننــد.
همیــن کــه پاکســتان بــه دلیــل جلوگیــری از ورود
ویــروس کرونــا بــه آن کشــور مرزهایــش را بســت ،ناگهــان در
کابــل غوغــا بــر پــا شــد .افــراد ســودجو دوکانهــای شــان
را بســتند و مــردم نیــز بــرای خریــد مــواد اولیــه ،بــه بــازار
هجــوم آوردنــد .وحشــتی کــه بــه صــورت ناگهانــی موجــب
صعــود بیرویــه و افزایــش قیمتهــا شــد .دیــروز در هــر
کجــای شــهر کــه میرفتــی ،میتوانســتی ببینــی کــه
مــردم مــدام در حــال خریــدن مــواد ارتزاقــی بــا قیمــت بــاال
هســتند .کنــرل قیمتهــا جــدا از نیــاز بــه نظــارت از ســوی
دولــت ،بــه پشــتوانه و البتــه تطبیــق کــردن قانــون وابســته
اســت کــه در افغانســتان هــر کــدام ایــن مراحــل دچــار
ل اســت .نــه نــرخ و نــوا از ســوی حکومــت بــه صــورت
مشــک 
دقیــق کنــرل میشــود و نــه تاجــران مــا چنانچــه مدعــی
پیــروی از دیــن اســام اســتند ،دلشــان بــه حــال مــردم
میســوزد .کافــی اســت ،اتفاقــی بیفتــد تــا همــه چیــز دههــا
بــار گرانتــر بــرای فــروش عرضــه شــود .وقتــی بحــث کرونــا
در کشــور جــدی شــد ،یــک قوطــی محلــول ضــد عفونــی
کننــدهی دســت ،از  80افغانــی بــه  500افغانــی رســید و
ســایر لــوازم شــوینده و بهداشــتی نیــز وضعیــت بهــر از آن
نداشــت .تــا حــاال  21مــورد مثبــت کرونــا در افغانســتان
ثبــت شــده اســت و اگــر ایــن وضعیــت کنــرل نشــود و
شــیوع ایــن ویــروس در هفتههــای آینــده بــه باالتریــن ســیر
صعــودی اش برســد؛ در آنصــورت ،جــدا از عــدم کنــرل
بیــاری ،کنــرل مــواد ارتزاقــی نیــز از کنــرل خــارج خواهد
شــد و نظــم اجتامعــی بــه کلــی از بیــن خواهــد رفــت کــه
نیــاز بــه هـمکاری مــردم ،حکومــت و تاجــران دارد کــه اگــر
برنامــهی مــدون و جــدی وجــود نداشــته باشــد ،اوضــاع
کشــور بــه کلــی دگرگــون خواهــد شــد.
روز گذشــته پولیــس کابــل در برخــی نقــاط شــهر ،بــا
گــران فروشــان و محتکــران برخــورد کــرد کــه بایــد ادامــه
داشــته باشــد و در ضمــن حکومــت بــرای پشــتیبانی بــازار
و کمبــود مــواد ارتزاقــی برنامــه داشــته باشــد؛ چــون تنهــا
بــا بســن دروازهی دوکانهــا بــه جایــی نخواهــد رســید.
یکــی از شــعارهای حکومــت وحــدت قبلــی ایــن بــود کــه
وابســتگی بازارهــای افغانســتان را از پاکســتان کــم کــرده
و ایــن کشــور دیگــر منیتوانــد بــا بســن مرزهایــش بــازار
کابــل را دچــار تالطــم کنــد؛ امــا دیــروز چنیــن اتفاقــی
افتــاد.
اگــر بــاال رفــن قیمــت در بــازار بــه دلیــل افزایــش تقاضــا
باشــد ،در آنصــورت حکومــت بایــد بــه مــردم اطمینــان
دهــد کــه کشــور بــا قحطــی و کمبــود روبــهرو منیشــود.
مــردم اگــر بــه برنامههــای حکومــت بــاور داشــته باشــند،
بــه بازارهــا هجــوم نــرده و بهانــه بــه دســت ســودجوها و
محتکــران منیدهنــد.
مهمتریــن مســأله ،کنــرل و کنــد نگــه داشــن رونــد
گســرش و نفــوذ ویــروس کرونــا در کشــور اســت کــه هــم از
نظــر درمانــی و بهداشــتی مــا را بــا بحــران مواجــه منیکنــد
و هــم کشــورهای دیگــر ،مرزهایــش را نخواهنــد بســت؛ امــا
اگــر کرونــا همهگیــر شــود ،بــه غیــر از تلفــات انســانی،
بــازار را نیــز زیــر تاثیــر شــدید خواهــد بــرد .حکومــت بایــد
ضمــن رایزنــی بــا کشــورهای دیگــر بــرای بــاز گذاشــن داد
و ســتد تجــاری ،در آگاهــی دادن بــه مــردم بــا شــفافیت
و تــاش شــبانهروزی بــرای کنــرل گســرش کرونــا از
بینظمــی جلوگیــری کنــد.

حکایت معروفی است که
میگویند« :وقتی در شهر
پنیر پیدا منیشد ،او پنیر را به
خانهی خود میبرد تا ذخیره
عبدالرازقاختیاربیگ کند و در زمان فاجعه چند
برابر از قیمت اصلی بفروشد
و در مسیر راه با مردی مواجه میشود که پنیر
ذخیره داشتهی خود را به بازار میبرد تا مردم به
کمبود پنیر دچار نشوند».
خرب شیوع کرونا در افغانستان هم نگرانیهای
زیادی را برای مردم به باور آورده است که بسته
شدن بندر تجاری تورخم با افغانستان ،این
نگرانیها را بیشرت کرد و عدهای زیادی از تاجران
و فروشندهها با سوءاستفاده از مجبوریت مردم
مبنی بر نیاز شدید شان به مواد غذایی ،قیمت
آنرا چندین برابر افزایش دادند.
ابتدای روز گذشته ،پاکستان گذرگاه مرزی
تورخم را به روی رفتو آمد بست .با نرش این خرب،
قیمت بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل نیز
افزایش چند برابر داشت .هرچند تنها سبزیجات
و میوههای تازه از این کشور وارد افغانستان
میشود ،با این حال اما ،قیمت آرد و روغن به
گونهی بیپیشنهی افزایش داشته است.
احمدرضا ،باشندهی غرب کابل است .او
میگوید« :یک بوجی آرد در قلعهی نو ،به 2600
افغانی رسیده ،قبال ما یک بوجی آرد را به -1500
 1600افغانی میخریدیم .بچ ه کاکایم برایم
زنگ زد که بیا شار ،یک بوجی آرد 2100 ،افغانی
است .حالی هم شار میروم تا چند بوجی آرد و
چندین پیپ روغن بگیرم».
جالل ،باشندهی پلرسخ کابل ،است .او
میگوید که برای تهیهی آرد به یکی از مارکیتها
رفته بود؛ اما به دلیل افزایش بیش از حد قیمتها
نتوانسته است ،آرد تهیه کند .به گفتهی او ،قیمت
یک بوجی آرد به  2900افغانی رسیده است.
در همین حال ،فروشندگان نیز افزایش
قیمتها را تأیید میکنند و میگویند ،خربهای
که در مورد بسته شدن مرز تورخم ،به نرش رسیده،
ت مواد خوراکی را چند برابر
به یک بارگی قیم 
افزایش داده است.
صالح ،در قلعهی نو دشت برچی عمدهفروشی
دارد .او میگوید در رشایطی که مردم کسب
و کار مناسب ندارند ،افزایش چند برابر مواد
خوراکی نگرانیهای زیادی را به بار آورده است.
با متاسهای مکرر موفق نشدیم با مسؤول اتاق
تجارت و رسمایهگذاری افغانستان در این مورد
صحبت کنیم؛ اما این نهاد ناوقت روز یکشنبه
( 25حوت) ،در خربنامهای گفته است« :در
نتیجهی تالشهای هیأت رهربی اتاق تجارت
و رسمایهگذاری افغانستان ،در همکاری با
وزارت ترانسپورت ،تبادل کاالها از طریق بنادر
افعانستان-ترکمنستان به حالت عادی برگشته

و عبور مرور جریان دارد .به هموطنان ما که به
خاطر کمبود مواد اولیه نگرانی داشتند ،اطمینان
میدهیم که اعضای اتاق و متشبثین تالش
میکنند با واردات بیشرت مواد غذایی ،از افزایش
قیمتها جلوگیری کنند».
با این حال ،وزارت داخله و پولیس میگوید که
جلو تاجران و دکانداران گرانفروش را میگیرد و
با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
پیش از این نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا
و نگرانیهای ناشی از این ویروس ،قیمت
ماسک ،لیمو ،میوههای تازه در کابل و شامری از
والیتهای افزایش چهار برابر داشته است.
از شیوع ویروس کرونا در چین ،حدود دو ماه
و چند روز میگذرد؛ این ویروس درحال حارض در
بیش از  130کشور جهان شیوع پیدا کرده است .در
افغانستان ،نیز  21نفر به این ویروس مبتال شده اند.
وحیدالله مایار ،سخنگوی وزارت صحت عامه،
اعالم کرده که به تازگی ،پنج مورد مثبت ویروس
کرونا ،در والیتهای هرات ،لوگر و بادغیس ثبت
شده است .تاکنون منونهی  263مورد مشکوک به
ویروس کرونا ،آزمایش شده و از این میان242 ،
مورد ،منفی تثبت شده است.
به دنبال گسرتش موارد مثبت ویروس کرونا
در افغانستان ،متام برنامههای ورزشی لغو ،جشن
نوروز در مزاررشیف و مراسم جهندهباال در سایر
نقاط افغانستان لغو ،متام دانشگاهها و مکاتب تا
آخر ماه حمل تعطیل و برگزاری امتحانات کانکور
نیز به تعویق افتاده است .به ادارات دولتی نیز
دستور داده شده است که متام موارد صحی برای
پیشگیری از این ویروس را در نظر بگیرند.
آمادگیها برای مبارزه با ویروس کرونا ،از
زبان چهار والی
تاکنون  21مورد مثبت ویروس کرونا ،در
والیتهای هرات ،سمنگان ،بادغیس ،کاپیسا ،لوگر،
مزاررشیف و دایکندی ثبت شده است .بیشرتین
واقعهی مثبت در هرات بوده و در سایر والیتها یکی
دو مورد ثبت شده است .در این گزارش با مقامهای
محلی چهار والیت گفتوگو شده است.
والی دایکندی
مسؤوالن محلی در دایکندی میگویند که تا
کنون یک مورد مثبت ویروس کرونا ،در این والیت
ثبت شده است .سید انور رحمتی ،والی این والیت
میگوید ،یک مورد مثبت که در دایکندی ثبت شده
بود ،در قرنطین وزارت صحت عامه به رس میبرد.
ی مقامهای محلی
آقای رحمتی ،در مورد آمادگ 
دایکندی میگوید« :یک شفاخانهی  20بسرت
آماده شده و دو پاسگا ه صحی داریم .یکی در
قسمت شاملی دایکندی و یکی دیگر در مسیر
والیت بامیان وجود دارد .مورد اخیر که تثبیت
شد ،نیز از والیت هرات به دایکندی فرار کرده بود.

وقتی خانه میرسد ،خامنش اجازه منیدهد ،بعد با
تیمهای صحی متاس میگیرد و قرنطین میشود».
والی دایکندی تأکید کرد ،قرار است دو
پاسگاه صحی به یک مرکز مجهز تبدیل شود و در
کنار آن یک مرکز جدید دیگر صحی با امکانات
خوب ایجاد شود.
والی سمنگان
در والیت سمنگان نیز چند مورد مثبت کرونا
ثبت شده است .عبدالطیف ابراهیمی ،والی این
والیت میگوید که تیمهای صحی به منظور مبارزه
با این ویروس ،توظیف شده و در کنار مراقبتهای
صحی ،آگاهیدهی عامه از طریق علام ،مدارس و
رسانهها به شدت ادامه دارد و پروسهی دواپاشی
نیز تطبیق میشود.
آقای ابراهیمی گفت« :به کمک فوری نیاز
داریم ،از مرکز نیز کمک خواسته شده است.
درحال حارض ،رصف شفاخانهی سابقه در شهر
ایبک ،فعال است و  50بسرت دارد .پیشنهاد این
بود که یک مرکز صحی خارج از شفاخانه ساخته
شود که از سوی دولت مرکزی منظور شده و
منتظر رسیدن تجهیزات استیم».
والی کاپیسا
عبدالطیف مراد ،والی کاپیسا میگوید که تا کنون
یک مورد مثبت در این والیت ثبت شده؛ اما موارد
مشکوک زیاد است .به گفتهی او ،همین اکنون یک
شفاخانه  20بسرت در این والیت فعال است.
آقای مراد گفت« :در شفاخانهی مرکزی نیز
یک شفاخانه  20بسرت دیگر آماده است .آمادگی
عام و تام گرفته است .ما در صورتی که نیاز
ببینم ،دوا پاشی در نقاط مهم آغاز شده .محبس،
قطعات نظامی نیز دواپاشی شده است».
آنچه والی کاپیسا میگوید ،تاکنون بیش از
 300مهاجران افغان از ایران به این والیت آمده
اند که همهی در قرنطین به رس میبرند.
والی بادغیس
والیت بادغیس نیز از والیتهای است که
یک مورد مثبت کرونا ثبت شده است .عبدالغفور
ملکزی ،والی این والیت به روزنامهی صبح کابل
میگوید که برای مراحل ابتدایی یک شفاخانهی
 20آماده شده است.
والی بادغیس اما به این باور است که به جای
ساخنت مراکز صحی ،بیشرت باید برای سیستم
وقایهوی کار شود ،زیرا این ویروس باید پیش از
شیوع بیشرت ،نابود شود.
برخالف سایر والیتهای که مسؤوالن محلی
از عدم همکاری طالبان انتقاد میکنند ،والی
بادغیس اما میگوید که گروه طالبان اطمینان
داده اند که مراکز صحی ،به گونهی نرمال
میتوانند به مریضان رسیدگی کنند.

وحیدالله مایار،
سخنگوی وزارت صحت
عامه ،اعالم کرده که
به تازگی ،پنج مورد
مثبت ویروس کرونا ،در
والیتهای هرات ،لوگر و
بادغیس ثبت شده است.
تاکنون منونهی 263
مورد مشکوک به ویروس
کرونا ،آزمایش شده و
از این میان 242 ،مورد،
منفی تثبت شده است.

به دنبال گسرتش موارد
مثبت ویروس کرونا
در افغانستان ،متام
برنامههای ورزشی
لغو ،جشن نوروز در
مزاررشیف و مراسم
جهندهباال در سایر نقاط
افغانستان لغو ،متام
دانشگاهها و مکاتب تا
آخر ماه حمل تعطیل و
برگزاری امتحانات کانکور
نیز به تعویق افتاده
است.

دادگاه بینالمللی «الهه» آیا موفق به بررسی مثلث جرایم
جنگی در افغانستان میشود؟
نیروهای امریکایی ،کم کم افغانستان
را ترک میکنند و نخستین گروه این
رسبازان که تعداد شان به  300رسباز
میرسد ،راهی امریکا شده و به خانههای
سیدمهدی حسینی شان برگشته اند .درحال حارض ،عملکرد
جنگی نیروهای امریکایی در افغانستان
تحت بررسی دادگاه بیناملللی الهه قرار دارد .چندی
پیش ،قضات دادگاه بیناملللی الهه ،تصمیم گرفت که
در مورد جنایتهای جنگی در افغانستان تحقیق کند که
این تحقیق شامل نیروهای امریکایی ،نیروهای امنیتی و
گروه طالبان میشود .بر بنیاد فرمان این دادگاه ،عملکرد
نیروهای امریکایی و طرفهای جنگی در جنگ افغانستان ،از
آغاز فعالیتهای آنها در این کشور مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.
دادگاه بیناملللی الهه ،در رشایطی تصمیم به تحقیقات
پیرامون جنایت جنگی در افغانستان میگیرد که تحول
بزرگی برای ختم جنگ افغانستان رقم خورده و هماکنون
تالشها در سطح ملی و بیناملللی جریان دارد تا پس از
 20سال ،امریکا و ناتو به این خشونتها پایان دهند .طرف
اصلی جنگ افغانستان امریکاییها و گروه طالبان استند
که به تازگی ،توافقنامهی صلح را امضا کردند .بر اساس
این توافقنامه ،نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون
میشوند .چالشی در پیش روی قضات دادگاه بیناملللی
الهه در افغانستان وجود دارد و آن چالش این است که
امریکا ،عضویت دادگاه بیناملللی الهه را به دست نیاورده
و مخالف کارکردهای این دادگاه است؛ واشنگنت همواره
این دادگاه را به «یاغیگری» تشبیه کرده و از جانب دیگر،
افغانستان  18سال پیش عضویت این دادگاه را به دست
آورد .کابل-واشنگنت دو سند مهمی را امضا کرده که یک
سند ،پیامن اسرتاتژیک است و سند دیگر ،توافقنامهی
امنیتی .در توافقنامه امنیتی تأکید شده ،در صورتی که
نیروهای امریکایی در افغانستان مرتکب جنایتی میشوند،
باید از سوی دادگاههای امریکا مورد بررسی قرار گیرند .این

موضوع ،از یک طرف ،دست حکومت افغانستان را میبندد
که همکاریهای الزم را با دادگاه بیناملللی کیفری انجام
ندهد و از طرف دیگر ،ممکن است که امریکا تحقیقات این
دادگاه را با مشکل روبهرو کند.
تصمیم دادگاه بیناملللی الهه ،با خوشبینیهای
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان همراه شده و
مسؤوالن این نهاد ،آن را گامی برای تأمین عدالت عنوان
میکنند .نعیم نظری ،معاون کمیسیون مستقل حقوق برش،
میگوید که این کمیسیون بارها از دادگاه بیناملللی کیفری،
مطالبه کرده که در افغانستان جرایم جنگی زیادی اتفاق
افتاده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون این کمیسیون ،معتقد است که هر چند حکومت
افغانستان در این اواخر ،بخشی از دادستانی کل را برای
رسیدگی به جرایم جنگی تخصیص داده؛ اما هنوز دادگاه
اختصاصیای وجود ندارد و در عین حال ،ظرفیت دستگاه
عدلی و قضایی افغانستان ،برای رسیدگی به جرایم پیچیدهی
جنگی هنوز کافی نیست« .به این خاطر ،حضور دادگاه
بیناملللی جرایم در افغانستان یک امر فوقالعاده مثبت
پنداشته میشود .ما جدا از حضور آنها استقبال میکنیم و
آنچه که میتوانیم با منایندههای این دادگاه همکاری الزم را
انجام خواهیم داد».
در دادگاههای افغانستان ،این ظرفیت وجود دارد که به
شکل دقیق ،قضایای مربوط به جنایت جنگی در افغانستان را
مورد رسیدگی قرار دهند؛ اما به گفتهی نعیم نظری ،مرشوط
بر اینکه ارادهی سیاسی در رهربان امریکا در جهت رسیدگی
به جرایمی که توسط رسبازان امریکایی صورت گرفته ،وجود
داشته باشد.
در همین حال ،عزیز رفیعی ،رییس شبکهی مجتمع
جامعهی مدنی ،میگوید که تصمیم دادگاه بیناملللی
کیفری الهه برای بررسی جرایم جنگیایکه در طول یکونیم
دهه در افغانستان اتفاق افتاده ،امیدواری را نسبت به تأمین
عدالت در افغانستان احیا کرده است« .به خاطر بررسی جرایم
جنایت جنگی در افغانستان که در طول یکونیم دهه اتفاق

افتاده ،خیلی مردم امیدوار استند که برای تأمین عدالت
روزنهای پیدا شود و از طرف دیگر این بحث ،سبب شود که
هم نیروهای خارجی و هم نیروهای داخلی از جنایات و جرایم
جنگی بکاهند و راهی برای مردم و امیدواری برای مردم پیدا
شود که عدالت تأمین شود».
رییس شبکهی مجتمع جامعهی مدنی ،با اشاره به
اصولنامهی این دادگاه ،میگوید که ارجحیت به قانون یا
اصولنامهی دادگاه الهه برمیگردد و مهم این است که آیا
ارادهی سیاسی در درون افغانستان به خاطر ایجاد این مسأله
وجود دارد یا خیر.
سال گذشته ،دادگاه بیناملللی الهه ،درخواست آغاز
تحقیقات در خصوص جنایتهای جنگی در افغانستان را رد
کرده بود .در آن زمان ،امریکا ویزهی «فاتو بنسودا» دادستان
دیوان بیناملللی کیفری را به خاطر تحقیقاتش در بارهی
عملکرد نظامیان امریکایی در افغانستان ،لغو کرد .بنسودا،
اواخر سال  ۲۰۱۷از قضات دیوان بیناملللی درخواست کرد
به او ا جازه دهند تا اتهامات جنایات جنگی علیه طالبان،
نیروهای دولت افغانستان و نیروهای بیناملللی مستقر در
افغانستان از جمله نظامیان امریکایی را مورد تحقیق قرار
دهد.
امریکاییها معتقد اند که دادگاه بیناملللی الهه ،تهدیدی
به حاکمیت ملی امریکا است؛ به همین خاطر ،هیچگاهی
این دادگاه را به رسمیت نشناخته و همواره بر آن تاختوتاز
کرده اند .نزدیک به  130کشور جهان به شمول اتحادیهی
اروپا ،عضو دادگاه بیناملللی الهه است و این دادگاه در سال
 2002میالدی به منظور استقرار و حفظ صلح و امنیت در
جهان ،کار خود را آغاز کرد .این دادگاه ،در سال ،2007
بررسیهای ابتدایی خود را در بارهی وضعیت افغانستان آغاز
کرد و تا کنون  112مورد که احتامل میرود جنایت جنگی
محسوب شود ،به این دادگاه رسیده است .اکرث اعضای
این دادگاه ،از کمکها و حامیتهای گسرتدهی واشنگنت
برخودارند و بعید به نظر میرسد که این دادگاه بتواند به طور
همهجانبه جرایم جنگی انجامشده در افغانستان بررسی کند.
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مشکالت دانشگاه بامیان،
تنها در کمبود استاد یا
نداشنت خوابگاه برای
دانشجویان خالصه
منیشود .جالب این جا
است که این دانشگاه دو
دروازهی ورودی و تنها
یک دیوار دارد و سه طرف
دیگر آن کامال باز است.
این موضوع به لحاظ
امنیتی ،میتواند برای
دانشگاه خطرناک باشد
و امکان به رسقت رفنت
داراییهای آن وجود دارد.
آقای محبی میگوید،
وزارت تحصیالت عالی
به آنها وعدهی ساخت
چهاردیواری دانشگاه را
داده است.

شــاید یکــی از انتقادهــای
معمولــی کــه بتــوان از
دانشــگاهها در رسارس کشــور
داشــت ،بــهروز نبــودن مــواد
مهدی غالمی درســی یــا جزوههــا باشــد؛
امــا اینجــا در دانشــگاه
بامیــان ،دانشجویــان کمتــر از ایــن بخــش
شــکایت دارنــد .محمدمــا ســالنگی ،رییــس
دانشکــدهی علــوم اجتامعــی در دانشــگاه
بامیــان اســت .آقــای ســالنگی لیسانســش را
در رشــتهی تاریــخ از دانشــگاه تعلیــم و تربیــهی
اســتاد ربانــی و ماســریاش را از دانشــگاه
دهلــی در ســال  2015گرفتــه اســت.
آقــای ســالنگی ،وجــود مــواد کهن ـهی درســی
در دانشــگاه بامیــان و بــه ویــژه دانشکــدهی
علــوم اجتامعــی را رد میکنــد .او گفــت« :بــه
جــرأت میتــوان بگویــم ،چنــد ســال اســت کــه مــا
سیســتم جــزوه را کنــار گذاشــته ایــم .اســتادان ما
جــوان اســتند و بــه یکــی دو زبــان خارجــی تســلط
دارنــد .تــا کنــون بــا مــوردی از کهنــه بــودن مــواد
درســی در ایــن دانشکــده روبــهرو نشــدهام؛
چــون در رشوع هــر سمســر از هــر اســتاد
سیاســت و مفــردات درســیاش را میخواهیــم
و مطمــن میشــویم کــه مــواد درســی بــه روز
باشــد .فکــر میکنــم ایــن موضــوع بیشــر در
کابــل صــادق باشــد؛ چــون برخــی از اســتادان
ســالها اســت کــه تدریــس میکننــد و بــا
تکنولــوژی و حتــا زبــان انگلیســی آشــنا نیســتند.
بــه همیــن دلیــل از هــان مــواد قدیمــی و
حتــا مــوادی کــه در دوران دانشجویــی شــان
اســتفاده مــی کردنــد ،بــرای دانشجویــان شــان
تهیــه میکننــد».
هاشــم رضایــی ،دانشجــوی رشــتهی اقتصــاد
در دانشــگاه کابــل بــود کــه امســال فــارغ شــده
اســت .او گفتههــای آقــای ســالنگی را تأییــد
میکنــد و میگویــد« :تعــدادی از مــواد درســی
در دانشــگاه کابــل بســیار کهنــه اســت .شــاید
جزوههایــی باشــد کــه حتــا ســی ســال از عمــر
آنهــا میگــذرد ».آقــای محبــی ،رییــس دانشــگاه
بامیــان ،میگویــد کــه منیتوانــد بــهروز نبــودن
متــام مــواد درســی در ایــن دانشــگاه را رد کنــد؛
امــا تأکیــد کــرد کــه تالشهــا بــرای بهروزرســانی
متــام مــواد درســی در ایــن دانشــگاه جریــان دارد.
او گفــت« :در زمســتان امســال ،کارگاه آموزشــی
14روزهای داشــتیم کــه یکــی از موضوعــات آن،
اســتفاده از مــواد درس ـیای بــود کــه مطابــق بــه
نیــاز روز و جامعــه باشــد».
گذشــته از موضــوع مــواد درســی ،کمبــود کادر
علمــی ،یکــی از شــایعترین مشــکالت در ایــن
دانشــگاه بــه حســاب میآیــد .آقــای ســالنگی
میگویــد کــه دانشــگاه بامیــان بــا کمبــود
اســتاد روبــهرو اســت .بــر پایــهی گفتههــای
آقــای ســالنگی ،برخــی از دانشــگاههای کشــور،
چندیــن برابــر دانشــگاه بامیــان اســتاد دارنــد
و در آن دانشــگاهها ،ممکــن اســت هــر اســتاد
تنهــا یــک مضمــون را تدریــس کنــد .او گفــت:
«گــر چــه بــا در نظرداشــت کارهــای اداریام بــه
عنــوان رییــس دانشکــدهی علــوم اجتامعــی،
بایــد چهــار واحــد (کریدیــت) درس بدهــم؛ امــا
در همیــن سمســر گذشــته 25 ،واحــد تدریــس
کــرده ام .ایــن  25واحــد ،وظیف ـهی دو اســتادی
اســت کــه هیــچ مســؤولیت دیگــری جــز تدریــس
نداشــته باشــند .در اینجــا هــر اســتاد ،بــه
انــدازهی دو اســتاد کار میکنــد؛ امــا امتیــازی
کــه میگیــرد ،هــان امتیــاز اســتادی اســت کــه
تنهــا یــک مضمــون را تدریــس میکنــد».
در صحــن خاکــی دانشــگاه ،علیاکــر

محســنی ،فــارغ دانشکــدهی علــوم اجتامعــی و
دیپارمتنــت فلســفه در ســال  ،97منتظ ـ ِر معــاون
امــور دانشجویــان بــود تــا برگــهای کــه در
دســتش بــود را برایــش امضــا کنــد .او ،از والیــت
غــور و ولســوالی لعــل و رسجنــگل اســت و اکنــون
بزرگتریــن پرسشــی کــه در ذهنــش میچرخــد،
ایــن اســت کــه چگونــه کار پیــدا کنــد .محســنی
از فضــای دانشــگاه بامیــان و روابــط ریاســت
دانشــگاه و اســتادان بــا دانشجویــان ،راضــی
اســت .او گفــت« :دانشــگاه بامیــان ،محیــط
علمــیِ فوقالعــادهای دارد .هــر کســی کــه وارد
ایــن دانشــگاه شــود ،بــه زودی خــودش را بــا
اســتندردهای اینجــا وفــق میدهــد ».دانشــگاه
بامیــان ،یکــی از معــدود دانشــگاههای دولتــی
در کشــور اســت کــه دانشجومحــوری در آن
بیشــر از دیگــر دانشــگاههای کشــور بــه چشــم
میخــورد .بــر خــاف آن چــه هاشــم رضایــی
از روابــط رسد و نامناســب برخــی از اســتادان
در دانشــگاه کابــل میگویــد ،دانشجویــان
در دانشــگاه بامیــان ،آزادانــ ه بــه طــرح هــر
پرسشــی میپردازنــد و روابــط دوســتانهای بــا
ریاســت و اســتادان شــان دارنــد .آقــای ســالنگی
گفــت« :نظــر بــه تجربــهی مــن از دانشــگاههای
افغانســتان و بیــرون از کشــور ،فضــای دانشــگاه
بامیــان بســیار دوســتانه ،صمیمــی و بــاز اســت
و اســتادان روحیــهی پرســشگری را در محصــل
تقویــت و نهادینــه میکننــد»
در ســال جــاری 1400 ،نفــر از دانشــگاه
بامیــان فــارغ شــدند و موضوعــی کــه بیشــر
مــورد توجــه مــردم در رسارس کشــور قــرار گرفــت
و ســوژهی رو ِز شــبکههای اجتامعــی شــد،
جشــن عمومــی فراغــت دانشــجویان آن بــود .در
جشــن فراغتــی کــه از ســوی دانشــگاه برگــزار
شــده بــود ،بــر خــاف ســالهای گذشــته کــه
فارغــان هــر والیــت یــا حتــا ولســوالی بــه صــورت
جداگانــه بــرای خــود جشــن فراغــت میگرفتنــد،
امســال ( )1398همــهی فارغــان از والیتهــای
گوناگــون در کنــار هــم جشــن برپــا کردنــد .آقــای
محبــی میگویــد کــه ریاســت دانشــگاه ،پیــش
از پیــش بــا آوردن گلهــای پالســتیکی بــرای
فارغشــدهها ،آشــکارا مخالفــت کــرده بــود و از
دوســتان و نزدیــکان فارغــان خواســته بــود تــا
بــه جــای گل پالســتیکی ،بــرای دانشجویــان
فارغشــده ،کتــاب یــا خــودکار بیاورنــد.
مشــکالت دانشــگاه بامیــان ،تنهــا در
کمبــود اســتاد یــا نداشــن خــوابگاه بــرای
دانشجویــان خالصــه منیشــود .جالــب ایــن
جــا اســت کــه ایــن دانشــگاه دو دروازهی ورودی و
تنهــا یــک دیــوار دارد و ســه طــرف دیگــر آن کامــا
بــاز اســت .ایــن موضــوع بــه لحــاظ امنیتــی،
میتوانــد بــرای دانشــگاه خطرنــاک باشــد و
امــکان بــه رسقــت رفــن داراییهــای آن وجــود
دارد .آقــای محبــی میگویــد ،وزارت تحصیــات
عالــی بــه آنهــا وعــدهی ســاخت چهاردیــواری
دانشــگاه را داده اســت .بــه گفتــهی آقــای
محبــی ،اولویــت دانشــگاه بامیــان در ســال آینــده
( )1399ســاخت دیوارهــای آن اســت.
بــا ایــن وجــود ،ریاســت دانشــگاه ،اســتادان
و دانشجویــان ،بــاور دارنــد کــه کمبــود آب
آشــامیدنی و فضــای خشــک در دانشــگاه بامیــان،
جدیتــر اســت .محوطــهی دانشــگاه ،هیــچ
فضــای ســبزی نــدارد و ماننــد دشــتی اســت در آن
چند ســاختامن ســاخته شــده اســت .نبــود فضای
ســبز ،ربــط مســتقیمی بــه مشــکل کمآبــی ایــن
دانشــگاه دارد .آقــای محبــی گفــت« :وقتــی بــرای
اولیــن بــار وارد دانشــگاه بامیــان شــدم ،ســه چیــز
مــرا خیلــی آزار مـیداد .دیوار نداشــن دانشــگاه،

کمبــود صنفهــا و آب .یــک تعــداد نهالهایــی
کــه شــاند ه ایــم ،در حــال خشــک شــدن اســت.
بــه عنــوان کســی کــه زراعــت و محیــط زیســت
خوانــده ،وقتــی درختــی را میبینــم کــه بســیار
تشــنه اســت ،احســاس میکنــم خــودم تشــنه
اســتم ».ایــن دانشــگاه یــک ذخیــرهی آب دارد
کــه بــه گفتــهی آقــای محبــی ،از بــازار شــهر
بامیــان ،توســط بــرق آفتابــی پمــپ میشــود؛
بــازاری کــه بیــش از  3.5کیلومــر بــا دانشــگاه
فاصلــه دارد .پــروژهی انتقــال آب از بــازار بــه
دانشــگاه ،موفــق نبــوده و هنــوز هــم بســیاری
از اوقــات ،دانشجویــان و اســتادان بــا کمبــود
آب آشــامیدنی روبــهرو میشــوند .دکــر محبــی
میگویــد بــا وجــود ایــن کــه ســه حلقــه چــاه در
ایــن دانشــگاه حفــر شــده ،گاهــی اوقــات ایــن
چاههــا آب منیدهــد.
قــرار اســت آب دانشــگاه بامیــان از دامنــهی
کــوه بابــا و فاصلـهی دهکیلومــری ،تأمیــن شــود.
رییــس دانشــگاه گفــت« :پیــش از ایــن حتــا مــردم
محــل اجــازه منیدادنــد کــه لولههــای آب از
دامنــهی کــوه بابــا بــه ســمت دانشــگاه کشــیده
شــود؛ امــا در ایــن اواخــر بــا کمــک والــی بامیــان،
مشــاور ارشــد والــی و تعــدادی از بــزرگان محــل،
در تالشــیم تــا قناعــت مــردم محــل را بگیریــم.
بــا ایــن حــال ،گرفــن اجــازهی مــردم از یــک
طــرف و تأمیــن هزینههــای آن از طــرف دیگــر،
مشکلســاز اســت .تــاش مــا ایــن اســت کــه
ایــن مشــکل را بــا وزارت تحصیــات عالــی حــل
کنیــم».
بــا وجــود متــام ایــن دشــواریها ،اســتادان
و مســؤوالن دانشــگاه ،خربهــای خوبــی دارنــد.
مســؤوالن دانشــگاه در تــاش انــد تــا چنــد
دانشکــدهی معتــر دیگــر ماننــد دانشکــدهی
پزشــکی و مهندســی را نیــز بــه دانشــگاه
بامیــان اضافــه کننــد .آقــای ســالنگی ،رییــس
دانشــکدهی علــوم اجتامعــی ،گفــت« :برخــی از
دانشــگاههایی کــه چهــل ســال یــا بیشــر عمــر
دارنــد ،در جایــگاه دانشــگاه بامیــان نیســتند.
امســال ( )1398توانســتیم مرحلــهی دوم رونــد
اعتباردهــی و تضمیــن کیفیــت را پشــت رس
بگذاریــم و بــرای دور ســوم نامــزد اســتیم ».آقــای
محبــی بــا تأییــد حرفهــای اســتاد ســالنگی،
گفــت« :در صورتــی کــه بتوانیــم از مرحلـهی ســوم
اعتباردهــی و کیفیــت عبــور کنیــم ،میتوانیــم
برنامههــای ماســری و حتــا دکــرا را نیــز در
دانشــگاه بامیــان داشــته باشــیم».
چنــدی پیــش ،مدیــران دانشــگاه بامیــان ،روی
برنامــهی راهــردیِ پنجســالهی آن کار کردنــد.
رییــس دانشــگاه میگویــد کــه ایــن برنامــهی
راهــردی ،شــامل ســه بخــش عمــده میشــود:
گســرش زیربناهــا ،بهبــود مــوارد علمــی ماننــد
تحقیقــات و کارهــای علمــی و قدرتدهــی بــه
دانشــجویان .آقــای محبــی گفــت« :متأســفانه
در حــال حــارض ،زمانــی کــه دانشجویــان
فــارغ میشــوند ،رسگــردان اســتند؛ یعنــی در
بــازار کار کمتــر جــذب میشــوند .مــا تصمیــم
داریــم کــه ایــن وضعیــت تغییــر کنــد و هــر
رشکــت و نهــادی مشــتاقانه حــارض بــه اســتخدام
دانشجویــان دانشــگاه بامیــان باشــد ».گــر چــه
دانشــگاه بامیــان بودجــهی ناکافــیای نــدارد
و بــا چندیــن مشــکل بــزرگ روبــهرو اســت؛ امــا
بــا امنیــت خوبــی کــه در ایــن والیــت حکمفرمــا
اســت ،توجــه بیشــر وزارت تحصیــات عالــی در
حــل مشــکل آب ایــن دانشــگاه و جــران کمبــود
کادر علمــی ،میتوانــد در میانمــدت ،ایــن
دانشــگاه را در میــان دســتکم ســه دانشــگاه
برتــر افغانســتان قــرار دهــد.

در روزهــای اخیــر بــا بــاال رفــن آمــار مبتالیــان
بــه کرونــا در افغانســتان ،روز گذشــته زنــگ هشــدار
یــک فاجعــهی انســانی بــه صــدا در آمــد کــه ایــن بــار،
بیگــان ویــروس کرونــا میتوانــد قربانیانــی بیشتــری
از مــردم افغانســتان بگیــرد کــه حتــا در چنــد دهــهی
گذشــته ،جنــگ و جنگجویــان طالــب هــم نتوانســته
انــد ،بگیرنــد.
در ایــن مرحلــه ،بایــد هوشــیارتر از قبــل بــود و
اینجاســت کــه برمیتابــد تــا آن تحکیــم وحــدت
ملــی را کــه ایــن همــه ســال ،سیاســیون حکومتــی،
اپوزیســون ،رهــران قومــی ،رهــران جهــادی ،ارگانهــا
و ســازمانهای دولتــی و غیــر دولتــی و در کل ،همــهی
مــردم افغانســتان از آن دم میزدنــد؛ متثیــل کننــد تــا
بتوانیــم جــان خــود و متامــی ســاکنان ایــن رسزمیــن را
در برابــر کرونــا مصــؤون کنیــم.
بــرای هــر دو رییسجمهــور افغانســتان و دیگــر
چهرههــای سیاســیای کــه در ماحــول شــان جمــع
شــده انــد ،بایــد گفــت در رشایطــی کــه ویــروس کرونــا
در پشــت خانــهی هــر کــدام از مــا آمــده اســت ،دیگــر
اختالفهــای سیاســی تــان بــرای مــردم و هــواداران
تــان ارزش نــدارد .بــرای طالبــان هــم بایــد گفــت کــه
در ایــن رشایــط ،بــه ایــن فکــر و تدبیــر باشــید کــه مــردم
رش بیــاری ویــروس کرونــا ،در
را چگونــه میتوانیــد از ِ
امــان نگهداریــد .بایــد از بلندگــوی مســاجد و گلــوی
مالامامانــی کــه تــا امــروز افــکار سیاســی و آیینــی شــا
را تبلیــغ میکردنــد ،بتوانیــد بــرای پیامرســانی بــه مــردم
در بــارهی پیشگیریهــای صحــی از مبتــا شــدن بــه
ویــروس کرونــا ،اســتفاده کنیــد.
بایــد بــه جریانهــای سیاســی ،دولــت و گروههــا
تروریســتی گفــت کــه ایــن روزهــا ،روز سیاســت نیســت؛
ایــن روزهــا بیــش از هــر چیــز دیگــری ،بایــد کرونــا را در
افغانســتان جــدی گرفــت؛ در غیــر ایــن صــورت ،کرونــا
حتــا از دیوارهــای بلنــد ارگ و ســپیدار و هــر قــر و کاخ
دیگــر ،تــوان رد شــدن دارد و بــا یــک چشــم برهــم زدن،
نــام هــر یــک مــان در لیســت قربانیــان ویــروس کرونــا ،تــا
هفتههــای دیگــر دیــده خواهــد شــد.
در افغانســتان ،خانوادههایــی بســیاری هســتند کــه
از نظــر رشایــط اقتصــادی ،وضعیــت خوبــی ندارنــد؛ فقــر
اقتصــادی تــوأم بــا مشــکالت و کمبودهــای فرهنگــی،
تراکــم بــاالی جمعیــت در کالنشــهرها ،کاســتیهای
بهداشــت فــردی و عمومــی ،ضعــف ایمنــی بــدن بــه علــت
تغذی ـهی نامناســب و ســوء تغذیــه بــه خاطــر فقــر مالــی،
نداشــن رسپنــاه مناســب ،شــغلهای عمومــا کارگــری؛
از مشــکالتی اســت کــه شــیوع ویــروس کرونــا را بیشتــر
از دیگــر کشــورها ،محتمــل میکنــد .در روزهــای دشــوار
مبــارزه بــا کرونــا ،مــردم افغانســتان بــا رشایــط بســیار
دشــواری مواجــه انــد و بــدون همدلــی و همراهــی
همدیگــر ،منیتوانیــم بــا مشــکالتی کــه ویــروس کرونــا
پیــش خواهــد آورد ،دســتوپنجه نــرم کنیــم.
طــی روزهــای آینــده ،بایــد متــام گروههــای
اجتامعــی ،آســتین بــاال بزنیــم تــا بتوانیــم هــر چــه زودتــر،
ازشــیوع ویــروس کرونــا پیشگیــری کنیــم .هــر چنــد تــا
کنــون ،از زمانــی کــه ایــن ویــروس کشــنده در جهــان،
رشوع بــه قربانــی گرفــن کــرده اســت ،در کشــورهایی
بیبضاعتــی همچــون افغانســتان ،تنهــا کاری کــه از
دســت دولــت برمیآیــد ،ایــن اســت کــه مــدت زمــان
شــیوع همگانــی ایــن ویــروس را ،بــه تأخیــر بیندازنــد تــا
هــوا گرمتــر شــود و تابســتان نجــات از راه برســد.
بــا شــیوع کرونــا در افغانســتان؛ بیاییــد گروههــای
مردمــی را از جوانانــی کــه آگاهــی الزم در مــورد
پیشگیــری ویــروس کرونــا دارنــد ،در شــهرها و
روســتاها برویــم و راههــای پیشگیــری از کرونــا را بــه
مردمــان آمــوزش دهیــم؛ چــرا کــه بــدون شــک ،اگــر
مــردم افغانســتان بــا کرونــا دســت بــه گریبــان شــوند،
بــا مشــکالتی دشــوارتر مواجــه خواهنــد شــد .در اولیــن
اقــدام ،نــکات مربــوط بــه بهداشــت فــردی و عمومــی و
راههــای ســامت پیشگیرانــه را ،از طریــق رســانههای
چاپــی ،شــنیداری ،دیــداری و شــبکههای اجتامعــی
بــه خانوادههــا ،آمــوزش بدهیــم و تــا حــد امــکان،
مکانهــای را کــه رفتوآمــد درآنجاهــا بیشتــر اســت،
ضــد عفونــی کنیــم.
سیاســیون دســت بــه دســت همدیگــر بدهنــد و بــا
تاجریــن ملــی و رسمایهگــذاران اقتصــادی ،صنــدوق
مالــی خیــره ایجــاد کننــد و از مجمــوع کمکهایــی
نقــدیای کــه بــه ایــن صنــدوق جمــع میشــود،
مــواد شــوینده و بهداشــتی؛ مایــع دستشــوی ،پــودر
کاالشــویی و مایــع ظرفشــویی ،بیــن خانوادههــا
توزیــع کننــد .از دولتهــای خارجــی کــه تجربــهی
موفــق کنــرل کرونــا را دارنــد ،خواســته شــود تــا تجربــه
و کمکهــای انساندوســتانهی شــان را رشیــک کننــد.
متــام ایــن مــوارد پیشــنهادهایی اســت کــه میشــود
بــا جــدی گرفــن شــان ،بحــران شــیوع کرونــا در
افغانســتان را کــه احتــال قــوت گرفتنــش اســت ،مهــار
کــرد تــا بــه هــمراه دیگــر کشــورهای جهــان ،مــردم
افغانســتان هــم بتواننــد از ایــن مرحلــه ،جــان ســامل بــه
دربربنــد.
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دانشگاه بامیان؛
گنجینهای در سرزمین بودا

هاشم رضایی،
دانشجوی رشتهی
اقتصاد در دانشگاه کابل
بود که امسال فارغ شده
است .او گفتههای آقای
سالنگی را تأیید میکند
و میگوید« :تعدادی از
مواد درسی در دانشگاه
کابل بسیار کهنه است.
شاید جزوههایی باشد
که حتا سی سال از عمر
آنها میگذرد ».آقای
محبی ،رییس دانشگاه
بامیان ،میگوید که
منیتواند بهروز نبودن
متام مواد درسی در این
دانشگاه را رد کند؛ اما
تأکید کرد که تالشها
برای بهروزرسانی متام
مواد درسی در این
دانشگاه جریان دارد.
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فرزندان زمین

درنگی بر اخراج اجباری
مهاجران از آلمان

سعیده امینی

www.subhekabul.com

 17مارس 2020

 27حوت 1398

سهشنبه

شامره 203

سال اول

مجیب ارژنگ
نویسنده
پنجشــنبهی هفتــهی گذشــته ،هواپیامیــی کــه 39
پناهجــوی اخراجــی افغانســتان را در خــود داشــت ،از آملــان
بــه کابــل رســید.
پیــش از  ،2016هیــچ پناهجــوی افغانســتانی ،از آملــان
بــه گونـهی اجبــاری بــه افغانســتان برگردانــده نشــده بــود؛ امــا
رونــد اخــراج اجبــاری پناهجویــان افغانســتانی از آملــان ،پــس
از  2016رشوع شــد کــه در حــال حــارض ،شــار پناهجویانــی
کــه بــه اجبــار از آملــان بــه افغانســتان بازگشــتانده شــده انــد،
بــه  9000میرســد.
پــس از  2014کــه مهاجــرت میلیونــی آســیاییها بــه اروپــا
شــکل گرفــت ،در میــان کشــورهای اتحادی ـهی اروپــا ،آملــان
تنهــا کشــوری بــود کــه شــار زیــادی از پناهجویــان را در
خــود جــا داد.
در حــال حــارض ،آملــان نیــز بیشــر از دیگــر کشــورهای
اروپایــی ،در تــاش جــذب مهاجــران اســت؛ امــا بــا تفــاوت
ایــن کــه میخواهــد مهاجــران دلخــواه خویــش را از میــان
میلیونهــا مهاجــر دســتچین کنــد.
آملــان ،در تازهتریــن اقدامــش در تــاش جــذب نیــروی
کار حرفــهای از میــان مهاجــران اســت .ایــن کشــور ،بــا
تفاوتگذاشــن میــان مهاجــران ،از یــک ســو میخواهــد
روحیــهی مهاجرســتیزی خــود را پنهــان کنــد و از ســوی
دیگــر بــه دلیــل کمبــود نیــروی کاری حرفــهای ،در بیشــر
از  40درصــد کارخانههــای صنعتــی کوچــک ،مهاجــران
حرفــهای جــذب کنــد.
آملــان بــه دلیلهــای اقتصادی-اجتامعــی و سیاســتی
کــه در برابــر مهاجــران دارد ،همــواره کشــور مــورد نظــر
پناهجویــان افغانســتانی در اتحادیــهی اروپــا بــوده اســت؛
ایــن باعــث شــده اســت کــه شــار پناهجویــان افغانســتانی
در مقایســه بــا هــر کشــور دیگــر اروپایــی ،در آملــان بیشــر
باشــد.
هجــوم بیــش از انــدازهی مهاجــران در آملــان ،باعــث
شــده اســت کــه ایــن کشــور در سیاس ـتهای خــود در برابــر
مهاجــران بازنگــری کــرده و قواعــد دشــوارتری را در رابطــه بــه
مهاجــران بــه اجــرا بگــذارد.
آملــان ،در حالــی  39پناهجــوی افغانســتان را در
پنجشــنبهی هفتــهی گذشــته بــه اجبــار بــه افغانســتان
برمیگردانــد کــه ایــن کشــور ،بدتریــن وضعیــت امنیتــی و
سیاســی خــود را در یـکو نیــم دهـهی اخیــر تجربــه میکنــد.
افغانســتانِ پیــش از  ،2016بــه مراتــب امنتــر از
افغانســتانِ امــروز بــود؛ امــا بــا گســرش ناامنــی و تنشهــای
سیاســی در افغانســتان پــس از  ،2016رونــد اخــراج اجبــاری
پناهجویــان افغانســتان از آملــان نیــز رشوع شــده و در حــال
افزایــش اســت.
افغانســتان در حــال حــارض ،بــه دلیــل اختالفهــای
درونــی بــرای قدرتخواهــی و مســألهی گفــتو گوهــای
میانافغانــی ،در بدتریــن وضعیــت سیاســی خــود قــرار دارد.
از ســویی هــم بیشــر شــاهراههای افغانســتان کــه پایتخــت
را بــه والیتهــای دیگــر وصــل میکنــد ،از امنیــت کامــل بــر
خــوردار نبــوده و در هــر چنــد کیلومــری ایــن شــاهراهها،
طالبــان ایســتهای بازرســی ایجــاد کــرده انــد کــه روزانــه
دههــا شــهروند افغانســتان را یــا بــه گلولــه میبندنــد یــا هــم
بــه گــروگان میگیرنــد.
در رشایــط کنونــی افغانســتان ،آملــان بــرای اخــراج
اجبــاری پناهجویــان افغانســتانی از ایــن کشــور ،هیچگونــه
دلیــل منطقــیای منیتوانــد ارائــه کنــد؛ مگــر ایــن کــه از
حــق حاکمیــت کامــل خــود بــر قلمــرو خویــش بــه گونــهی
قــرون وســطا بهــره گرفتــه و اجــازهی مانــدن شــهروندان
کشــورهای دیگــر را در ایــن کشــور ندهــد.
اخــراج اجبــاری پناهجویــان افغانســتانی از آملــان،
همــواره واکنشهــای تنــد نهادهــای حقــوق بــر و حقــوق
پناهنــدگان را بــه همــراه داشــته اســت.
از ســویی هــم ،بــه اســاس مــادهی  32و  33کنوانســیون
امــور پناهنــدگان ( ،)1951آملــان بــه هیــچ وجــه حــق اخــراج
پناهجویــان افغانســتانی را در رشایــط کنونــی نــدارد؛ امــا بــا
ایــن هــم ،ناتوانــی دولــت افغانســتان و کوتاهــی کمیســاریای
عالــی ســازمان ملــل در امــور پناهنــدگان ،بــرای نظــارت از
تطبیــق کنوانســیونهای مربــوط بــه حقــوق و امیتازهــای
پناهنــدگان ،باعــث شــده اســت کــه رونــد اخــراج اجبــاری
پناهجویــان افغانســتان از آملــان ادامــه یابــد.
نداشــن تعهــد دولــت آملــان بــه حقــوق پناهجویــان و
اســتفادهی ابــزاری و خودخواهانــه از پناهجویــان ،باعــث
شــده اســت کــه رونــد اخــراج اجبــاری افغانســتانیها از آملــان
همچنــان دوام پیــدا کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه پارملــان
آملــان روز جمعــه ( 23حــوت) ،مأموریــت نظامــی ایــن کشــور را
در افغانســتان بــرای یــک ســال دیگــر متدیــد کــرد.
حــاال ایــن پرســش پیــش میآیــد کــه اگــر افغانســتان
کشــوری امــن اســت ،چــرا مأموریــت نظامــی آملــان در
افغانســتان ادامــه پیــدا میکنــد و اگــر امــن نیســت ،آملــان
بــا کــدام دلیلهــای قانونــی ،پناهجویــان افغانســتانیای را
کــه بــرای فــرار از جنــگ و وحشــت حاکــم در ایــن کشــور ،بــه
آنجــا فــرار کــرده انــد را بــدون میــل شــان بــه افغانســتان بــر
میگردانــد؟
اینهــا همــه نشــاندهندهی نادیدهگرفــن حقــوق
پناهجویــان از ســوی دولــت آملــان و کوتاهــی دولــت
افغانســتان ،در تعریــف روابــط سیاس ـیاش بــا آملــان اســت
کــه باعــث شــده اســت رونــد اخــراج اجبــاری پناهجویــان
افغانســتانی از آملــان ،بــا وجــود رشایــط دشــوار زندگــی در
ایــن کشــور ادامــه پیــدا کنــد.

تجربههای خشونتهای روانی
در بین دختران دانشجو
زنان آسیبپذیرترین قرش هر جامعه زنان
استند .یکی از مصادیق خشونت علیه زن در
مطابقت به مادهی پنجم قانون منع خشونت
علیه زنان ،دشنام ،تحقیر و تخویف است؛
خشونتهای روحی و روانیای که باالی
روح شخص اثر میگذارد ،نیز در قانون منع
خشونت علیه زن ،جرمانگاری شده و همین
طور ،مثالهای دیگر آن مثل انزوای اجباری،
آزار و اذیت و غیره را شامل میشود.
خشونت ،در قانون منع خشونت و
اسنادهای مختلف بیناملللی ،از جمله
اعالمیهی حذف خشونت علیه زنان ،مصوب
 ،۱۹۹۳سازمانصحی جهان و مجمع عمومی
سازمان ملل متحد تعریف شده ،متام آنها
خشونت را جرمانگاری کرده اند .امروزه از نظر
اکرثیت مردم جامعه ،زمانی که با کلمهی مثل
خشونت روبهرو میشوند ،لتوکوب را تجسم
میکنند؛ در حالی که تنها لتوکوب خشونت
نیست؛ بلکه انواع دیگر خشونتها ،وجود
دارد که عبارت اند از خشونتهای اجتامعی،
اقتصادی و مهمترین آنها خشونتهای
روحی و روانی است .
حکومتها باید سعی و تالش بیشتر کنند
که خشونتها را تا حد امکان از بین بربند و
برای جلوگیری از آن ،راههای حل منطقی
پیدا کنند.
در مورد بررسی تأثیر خشونتهای روحی و
روانی علیه زنان ،باید گفت که در جامعهی ما،
متأسفانه بیشتر موارد خشونتهای روانی در
نظر گرفته منیشود؛ چون این نوع خشونتها،
بیشرت به چشم دیده منیشود؛ بلکه احساس
میشود؛ بنا بر این ،توجه بیشتر به آن صورت
منیگیرد .این كه مسألهی خشونتهای
روحی و روانی ،چه تأثیرات ناگواری به جا
میگذارد ،به تجسس و تحقیق رضورت دارد.
موضوع دیگر این است که چون اکرث قضایای
خشونت علیه زنان ،امروز در محاکم خشونت
علیه زنان مورد بررسی قرار میگیرد؛ بنا بر
این ،آزادی بیان ،فرصت جهت برمالسازی
اینگونه خشونتها را مساعد كرده است و
این ،فرصت خوبی برای تحقیق و تتبع ،روی
خشونتهای روحی و روانی و تأثیر آن بر زنها
خواهد بود.
چون دانشجویان دخرت در دانشگاهها،
حضور بیشتر دارند و زمینه برای پژوهش
راحت و قابل دسترس است؛ بنا بر این ،ما
دخرتان را به حیث جامعهی آماری قرار داده
و نظریات آنان را در این تحقیق مد نظر گرفته
ایم.
مفهوم لغوی خشونت
سازمان صحی جهان ،خشونت را اینگونه
تعریف کرده است «:خشونت عبارت از،
استفادهی قوهی فیزیکی و زور است که به
صورت فیزیکی و یا عملی و یا هم به صورت
خشونت روانی ،علیه خود شخص ،شخص
دیگر که به احتامل زیاد سبب مجروح شدن،
ایجاد صدمات روانی ،مانع انکشاف ،سبب
محرومیت و حتا سبب مرگ میشود.
خشونت علیه زنان ،اصطالح تخصصیای
است که مانند جنایت بر پایهی بیزاری ،برای
توصیف کلی کارهای خشونتآمیز علیه زنان
به کار میرود .این شکل از خشونت علیه گروه
خاصی از مردم اعامل میشود و جنسیت
قربانی ،پایهی اصلی خشونت است .
سازمانها و کشورهای جهان میکوشند
با برنامههای گوناگون ،با خشونت علیه زنان
مبارزه کنند .سازمان ملل متحد ،روز ۲۵
نوامرب را روز بیناملللی مبارزه با خشونت علیه

زنان اعالم کرده است.
مفهوم اصطالحی خشونت
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،خشونت
علیه زنان را ،هر گونه عمل خشونتآمیز بر
پایهی جنسیت که بتواند منجر به آسیب
فیزیکی ،جنسی یا روانی زنان شود ،تعریف
کرده است که شامل تهدید به این کارها،
اِعامل اجبار ،یا سلب مستبدانهی آزادی چه
در اجتامع و چه در زندگی شخصی میشود .
اعالمیهی رفع خشونت علیه زنان در سال
 ،۱۹۹۳بیان میکند که این خشونت ممکن
است توسط افرادی از هامن جنس ،اشخاص
عادی ،اعضای خانواده و دولتها اِعامل شود.
انواع خشونت
خشونت جنسیتی :هر گونه عمل
خشونتآمیز مبتنی بر جنسیت است که لزوما
یا محتمال منجر به آسیب یا رنج جسامنی،
جنسی یا روانی شود و یا تهدید به ایجاد
محرومیت و محدودکردن آزادی فرد در میان
اجتامعی و در قلمرو زندگی خصوصی کند.
خشونت جنسی :هر گونه رفتار غیر
اجتامعی که در محیط زندگی خصوصی،
زناشویی و خانوادگی به صورت الزام به متکین
از شوهر و رابطهی محارم با یکدیگر در
حلقهی خویشاوندی علیه زن صورت میگیرد .
خشونت اقتصادی :در بسیاری از نقاط
جهان ،زنان نیروی کار مجانی استند و باید
تا آخر عمر از خانوادهی خود مراقبت کنند؛
بدون آن که امنیت اقتصادی داشته باشند؛
زنان دسترسی به منابع اقتصادی ندارند و
کامال وابسته به مرد خانواده باقی میمانند
و چنانچه مردان در این امر کوتاهی کنند؛
ادامهی زندگی زنان به مخاطره میافتد؛ به
خصوص وقتی که اولویتهایی دیگری در
خارج از قلمرو منزل و خانواده برای خود قایل
استند .تعریف دیگری که از این نوع خشونت
میشود؛ عبارت است از قراردادن زنان در هر
نوع تنگنای مالی دایمی.
خشونت اجتامعی :مامنعت از برقراری
روابط اجتامعی
خشونت روانی :رفتار خشونتآمیزی که
رشافت ،آبرو و اعتامدبهنفس زن را خدشهدار
میکند؛ این رفتار به صورت انتقاد ناروا،
تحقیر ،فحاشی ،متسخر ،توهین ،تهدیدهای
مداوم به طالق و یا ازدواج مجدد اعامل
میشود.
پیامدهای خشونت علیه زنان
در برخی موارد ،خشونت علیه زنان،
میتواند سبب مرگ آنان شده یا احساس
خودکشی در آنان را تقویت کند .بیش از
 ۴۰درصد از موارد خشونت علیه زنان ،آسیب
جسامنی گزارش شده است .
تجاوز به زنان میتواند منجر به بارداریهای
ناخواسته ،سقط جنین و بروز مریضیهای
مقاربتی شود.
خشونت علیه زنان همچنین میتواند منجر
به پدیدآمدن اختالالتی؛ چون افرسدگی،
اختالل اسرتسی پس از ضایعهی روانی،
اختالل اضطرابی ،مشکالت خواب ،اختالل
غذاخوردن و تالش برای خودکشی شود .
راههای جلوگیری از خشونت
مطالعات بسیاری در مورد راههای
جلوگیری از خشونت علیه زنان صورت گرفته و
روشهای متعددی از سوی کارشناسان برای
آن پیشنهاد شده است .
آموزش افراد در جامعه ،از مهمترین
روشهای پیشنهادی است .آگاهی از عواقب
خشونتورزی ،میتواند تا حدی بازدارنده

باشد .اِعامل قانون بر اذیتکنندگان ،از دیگر
راههایی است که میتواند از میزان خشونت
علیه زنان بکاهد.
عکسالعملهایمناسبدرمقابلخشونت
بسیاری از زنانی که دچار خشونت
میشوند ،به دالیل متعددی حارض به افشای
آن نیستند .در برخی جوامعِ کمتر توسعهیافته،
خشونت مردان خانواده علیه دخرتان،
همرسان و مادران ،امری عادی تلقی میشود.
در این جوامع ،برخی از انواع خشونتها از
سوی مردان از جمله خشونتهای کالمی،
کنرتلگری و یا جسامنی که فرد را دچار
آسیب جدی نکند ،حتا میان زنان جامعه نیز
به عنوان امری متداول پذیرفته شده است .
آموزش مصداقهای خشونت و آگاهسازی
جامعه ،میتواند قدم اول برای مهار خشونت
باشد .در صورتی که خشونت ادامه یابد ،ترک
فرد اذیتکننده در صورت امکان ،میتواند
راه حلی برای این معضل باشد؛ گر چه در
برخی جوامع به ویژه جوامع کمتر توسعهیافته،
به دلیل عدم استقالل ذهنی و اقتصادی
زنان برای بسیاری از آنان ترک اذیتکننده،
امکانپذیر نیست .
آشکارکردن خشونت ،شکایت به قانون
و مراجعه به مشاور و روانشناس ،از جمله
رفتارهایی است که پس از بروز خشونت باید
انجام شود.
سکوت در برابر خشونت فقط به بهانهی
آبرو ،در بسیاری از جوامع حتا کشورهای
پیشرفته ،یکی از مخربترین روشهای
مقابله با خشونت است .سکوت در برابر
خشونت ،نه تنها مانع تکرار خشونت از سوی
اذیتکننده منیشوند ،بلکه این امکان را به
وی میدهند تا کار خود را تکرار کند .
مقابله با خشونت ،وظیفهی اجتامعی
شهروندان و حکومتها است .آموزش عمومی
جامعه ،تصویب قوانین قضایی علیه خشونت
و فراهمآوردن امکانات درمانی قربانیان ،از
جمله وظایفی است که بر دوش دولتها قرار
دارد.
یکی از مهمترین عواملی که خشونت را به
بار میآورد ،این است که زنان عادت کرده اند
به نوع رفتار خشونتآمیز و جامعه همیشه این
را برای شان قبوالنده است که آنها جنس
دوم استند؛ بنا بر این ،ظلم بیشتر باالی
اینها صورت میگیرد .در جامعهای چون
افغانستان ،بیشترین قربانیان ،زنان استند؛
چون از لحاظ فزیکی ،طبقهی ضعیف استند؛
بنا بر این ،بیشتر از طرف مردها مورد خشونت
قرار میگیرند.
نتیجهگیری
زنان در هر جامعه ،نیمی از پیکر جامعه را
تشکیل میدهند؛ بنا بر این ،از مقام و ارزش
زیاد برخوردار استند .
نتایج پژوهش حارض نشان میدهد که
اکرثیت با کلمهی خشونت آشنایی دارند و
فرق بین خشونتهای روحی و فیزیکی را
میدانند؛ همچنان اکرثیت تأیید کرده اند
که با قضیهی خشونتآمیز مواجه شده اند و
این که ندادن مهر و میراث ،نوعی از خشونت
است ،همه به این موضوع موافق اند .
در مورد این که تحصیل روی کاهش
خشونت علیه زنان تأثیر دارد ،همه
پاسخدهندگان موافق بودند و همچنان این
که خاموشی در مقابل خشونت ،باعث کنرتل
آن منیشود ،نیز اکرثیت موافق اند.

خشونت ،در قانون منع
خشونت و اسنادهای
مختلف بیناملللی ،از
جمله اعالمیهی حذف
خشونت علیه زنان،
مصوب  ،۱۹۹۳سازمان
صحی جهان و مجمع
عمومی سازمانملل متحد
تعریف شده ،متام آنها
خشونت را جرمانگاری
کرده اند .امروزه از نظر
اکرثیت مردم جامعه،
زمانی که با کلمهی
مثل خشونت روبهرو
میشوند ،لتوکوب
را تجسم میکنند؛ در
حالی که تنها لتوکوب
خشونت نیست؛ بلکه
انواع دیگر خشونتها،
وجود دارد که عبارت اند
از خشونتهای اجتامعی،
اقتصادی و مهمترین
آنها خشونتهای روحی
و روانی است .

سازمان صحی جهان،
خشونت را اینگونه
تعریف کرده است
«:خشونت عبارت
از ،استفادهی قوهی
فیزیکی و زور است که
به صورت فیزیکی و یا
عملی و یا هم به صورت
خشونت روانی ،علیه
خود شخص ،شخص
دیگر که به احتامل زیاد
سبب مجروح شدن،
ایجاد صدمات روانی،
مانع انکشاف ،سبب
محرومیت و حتا سبب
مرگ میشود.

از متجید تا نقد و اصالح

ادارههای حکومتی  50درصد در ارائهی اطالعات
ناموفق بوده است
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رییس سکرتریت ویژهی مبارزه با فساد اداری ،ادارهی عالی ریاستجمهوری
طریــق پالنهــای عمــل نهادینــه میکنیــم؛ هــر بــاری کــه
یــک قانــون جدیــد ســاخته میشــود و آگاهــی در مــورد آن
وجــود نــدارد و حتــا مقاومــت در برابــر تطبیــق آن صــورت
میگیــرد؛ کاری کــه مــا در ایــن بخــش کردیــم ،ایــن اســت کــه
مــواردی از آن قانــون را در عملکــرد ادارات بیاوریــم .بــه گونهی
مثــال ،قانــون ثبــت داراییهــای مقامهــای حکومتــی؛ مــا
متــام اداراههــا را بــر اســاس پــان عمــل شــان ،ملــزم بــه ایــن
ســاختیم کــه داراییهــای مقامهــای مربــوط بــه ادارهی
شــان را ثبــت کننــد و بــه مــا گــزارش دهنــد .در بخــش قانــون
دسترســی بــه اطالعــات نیــز ،مــا عیــن کار را کردیــم .در
ســاختار هــر اداره ،مرجــع ارائ ـهی اطالعــات ایجــاد کردیــم و
هــر اداره ،ملــزم بــه ایــن اســت کــه از کارکــرد خــود در ایــن
بخــش ،بــه مــا گــزارش دهنــد .درســت اســت کــه ایــن کار،
موفقیــت صددرصــدی را نــدارد؛ هــم ارائ ـهی اطالعــات و هــم
ثبــت داراییهــا؛ در بخــش ثبــت داراییهــا ،حــدود  95تــا
 96درصــد موفقیــت داشــته ایــم؛ امــا در بخــش دسترســی
بــه اطالعــات ،شــاید موفقیــت مــا  50تــا  55درصــد باشــد.

انجــام شــود؟
ترابــی :همـهی نقشـهی راه مــا در اســراتژی ملــی مبــارزه
بــا فســاد اداری ،ترســیم شــده اســت .مــا در حــال حــارض ،روی
بیشتــر از چهار-پنــج ســکتور مترکــز داریــم؛ امنیــت ،بخــش
اقتصــادی ،بخشهــای اداری و چگونگــی اســتخدامها ،از
جمل ـهی ایــن مــوارد اســت .ایــن ســکتورها بیشتــر انحصــار
( )state captureشــده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در ایــن
ســکتورها ،فســاد نهادینــه اســت و توســط افــراد و شــبکهها،
بهگونــهی سازماندهیشــده ،عمیقــا ریشــه دوانــده اســت.
بنابــر ایــن ،بــا یــک برخــورد ســطحی و جرمــی کــه شــخص یــا
فــردی را محکــوم کنیــم و آن را بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی
معرفــی کارســاز نیســت .بایــد ایــن سیســتم انحصــار شــده،
شکســتانده شــود؛ تــاش مــا تــا کنــون ایــن بــوده اســت کــه
اســتخدامها را رقابتــی کــرده و سیســتم را دیجیتالــی کنیــم،
ایــن کار تاکنــون تکمیــل نشــده و برخــی ادارههــا باقــی مانــده
اســت .پــس ،بزرگتریــن چالشــی کــه داشــتیم ،ســکتور
امنیتــی مــا در قبضـهی زورمنــدان بــود؛ چــه از نــگاه تعیینــات،

اشاره :فساد پدیدهای که سالها است نام افغانستان را در صدر فهرست کشورهای
بدنام جهان ،در بخش مبارزه با این پدیده قرار داده است .حکومت افغانستان
میگوید که در سالهای اخیر ،مبارزه با این پدیده را به شکل سیستامتیک و عملی
آغاز کرده است .این کشور ،دو سال پیش ،سکرتریت ویژهی مبارزه با فساد اداری را
در ادارهی عالی ریاستجمهوری ایجاد کرد.
در گفتوگویی با یام ترابی ،رییس سکرتریت ویژهی مبارزه با فساد اداری ،ادارهی
عالی ریاستجمهوری ،از او در مورد مؤثریت و پیرشفتهای این سکرتریت در بخش
مبارزه با فساد پرسیدهایم.
دو دلیــل اصلــی در عــدم موفقیــت ایــن امــر وجــود دارد.
نخســت ایــن کــه از  60ادارهی حکومتــی 50 ،ادارهی
آن ،بخــش مرجــع اطالعرســانی را ایجــاد کردهانــد؛ امــا
اطالعاتــی کــه توســط خــود ادارههــا ،بــدون تقاضــای کســی
در ویبســایت شــان نــر میشــود ،بــا اطالعــات مــورد نیــاز
مــردم ،کمتــر مطابقــت دارد .دوم .نبــود بانــک اطالعاتــی در
ادارههــا ،از چالشهــای عمــدهی دیگــر هــر ادارهی حکومتــی
افغانســتان اســت؛ زمانــیکــه بانــک اطالعاتــی وجــود نداشــته
باشــد ،همهچیــز در کتابهــای آرشــیف و مخــازن باشــد،
دســتهبندی ایــن معلومــات بــرای متقاضــی اطالعــات ،بســیار
دشــوار اســت .تــاش مــا ایــن اســت کــه هــر اداره ،بانــک
اطالعات ـیای ایجــاد کنــد و ایــن اطالعــات دیجیتــال شــده و
دسترســی بــه آن ســاده شــود.
صبــح کابــل :شــا در مــورد چالــش ثبــت داراییهــا نیــز
اشــاره کردیــد و گفتیــد کــه موفقیــت صددرصــدی در ایــن
بخــش نداشــته ایــد؛ ایــن چالشهــا چــه بــوده اســت؟
ترابــی :در بخــش ثبــت داراییهــای مقامهــای حکومتــی،
مشــکل در ثبــت آن نیســت؛ مشــکل در بررســی آن اســت.
داراییهایــی کــه بــرای مــا فهرســت میشــود ،در کنــار
بررســی ابتدایـیای کــه صــورت میگیــرد ،بایــد بررســی دقیــق
نیــز صــورت گیــرد .از ســویی هــم ،شــا بــه صدهــا و هزارهــا
مــوارد مشــکوک بــر میخوریــد .آنهــا را بایــد چگونــه بررســی
کــرد؛ وقتیکــه هیــچ بانــک اطالعاتــی وجــود نداشــته باشــد
کــه در آن ببینیــم بــه نــام یــک فــرد چقــدر خانــه ،ملکیــت و
زمیــن وجــود دارد؛ پــس تکمیــل ایــن رونــد ،بســیار زمانگیــر
خواهــد بــود.
صبــح کابــل :در دو ســالی کــه ســکرتریت ویــژه مبــارزه
بــا فســاد اداری ،آغــاز بــه کار کــرده اســت ،چــه کارهــای
مشــخصی صــورت گرفتــه و قــرار اســت چــه کارهــای دیگــری

چــه از نــگاه منابــع و چــه از نــگاه لوجســتیک و تــدارکات.
بنابرایــن ،در رونــد دیجیتالســازی منابعبــری ،اجنــاس،
ســاح و وســایط ســکتور امنیتــی ،پیرشفتهــای زیــادی
داشــتهایم .وزارت دفــاع تکمیــل شــده و وزارت داخلــه نیــز بــه
زودی تکمیــل خواهــد شــد.
در بخــش اقتصــادی؛ پیــش از ایــن افغانســتان در لیســت
ســیاه قــرار داده میشــد .ســکتور مالــی مــا ،بــه اصطــاح عــام
یــک اقتصــاد مافیایــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اقتصــاد مــا بــر
اســاس رقابــت ســامل و آزاد نیســت؛ بــل در قبضـهی چنــد فــرد
محــدود اســت کــه از آن امتیــاز میبــرد ،بهشــمول بانکهــا
و رصافیهــا .در دو ســال گذشــته ،در بخــش اقتصــادی مــا
بیشــر روی تطبیــق قانونهــای منــع پولشــویی و منــع
متویــل تروریــزم ،مترکــز کردهایــم کــه وضعیــت بــه شــکل
چشــمگیری تغییــر کــرده اســت؛ در بخــش بودجــهی ملــی،
پیرشفتهــا و شــفافیت زیــادی بــه میــان آمــده اســت؛ پیــش از
ایــن بودجـهی ملــی افغانســتان مثــل ایــن کــه لیالم باشــد ،هر
زورمنــدی میتوانســت پــروژهی دلخــواه خــود را در آن جــای
دهــد ،یکــی از میکانیزمهــای کــه بــه همــه اجــازه میدهــد تــا
از بودجــه نظــارت کنــد ،نــر جزئییــات بودجــه اســت .شــا
شــاهد گــزارش یکــی از روزنامههــای خصوصــی افغانســتان،
در مــورد چگونگــی مــرف کــد  91بودیــد کــه چقــدر انعــکاس
منفــی بــرای حکومــت داشــت؛ امــا اگــر حکومــت جزئیــات
بودجــه و کــد  91را اینگونــه مــرح نــر منیکــرد ،هیـچگاه
امــکان ایــن وجــود منیداشــت کــه آن روزنامــه ،بــه ایــن
معلومــات دسترســی پیــدا کنــد .ایــن مــوارد در بودجــهی
اصالحــات مــیآورد و پــس از ایــن ،مرصفکننــدگان بودجــه
و کــد  ،91در مــرف آن ،محتاطانــه برخــورد خواهــد کــرد.
یــک چیــز را کــه بایــد در مــورد کــد  91تصحیــح کنیــم ،ایــن
اســت کــه آن مســأله فســاد نبــود؛ بــل چگونگــی مــرف

آن بــود کــه در ایــن بخشهــا مــرف منیشــد .بایــد در
بخشهــای دیگــر مــرف میشــد؛ اصالحاتــی دیگــری کــه
در بودجــه آمــده اســت ،مــرف بودجـهی ادارات اســت؛ پیــش
از ایــن کمتــر ادارهی بــود کــه باالتــر از 50تــا  60درصــد
بودجــه اش را مــرف میکــرد؛ امــا حــاال شــا میدانیــد کــه
ســطح مــرف بودجههــا ،از  80تــا  90و باالتــر از آن رســیده
اســت ،دلیلــش ایــن اســت کــه پروژههــای خیالــی از بیــن
رفتــه اســت؛ چــون اگــر پروژههــای خیالــی باشــد ،اداره کمتــر
میتوانــد از آن گزارشدهــی کنــد.
صبــح کابــل :شــکایتهای در مــورد مــرف کمکهــای
خارجــی و حیفومیــل آن وجــود دارد؛ پالیســیهایی در
ایــن مــورد طــرح شــده اســت کــه حکومــت را در ایــن مــورد
پاســخگو کنــد؟
ترابــی :یکــی از تالشهــای مــا در ســالهای اخیــر؛ حتــا
در ده ســال گذشــته ،ایــن بــوده اســت کــه حســابدهی
حکومــت در برابــر کمکهــای خارجــی ،بهــر شــود؛ امــا
مشــکل اینجــا اســت کــه جامعــهی جهانــی و دونرهــا ،بنــا
بــه دالیــل مختلفــی ،برخــاف تعهــدی کــه در بخــش ارائ ـهی
معلومــات بــه حکومــت میدهنــد ،عمــل میکننــد؛ آنهــا
جزئیــات پــروژه را بــا حکومــت افغانســتان رشیــک منیکننــد،
حتــا ارزیابیهایــی کــه از ادارههــای میکنــد و معلوماتــی
کــه از مــا میگیــرد ،دوبــاره بــه مــا رشیــک منیکننــد .برخــی
کشــورها ماننــد ،امریــکا ،بــازرس ویــژهی دارد کــه از مــرف
کمکهــای کشــورش در افغانســتان ،نظــارت میکنــد؛
امــا ارزیابیهــای آنهــا در هامهنگــی بــا حکومــت نیســت.
بهگونـهی مثــال ،آنهــا گزارشــات ربـعوار دارنــد کــه هــر وقــت
بــهموقــع نــر میشــود و منبــع خوبــی اســت بــرای متــام مــا؛
امــا ایــن معلومــات ،پیــش از پیــش بــا مــا رشیــک منیشــود.
در برخــی مــوارد ،در ایــن گزارشهــا چیــزی انعــکاس داده
میشــود کــه خــاف واقعیــت عینــی اســت؛ بنابرایــن ،عــدم
رشیــک کــردن معلومــات پروژههــای بــزرگ ،توســط جامع ـهی
جهانــی بــه حکومــت افغانســتان ،یکــی از چالشهــا بــزرگ
بــوده اســت کــه مــا در آخــر از آنهــا اطــاع پیــدا میکنیــم.
یــک پــروژهی کالن  ۲۰۰میلیــون دالــری ،بــه نــام «پرومــوت»
در افغانســتان مــرف شــده اســت؛ در حالیکــه از رونــد
تطبیــق آن ،بــا درخواس ـتهای مکــرر ،هیــچ معلوماتــی بــا مــا
رشیــک منیشــود.

در بخــش اقتصــادی؛ پیــش از
ایــن افغانســتان در لیســت ســیاه قــرار
داده میشــد .ســکتور مالــی مــا ،بــه
اصطــاح عــام یــک اقتصــاد مافیایــی
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اقتصــاد مــا بــر
اســاس رقابــت ســامل و آزاد نیســت؛ بــل
در قبضــهی چنــد فــرد محــدود اســت
کــه از آن امتیــاز میبــرد ،بهشــمول
بانکهــا و رصافیهــا .در دو ســال
گذشــته ،در بخــش اقتصــادی مــا
بیشــر روی تطبیــق قانونهــای منــع
پولشــویی و منــع متویــل تروریــزم،
مترکــز کردهایــم کــه وضعیــت بــه شــکل
چشــمگیری تغییــر کــرده اســت؛ در
بخــش بودجــهی ملــی ،پیرشفتهــا و
شــفافیت زیــادی بــه میــان آمــده اســت؛
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صبــح کابــل :در نخســت میخواهــم در مــورد خــود
ســکرتریت ویــژهی مبــارزه بــا فســاد اداری بپرســم.
ترابــی :ســکرتریت ویــژهی مبــارزه بــا فســاد اداری ،در
نوامــر  2017میــادی رشوع بــه فعالیــت کــرد .شــش مــاه
نخســت ،تــا زمانیکــه دفــر پیــدا کنیــم و کارمنــد بگیریــم،
مــن از خانــه بــه تنهایــی در ایــن بخــش کار کــردم .وظیف ـهی
اساســی ایــن ســکرتریت ،نظــارت از تطبیــق اســراتژی ملــی
ـاب ایجــاد میکانیــزم انســجام
مبــارزه بــا فســاد اســت کــه ایجـ ِ
میــان ادارههــا میکنــد .در کنــار آن ،هــر اداره پــان عمــل
دارد و هم ـهی موادهــا بایــد شــامل پالنهــای عمــل ادارههــا
شــود .عــاوه بــر آن ،در مــدت ایــن دو ســال ،کــم ازکــم
صالحیتهــای دیگــری از طــرف شــورای عالــی حاکمیــت
قانــون مبــارزه بــا فســاد اداری؛ نهــادی کــه مــا بــه آن گــزارش
میدهیــم ،ســپرده شــده اســت .بــه گون ـهی مثــال ،ارزیابــی
کنوانســیون ملــل متحــد و ایــن کــه بعــد از ارزیابــی آن ،چــه
اقدامهایــی الزم اســت کــه از ســوی حکومــت افغانســتان
صــورت بگیــرد ،یکــی از وظایــف مــا بــود .مســألهی دیگــر،
تعقیــب گزارشهــای تحقیقــی رســانهها و مــوارد از ایــن قبیــل
اســت.
صبــح کابــل :فلســفه و انگیــزهی ایجــاد چنیــن ســکرتریتی
چــه بــوده اســت؟
ترابــی :مــا بــه خاطــر عملــی کــردن یــک اســراتژیای کــه
در ســطح ملــی ،بــه عنــوان پالیســی حکومــت تدویــن شــده
اســت ،بــه یــک بازویــی نیــاز بــود کــه از تعهــدات ادارههــای
مختلــف حکومتــی در قبــال اســراتژی ملــی مبــارزه بــا فســاد
اداری ،نظــارت کنــد.
صبــح کابــل :شــیوه ارزیابــی شــا از میــزان فســاد در
ادارههــای حکومتــی چگونــه اســت؟
ترابــی :پیرشفــت کار مــا ارتبــاط مســتقیم بــه پیرشفــت
متــام ادارههــای حکومتــی دارد .بــر اســاس اســراتژی،
مــا گزارشهایــی هــم از شــورای ملــی و هــم از طریــق
ســرهمحکمه دریافــت میکنیــم .متــام ایــن گزارشهــا را
یـک جــا کــرده و در کنــار آن ،یافتههــای آنهــا را بررســی و در
صورتــی کــه درســت بــود ،تصدیــق میکنیــم؛ معمــوال بیشتــر
از  30درصــد از یافتههــای ایــن نهادهــا ،مــورد تصدیــق مــا
قــرار منیگیــرد .پــس از ایــن مرحلــه ،گــزارش بــه شــورای
عالــی حاکمیــت قانــون و مــردم ارائــه میشــود؛ بنابرایــن،
در مــدت دو ســالی کــه ســکرتریت ایجــاد شــده اســت ،مــا از
تطبیــق اســراتژی مبــارزه بــا فســاد اداری ،بــه گونـهی ربـعوار
گــزارش دادهایــم و در ویبســایت مــا نــر شــده اســت.
پالنهــای عمــل بیشتــر از  60اداره در هــر ســال نــر
میشــود.
صبــح کابــل :موجودیــت چنیــن ســکرتریتی ،چقــدر
میتوانــد در بخــش حکوم ـتداری خــوب و مبــارزه بــا فســاد
اداری کمــک کنــد؟
ترابــی :از دو ســالی کــه ایــن ســکرتریت ایجــاد شــده ،هــم
دسترســی بــه اطالعــات در بخــش مبــارزه بــا فســاد تغییــر
کــرده و هــم بســرهای مناســبی بــرای مبــارزه بــا فســاد ایجــاد
شــده اســت .مــا همــهروزه ،یکــی از کارهــای مــا ایــن اســت
کــه روی ادارههــا فشــار بیاوریــم کــه کارهــای خــود را در ایــن
بخــش اجــرا کننــد؛ چــون اگــر چیــزی را کــه مــا در آخــر ســال
میخواهیــم ،بایــد چهــار مــاه پیــش بخواهیــم کــه تــا ختــم
ســال ادارههــا ،آن را آمــاده کنــد.
صبــح کابــل :تعریــف شــا از فســاد چیســت؛ بــه صــورت
مشــخص شــا بــا چــه چیــزی بــه نــام فســاد در ادارههــای
حکومتــی ،مبــارزه میکنیــد؟
ترابــی :تعریــف ســکرتریت ویــژه از فســاد؛ هــان تعریفــی
اســت کــه در قوانیــن آمــده اســت .در کــد جــزای مــا ،فســاد
اداری در بیســت مــورد آمــده و تعریــف شــده اســت .همــهی
مــواردی کــه در کنوانســیون ملــل متحــد الزامــی و اختیــاری
اســت ،در بخــش مبــارزه بــا فســاد اداری آمــده اســت .بــه
گونــهی مثــال ،تشــکیل و اســتخدام افــراد خیالــی از مــوارد
اختیــاری اســت؛ امــا مــا در افغانســتان آن را در قانــون،
اجبــاری کردیــم ،از نــگاه بســر قانونـیای کــه ما داریم ،شــاید
مکملتریــن قانــون را داشــته باشــیم؛ عــاوه بــر آن ،مــوارد
ت ادارههــای مبــارزه بــا
مشــخص دیگــر اســت کــه از صالحی ـ 
فســاد اســت .بــه گونـهی مثــال ،اســتخراج غیرقانونــی معــادن،
قاچــاق آثــار تاریخــی ،غصــب زمیــن و مــوارد از ایــن قبیــل را،
مــا جــزء جرایــم ســنگین مبــارزه بــا فســاد اداری مرکــز عدلــی
و قضایــی قــرار دادیــم؛ مشــکل مــا در اجــرای آنهــا اســت؛
بــه دیگــر مــوارد خــوب رســیدگی صــورت گرفتــه؛ امــا ایــن ســه
مــورد اخیــر را کــه ذکــر کــردم ،رضایتبخــش نیســت .مرکــز
عدلــی و قضایــی مــا بایــد در ایــن ســه مــورد زیادتــر کار کننــد.
صبــح کابــل :شــا میدانیــد کــه مــا در افغانســتان،
قانونهــای زیــادی داریــم و بــه گفتــهی حکومــت ،برخــی از
ایــن قانونهــا حتــا در منطقــه نظیــر نــدارد؛ امــا چالــش عمــده
در افغانســتان ،عــدم اجــرای ایــن قوانیــن اســت .ســکرتریت
ویــژه در ایــن بخــش چــه نقشــهی دارد؟
ترابــی :مــا در واقــع ،تطبیــق قانــون را در ادارههــا از
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بــدن نحیفــش ،از رسمــا میلــرزد .بــا
کاالیــی خیلــی نــازک بــر تــن و پاهایــی کــه
مجــال راه رفــن را نــدارد ،بــرای رهایــی خــود از
شــکنجههای شــوهرش فــرار کــرده اســت.
زمانــی کــه لباســش را بــرای نشــان دادن زخــم
هایــش بلنــد میکنــد ،تــاب تحمــل دیدنــش
را نــدارم و چشــمهایم را میبنــدم .بیگــان
حیــوان بــر همنــوع خــود چنیــن ظلمــی را
روا منــیدارد کــه مــا انســانها بــر هــم روا
میداریــم.
خودبرتربینــی و قدرتطلبــی مــردان بــر زنــان،
ســبب شــده تــا از اِعــال هیــچ نــوع خشــونت
بــه زنــان زیردســت خــود دریــغ نکــرده و بــه هــر
طریــق ممکــن ،بــرای زنــان زیردســت شــان زور و
ســتم روا دارنــد؛ زندگــی را بــر آنــان ســیاه کــرده
و طعــم شــیرین آســایش را بــرای شــان بــه تلخــی
زهــر کننــد.
نامــش نیکبخــت اســت؛ امــا تأثیــر نامــش بــر
زندگــیاش بدبختــی بــوده اســت؛ بدبختــیای
کــه در زخمهــای بدنــش منایــان اســت.
نیکبخــت 20 ،ســال دارد ،چهــار طفــل بــه دنیــا
آورده و طفــل پنجمــیاش را بــاردار اســت.
نیکبخــت را ده ســال پیــش ،در بــدل طویان ـهی
ناچیــزی عروســی کــرده و از والیــات مرشقــی بــه
کابــل آمــده اســت.
در متــام بدنــش ،منیتــوان قســمتی را پیــدا
کــرد کــه آثــار رضبوشــتم در آن موجــود نباشــد؛
زنــده ماندنــش زیــر ایــن همــه شــکنجه ،بیشــر
بــه معجــزه میمانــد.

نیکبخــت منیتوانــد بــه درســتی صحبــت
کنــد .شــوهرش بعــد از ایــن کــه او را اینگونــه
مــورد خشــونت قــرار داده ،بــه خانــوادهاش
متــاش گرفتــه تــا بیاینــد و دخــر شــان را بــا خــود
بربنــد؛ دخــری کــه از خانــهی شــوهر بیــرون
انداختــه شــده و در رسکهــا رهــا شــده اســت.

شــوهر داده میشــود؛ ازدواجــی کــه در مــورد
آن هیــچ آگاهــیای نــدارد؛ او ،آنقــدر بچــه
اســت کــه حتــا هــدف ازدواج را هــم منیدانــد:
عروســی زیــر ســن و اجبــاری! از ســوی دیگــر،
شــوهر او نیــز چنــدان ســن و ســالی نــدارد و
شــاید هــم همســن خــودش اســت.

زمانــی کــه یکــی از اعضــای خانــواده اش بــرای
تحویــل گرفــن نیکبخــت میآیــد ،او را در پشــت
دروازهی شــوهرش بیهــوش میبینــد.
نیکبخــت بعــد از ایــن کــه اندکــی آرام
میگیــرد ،از تجربــهی تلــخ زندگــیاش
میگویــد .ده ســال پیــش ،زمانــی کــه ســیزده
ســال داشــت ،بــه خواســت خانــوادهاش بــه

در ابتــدا او مــورد خشــونتهای خانــوادهی
شــوهرش قــرار داشــته تــا زمانــی کــه بالــغ
میشــود و هــم او و هــم شــوهرش ،بــه روابــط
زناشــویی پــی میبرنــد .پــس از آن ،مدتــی را
شــوهرش بــا او خــوب اســت؛ امــا بــه تحریــک
خانــوادهاش دیگــر شــوهر نیــز بــا همدســتی
خانــوادهاش او را مــورد خشــونت قــرار میدهــد
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و بارهــا بــه بهانههــای مختلــف او را لتوکــوب
میکنــد .نیکبخــت پــی هــم بــاردار میشــود
و طفــل بــه دنیــا مــیآورد .او ،بــا هــر زایامنــش
بــه گونــهی بــی رحامنــه لتوکــوب میشــود؛
بــه بهان ـهی گری ـهی طفــل ،بــه بهان ـهی اندکــی
تأخیــر در آمــاده شــدن غــذا و بهانههــای دیگــری
کــه کــم نیســت .رسانجــام پــس از ده ســال ،در
آخریــن مــورد بــر رس لباسهــای شســته شــدهای
کــه روی طنــاب گذاشــته و فرصــت نکــرده پــس
از خشــک شــدن آن را از طنــاب بــردارد؛ ایــن
مــورد بهانــهی میشــود کــه شــوهرش او را تــا
حــد مــرگ لتوکــوب کــرده و از خانــه بیــرون
بینــدازد.
نیکبخــت دیگــر مجــال صحبــت کــردن نــدارد
و مامــای او از شــنیدن ایــن قصــه تنهــا اشــک
میریــزد .میخواهــد شــوهر نیکبخــت بــه
عــوض هــر خشــونتی کــه علیــه نیکبخــت کــرده
اســت ،جــواب بدهــد.
نامــش نیکبخــت اســت؛
امــا تأثیــر نامــش بــر زندگــیاش
بدبختــی بــوده اســت؛ بدبخت ـیای کــه
در زخمهــای بدنــش منایــان اســت.
نیکبخــت 20 ،ســال دارد ،چهــار طفــل
بــه دنیــا آورده و طفــل پنجمــیاش را
بــاردار اســت .نیکبخــت را ده ســال
پیــش ،در بــدل طویانــهی ناچیــزی
عروســی کــرده و از والیــات مرشقــی بــه
کابــل آمــده اســت.

(یادداشتهای عزیز رویش از دانشگاه یل  20 -اگست تا  20دسامرب )2010

فرید زکریا ،هدیهی هند به امریکا
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عزیز رویش

زکریا ،از عراق و
افغانستان رشوع کرد
و به مسائل جهان
اسالم ،خاورمیانه،
ایران ،پاکستان ،چین،
هند ،اروپا ،کشورهای
امریکای التین و
افریقا پرداخت و بعد به
وضعیت داخلی امریکا
و سیاستهای اوباما
و مشکالت اقتصادی،
سیاسی ،بحران مالی،
آیندهی جهان ،امریکا
و رسنوشت و نقش
دانشآموختگان دانشگاه
یل رسید و در متام
زمینهها پرسشهای
فراوانی را پاسخ گفت؛
پاسخهای کوتاه،
سنجیده ،جامع و
قناعتبخش.

فرید زکریا ،بدون شک یکی از درخشانترین
استعدادهای امریکایی است که از جامعهی غنی
هند به عنوان هدیه دریافت کرده است .امروز،
دانشگاه یل ،در یک برنامهی ویژه  ،از زکریا دعوت
کرده بود تا در جمع دانشجویان و استادان این
دانشگاه و جمعی از شخصیتهای مطرح دنیای
علم ،تجارت و سیاست ،به پرسشهای رییس
دانشگاه ،آقای ریچارد سی لوین ،پاسخ گوید.
پرسش و پاسخ ،مسائل مختلفی را در چهارگوشهی
جهان و وضعیت داخل امریکا احتوا میکرد.
متام برنامه ،چیزی بیشرت از یک ساعت طول
کشید .پاسخهای زکریا ،بدون شک منیتوانست
همهی مسائل را به طور مفصل و جامع پوشش
دهد .نکتههای زیادی در سخنان او بودند که
نیاز به توضیح و استداللی بیشرت داشتند؛ اما وی
آنچنان با مهارت ،هوشمندی و دیدی تحلیلی به
همهی این مسائل رسیدگی کرد که در ختم برنامه،
بر عالوهی کفزدن طوالنی اشرتاککنندگان به
نشانهی ارجگذاشنت به دیدگاههای او ،اکرثیت
کسانی را که پرسیدم ،تحت تأثیر هوشمندی و
توانمندی خارقالعادهی او قرار گرفته و اعرتاف
داشتند که گ ِرههای زیادی در ذهن شان وجود
داشته که با صحبتهای زکریا ،برطرف شده
اند .تعبیراتی از قبیل «شگفتانگیز»« ،عالی»،
«خارقالعاده»« ،متواضع ،اما قدرتمند» و امثال
آن روی اکرث زبانها چرخش داشت.
زکریا ،از عراق و افغانستان رشوع کرد و به مسائل
جهان اسالم ،خاورمیانه ،ایران ،پاکستان ،چین ،هند،
اروپا ،کشورهای امریکای التین و افریقا پرداخت و
بعد به وضعیت داخلی امریکا و سیاستهای اوباما و
مشکالت اقتصادی ،سیاسی ،بحران مالی ،آیندهی
جهان ،امریکا و رسنوشت و نقش دانشآموختگان
دانشگاه یل رسید و در متام زمینهها پرسشهای
فراوانی را پاسخ گفت؛ پاسخهای کوتاه ،سنجیده،
جامع و قناعتبخش .برای منجالب بود که او چگونه
با بیانات ساده ،پیچیدهترین مسائل را باز میکرد و به
گونهای به آنها میرسید که هم رییس دانشگاه و هم
مخاطبان او حس رضایت و قناعت را به طور همزمان
تجربه میکردند.

من البته قسمتهای زیادی از حرفهای او را
که حاوی اصطالحات ویژهی اقتصادی و تجارتی
و مسائل مرتبط با تکنولوژی بود ،به طور دقیق
گرفته منیتوانستم؛ به خصوص وقتی به مسائل
اقتصادی امریکا و کشورهای امریکای التین اشاره
میکرد و یا رقابت ظریف چین در نظام تجارت و
اقتصاد بیناملللی را رشح میداد؛ اما رویهمرفته
از بررسیهایی که در مورد مسائل جهانی،
سیاستها و تحوالت جهان امروز و جامعهی
امریکایی داشت ،میتوانستم دیدگاههایش را به
روشنی دنبال کنم.
فرید زکریا ،رکورد جالبی دارد :متولد
 ۱۹۶۴هندوستان ،خربنگار ،مقالهنویس،
ویراستار نرشیهی تایم ،نظریهپرداز ،و از اساتید
شناختهشدهی مسائل سیاست خارجی در امریکا،
مجری برنامهی پربینندهی شبانگاهی  GPSدر
سی ان ان ،کارشناس مسائل سیاستگذاری در
کانالهای تلویزیونی رسارسی سی ان ان ،پی
بی اس ،و شبکهی ای بی سی .تا قبل از اشتغال
در نرشیهی نیوزویک ،از ویراستاران نرشیهی
فارن افرز بوده که این سمت را در 28سالگی به
دست آورده است .وی دانشآموختهی یل است و
دکرتای خود را از دانشگاه هاروارد زیر نظر ساموئل
هانتینگتون دریافت کرده است .با دیمیرتی
مدودف ،رییسجمهور روسیه ،و وین جای بائو،
نخستوزیر چین ،مصاحبههای پرطرفدار و
مشهوری انجام داده است .او نویسندهی کتاب
«جهان پس از امریکا»« ،آیندهی آزادی»« ،از ثروت
تا قدرت :دموکراسی کوتهنگر در داخل و خارج
کشور»« ،رویاروییهای امریکایی» و صدها مقالهی
دیگر در نرشیات معترب امریکایی و بیناملللی
است .زکریا عضویت بوردهای مختلف را دارد که
یکی از آنها شورای ریاست دانشگاه یل در امور
بیناملللی است.
زکریا امسال در یک اقدام مناقشهانگیز،
جایزهای را که یک بنیاد امریکایی به نام «اتحادیهی
ضد افرتا» به او اهدا کرده بود ،به خاطر این که
این اتحادیه با ساخت مسجد منهنت مخالفت کرد،
دوباره مسرتد کرد .یکی از استادان امریکایی که در

حاشیهی جلسهی دیدار با زکریا لحظهای صحبت
کردیم ،میگفت :این مرد از چنان وزنهای در افکار
عامهی امریکایی برخوردار شده است که اگر با
ریاستجمهوری هم مخالفت کند ،مردم به حرفش
بها میدهند و حس میکنند که دلیل بزرگی در
پشت این مخالفت خود دارد .این استاد البته از
کسانی است که سیاست خارجی امریکا را حاوی
ابهامات زیادی میدانست که نه تنها افکار عامهی
جهانی را مخدوش کرده ،بلکه از خلق اطمینان و
قناعت در داخل کشور نیز عاجز بوده است.
ریچارد لوین ،از زکریا وضعیت عراق را پرسید؛
کشوری که زکریا در سال  ،2003از جملهی
طرفداران حملهی نظامی بر آن بوده و از آن زمان
تا کنون به طور مستمر این حمله را مفید و موثر
اعالم کرده است .آیا او هنوز هم به وضعیت عراق
خوشبین است و جهان پس از صدام را جهانی
بهرت میداند؟ پاسخ زکریا با یک شوخی بامزه از
خاطرات دیدار هرنی کسینجر ،وزیر خارجهی
سابق امریکا با چوئن الی ،نخستوزیر پرقدرت
چین در زمان مائوتسه تونگ ،رشوع شد .در این
خاطره ،کسینجر از چوئن الی میپرسد که نظرش
در مورد انقالب فرانسه چیست؟ چوئنالی با
خندهی منکین میگوید :خوب ،هنوز خیلی زود
است که در این مورد سخن بگوییم!  ....زکریا
گفت :شاید هنوز خیلی زود باشد که بگوییم
حمله بر عراق و رسنگونی صدام چه اثراتی داشته
است .بااینهم ،او به روشنی ترصیح کرد که نجات
یافنت جهان از صدام ،رخداد خوبی بود .او رژیم
صدام را یکی از بدترین رژیمهای تاریخ خواند
و گفت :بیش از دو میلیون انسان توسط او به
قتل رسید .در زمانی که تحریم علیه عراق ادامه
داشت ،ساالنه بیش از  50هزار کودک عراقی از
بیغذایی و بیدوایی میمردند و مهمتر از همه ،با
رهایی از صدام ،در واقع امریکا از صدها ناگزیری
در خاورمیانه رهایی یافته و میلیونها انسان در
داخل عراق رسنوشت و زندگی بهرت خویش را
آغاز کرده اند .او گفت :به دلیل این که هنوز هم
ب و انتحار
با حساسیتهای عاطفی ناشی از مب 
و قتل مواجه استیم ،شاید دشوار باشد که اثرات

و پیامدهای این تحول را به طور دقیق و جامع
بررسی کنیم؛ اما مطمنئ استم که آنچه امروز در
عراق اتفاق میافتد ،به هیچ وجه با گذشتهی
این کشور قابل مقایسه نیست و آیندهی عراق
نیز نشان خواهد داد که این تحول برای منطقه و
جهان پیامدهای نیکویی داشته است.
زکریا تأکید کرد که امریکا در عراق نباید
تجربهی عمل و حضور خود در کوریای جنوبی
را فراموش کند .وی حضور یک تعداد از نیروهای
امریکایی را در منطقه برای حفظ ثبات و توازن قوا
موثر دانست و گفت که ایاالت متحده باید از رشد
و پیرشفت عراق به طور صادقانه و شفاف حامیت
کند .زکریا افزود :برای کوریای جنوبی تا اوایل
سالهای  1980بیش از سی سال زمان گذشت تا
این کشور رشد و پیرشفت خود را آغاز کرد و توانست
بر مشکالت و دشواریهای پس از جنگ غلبه کند.
اگر نیروهای امریکایی کوریای جنوبی را ترک
میکردند ،امروز نه تنها در آن منطقهی آسیا ،بلکه
در رسارس جهان وضعیت دشوارتری میداشتیم .او
گفت :صدام مهرهای بود که هرگونه تحول و رشد
در داخل کشورش و در سطح خاورمیانه را مانع
میشد و امروز با وجود آن که موانع دیگری هم
در راه خود داریم؛ اما این موانع به هیچ صورت با
صدام قابل مقایسه بوده منیتوانند.
زکریا برای آیندهی عراق ،از سخن نغز جرنال
پرتیوس یاد کرد که گفته بود ،جنگ داخلی
عراق ،وقتی ختم میشود که شیعهها باور کنند
که برنده شده اند و سنیها باور کنند که باخته
اند .او گفت :با این باور جدید ،واقعیت جدید
در این کشور قابل درک میشود .وقتی شیعهها
باور کنند که قدرت را به دست آورده اند ،دست از
انتقامجویی برداشته و هراس از برگشت به گذشته
را از ذهن خود دور میکنند و سنیها وقتی باور
کنند که دیگر منیتوانند مانند گذشته حکومت
کنند ،موقعیت خود را با خشونت و مبب و آشوب به
مخاطره منیاندازند .او گفت :درک عمیق جایگاه
خود در واقعیتهای جدید ،همیشه به دریافت
راههای حل معقول کمک میکند.

(ادامه دارد)

نبیل :با رشایط فعلی ،آغاز مذاکرات صلح
خطرناک خواهد بود

هشدار وزیر صحت به مردم :ویروس کرونا را جدی
بگیرید تا فاجعهی انسانی رخ ندهد

مقامهــای امنیتــی ،تأییــد میکننــد کــه یــک کــودک
هشــت ســاله ،در مربوطــات ولســوالی بگرامــی کابــل ،توســط
آدمربایــان بــه قتــل رســیده اســت.
فــردوس فرامــرز ،ســخنگوی پولیــس کابــل ،بــه روزنامـهی
صبــح کابــل میگویــد کــه روز یکشــنبه ( 25حــوت) یــک
کــودک هشــت ســاله توســط آدمربایــان در ولســوالی بگرامــی
ربــوده شــده و بــه قتــل رســیده اســت.
او میافزایــد کــه نیروهــای پولیــس ،فــردی بــه نــام
عطاوللــه را کــه عامــل اصلــی ایــن پرونــده اســت ،بازداشــت
کرد هانــد.
آقــای فرامــرز ،میگویــد« :ایــن کــودک روز یکشــنبه
ربــوده شــده بــود و جســدش چنــد ســاعت بعــد در ولســوالی

بگرامــی پیــدا شــد .عامــل اصلــی ایــن پرونــده بازداشــت و
بــه منظــور تحقیقــات بیشــر ،بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی
معرفــی شــده اســت .تــا کنــون مشــخص نیســت کــه دلیــل
اصلــی ایــن رویــداد مشــکالت خانوادگــی بــوده و یــا خیــر».
هرچنــد منابعــی گفتهانــد کــه آدمربایــان بعــد از تجــاوز
جنســی بــر ایــن کــودک ،او را بــا رضبــات چاقــو بــه قتــل
رســانده ،امــا ســخنگوی پولیــس کابــل میگویــد کــه جســد
ایــن کــودک ،بــه طــب عدلــی انتقــال یافتــه و تــا کنــون،
نتیجــهی آن مشــخص نشــده کــه آیــا بــر او تجــاوز صــورت
گرفتــه اســت و یــا خیــر.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز ،رویدادهــای
اینچنینــی ،در والیــت کابــل اتفــاق افتــاده اســت.

اشتراک در روزنـامـه

سال اول

قتل یک کودک هشت ساله
در ولسوالی بگرامی کابل

بــه بانکهــای افغانســتان و حتــا بــه رسایشــهزاده ،هدایــت
داده شــده کــه تــاش کننــد تــا پولهــا پیــش از توزیــع ،ضــد
عفونــی شــود.
همچنــان بــه گفتــهی وحیــد عمــر ،بــه ادارهی مســتقل
ارگانهــای محلــی و وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،هدایــت
داده شــده تــا رهنمودهــای صحــی را بــه والیهــا بفرســتند تــا
کمیتههــای آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا ،در ســطح
ولســوالیها و روســتاها فعــال شــود.
آقــای عمــر ،گفــت کــه دولــت افغانســتان ،تصمیــم گرفتــه
تــا برگههــای تبلیغاتــی در مــورد جلوگیــری از ویــروس کرونــا
را چــاپ و از طریــق وزارت دفــاع و داخلــه ،بــه متــام مناطــق
افغانســتان منتقــل کــرده و بــه مــردم توزیــع کنــد.
او افــزود« :اتاقهــای تجــارت و صنایــع ،اعــام کــرده کــه
بــا اســتفاده از بنــدر ترکمنســتان ،مــواد غذایــی را انتقــال
میدهــد و نگرانــی مــردم در مــورد کمبــود مــواد غذایــی نیــز
حــل میشــود».
آقــای عمــر ترصیــح کــرد ،بــا ادارهی اتــرا ،صحبــت خواهــد
شــد تــا رشکتهــای مخابراتــی را وادار کنــد کــه پیامهایــی
را در مــورد جلوگیــری از ویــروس کرونــا ،بــه مــردم برســاند.
گفتنــی اســت کــه محمــدارشف غنــی ،یکشنبهشــب
( 25حــوت) فرمــان ایجــاد کمیت ـهی دولتــی ارتباطــات عامــه
بــه منظــور وقایــه و جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا در
افغانســتان را صــادر کــرد .وحیــد عمــر ،بــه عنــوان رییــس ایــن
کمیتــه گامشــته شــده اســت.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدیــن وســیله بــه تاســی از فقــره ( )2مــاده چهــل و ســوم قانــون تــدارکات بــه اطــاع
عمــوم رســانیده میشــود اداره ترانســپورت جــاده ،وزارت ترانســپورت در نظــر دارد پروژه
تهیــه و تــدارک تجهیــزات دفــر (وســایل تکنالــوژی) مــورد رضورت مرکــز ایــن اداره
بــه رشکــت تجارتــی خالــد ســبحان دارنــــــــده جـــــــــواز منــر ( )46893ریاســت
عمومــی ثبــت مرکــزی و مالکیــت فکــری وزارت محــرم تجــارت و صنایــع واقــع ارزان
قیمــت ،کابــل ،افغانســتان را بــه قیمــت مجموعــی مبلــغ  7,592,388هفــت میلیون
و پنجصــد و نــود و دو هــزار و ســه صــد و هشــتاد و هشــت افغانــی اعطــا منایــد.
اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هــر گونــه اعــراض در زمینــه داشــته باشــند مــی
تواننــد اعــراض خویــش را از تاریــخ نــر ایــن اعــان الــی هفــت روز تقویمــی طــور
کتبــی تــوام بــا دالیــل آن بــه ریاســت تــدارکات اداره ترانســپورت جــاده ،وزارت
ترانســپورت ،واقــع انصــاری وات متصــل رادیــو تلویزیــون ملــی ،وفــق احــکام مــاده
پنجاهــم قانــون تــدارکات ارایــه مناینــد.
ایــن اطالعیــه بــه معنــی عقــد قــرارداد نبــوده و الــی تکمیــل میعــاد فــوق الذکــر و
طــی مراحــل قانونــی بعــدی ،قــرارداد منعقــد نخواهنــد شــد.
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برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

وزارت صحــت ،اعــام کــرده اســت کــه  37فــرد مشــکوک
بــه ویــروس کرونــا ،از شــفاخانهی شــیدایی والیــت هــرات،
فــرار کردهانــد.
وحیداللــه مایــار ،ســخنگوی وزارت صحــت ،بــه روزنامـهی
صبــح کابــل میگویــد کــه ایــن افــراد ،بــا کمــک دوســتان
و اقــارب شــان ،بعــد از درگیــری ،شکســن شیشــهها و
لتوکــوب داکــران شــفاخانهی شــیدایی ،فــرار کردهانــد.
او میافزایــد« :کارمنــدان صحــی در خــط مقــدم نــرد
بــا ویــروس کرونــا قــرار دارنــد ،امــا بــا تاســف کــه توســط
زورگویــان تهدیــد و لتوکــوب شــدند .پولیــس موظــف در
شــفاخانه هــم هیچگونــه همــکاری نکــرده اســت».
از ســویی هــم ،عبدالحکیــم متنــا ،رییــس صحــت عام ـهی

والیــت هــرات ،گفتــه اســت کــه  38نفــر بــه شــمول  2زن و 36
مــرد ،از شــفاخانهی شــیدایی فــرار کردهانــد .او افــزوده اســت
کــه از میــان ایــن افــراد ،تنهــا یــک فــرد مبتــا بــه ویــروس
کرونــا بــوده اســت.
بــه گفتــهی آقــای متنــا ،در حــال حــارض ۱۷ ،مــورد
مشــکوک بــه ویــروس کرونــا ،در شــفاخانهی شــیدایی بســری
اســتند.
گفتنــی اســت کــه تــا کنــون  22مــورد مثبــت ویــروس
کرونــا در افغانســتان ثبــت شــده اســت .از ایــن میــان13 ،
مــورد در هــرات ۳ ،مــورد در ســمنگان ۲ ،مــورد در لوگــر و
چهــار مــورد دیگــر نیــز در والیتهــای بلــخ ،دایکنــدی،
بادغیــس و کاپیســا ثبــت شــده اســت.
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فرار  37مورد مشکوک و یک مورد مبتال به کرونا
از شفاخانهی شیدایی هرات

مشــاور ارشــد ریاســتجمهوری در امــور روابــط عامــه
و اســراتژیک ،تأکیــد میکنــد کــه دولــت افغانســتان،
آمادگیهــای الزم را بــه منظــور جلوگیــری از گســرس ویــروس
کرونــا در ایــن کشــور ،روی دســت گرفتــه اســت.
وحیــد عمــر ،روز دوشــنبه ( 26حــوت) در یــک نشســت
خــری گفــت کــه بــه وزارت داخلــه و شــهرداری کابــل،
هدایــت داده شــده تــا جلــو مراکــزی کــه امــکان تجمــع زیــاد
مــردم در آن وجــود دارد را ،بگیرنــد.
او افــزود« :وزارت داخلــه و شــهرداری کابــل ،بــه متــام
مســؤوالن ســالنهای عروســی هدایــت میدهــد تــا متــام
برنامههــای خــود را لغــو کننــد .عیــن تصمیــم در مــورد
حوضهــای آببــازی و حاممهــای عمومــی وجــود دارد و در
ایــن زمینــه ،قاطعانــه عمــل خواهــد شــد».
آقــای عمــر گفــت کــه بــه ریاســتهای ثبــت احــوال
نفــوس ،پاســپورت و شــناسنامههای الکرتونیکــی ،هدایــت
داده شــده تــا راه بدیلــی را بــه منظــور ارائــهی خدمــات بــه
مــردم ،پیــدا کننــد تــا از تجمــع شــهروندان جلوگیــری شــود.
او ،عــاوه کــرد کــه بــه وزارت صحــت و شــهرداری کابــل،
هدایــت داده شــده تــا بــرای نانواییهــا ،قصابیهــا ،ســلامنیها،
تــرکاری فروشــیها و دکانهــا ،زمینــهی آموزشدهــی صحــی
و جلوگیــری از ویــروس کرونــا را فراهــم کنــد؛ زیــرا در ایــن
مکانهــا ،احتــال شــیوع ویــروس وجــود دارد.
آقــای عمــر ،گفــت کــه اســتفاده از پــول نیــز ،یکــی از
عوامــل مبتــا شــدن بــه ویــروس کرونــا اســت و از همیــنرو،
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بــه دنبــال افزایــش مــوارد مثبــت ویــروس کرونــا و افزایــش
قیمــت مــواد خوراکــی در افغانســتان ،وزارت داخلــه ،تأکیــد
کــرده اســت کــه بــا احتــکار کننــدگان ،برخــورد قانونــی
خواهــد شــد.
وزارت داخلــه ،روز دوشــنبه ( ۲۶حــوت) ،در اعالمیــهای
گفتــه اســت پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در افغانســتان،
شــاری از تاجــران ،مــواد ارتزاقــی ،اولیــه و مرصفــی را در
بازارهــا احتــکار کــرده و قصــد دارنــد تــا آن را بــا قیمــت بیشــر
بــه فــروش برســانند.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه عملکــرد تاجــران ،خــاف
ارزشهــای انســانی و اســامی بــوده و بــر اســاس قانــون نیــز،
ایــن کار جــرم پنداشــته میشــود.
در مــادهی  ۸۰۰کــود جــزا آمــده اســت« :شــخصی کــه بــه
مقصــد ســودجویی بیشــر یــا فــروش نــرخ بلندتــر از قیمــت
رقابتــی مــواد اولیــه ،ارتزاقــی و مرصفــی مــورد نیــاز عامــه
را پنهــان کنــد یــا از عرض ـهی مــواد مذکــور امتنــاع ورزد یــا

مانــع عرضــهی آن توســط ســایر اشــخاص شــود ،مــروط
بــر اینکــه مــواد احتــکار شــده منجــر بــه کمبــود مــواد اولیــه
و افزایــش قیمتهــا در بــازار شــود ،مرتکــب جــرم احتــکار
شــناخته شــده و مطابــق احــکام ایــن فصــل ،مجــازات
میشــود».
همچنــان ،براســاس مــادهی  ۸۰۲کــود جــزا ،فــردی کــه
دســت بــه احتــکار بزنــد ،عــاوه بــر مصــادرهی مــواد احتــکار
شــده ،بــه حبــس قصیــر نیــز محکــوم میشــود.
در همیــن حــال ،وزارت داخلــه ،بــه نیروهــای پولیــس
دســتور داده اســت تــا بــا افــرادی کــه دســت بــه احتــکار
میزننــد ،بــر اســاس قانــون برخــورد کننــد .ایــن وزارت،
از شــهروندان افغانســتان خواســته اســت تــا در صــورت
مشــاهدهی مــوارد اینچنینــی ،بــه شــارهی « ۱۱۹پولیــس»
متــاس بگیرنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه تــا کنــون 22 ،مــورد مثبــت
ویــروس کرونــا در افغانســتان شناســایی شــده اســت.

وحید عمر :دولت برای جلوگیری از گسرتش کرونا
آمادگی دارد
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وزارت داخله :با احتکار کنندگان
برخورد قانونی میشود

سهشنبه

وزیــر صحــت ،از مــردم افغانســتان خواســته اســت تــا
رهنمودهــای صحــی در مــورد ویــروس کرونــا را تطبیــق کننــد؛
در غیــر آن ،در ایــن کشــور ،فاجعـهی انســانی رخ خواهــد داد.
فیروزالدیــن فیــروز ،پــس از چاشــت روز دوشــنبه (26
حــوت) در یــک نشســت خــری گفــت کــه هرچنــد ویــروس
کرونــا در افغانســتان وارد مرحلـهی گــردش اجتامعــی نشــده؛
امــا ایــن کشــور ،در حالــت اضطــرار قــرار دارد.
او افــزود« :در وضعیــت اضطــرار قــرار داریــم .بــه مــردم
صــدا میکنــم کــه هــر کدامتــان ،مبلــغ صحــی شــوید و
پیامهــای وزارت صحــت را بــه دیگــران برســانید و طبــق آن
عمــل کنیــد تــا مــردم را از ایــن فاجعــه نجــات دهیــد ،در غیــر
آن ،بــا ســهلانگاری منتظــر فاجع ـهی انســانی باشــید .در آن
مرحلــه ،نــه مالمــت کــردن و نــه فــرار از مســؤولیت دردی را
دوا خواهــد کــرد».
آقــای فیــروز ،گفــت کــه مرحلــهی گــردش اجتامعــی
ویــروس کرونــا در افغانســتان ،آغــاز نشــده و هــر مــوردی کــه
تثبیــت شــده ،از بیــرون آمــده اســت؛ امــا اگــر ایــن ویــروس در
جامعــه منتــر شــود ،رشایــط جدیتــر شــده و حتــا امــکان
قرنطیــن مــردم در خانههــا وجــود خواهــد داشــت.
او ،در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،بــه آمادگیهــای
وزارت صحــت بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در والیــت هــرات
اشــاره کــرده و گفــت« :هشـتونیم میلیــون افغانــی پــول نقــد
بــه هــرات ارســال شــده ،حــدود  12میلیــون ادوی ـهی طبــی
ارســال شــده ،پنــج میلیــون افغانــی تجهیــزات طبــی انتقــال

یافتــه ،در لیســتی کــه در تــدارکات ملــی در حــال خریــد
اســت ،ســهم هــرات معــادل نصــف افغانســتان اســت».
آقــای فیــروز ،ترصیــح کــرد ،در کنــار شــفاخانهی صــد
بســری کــه در هــرات بــرای نگهــداری از افــراد مبتــا بــه
ویــروس کرونــا ایجــاد شــده ،بــه زودی ،یــک شــفاخانهی
 ۳۰۰بســری دیگــر نیــز فعــال خواهــد شــد و ظرفیــت ایــن
شــفاخانهها ،تــا یــک هــزار بســر ارتقــا خواهــد یافــت.
او همچنــان گفــت کــه آزمایــش ویــروس کرونــا تنهــا در
کابــل انجــام میشــود .بــه گفتـهی او ،در حــال حــارض ،وزارت
صحــت حــدود  30هــزار کیــت تشــخیصیهی ویــروس کرونــا را
در اختیــار دارد و قــرار اســت بــه زودی 30 ،هــزار کیــت دیگــر
نیــز بــه افغانســتان منتقــل شــود.
آقــای فیــروز ،گفــت کــه هــر کیــت آزمایشــی ،بــرای 50
نفــر اســتفاده میشــود و قیمــت هــر کــدام آن 1500 ،دالــر
امریکایــی اســت.
بــر اســاس آمــار منتــر شــده از ســوی وزارت صحــت ،تــا
کنــون  22مــورد مثبــت ویــروس کرونــا در افغانســتان ثبــت
شــده اســت .بــر اســاس ایــن آمــار 13 ،مــورد در هــرات۳ ،
مــورد در ســمنگان ۲ ،مــورد در لوگــر و چهــار مــورد دیگــر نیــز
در والیتهــای بلــخ ،دایکنــدی ،بادغیــس و کاپیســا ثبــت
شــده اســت.
مــوارد مثبــت ویــروس کرونــا ،در افــرادی مشــاهده شــده
کــه در جریــان یــک مــاه گذشــته ،بــه ایــران ،بــه ویــژه شــهر قُــم
ایــن کشــور ســفر داشــتهاند.

رحمتاللــه نبیــل ،نامــزد پیشــین ریاســتجمهوری،
تأکیــد میکنــد کــه رفــن بــه ســوی مذاکــرات صلــح بــا دو
رییسجمهــور ،نگرانکننــده بــوده و خطرهــای ناگــواری را در
پــی خواهــد داشــت.
آقــای نبیــل کــه پــس از چاشــت روز دوشــنبه ( 26حــوت)،
در یــک نشســت خــری ســخن گفــت ،از محمــدارشف غنــی و
عبداللــه عبداللــه ،خواســت تــا جنجالهــای سیاســی را کنــار
گذاشــته و بــه گونـهی متحــد ،بــه ســوی مذاکــرات صلــح بروند.
او افــزود« :از چهرههــای سیاســی ،میخواهیــم تــا نگرانــی
مــردم افغانســتان را درک کــرده و بــه جنجالهــای شــان پایــان
بدهنــد .اگــر ایــن وضعیــت ادامــه یابــد ،هــم داعــش فعــال
میشــود و هــم مــا ارزشهــای خــود را تقســیم خواهیــم کــرد.
نگرانیهایــی هــم در مــورد ظهــور گروههــای نیابتــی دیگــر بــا
حامیــت کشــورهای همســایه وجــود دارد».
آقــای نبیــل گفــت کــه اگــر وضعیــت جــاری کنــرل نشــود،
مذاکــرات بیناالفغانــی ،ســهجانبه توســط «غنــی ،عبداللــه
و طالبــان» برگــزار خواهــد شــد و در نهایــت ،گــروه طالبــان
برنــدهی جنــگ و صلــح خواهــد بــود.
او ،در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،تالشهــای زملــی
خلیـلزاد ،مناینــدهی ویــژهی وزارت خارجـهی امریــکا در امــور
صلــح افغانســتان را مشــکوک خوانــد.
آقــای نبیــل گفــت« :خلیــلزاد هــم بــه طالــب پــول
میدهــد و هــم بــه نیروهــای امنیتــی؛ تالشهــا و نیــت او
در قبــال افغانســتان مشــکوک اســت .وقتــی وارد افغانســتان
میشــود ،بــرای طرفهــا پیامهــای مختلفــی میدهــد و
آنهــا را تحریــک میکنــد .حــاال حتــا طالبــان در قطــر بــه
خلیــلزاد اطالعــات ارائــه میکننــد».
رحمتاللــه نبیــل ،طــرح حکومــت مصالحـهی ملــی را بــرای

بیرونرفــت افغانســتان از بحــران کنونــی ،پیشــنهاد کــرد.
زملــی خلیــلزاد ،بــه تازگــی ،فهرســت اعضــای هیــأت
مذاکرهکننــدهی صلــح را بــا شــاری از چهرههــای سیاســی،
در میــان گذاشــته اســت.
بــر اســاس ایــن فهرســت ،باتــور دوســتم ،کریــم امیــن،
رضار مقبــل ،محمــد ناطقــی ،رســول طالــب ،حبیبــه رسابــی،
کلیماللــه نقیبــی ،جــرال ایــوب انصــاری ،اورزال نعمــت ،نــادر
نــادری ،متیــن بیــگ ،زینــب موحــد ،عنایتاللــه بلیــغ ،رشیفــه
زرمتــی و عبدالهــادی ارغندیــوال ،افــرادیانــد کــه از ســوی
دولــت افغانســتان ،بــرای مذاکــره بــا مناینــدگان طالبــان،
انتخــاب شــدهانــد.
ایــن فهرســت ،بــه گونــهی رســمی از ســوی دولــت
افغانســتان تأییــد نشــده اســت.
قــرار بــود  ۱۰روز بعــد از امضــای توافقنامــهی صلــح
میــان امریــکا و طالبــان ،گفتوگوهــای مســتقیم میــان دولــت
افغانســتان و طالبــان آغــاز شــود؛ امــا گــروه طالبــان ،اعــام
کــرد کــه رونــد مذاکــرات بیناالفغانــی ،پــس از آزادی پنــج
هــزار زندانــی آغــاز خواهــد شــد.
بــه دنبــال آن ،محمــدارشف غنــی ،فرمــان عفــو ،مجــازات
و آزادی پنــج هــزار زندانــی طالــب را صــادر کــرد .بــر اســاس
ایــن طــرح ،زندانیــان طالــب ،بــه رشط ایــن کــه دوبــاره بــه
میــدان جنــگ برنگردنــد ،آزاد خواهنــد شــد.
از ســویی هــم ،ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در
قطــر ،تأکیــد کــرده اســت کــه ایــن گــروه ،بــا آزادی مــروط
زندانیانــش مخالــف اســت.
ســهیل شــاهین ،بــه خربگــزاری رویــرز گفتــه اســت« :مــا
هرگــز بــا آزادی مــروط زندانیــان خــود توافــق نخواهیــم کــرد
و همــه بایــد بــه یکبارگــی آزاد شــوند».
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ضرورت تأمل در بارهی گفتوگوها با طالبان
عبدالحسین امیری
نویسنده

افغانستان کشوری است عمدتاً توسعه نیافته؛ اما تاریخ
آن با یک سلسله تحوالت مهم تاریخی و فرازوفرودها و
آشفتگی های سیاسی ،اجتامعی و فرهنگی گره خورده
است .به گفته ی جیسن گودوین« :افغانستان رسزمینی
است که متدن ها را در خود فرو بلعیده و در دل شن زارها
نهان داشته است؛ اما همین رسزمین ،خود آماج
کاوش ها ،مساحی ها و فریب ها بوده و با جرب به زیر فرمان
آمده است ».با این وجود می توان گفت که افغانستان
کنونی ،در بسیاری از دوره ها میدان ستیز و رقابت برای
قدرت های بیرونی بوده است که این حرکت ها ،پیامدهای
فاجعه آمیز را به وجود آورده اند .هم-چنین با توجه به این
امر ،رژیم های که تاکنون در افغانستان حکومت کرده اند،
بیش تر آن دارای خصلت استبدادی بوده اند .پیدایش
طالبان در افغانستان نیز با این خصیصه ،یعنی استبداد و
خشونت هم راه بوده است.
گروه طالبان متشکل از طُالّب مدارس دینی– مذهبی
پاکستان اند و عمدتاً این گروه را افرادی از قبایل پشتون
تشکیل می دهند .این گروه ،در مدارس دینی– مذهبی
پاکستان آموزش دیده اند و از تراوش های عقاید ابن تیمیه،
سید قطب و ابواالعلی مودودی بارور شده اند .طالبان
دارای تفکر سلفی و پیرو مکتب دیوبندی اند .از لحاظ
سیاسی ،در اندیشهی دیوبندی مهم ترین اصل ،احیای
خالفت اسالمی است .عمده ترین گروه های وابسته به
مکتب دیوبندی در پاکستان عبارت از «جمعیت العلامی
اسالم»« ،جمعیت العلامی اهل حدیث» و «سپاه صحابه»
اند که طالبان با هر سه این گروه ارتباط نزدیک دارند و از
سوی آن ها حامیت های معنوی و مادی می شوند.
در ظهور طالبان به عنوان قدرت سیاسی در افغانستان
دو عامل نقش دارد .یکی عامل داخلی است :پس از سقوط
حکومت کمونیستی در افغانستان ،به دلیل اختالفهای
قومی ،جنگ های داخلی در افغانستان رخ داد و طالبان
از این زمینه برای به قدرت رسیدن خویش استفاده کردند.
دیگر عامل خارجی است :در پیدایش طالبان کشورهای
امریکا ،عربستان و پاکستان نقش اساسی داشتند و
این سه کشور برای رسیدن به منافع شان ،طالبان را از
لحاظ مالی و تسلیحات حامیت می کردند .این کشورها
می خواستند ،یک حکومت دست نشانده در خاورمیانه
داشته باشند تا از آن طریق بتوانند ،منافع کشورهای ایران،
روسیه و هند را تهدید کنند .از این رو ،طالبان در سال
1996م ،در افغانستان در مدت بسیار کوتاه ،تحت عنوان
امارت اسالمی جابه جایی قدرت را انجام دادند و نظام
استبدادی و قوانین ظاملانه ی خویش را بر مردم تحمیل
کردند .چنان چه «پیرت ال برگن» در کتابش با نام «اسامه
بن الدن» استبداد و جنایت را خصیصهی حکومت داری
طالبان می داند .به گفته ی برگن ،طالبان داکرت نجیب الله
و برادرش را از مقر سازمان ملل متحد بیرون کرده و در
چهارراه آریانا به دار آویختند .هم چنین طالبان عبدالعلی
مزاری رهرب هزاره ها را نیز کشتند و به ترتیب هزاره ها را
قتل عام کردند .طالبان از سال 2001 – 1966م ،تحت
عنوان امارت اسالمی ،بر مردم افغانستان حکومت کردند و
هر نوع جنایت و خشونت را در حق مردم روا داشتند .زیرا
متام اعامل شان را به نام دفاع از دین ،توجیه می کردند.
طالبان در دوران حکومت داری خویش با متام منادهای
جهان مدرن به مخالفت پرداختند .خصومت طالبان
با منادهای جهان مدرن با منع آموزش زنان ،آتش زدن
مکتب ها و تخریب آثار باستانی و فرهنگی به خوبی درک
می شود.
حادثه ی /11سپتامرب2001/م ،حمله بر مرکز تجارت
جهانی در نیویورک از سوی القاعده به رهربی اسامه بن
الدن سبب شد که امریکا تغییر موضع دهد و پس از این
حادثه ،امریکا تحت عنوان جنگ علیه تروریسم ،حمالت
خود را در افغانستان آغاز منود و طالبان را به دلیل پناه
دادن به القاعده ،از قدرت در افغانستان برکنار کرد .اکنون
پس از سقوط طالبان نزدیک به دو دهه میگذرد که

طالبان به عنوان گروه تروریستی علیه حکومت افغانستان
می جنگند .با گذشت نزدیک به دو دهه ،امریکا دوباره تغییر
موضع داده و گفت وگوهای پروسه ی صلح با طالبان را روی
دست گرفته است .از نخستین نشست /12اکترب2018/م،
میان امریکا و طالبان در خصوص پروسه ی صلح ،نزدیک
به یک-ونیم سال می گذرد و روی هم رفته ،گفت وگوها میان
امریکا و طالبان نهایی شده است .حاال زمان آن رسیده
که به زودی مذاکرات بین االفغانی رشوع شود .بنابراین،
رضورت تأمل در باره ی گفت وگوها با طالبان مطرح می شود
و انتظار می رود کسانی که به منایندگی مردم افغانستان با
طالبان وارد گفت-وگو می شوند ،هوش مندانه عمل کنند.
نگارنده در این جا به نکته های زیر اشاره می کند.
یکم :باید گفت که ما از ظهور و پیدایش طالبان در
افغانستان تا امروز ،از آدرس این گروه ،جز قتل ،جنایت و
خشونت چیزی دیگر ندیدهایم .پنج هزار زندانی طالب که

داشت« :ما با امریکا روی رهایی زندانیان موافقه نداریم.
وضاحت کامل وجود دارد و باز برای تان تکرار می کنم،
این صالحیت جمهوری اسالمی افغانستان است ،تنها و
تنها این موضوع در چهارچوب مذاکره ی همه جانبه مورد
بحث قرار گرفته می تواند ».هم چنین آقای غنی گفت که
هیچ نوع تعهد برای رهایی زندانیان طالب وجود ندارد و
وی بارها این موضوع را با زملی خلیل زاد و دیگر مقامهای
امریکایی رشیک ساخته است .پس از این اظهارات،
آقای زملی خلیل زاد با آقای غنی در خصوص مذاکرات
با طالبان و رهایی زندانیان طالب ،پشت برده گفت وگو
کرده اند .تاکنون برآیند این گفت وگو این بوده است که
آقای غنی در طی یک هفته زیر قولش می زند و برای
بقای خود در مراسم تحلیف خویش از صدور فرمان رهایی
پنج هزار زندانی طالب خرب می دهد .بر اساس گزارش
ارگ ریاستجمهوری ،آقای غنی یک روز بعد از مراسم

گروه طالبان متشکل از ُ
طالّب مدارس دینی– مذهبی پاکستان اند و عمدتاً این گروه را
افرادی از قبایل پشتون تشکیل می دهند .این گروه ،در مدارس دینی– مذهبی پاکستان
آموزش دیده اند و از تراوش های عقاید ابن تیمیه ،سید قطب و ابواالعلی مودودی بارور
شده اند .طالبان دارای تفکر سلفی و پیرو مکتب دیوبندی اند .از لحاظ سیاسی ،در
اندیشهی دیوبندی مهم ترین اصل ،احیای خالفت اسالمی است .عمده ترین گروه های
وابسته به مکتب دیوبندی در پاکستان عبارت از «جمعیت العلامی اسالم»« ،جمعیت
العلامی اهل حدیث» و «سپاه صحابه» اند که طالبان با هر سه این گروه ارتباط نزدیک
دارند و از سوی آن ها حامیت های معنوی و مادی می شوند.
هنوز در زندان به رس میبرند ،آنان به صورت مستقیم در
خلق حوادث انتحاری ،انفجاری و حمله بر مردم ملکی و
نظامی افغانستان دست دارند .آنان به قیمت جان رسبازان
افغانستان در نربدهای رودررو دست گیر شده اند .رهایی
آن ها خالف ارزش های انسانی ،حقوقبرشی و بی حرمتی
به خون رسبازان و مردم ملکی است که هر کدام شان در
اثر حمله ی همین افراد ،جان خویش را از دست داده اند.
اصوالً نباید رهایی پنج هزار زندانی در توافق نامه ی صلح
میان طالبان و امریکا ،به عنوان پیش رشط مذاکرات
بین االفغانی از سوی امریکا امضا می شد؛ زیرا توافق
در مورد رهایی زندانیان طالب بدون حضور حکومت
افغانستان ،به صورت واضح نقض پیامن اسرتاتژیک میان
افغانستان و امریکاست؛ چون امریکا حق ندارد با گروهی
که بیش تر از دو دهه با مردم افغانستان جنگیده اند و
خون مردم را ریخته اند ،در مورد رهایی زندانیان این گروه
تصمیم بگیرد .طوری که آقای ارشف غنی در یک نشست
خربی قبل از مراسم تحلیف خویش نیز چنین اظهار
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تحلیف خویش ،فرمان رهایی پنج-هزار زندانی طالب
را صادر کرده است .رهایی زندانیان طالب در وهله ی
نخست خالف ارزش های حقوقبرشی و بی عدالتی در
حق قربانیان است .در وهله ی دوم می توان گفت که هیچ
ضامنتی وجود ندارد که این افراد به تعهدات شان پابند
مبانند و دوباره به صفوف جنگ علیه مردم افغانستان،
نپیوندند.
دوم :تاکنون طالبان از قرائت افراطی از دین گذار
نتوانسته و هنوز بر تشکیل امارت اسالمی تأکید می کنند.
طوری که در هر بند توافق نامه ی صلح میان طالبان و
امریکا به امارت اسالمی اشاره شده -است .اگرچه طالبان
به ظاهر می گویند که با موفقیت مذاکرات بین االفغانی و
سهم گیری در ساختار نظام سیاسی افغانستان ،دیدگاه
خویش را بر مردم تحمیل نخواهند کرد؛ اما به صورت
واضح میتوان گفت که هنوز در نوع نگاه طالبان نسبت به
دین ،سیاست ،آموزش و فرهنگ تفاوت بنیادینی مشاهده
منی شود .ازاین رو ،طالبان با سهم گیری خویش در ساختار
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نظام سیاسی افغانستان ،به طور حتمی تا حدی توان،
در برابر قانون اساسی افغانستان و نوع نظام سیاسی ،به
صورت عینی با دولت جمهوری و نوع آموزش در مکاتب و
دانشگاه ها ،مخالفت و مقاومت خواهند کرد .چون در تفکر
طالبانی ،نظامهای حقوقی مدرن ،آزادی عقیده ،آزادی
بیان ،دانش مدرن ،آموزش زنان و سایر ارزشهای مدرن
جایگاهی ندارد.
سوم :با توجه به روند گفت وگوهای میان امریکا و
طالبان و گفت وگوهای پشت پرده ی آقای زملی خلیل زاد
و ارشف غنی ،مذاکرات بین االفغانی را می توان به عنوان
یک مثلث در نظر گرفت .مثلثی که یک ضلع آن ارشف
غنی و ضلع دیگر آن عبدالغنی برادر و ضلع سومی آن
نیز زملی خلیل زاد خواهد بود .چون آقای خلیل زاد نقش
تطبیق کننده را به عهده دارد .از همین اکنون بازی های
سیاسی در درون این مثلث رشوع شده است و مهره های
اصلی این بازی ها هم همین سه شخص هستند .تاکنون
در این بازی ها برای غیرپشتون ها ،هیچ نقش تعریف نشده
و این موضوع برای غیرپشتون ها نگران-کننده است.
چهارم :از ظهور و پیدایش طالبان تاکنون پیداست
که طالبان مهره ی کشورهای امریکا ،عربستان و
پاکستان در درون افغانستان اند .این سه کشور برای
رسیدن به منافع شان ،در ظهور طالبان به عنوان یک
قدرت در افغانستان نقش داشته اند؛ اما حادثه ی /11
سپتامرب2001/م ،حمله بر مرکز تجارت جهانی در نیویورک
از سوی القاعده به رهربی اسامه بن الدن سبب شد که
امریکا تغییر موضع دهد .حاال نیز امریکا برای رسیدن به
منافعش تغییر موضع داده و دوباره به طالبان مرشوعیت
بخشیده است .طالبان همیشه مهره ی کشورهای خارجی
نظیر امریکا ،عربستان و پاکستان ،در درون افغانستان
بوده اند و اکنون از این مهره به شکل دیگری استفاده
می شود .چرخش این مهره هیچ گاه به نفع مردم افغانستان
نبوده و نخواهد بود .بلکه از چرخش این مهره ،بیش تر
کشورهای خارجی نفع می-برند.
پنجم :عقالنیت سیاسی حکم می کند که نسبت به
پروسه ی صلح ،دید واقع بینانه داشته باشیم .شتاب بیش
از حد نسبت به این پروسه رضور نیست .پنج هزار زندانی
طالب نباید آزاد شوند ،چون آنان مرتکب جرم شده اند .در
راستای پروسه ی صلح با حفظ قانون اساسی افغانستان
و دستاوردهای مدنی دو دههی گذشته ،گام ها برداشته
شوند .وضعیت اکنون بسیار شکننده است ،باید محتاط
بود که افغانستان دوباره هالک نشود .صلح خواست همهی
مردم افغانستان است ،صلحی که افغانستان را در مسیر
پیشرفت و توسعه قرار دهد.
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