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نشست دوروزه ی وزیران دفاع ناتو به روزهای چهارشنبه و �نج شنبه ی هفته ی �پیش )17 و 
18 فبروری( برگزار شد. قرار بود در این نشست در مورد ادامه ی مأموریت ناتو و امریکا در 

افغانستان �س از ماه می تصمیم گرفته شود...

و  زنجير  از  زنان  فرار 
؛ خانوادگی خشونت 

»به جای برگشتن به خانه، 
ترجیح می دهم خود�شی �پنم«

حمدالله محب: 
صلح  ن  لبا طا گر  ا

جنگ  ید  با  ، هند ا می خو
گفت وگو  به  و  قف  متو را 

برگردند

: غنـی
 ، م ه ا زند که  نی  زما تا   

مت  حکو ی  رو ن  لبا طا
هند  ا نخو را  قت  مو

یـد د

می شـکند ن  نو قا که  ی   ی ا مجر ؛  لیـس پو

رقص در مسجد؛

 در نفرت از جنگ و منازعه در این �پتاب 
به صورت مفصل و مسلسل �رداخته شده 

است. راوی این اثر صحنه های...

نــادر نــادری، رییــس کمیســیون مســتقل 

ملکــی،  خدمــات  و  اداری  اصالحــات 

می گویــد کــه در ســال روان خورشــیدی، 

نزدیــک بــه 21 هــزار نفــر از کارکنــان 

آزاد  رقابــت  طریــق  از  ملکــی  خدمــات 

شــده اند.  اســتخدام 

آقــای نــادری که روز شــنبه )2 حــوت(، در 

ــت،  ــه مل ــت ب ــاب دهی دول ــه ی حس برنام

آغــاز  از  کــه  گفــت  می کــرد،  صحبــت 

سال روان تاکنون، پروســــه ی اســــتخدام 

ــتخدام 2۰۵۷۵ بســت  ــارت از اســ و نظــ

خدمـــات ملکـــی در کابـــل و والیت هــا 

طـــی مراحـــل شــده اســت. 

او گفــت کــه ایــن افــراد از میــان 2۵9 

ــه در  ــط ک ــد رشای ــر واج ــزار و 1۰8 نف ه

امتحانــات رشکــت کــرده بودنــد، گزینــش 

اســتخدام شــده اند.  و 

بــه گفتــه ی رییــس کمیســیون اصالحــات 

ــت  ــداد 963 بس ــه تع ــال،  ب اداری، امس

عالــی رتبــه ی خدمــات ملکــی در مرکــز و 

ــده  ــته ش ــت آزاد گذاش ــه رقاب ــا ب والیت ه

ــان، پروســه ی شــارت  ــن می ــود کــه از ای ب

لیســت 666 بســت آن تکمیــل شــده و 

از جملــه ی آن، تااکنــون 2۵۷ نفــر نیــز 

اســتخدام شــده اند. 

نــادر نــادری، ترصیــح کــرد کــه کارمنــدان 

و  ایــن کمیســیون همچنــان 16 هــزار 

966 بســت مأموریــن و اســتادان را در 

ــه  ــت ک ــت آزاد گذاش ــه رقاب ــت ب 34 والی

پــس از برگــزاری امتحــان، 12 هــزار و 

۵91 بســت آن تکمیــل شــده اســت. 

ــال،  ــن س ــه در ای ــزود ک ــادری اف ــای ن آق

چهــار مرکــز جدیــد امتحانــات کامپیوتری 

ــای  ــیون در والیت ه ــوی کمیس ــز از س نی

ــاد  ــار ایج ــر و تج ــان، لوگ ــد، جوزج هلمن

ایــن  ایجــاد  از  او هــدف  اســت.  شــده 

مراکــز را جلوگیــری از تقلــب و مداخلــه در 

ــد.  ــات خوان امتحان

او همچنــان گفــت کــه در ســال مالــی 

 ۷4۰ و  هــزار   13 از  بیــش  بــه   ،99

بــه  رســیدگی  بــورد  طــرف  از  شــکایت 

شــکایت ها ثبــت و بــه اکــر آن هــا نیــز 

اســت.  شــده  رســیدگی 

رییــس کمیســیون اصالحــات اداری در 

ایــن نشســت، همچنــان گفــت کــه در 

ســال مالــی 1399 حــدود 9۵ میلیــون و 

2۵۷ هــزار و 2۰۰ افغانــی بودجــه عــادی 

از ســوی دولــت اختصــاص داده شــده 

بــود کــه 96 درصــد آن بــه مــرصف رســیده 

اســت. 

گفــت  نــادری  آقــای  هــم   ســویی  از 

کــه از مجمــوع بودجــه انکشــافی ایــن 

کمیســیون، 82 درصــد آن مــرصف شــده 

اســت.

لوړ  دوه  وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو  د 

د  کارمندان  لس  او  چارواکي  پوړي 

کورنیو  د  شول.  ونیول  تور  په  اختالس 

وایي  آرین  طارق  ویاند  وزارت  چارو 

د  پروړاندې  جرمونو  درنو  د  کسان  دا 

شوي  نیول  خوا  له  پولیسو  د  مبارزې 

دي. 

آرین د شنبې په ورځ په خپل ټویټرپاڼه 

وزارت  ځمکو  او  ښارجوړولو  د  ولیکل:» 

د  رییس،  اداري  او  مايل  عمومي 

تدارکاتو عمومي رییس او لس کارمندان 

او  استفادې  ناوړه  د  څخه  دندې  له 

اختالس په تورنیول شوي دي.«

د هغه په وینا د درندو جرمونو پروړاندې 

موندنې  اوپراتیفي  او  کشفي  پولیسو  د 

د  کسانو  شویو  نیول  چې  ښیي 

ښارجوړولو او ځمکو وزارت په قراردادونو 

کړی  اختالس  افغانۍ  میلیونونه  کې 

دی.

غواړي  نه  چې  رسچینې  یوې  بلخوا 

کابل  صبح  د  يش  واخیستل  یې  نوم 

ورځپاڼې ته وویل چې داکسان د 12۰ 

نیول  تور  په  اختالس  افغانیو  میلیونه 

شوي دي.

د  وايي،  راز  دغه  وزارت  چارو  کورنیو  د 

درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست 

د  ښار  کابل  د  او  ګمرک  د  منسوبینو 

د  کارکوونکي  لس   ریاستونو  ترافیک 

صال  له  او  اخیستنې  باج  غیرقانوين 

تور  په  اخیستنې  ګټې  ناوړه  د  حیتونو 

نیويل دي.

دا په داسې حال کې ده چې د پلټنې 

په  کرونا  د  مخکې  ورځې  څو  ادارې 

لویې  تور  په  اختالس  د  کې  بودجه 

څارنوالۍ ته د 232 کسانو د ورپیژندلو 

خرب ورکړی و.

ند ه ا شد م  ا ستخد ا د  زا آ بت  رقا یق  طر ز  ا نفر  ر  هزا  2 1 به  یک  نزد ل  مسا ا  : ی ر د نا دوه چارواکي او شل دولتي کارکوونکي 
د پولیسو له خوا ونیول شول

برگردان
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خبر خبر

ع  فا د ی  برا
د  بو رفته  ر  کشو ز  ا

برنگشت هرگز  و 
هوا زمستانی بود، باد سردی 

می  وزید و به صورت رهگذران 
مانند...

؛  بل کا
ن  یا ا گد شهر 

ر پرشما

3
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در ۲1 دلو سال روان خورشیدی، مر�ز عدلی و قضایی رسیدگی به 
جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری، اعالم �رد �ه به اتهام اختالس 
و عدم رعایت قوانین، عبدالباقی نورستانی، فرمانده �پیشین ولایت 

�پندز به 5 سال و 6 ماه حبس...

می تواند  گدایان  به  ژرف  نگاه  یک  

آینده ی  و  از گذشته،  حال  تصویری 

این   بدهد.  ما  به  افغانستان  جامعه 

کدر  است،   ممکن  هرچند  تصویر 

است.  واقعی  بسیار  اما  باشد؛  تار  و 

حقیقت و رسنوشت جامعه را برای ما 

می گوید.

توجه به وضعیت گدایان شهر کابل،  

را  تلخی  واقعیت های  متأسفانه 

می رساند که ریشه در گذشته دارد. 

با این حال بیانگر وضعیت بد فعلی و 

تهدیدی برای آینده نیز است.

گدا زمانی که احساس ترحم دیگران 

را برانگیزد، ممکن است  موفق عمل 

کرده و از دیگران پول بگیرد. این در 

گدا  که  می شود  امکان پذیر  صورتی 

روشی را اختیار کند که به نظر برسد 

استثنایی  و  دشوار  رشایطی  در  او 

زندگی می کند...

به  رفنت  خشونت،  سال ها  از  پس 

مکتب تنها حق برای »سهیال«ی 1۷ 

ساله بود که کاکایش آن را هم از او 

گرفته است.

وقتی اشک در چشامن سهیال حلقه 

منی تانستم  »دیگه  گفت:  بود،  زده 

بتم، کاکایم بی دلیل همیشه  ادامه 

مره لت می کرد.«

مدام  می زد،  حرف  سهیال  وقتی 

می فرشد؛  هم  به  را  دست هایش 

که  او  بود.  پیدا  درونش  اسرتس 

در  غزنی  والیت  در  خانواده اش 

فاصله 1۵۰ کیلومرتی شامل غرب 

»پدرم  گفت:  می کند،  زندگی  کابل 

پرس  مه  چون  نداشت،  خوش  مرا 

نبودم و پدربزرگم مرا به کابل آورد. 

مه تصمیم گرفتم تا به پیش پولیس 

بروم و یک مدت طوالنی را در آن جا 

سپری کنم.«

می شود  سال  یک  نزدیک  سهیال 

زنان  از  امن-حامیت  خانه  در  که 

تنها  می کند،  بی رسپرست-زندگی 

خود  آن جا  در  می تواند  که  مکانی 

را مصون حس کند و درس بخواند.

برای  جهانی  حامیت های  زمانی 

به دلیل همه گیری  افغانستان  زنان 

سه  در  یافت،  کاهش   19- کووید 

ماه قرنطین زنان زیادی به خشونت 

مواجه شدند...

2

صلح یا ادامه ی جنگ کنونی؟

خاطرات شگفت آفرین یک زن
 یا مانیفست لیبرال فمینیسم در افغانستان
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کشورش  بیست ساله ی  جنگ  که  است  این  امریکا 

در افغانستان را به گونه ای پایان دهد که گروه های 

تروریستی به ویژه داعش دوباره رسوسامان نگیرد.

دولت جدید امریکا به رهربی جو بایدن، طالبان را 

متهم به رعایت نکردن تعهدهای خود به توافق نامه، 

می گوید که این گروه به تعهداتی که در توافق نامه ی 

افغانستان  در  خشونت ها  نکرده،  عمل  کرده،  قطر 

مورد  کلیدی ترین  هم  سویی  از  و  نداده  کاهش  را 

توافق نامه که قطع کردن روابط با شبکه ی القاعده 

بود را زیر پا کرده است.

سوی  از  زیادی  گزارش های  اخیر  ماه  یک  در 

نرش  به  بین املللی  و  امریکایی  مختلف  نهادهای 

با  هم چنان  طالبان  که  می دهد  نشان  که  رسید 

شبکه ی القاعده رابطه دارند و از رهربان ارشد این 

گروه در افغانستان محافظت می کنند.

به  افغانستان  دولت  ارشد  مقام های  حال،  این  با 

گفت وگوهای  آغاز  بارها  غنی،  رییس جمهور  شمول 

صلح را فرصتی خوانده که اگر از آن درست استفاده 

پایان  افغانستان  در  ساله    4۰ جنگ های  شود، 

خواهد یافت.

حاال اما دیده شود که ادامه ی حضور نیروهای ناتو و 

امریکا در افغانستان، این فرصت را هدر خواهد داد.

روند  که  باوراند  این  به  سیاسی  آگاهان  از  شامری 

نیست؛  نبوده/  فرصت  یک  به هیچ وجه  صلح  فعلی 

زیرا طالبان از این روند به عنوان ابزاری برای رسیدن 

به قدرت و تغییر نظام فعلی در افغانستان استفاده 

خواست های شان  به  که  صورتی  در  و  می کنند 

به  گذشته  سال   19 دست آوردهای  همه ی  برسند، 

یک بارگی از دست خواهد رفت.

به  منایندگان،  مجلس  عضو  اخالقی،  محمدعلی 

باعث  که  »فرصتی  می گوید:  کابل  صبح  روزنامه ی 

نقطه ی  به  را  افغانستان  و  باشد  نظام  رفنت  بین  از 

مهمه  که  چیزی  نیست.  فرصت  برگرداند،  صفری 

این است که از نداشنت یک نظام و رفنت به وضعیت 

که  کاستی هایی  علی رغم  نظام،  همی  هرج ومرج، 

دارد یک غنیمت است.«

آقای اخالقی افزود، در صورتی این روند مثبت بود 

ایجاد  فرصتی  و  بهینه می شد  استفاده ی  آن  از  که 

به روزهای  ناتو  دفاع  وزیران  دوروزه ی  نشست 

 18 و   1۷( پیش  هفته ی  پنج شنبه ی  و  چهارشنبه 

فربوری( برگزار شد. قرار بود در این نشست در مورد 

ادامه ی مأموریت ناتو و امریکا در افغانستان پس از 

ماه می تصمیم گرفته شود. ینس استولتنربگ، دبیر 

کل ناتو، در پایان این نشست اعالم کرد که تا هنوز 

تصمیمی در مورد ادامه ی حضور و یا خروج نیروهای 

ناتو از افغانستان گرفته نشده است.

مرحله  این  در  که  گفت  هرچند  استولتنربگ  آقای 

افغانستان، تصمیمی  ناتو در  آینده حضور  در مورد 

جدول  شدن  نزدیک  با  که  افزود  اما  نشده؛  گرفته 

در  می،  ماه  اول  تا  خارجی  نیروهای  خروج  زمانی 

سازمان،  اعضای  با  مورد  این  در  آینده  هفته های 

بیشرت بحث و هامهنگی شود.

از  شامری  پیش ازاین  که  است  حالی  در  این 

به  افغانستان،  شامل  در  طالبان  گروه  فرماندهان 

روزنامه ی صبح کابل، گفته بودند، آن ها منتظرند که 

نشست وزیران دفاع ناتو برگزار شود؛ زیرا مبتنی بر 

آن، این گروه در مورد ادامه ی حمالت شان تصمیم 

می گیرند. گل احمدخان، یکی از فرماندهان جنگی 

برای  اخیر  روزهای  در  آن ها  که  بود  گفته  طالبان، 

حمله های گسرتده بر پایگاه های نظامی و شهرهای 

افغانستان آمادگی می گیرند و در صورتی که تصمیم 

ناتو به ماندن در کشور، قطعی شود، آن ها آمادگی 

شهرهای  و  نظامی  پایگاه های  بر  حمله  نوع  هر 

افغانستان را دارند.

فربوری  ماه  در  که  دوحه  توافق نامه ی  به  توجه  با 

شد،  امضا  طالبان  و  امریکا  میان  گذشته  سال 

به  ناتو  سازمان  عضو  کشورهای  همه ی  نیروهای 

شمول امریکا، باید تا اول ماه می افغانستان را ترک 

ناتو  اما در هفته های اخیر اظهارات دبیرکل  کنند؛ 

و مقام های ارشد امریکایی نشان می دهد که آن ها 

تصمیم به عقب نشینی ندارند.

در روز پایانی نشست وزیران دفاع ناتو، لوید آستین 

در  کشورش  این که  به  اشاره  با  امریکا-  دفاع  -وزیر 

است  قطر  توافق نامه ی  کامل  رشایط  بررسی  حال 

آیا دو طرف به رشایط یادشده  تا مشخص شود که 

تأکید کرد  یا خیر،  بوده اند  پابند  توافق نامه  این  در 

ترک  بی نظم«،  و  »عجوالنه  را  افغانستان  امریکا  که 

منی کند.

همین گونه یک روز پس از نشست وزیران دفاع ناتو، 

گونه ی  به  که  امریکا-  -رییس جمهوری  بایدن  جو 

می کرد،  صحبت  مونیخ،  امنیتی  نشست  در  آنالین 

حامیت  افغانستان  صلح  روند  از  امریکا  که  گفت 

می کند و اجازه منی دهد که این کشور بار دیگر به 

پایگاه امن تروریستان بدل شود.

تالش  همه ی  که  کرد  تأکید  بایدن،  رییس جمهور 

صلح  »گفت وگوهای  شود.  ختم  جنگ  که  می کرد 

تنها برای طالبان یک فرصت بود.«

پشتیبانی  افغانستان  که  هراندازه  به  می گوید؛  او 

کشورهای بین املللی را با خود داشته باشد، خوب 

جامعه ی  و  امریکا  ساله   2۰ پشتیبانی  زیرا  است؛ 

جهانی نظام را نجات داد، هرچند این احتامل نیز 

به  هم چنان  طالبان  آن ها  حضور  با  که  دارد  وجود 

کشتار مردم عام ادامه بدهند. »هرقدر حامیت های 

اندازه  هامن  به  شود،  کاسته  طالبان  از  سیاسی 

خود  بنیادگرایی  افکار  و  مطالبات  از  طالبان 

عقب نشینی خواهند کرد.«

معتقدند  آگاهان سیاسی  از  از سویی هم ، شامری 

که طالبان در حال حارض در دوراهی مانده اند که 

حضور  با  و  بپذیرند  را  جدید  رشایط  یا  اول؛  گزینه 

کنار  ماه می   از  امریکا پس  و  ناتو  نیروهای  قسمی 

این گروه دوپارچه خواهد  بیایند که در این صورت 

شد.

می  ماه  از  پس  طالبان  که  است  این  دوم  گزینه ی 

حضور ناتو و امریکا را مطابق به توافق نامه ی دوحه 

نپذیرند و جنگ در برابر نیروهای امنیتی افغانستان 

و امریکا را از رس بگیرند که در این صورت احتامل 

دارد، توافق نامه ی دوحه به کلی از بین برود و در آن 

صورت روند فعلی در دوحه به حاشیه خواهد رفت و 

میدان های جنگ داغ از زمان حال می شود.

لطیف آرش، استاد دانشگاه به روزنامه ی صبح کابل، 

را  انتظار رسیدن ماه می  می گوید که فعالً طالبان 

و  نیز حضور  آن وقت  در  که  در صورتی  و  می کشند 

جنگ  نباشد،  مشخص  ناتو  نیروهای  حضور  عدم 

چندی  که  چیزی  شد.  خواهد  گرفته  رس  از  بهاری 

امنیتی رییس جمهوری  پیش محمد محقق، مشاور 

نیز آن را تأیید کرد. آقای محقق در آن زمان، گفت 

به  را  خود  نیروهای  امسال  زمستان  در  طالبان  که 

فرا  را  نظامی  آموزش های  تا  فرستاده اند  پاکستان 

بگیرند.

آقای آرش، می افزاید که حضور ناتو حتا اگر قسمی 

باشد، به نفع مردم و نظام افغانستان است. »نفس 

حضور ناتو باعث شده که همین نظم نیم بند باقی 

مباند. حضور امریکا و ناتو نظم فعلی ما را تضمین 

اگر  اما  شد؛  خواهد  زیاد  جنگ  هرچند  می کند، 

حضور نداشته باشند، هرج ومرج ایجاد خواهد شد.«

و  ناتو  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  تا  این همه  با 

خواهند  ترک  را  افغانستان  می  ماه  اول  تا  امریکا 

رسید؛  خواهد  نتیجه   به  صلح  گفت وگوهای  و  کرد 

صلح  طالبان  اگر  که  است  باور  این  به  دولت  اما 

می خواهند، ابتدا باید حمله های تروریستی شان را 

متوقف کنند.

افغانستان روز   حمدالله محب، مشاور امنیت ملی 

رسانه ها  با  نشستی  در  حوت(،   2 )شنبه،  گذشته 

این  زیرا  است؛  نامرشوع  طالبان  جنگ  که  گفت 

گروه، در ساحاتی که مردم زندگی می  کنند، حمله 

استفاده  سپر  حیث  به  آن ها  خانه های  از  و  کرده 

می کنند.

سرمقاله

محمد محقق، رهرب حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان در نشستی 

گفت که فرماندهان طالبان برای مترینات نظامی به پاکستان رفته اند 

به  »اگر گفت وگوهای صلح  آمادگی می گیرند:  بهاری  برای جنگ  و 

بهار جنگ بی سابقه ی رشوع خواهد  پیدا کند،  ادامه  منوال  همین 

شد.«

شده  منترش  جدید  سال  در  جنگ  شدت  مورد  در  زیادی  خربهای 

است اما هرگز به این توجه نشده که آسیب ها و یا پیش آمدهایی که 

ممکن است برای آغاز چنین جنگی در کشور به وجود بیاید چیست. 

هر زمانی که بحث بر رس جنگ و شدت آن درمی گیرد، همه متوجه 

پی آمدهای آن می شوند اما جنگ نه تنها پس از اتفاق بلکه قبل از آن 

نیز خساراتی را به بار می آورد که بیشرت به دلیل ایجاد چالش از سوی 

طرف های درگیر برای یکدیگر است.

اکنون که خربهایی مربوط به شدت جنگ در سال آینده منترش شده 

و دهان به دهان می شود، الزم است که پیش گیری ها و فعالیت های 

بدهیم.  قرار  موردمطالعه  نیز  طرف ها  سوی  از  را  جنگ  به  معطوف 

نرش  کنار  در  افغانستان  حکومت  که  نکته  این  به  باید  مثال  به طور 

و  کرده  فکر  دارد،  دست  روی  را  اقدامی  چه  خود  جنگ،  خربهای 

زمینه های آن را موردبررسی قرار بدهیم.

مشخص است که افزایش حمله های تروریستی و گروهی به نیروهای 

نیاز  از سوی طالبان صورت می گیرد،  بیشرت  که  افغانستان  امنیتی 

بسیار به منابع مالی و مواد سوخت دارد. طالبان برای هر عملیات، 

مصارف گزافی را می پردازد که بیشرت آن از طریق منابع مشرتک بین 

حکومت و طالبان، تهیه می شود. مثالً؛ منی توان ادعا کرد که مواد 

سوختی طالبان از سیستم تجارتی و وارداتی دیگری اکامل می شود و 

آن چه موردنیاز آنان است همه از سوی کشورهای همسایه و یا تجارت 

مواد مخدر تهیه می شود.

بنا بر موضوع یادشده؛ این که بسیاری از مواد موردنیاز طالبان وابسته 

به سیستم مالی و تجاری کشور است، می توان ادعا کرد که بحران 

از همیشه شده  برجسته تر  اخیر  در هفته های  که  موجود  اقتصادی 

است، بی بروبرگرد، مرتبط به جنگی است که قرار است در بهار سال 

آینده، شدت بیابد.

سوخنت صدها تانکر تیل در بندر اسالم قلعه و قطع شدن فعالیت ها 

و  آقینه  حیرتان،  بندرهای  شدن  مسدود  تجارتی،  رفت وآمدهای  و 

شیرخان در شامل کشور، اعرتاضات رانندگان موترهای کالن تجارتی 

و... همه نشان از برنامه ریزی هایی دارد که می تواند به طور مستقیم 

روی جنگ تأثیر بگذارد.

شاید این طور به نظر برسد که حکومت افغانستان با ایجاد چالش بر 

رس راه طالبان خود نیز مترضر می شود و منی تواند در بحران اقتصادی 

جاری نقشی داشته باشد. این مورد قابل توجه است اما نشانه هایی 

دارد  وجود  نیز  اقتصادی،  بحران  بودن  سیاسی  و  بودن  عمدی  از 

با  که  کنیم  قبول  اگر  بگذریم.  آن  از  این سادگی  به  که منی گذارد 

خسارتی که حکومت از بحران اقتصادی متوجه می شود یک رسی از 

آن خسارات می تواند به طالبان نیز رضبه بزند. شاید خسارت طالبان 

از مسدود ماندن شاهراه های کشور بیشرت از آن چیزی باشد که تصور 

می کنیم زیرا خسارت طالبان به معنی ضعیف  شدن آنان در میدان 

جنگ است.

که  است  چیزهایی  اساسی ترین  از  یکی  جنگ  در  سوخت  مواد 

تحرک  و  می دهند  گسرتش  آن  با  را  خود  قدرت  درگیر،  طرف های 

جنگ  کنرتل  به  می توان  موضوع،  این  گرفنت  نظر  در  با  می یابند. 

کرد  تحلیل  چنین  و  کرد  اشاره  اقتصادی،  بحران  ایجاد  طریق  از 

و  عمدی  از  فارغ   – جاری  اقتصادی  بحران  با  برخورد  چگونگی  که 

غیرعمدی بودن- تعیین کننده برنده و بازنده جنگ سال بعد است.

ذخایر  از  بتواند  را  خود  موردنیاز  مواد  افغانستان  حکومت  اگر 

اسرتاتژیک، تهیه کند و مشکل مردم را نیز از راه های دیگر رفع کند، 

دوام مشکل پیش آمده، حتمی است و از آن به عنوان یکی از سالح های 

رضوری در تقابل با طالبان استفاده خواهد کرد. با این همه این فقط 

یک پهلوی قضیه است و می تواند برعکس آن نیز متصور باشد.

بحران اقتصادی و از دست دادن مواد سوخت، به نیروهای امنیتی 

کشور، رضر بسیار وارد خواهد کرد. نیروهایی که نیاز اساسی به نفت 

و  نگه داشنت ماشین جنگی خود، همیشه  برای روشن  باید  و  دارند 

بدون انقطاع، به آن دسرتسی داشته باشند.

احتامل این که بحران جاری از سوی طالبان و کشورهای حامی آن 

سازمان دهی شده باشد، نیز بسیار است. تضعیف نیروهای امنیتی 

میدان جنگ  در  را  آنان  می تواند ضعف  اقتصادی،  ایجاد چالش  با 

سبب شود بنابراین، شک نداشته باشید که جنگ سال آینده از همین 

آتش سوزی  و مشکالت اقتصادی این روزها، منشأ می گیرد.

ادعاهایی در مورد دست داشنت ایران در آتش سوزی اسالم قلعه وجود 

دارد که می تواند تصور ما را نسبت به سیاسی بودن این آتش سوزی، 

نزدیک به واقعیت کرده و به اثبات برساند. نعمت الله الکوزی، مسئول 

بخش نظارت شورای انسجام موترهای باربری به خربنگار بی بی سی 

عازم  ایران  از  گاز  حامل  »تانکر  که  بود  گفته  افغانستان  غرب  در 

افغانستان بوده و این تانکر نشتی داشته است«.

بی بی سی، به نقل از او نوشته است که تانکر در خاک ایران نشتی 

ایران  خاک  از  تانکر  این  که  می خواستند  ایرانی  مقامات  و  داشته 

خارج و وارد افغانستان شود. با در نظر گرفنت این ادعا، چنین به نظر 

می رسد که آن چه در اسالم قلعه پیش  آمد، اتفاقی نبوده و هدفمند 

است و هدف، چیزی جز کنرتل جنگ سال آینده، منی تواند باشد.

به هر حال باید توجه داشت که آن چه اکنون رضوری به نظر می رسد، 

شیوه ی برخورد با این بحران و چالشی است که نقش بسیار کلیدی 

در جنگ و شدت آن خواهد داشت. حکومت افغانستان باید به متام 

قوا، آماده ی کنرتل این بحران به سود نیروهای امنیتی و مردم باشد در 

غیر این صورت، نفع به طالبان و کشورهای حامی آنان خواهد رسید.

بحران اقتصادی جاری؛ 
؟ جنگ ل  کنتر ح  طر یا  ق  تفا ا

یک روز �س از نشست 
وزیران دفاع ناتو، جو بایدن 

-ریپیس جمهوری امریکا- �ه به 
گونه ی آنالین در نشست امنیتی 
مونیخ، صحبت می �رد، گفت �ه 
امریکا از روند صلح افغانستان 

حمایت می �پند و اجازه نمی دهد 
�ه این �شور بار دیگر به �ایگاه 

امن تروریستان بدل شود.

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

؟ نی کنو جنگ  مه ی  ا د ا یا  صلح 
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برش،  حقوق اطفالی که از آن ها در گدایی گری استفاده 

می شوند، آشکارا در محرض مراجع مسئول زیرپا می شود.

نه تنها خالف قانون  از کودکان در گدایی گری  استفاده 

و اعالمیه های حقوق برشی است؛ بلکه مطابق بند دوم، 

قاچاق  جمله  در  افغانستان  جزای  کود  »۵1۰«ی  ماده 

انسان شناخته می شود. نظر به ماده ی ۵12 کود جزا، 

اگر مرتکب جرم قاچاق،  والدین کودک باشد،  به حبس 

طویل، بیشرت از 1۰ سال محکوم می گردد.

در شهر کابل، اما کودکان گدا و آن های که از آن ها در 

به نظر  دارند.  وجود  به وفور  می شوند،   استفاده  گدایی 

و  جامعه  برای  آن ها  وضعیت   که  هامن گونه  می رسد 

شهروندان عادی جلوه می کند، دولت و نهادهای حامی  

کودکان، نیز با مسئله کنار آمده و طرح خاصی در چنته 

ندارند تا مسئله به صورت بنیادی حل شود.

کودکان  استفاده ی  و  وضعیت  بدترین  در  گدایی گری 

شدن  خنثا  برای  است  خطری  زنگ  شغل،  این  در 

عواطف انسانی به عنوان عضو جامعه. در حالت عادی،  

دست  شیوه های  چنین  با  می شود  مجبور  شخصی  اگر 

به گدایی گری بزند،  در قدم نخست خویشاوندان نزدیک 

در  می شود.  فرد  این کار  مانع  کمک های شان  با  فرد 

قدم دوم ممکن است اعضای جامعه با استخدام کردن 

گداهای بزرگ سال به کار،  مشکل را رفع کنند. در قدم 

نهاد  به عنوان  که  دولت  به  برمی گردد  مسئولیت  سوم، 

مسئول باید مشکل شهروند را رفع کند.

با تأسف ما هر روز شاهد دیدن ده ها گدا در سطح شهر 

قرار  بدی  در وضعیت  آن ها  از  زیادی  تعداد  که  هستیم 

بعضی هایشان  که  دارد  وجود  نیز  احتامل  این   دارند؛ 

خودخواسته؛ نظر به رشایط رقابتی که حضور تعداد زیاد 

آن ها ناشی می شود، وضعیت شان را بد جلوه دهند. به  

هر صورت،  اگر وضعیت شان خود خواسته باشد یا نباشد، 

واقعیت است که جامعه در وضعیت شدیداً  این  گویای 

بدی قرار دارد. گداها در حدی رسیده  است که رقابت 

میان شان شدید شده است. این رقابت های ناسامل،  شهر 

را از لحاظ عاطفی فلج می کند.

زمانی که شهروندان گداهای زیادی را در این وضعیت 

مشاهده کنند؛ آهسته آهسته در مقابل آن ها حساسیت 

که  می فهمند  شهروندان  می دهند.  دست  از  را  خود 

دارند؛  قرار  اسفباری  وضعیت  در  و  است  انسان  آن ها 

اما به دالیل مختلفی در مقابل آن ها احساس مسئولیت 

منی کنند. گداها مصداق های بارزی کسانی هستند که 

پا  زیر  را  کودکان  حقوق  یا  و  شده  پا  زیر  حقوق شان  یا 

می کنند. 

حقوق  شدن  پا  زیر  مقابل  در  شهروندان  که  زمانی 

هم شهری های خود تا این حد خنثا شود، همبستگی ای 

احساس  که  انسان ها  توافقات  می بیند.  صدمه  جامعه 

چه!«  می گردد.  »به من  فلج  دارد  به دنبال  را  مسئولیت 

و  ریشه ها  می تواند  این  می شود.  حاکم  افراد  اعامل  بر 

تهداب شهر و جامعه را صدمه بزند.

اکنون که مسئله گداها از خانواده و جامعه فراتر رفته، 

نیازمند اقدام فوری دولت است. نهادهای مسئول دولتی 

باید از هر راه ممکن تعداد گداها را به کمرتین حد آن 

بی رسوصدای  استخدام  می تواند  راه ها  از  یکی  برساند. 

آن ها و برخورد قانونی با کسانی باشند که از کودکان در 

گدایی گری استفاده می کنند.

بچیمه  آدم  همو  شنیدی؟  دربارش  چیزی  ره  »ظاهرشاه 

مردی  که  بپرسم  دیگری  سوال  خواستم  گرفت.«  ازم  را 

به  بنا  و  آمد  پیش  کفشش  کردن  رنگ  قصد  به  قدبلند 

بیرون کردن کفش هایش کرد، حرف مان در هامن چند 

جمله ی اول قطع شد.

سالش   18 حدوداً  که  زمانی  رسدار  پرس  تنها  نصیب 

می شود، طبق معمول مامورین دولتی منطقه به منطقه 

با خود  را  جوان  و پرسهای  می گردند  آبادی  به  آبادی  و 

به »عسکری« می بردند. هر پرسی که بزرگ می شود تنها 

دلهره اش رفنت به عسکری بود؛ چون اکریت شان وقتی 

می رفتند دیگر هرگز برمنی گشتند.

روز  کدام  و  سال  کدام  که  منانده  یادش  دقیق  رسور 

نصیب را مامورین دولتی به عسکری بردند، تنها چیزی 

که به یاد دارد؛ این بود که پرسش در حکومت ظاهر شاه 

گم شده بود.

وقتی نصیب را می برند، پس از یک سال و چند ماه که 

همه آمدند او نیامده بود. او کم سن و سال تر از دیگران 

به عسکری رفت و بیشرت از یک سال نیز طاقت نیاورد. 

شاید نصیب مرده بود.

منی دانست  زنده.  نه  و  بود  مرده  نه  رسدار  برای  نصیب 

مامورین  به  بیشرت  چه  هر  و  است  شده  کجا  او  که 

چیزی  بازهم  آن ها  کجاست،  او  بگوید  تا  می داد  رشوت 

منی گفتند. رسدار نصیب را در راه دفاع از خاک از دست 

داده بود؛ خاک و زمینی که هر چه داشته بود، ماموران 

دولتی وقت از او گرفته بودند. رسدارد حاال در گوشه ای از 

کابل افتاده و حتا کسی نیم نگاهی نیز به او منی اندازد. 

کفش ها  کردن  رنگ  به  دوباره  او  و  آمد  بعدی  مشرتی 

مشغول شد.

بدترین ها آشنا کرده. رقابت گداها نیز بر اساس بدترین 

وضعیت ها رنگ گرفته و برآیند بدترین ها،  چیزی است که 

ممکن است هر روز آن ها را ببینیم.

سوءاستفاده از کودکان

کودکان زیادی در شهر کابل به گدایی گری می پردازند. 

ترحم  برانگیزاندن  برای  آن ها  از  حالت،  بدترین  در 

مشکالت  از  فراتر  می شود.  استفاده  شهروندان 

کودک  متوجه  موقعیت های  چنین  در  که  اجتامعی ای 

می شود، این نوع استفاده از کودکان در قوانین ملی و 

بین املللی جرم پنداشته می شود.

ماده هفتم اعالمیه اسالمی حقوق برش به  حقوق کودکان 

چنین پرداخته است: »هر کودکی از زمان تولد حقی بر 

گردن والدین خویش،  دولت و جامعه، در محافظت دوران 

و  بهداشتی  و  مادی  تأمین  و  منودن  تربیت  و  طفولیت 

ادبی دارد...« مطابق این ماده ی اعالمیه اسالمی حقوق 

را برای داشنت خربی از نصیب و پیدا کردنش داده بود.

پس از چند سال که به کابل می آید، در هامن روزهایی 

بود،  گرفته  را  کابل  همه ی  خان  داوود  انقالب  خرب  که 

از مدت  و پس  زمین گیر می کند  را  مادرش  نصیب  نبود 

پرنوری  آفتاب  که  روزی  بود،  مریض  که  طوالنی  ای 

می تابید از نفس می ماند و رسدار را تنها می گذارد.

اکنون رسدار در منطقه ای دوغ آباد تنها زندگی می کند. 

شبانگاه  و  می زند  رنگ  را  کابل  مردم  کفش های  روزانه 

حرف  خانه  دیوارهای  با  که  می شود  تنگ  دلش  آن قدر 

نفره شان می نگرد؛ رسدار کنار  به عکس سه  یا  و  می زند 

همرسش نشسته و نصیب که شاید دو سال عمر داشته 

بازی  پیراهنش  دکمه های  با  رسدار  آغوش  در  باشد 

می کند.

یاد  حرست  به  نبودش  از  و  می گفت  نصیب  از  بار  هر 

تکان  را  رسش  فقط  پرسیدم.  درباره اش  وقتی  می کرد. 

می شد.  گفتنش  مانع  دلش  ته  در  چیزی  انگار  و  داد 

سامل شکل بگیرد؛ اما میدان معمول رقابت در شغل های 

ناسامل، قطعاً قابل پسند نیست.

در جانب دیگر، رقابت در شغل های ناسامل در هر صورتی 

باند های  میان  رقابت  مثال؛  به عنوان  است.  ناسامل 

و  زدوخورد  به  است  ممکن  حتا  دزدان،   و  موادفروش 

کشت وکشتار برسد.

گدایی پدیده ی اجتامعی ای است که از دیرباز در جوامع 

در  اجتامعی  پدیده ی  این  است.  داشته   وجود  مختلف 

در  است.  گرفته  به خود  را  بدی  وضعیت  کابل،  شهر 

هرن  دامان  به  دست  گداها  دنیا،  پیرشفته ی  کشورهای 

کمک   دیگری،   کار  یا  و  موزیک  نواخنت  با  و  می شوند 

دیگران را جذب می کند. در افغانستان،  اما خشونت بر 

این پدیده ی اجتامعی سایه  افکنده است.

و  فقر  جنگ،   تأثیر  زیر  کابل،   در  گداها  رقابت   میدان 

این  در  وضعیت  درواقع  است.  گرفته   شکل  بی سوادی 

شهر به گونه ای است که رقابت های این گروه منی تواند 

سامل باشد؛ بنابراین دلیل، هر خالقیِت رقابتی ای که در 

میان این گروه شکل بگیرد، عمل  تأسف آوری خواهد بود.

افراد زیادی  چهل سال جنگ در کشور، هامن گونه که 

هامن  به  کرد؛  بی خامنان  را  زیادی  عده ی  و  معلول  را 

میزان تصویر خطرناکی از بیچارگی در ذهن مردم ایجاد 

در  بخصوص  و  افغانستان  در  »بی خامنان«  است.  کرده 

کابل کسی دانسته می شود که بدترین وضعیت را داشته 

باشد؛ بدترین وضعیت، در قامت جنگ و فقر!

خانه ی  و  شغل  همین که  شخص  مرفه،   کشورهای  در 

به همین  و مردم رصف  آید  به حساب  ندارد، بی خامنان 

بدترین  کشورها،  آن   در  چون  کند؛  کمک  را  فرد  دلیل 

وضعیت ها در اندیشه ی مردم،  هامن بی خانه و بی شغل 

با  را  فقر، مردم  و  اما جنگ  افغانستان،  در  بودن است. 

منطقه ی  در  را  کارش  بساط  که  است  کسی  اولین  و 

می گشاید.  مشرتیانش  روی  به  چهاردهی  چهارقلعه 

خانه ای قدیمی با دیوارهای گلی رنگ و رو رفته از رسدار 

است. او تنها است یعنی همیشه تنها نبوده؛ اما حاال پس 

از »نصیب«، پرسش و همرسش برای همیشه تنها است. 

بدون هیچ هم صحبت و همرازی، شبانه دروازه خانه اش 

تلویزیون  از  را  روز  اخبار  می خورد،  غذا  می کند؛  باز  را 

قدیمی کوچک می شنود و می خوابد. به گفته ی خودش 

شاید در هفته ای چند بار با کسی حرف بزند، آن هم فقط 

با مشرتیانش.

پس از نصیب، رسدار با همرسش از غزنی به کابل می آید 

و در متام مدتی که در غزنی به دنبال نصیب می گردد، 

چندین زمین خود را به عنوان رشوت به مامورین دولتی 

می دهد؛ اما هیچ خربی از نصیب منی شود.

او  آمدن  دنیا  به  از  پیش  بود که  تنها پرس رسدار  نصیب 

چندین فرزندش سقط شده بود و آمدن او مانند معجزه ای 

تفنگ های  با  دولتی  مامورین  که  روزی  آن  از  اما  بود؛ 

دیگر  بودند،  برده  خود  با  را  نصیب  و  بودند  آمده  بزرگ 

برنگشته بود. رسدار در مدت دو سال متام دارایی خود 

استفاده از �ود�ان در گدایی گری 
نه تنها خالف قانون و اعالمیه های 

حقوق بشری است؛ بلکه مطابق 
بند دوم، ماده »510«ی �ود جزای 

افغانستان در جمله قاچاق 
انسان شناخته می شود. نظر به 
ماده ی 51۲ �ود جزا، اگر مرتکب 

جرم قاچاق،  والدین �ودک باشد،  
به حبس طویل، بیشتر از 10 سال 

محکوم می گردد.

نخستین طلوع خورشید با 
صورت سردار برخورد می �پند 

و اولین �سی است �ه بساط 
�ارش را در منطقه ی چهارقلعه 

چهاردهی به روی مشتریانش 
می گشاید. 

شهر خوانی

معصومه عرفان

طاهر احمدی

گذشته،   از  تصویری  می تواند  گدایان  به  ژرف  نگاه  یک  

حال و آینده ی جامعه افغانستان به ما بدهد. این  تصویر 

واقعی  اما بسیار  باشد؛  تار  و  هرچند ممکن است،  کدر 

است. حقیقت و رسنوشت جامعه را برای ما می گوید.

متأسفانه  کابل،   شهر  گدایان  وضعیت  به  توجه 

واقعیت های تلخی را می رساند که ریشه در گذشته دارد. 

با این حال بیانگر وضعیت بد فعلی و تهدیدی برای آینده 

نیز است.

گدا زمانی که احساس ترحم دیگران را برانگیزد، ممکن 

این در  از دیگران پول بگیرد.  و  است  موفق عمل کرده 

صورتی امکان پذیر می شود که گدار روشی را اختیار کند 

که به نظر برسد او در رشایطی دشوار و استثنایی زندگی 

می کند.

گذشته  جنگ های  و  اکنون  فقر  به  نسبت  کابل،   در 

به عنوان  گدایی  دیگر  که  زیادند  آن قدر  گداها  حال،  و 

شیوه ی زندگی گروهی از مردم شده است.

استثنا  زندگی  وضعیت  لحاظ  به  پیامنه،   این  به  گدایی 

آدم ها  از  گروهی  زندگی  سبک  نوعی  بلکه  نیست؛ 

کابلی،  گدا های  بین  رقابت  درواقع  می رود.  به شامر 

تا چه حدی می توانند خود  که  است  این   بر رس  رقابت 

را از گداهای دیگر متامیز کنند. به ظاهر چیزی خاصی 

به نظر منی رسد؛ اما همین که عمیق تر در مورد روش های 

گدایی گری فکر کنیم، متوجه می شویم که گداها با هم 

رقابت شدیدی دارند.

امنیتی گرفته  با دوربین  مدتی قبل ویدیویی که ظاهراً 

نوار  آن  در  نشان می داد.  را  بود،  صحنه ی جالبی  شده 

تصویری یک مرد به ظاهر فلج با خانواده اش در وضعیت 

ناگهان  می کشد،  خانه اش  را  به سوی  خود  اسف باری 

رسپا می ایستاد و معلوم می شود که پاهای مرد مشکلی 

ندارد. آن گونه که از ویدیو پیداست،  مرد همین که کوچه  

را خلوت می بیند، روی پاهایش می ایستد.

خودش  متام  روز  یک  سامل  کامالً  فرد  یک  کنید  تصور 

است.  فلج  گویا  که  می کشد  طوری  شهر  ازدحام  در  را 

واضح است که فرد سختی بسیاری می کشد. متام این 

سختی ها بر محور رقابت گداها، بهرت قابل توضیح است.

شهر کابل پر است از گداهایی که به شکل وحشتناکی 

دست به این کار می زنند. آن ها با سوءاستفاده از کودکان 

در  بهداشتی  مراقبت های  نگرفنت  نظر  در  و  خردسال 

می شوند.  ظاهر  سختی  رشایط  در  عمومی،  مکان های 

زیر  از  مدام  عمومی  مکان های  در  آن ها  از  تعدادی 

چادری گریه می کند. تعدادی هم در گرم ترین روزهای 

پیاده روها  روی  زمستان،  روزهای  رسدترین  و  تابستان 

می نشینند. گاهی اگر دقت  کنیم، پوست بدن کودکان 

در گرمای سوزناک تابستان سیاه شده و آثار سوختگی 

در آن دیده می شود. در رسدی فصل زمستان نیز گداها 

در سخت ترین رشایط؛ روی زمین برفی، تر و زیر بارش 

باران و برف دست به گدایی  می زنند.

و  است  متفاوت  اقتصادی-اجتامعی  رقابت های  میدان 

همین میدان می تواند تعیین کننده نوع رقابت  نیز باشد. 

شغل های  در  ناسامل  رقابت های  است  ممکن  هرچند 

به صورت  و  می  ورزید  رسدی  باد  بود،  زمستانی  هوا 

رهگذران مانند پُتکی با گردوخاک ثابت می کرد. پیرمرد 

خاک  و  می چرخاند  کفش  دور  به  را  سیاهش  دستان 

کفش را می ربود. نه یک نفر و نه دو نفر، بلکه در دقایقی 

که من آن جا ایستاد بودم ده ها نفر گذشتند؛ اما پیرمرد 

رنگ  را  فقط کفش  نیانداخت؛  به کسی  نیم نگاهی  حتا 

می زد و هیچ چیز برایش اهمیتی نداشت.

رسدار نام داشت و به گفته ی خودش در زمان ظاهر شاه 

زمین و مال داشت و ارباب خود بود. در آن زمان والیت 

باشد.  دیده  او  ثرومتندی  به  را  کسی  کمرت  شاید  غزنی 

رسدار حاال پیر شده و چین های صورتش یکی پی دیگری 

می توان  به سختی  و  کشیده  صورتش  روی  به  را  نقشی 

شمرد.

از  چشمش  دور  و  می شود  دیده  سفید  رسش  موهای 

شدت پیری سیاهی گرفته و کم نور شده است. رسدار نه 

زمین دارد، نه پول دارد و نه مال فقط یک صندوق دارد 

با رنگ بوت های متفاوت. روزانه کفش ها را رنگ می زند و 

دستانش با رنگ های مختلف نقاشی می شود.

نخستین طلوع خورشید با صورت رسدار برخورد می کند 

ع  فا د ی  برا
د  بو رفته  ر  کشو ز  ا
برنگشت هرگز  و 

رد�ای جنگ
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نهادهای  در  به ویژه  نظامی،  نهادهای  در  جرایم  افزایش 

پولیس، ناشی از ضعف حاکمیت قانون است.«

نبود  و  قومی  و  گروهی  وابستگی های  که  می شود  گفته 

شده  سبب  اداری  فساد  با  مبارزه  برای  سیاسی  انگیزه ی 

با  می شوند،  جرم  مرتکب  که  پولیس  منسوبان  آن  تا  است 

استفاده از کانال های مختلف باالی نهادهای مرتبط فشار 

برائت  شوند،  مجازات  این که  بدون  درنتیجه   و  کرده  وارد 

بگیرند.

در پرونده ی دیگری، خلیل اندرابی -فرمانده سابق پولیس 

قاری  انتقال  و  تروریست ها  با  همکاری  جرم  به  که  بغالن- 

کابل،  به  بغالن  از  درمان  برای  طالبان-  -فرمانده  ظاهر 

به  هم چنان،  و  شد  معرفی  دادستانی  به   139۵ سال  در 

استفاده ی سو از صالحیت وظیفه ای و حیف ومیل بیش از 

24 میلیون افغانی از اعاشه ی منسوبان فرماندهی نیز متهم 

شده بود. با این حال اما او، در 24 حمل سال روان، دوباره 

به عنوان فرمانده پولیس غزنی معرفی شد.

آقای مصباح می گوید: نبود انگیزه ی سیاسی و خودکامگی 

به  قانون  مجری  به عنوان  پولیس  می شود  سبب  نظام،  در 

خالف کاری رو بیاورد؛ اما برای این که در درون و بیرون نظام 

نیز  پاداش   منی شوند،  مجازات  نه تنها  که  دارند،  پشتیبان 

دریافت می کنند.

به ویژه  پولیس  به  رابطه  در  زیادی  اتهام های  گفت:  او 

این که  دارد؛  وجود  کابل  پولیس  حوزه های  مسئوالن 

مسئوالن حوزه های پولیس کابل با مجرمان و متخلفان در 

همکاری  هدفمند،  قتل های  حتا  و  موتر  و  موبایل  رسقت 

می کنند؛ اما فرماندهی پولیس کابل، دست داشنت پولیس 

را در همکاری با مجرمان و متهامن را منی پذیرد.

فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل می گوید: 

همکاری  مجرمان  با  پولیس  این که  بر  مبنی  سندی  »هیچ 

داشته باشد وجود ندارد.«

داخله  وزارت  داخلی  امنیت  ریاست  که  گفت  فرامرز  آقای 

به صورت جدی از کارکرد پولیس نظارت دارد.

با این حال، هم چنان در قوس سال 1396، دادستانی کل 

و  عدلی  مرکز  ابتدایی  محکمه ی  که  کرد  اعالم  افغانستان 

پیکان  زمری  اداری،  با جرایم سنگین فساد  مبارزه  قضایی 

-فرمانده پیشین امن و نظم عامه ی پولیس- را به هشت سال 

و شش ماه زندان تنفیذی محکوم کرده است.

گفته شده است که مختار پیکان، پرس آقای زمری پیکان، با 

استفاده از وسایط و سالح دولتی، شخصی را کشته بود و 

پدرش نیز در سازمان دهی آن کشنت همکاری کرده است.

هم چنان دادستانی کل در هامن سال اعالم کرد که برای 

زندان  تا 2۰ سال  از یک سال  بازداشت شده،  پولیس های 

بوده  متفاوت  جرم شان  به  نظر  آن  میزان  که  شده  تعیین 

است. 

بی حدوحرصی  صالحیت های  که  می گوید  مصباح  آقای 

استفاده  زمینه ی  می شود،  داده  پولیس  منسوبان  برای  که 

این  و  می کند  فراهم  خانواده هایی  برای  را  نظامی  ابزار  از 

کار  جای این که به تحکیم قانون و تأمین عدالت بینجامد، 

زمینه ساز سو استفاده است.

پولیس،  باالی  رده های  در  مسلکی  افراد  نبود  او،  باور  به 

بی خربی از قانون و هم چنان نبود مرجع نظارت کننده باعث 

شده است که جرم در میان منسوبان پولیس افزایش بیابد. 

این در حالی است که روز دوشنبه )13 دلو(، وزارت داخله 

اعالم کرد که الله داد فدایی فرمانده پولیس میدان وردک را 

کل  دادستانی  به  معرتضان  روی  به  آتش گشودن  دلیل  به 

معرفی کرده است.

الله داد فدایی متهم است که معرتضان باشندگان حصه اول 

ولسوالی بهسود والیت میدان وردک را به گلوله بسته است.

یافته های  روشنی  در  است  گفته  داخله  امور  وزارت 

ارزیابی  بهسود،  تظاهرات  بررسی کننده ی  هیئت 

است. داده  انجام  همه جانبه  به گونه ی  را   خود 

  به اساس ارزیابی و گزارش متذکره افرادی که در تظاهرات 

داشتند،  اشرتاک  بهسود  در   -1399 دلو   1۰  - جمعه  روز 

غیرمسلح بودند. بعد از اين كه تظاهرات به خشونت گرایید 

دیگر  تن   31 و  کشته  ملکی  فرد   11 تظاهرات  جریان  در 

زخمی شدند.

بهسود،  در  امنیتی  نیروهای  تجمع  برابر  در  تظاهرات  این 

انجام شده بود.

 قانون گریزی در افغانستان از دیرباز به این سو، به فرهنگ 

بدل شده است؛ شامری باور دارند که گروه بندی های حزبی 

و قومی در نظام سبب تقویت فرهنگ معافیت و فرار از قانون 

شده است.

قضایی  و  عدلی  مرکز  خورشیدی،  روان  سال  دلو   21 در 

اعالم  اداری،  فساد  با  مبارزه  سنگین  جرایم  به  رسیدگی 

کرد که به اتهام اختالس و عدم رعایت قوانین، عبدالباقی 

به 5 سال و 6 ماه  نورستانی، فرمانده پیشین والیت کندز 

فرماندهی  تأمینات  مدیر  احمد،  فضل  تنفیذی،  حبس 

والیت نورستان به 6 سال حبس تنفیذی و میرزا محمد، آمر 

تعمیرات فرماندهی امنیه والیت نورستان به  5 سال و 6 ماه 

حبس تنفیذی محکوم شدند.

سال  یک  در  که  می گوید  کل  دادستانی  سخنگوی  دفرت 

گذشته ده ها پرونده سو استفاده از صالحیت های وظیفه ا ی 

از سوی پولیس از والیت کابل به این نهاد رسیده است و به 

شامر زیاد آن ها رسیدگی شده است.

 1399 مالی  سال  رشوع  »از  است:  گفته  کل  دادستانی 

ما  تا   1398 سال  جدی  ماه  آغاز  از   - سال  این  اخیر  تا 

پرونده ی   ۵۰ به  افغانستان  سارنوالی  لوی   -  1399 جدی 

پولیس  تخلفات  و  وظیفه ی  صالحیت های  از  استفاده  سو 

رسیدگی کرده است.«

به اساس گفته های دادستانی کل در پیوند به پرونده های 

در  وظیفه ای  صالحیت  از  سوءاستفاده 

و  مظنون  پولیس   109 پولیس،  میان 

کل  دادستانی  شده اند.  شناخته  متهم 

افراد  این  هویت  کردن  رشیک  از  اما 

خودداری کرد.

سوی استفاده از صالحیت های وظیفه ای 

در میان کارمندان دولت، همیشه مایه ی 

نگرانی شهروندان بوده است که به برخی 

از این سوءاستفاده ها رسیدگی می شود و 

برخی هم فراموش.

در همین نزدیکی ها، در ماه جدی سال 

رسانه های  در  تصویری ای  نوار  روان، 

که  می شد  دست به دست  اجتامعی 

را  پولیس  افرس  یک  پغامنی،  مصطفا 

را  فردی  که  می داد  نشان  حالی  در 

نوک تیزی  شی  با  و  گرفته  لت وکوب  زیر 

داخله  وزارت  بعدتر  می برد.  را  موهایش 

-افرس  پغامنی  مصطفای  که  کرد  اعالم 

را  داخله-  وزارت  به  مربوط  نظامی 

بازداشت کرده است.

افغانستان  قضایی  و  عدلی  نهادهای 

تأیید می کنند که ساالنه صدها پرونده ی 

فرستاده  نهاد  این  به  پولیس  تخلف 

می شود.

 گزارشی از دادستانی  کل که در دسامرب 

می دهد  نشان  است،  شده  نرش   2020

که کابل از شهرهایی است که بیشرتین 

اتفاق های جرایم جنایی را در یک سال 

گذشته تجربه کرده است. در این سال، 

برخی شان  به  و  ثبت  شهر  این  در  جنایی  رویداد   ۵464

رسیدگی شده است.

که  است  آمده  کل،  دادستانی  گزارش  این  در  هم چنان   

قضیه   1۷4۰ در  افغانستان  کشفی  و  نظامی  نیروهای 

جرمی، یا دست داشته اند یا هم به گونه ای دخیل بوده اند.

بزرگ  چالشی  جنایی،  جرایم  در  پولیس  داشنت  دست 

اعتبار  میزان  که  چیزی  است؛  افغانستان  در  اجتامعی 

شهروندان به پولیس را نیز کم کرده است.

بود که بیش  اعالم کرده  نیز وزارت داخله  در سال گذشته 

از ۵۷۰ پولیس را در رسارس کشور به دلیل سوی استفاده 

افراد  این  بازداشت کرده است.  از صالحیت های وظیفه ای 

مردم  با  غیرقانونی  برخورد  اداری،  فساد  اخاذی،  اتهام؛  به 

و استفاده ی سو از صالحیت های وظیفه ای دست گیر و به 

نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.

حقوق دانان باور دارند که نبود حاکمیت قانون سبب شده 

افزایش  پولیس  منسوبان  میان  در  تخلف  و  جرایم  تا  است 

داشته باشد.

عمده ی  »دلیل  می گوید:  -حقوق دان-  مصباح  سبحان 

گزارش

دادستانی �ل گفته 
است: »از شروع 
سال مالی 1۳۹۹ 
تا اخیر این سال 

- از آغاز ماه جدی 
سال 1۳۹8 تا ما 

جدی 1۳۹۹ - لوی 
سارنوالی افغانستان 

به 50 �رونده ی 
سو استفاده از 
صالحیت های 

وظیفه ی و تخلفات 
�ولیس رسیدگی 

�رده است.«
به اساس گفته های 

دادستانی �ل در 
�پیوند به �رونده های 

سوءاستفاده از 
صالحیت وظیفه ای 

در میان �ولیس، 
109 �ولیس مظنون 

و متهم شناخته 
شده اند. دادستانی 

�ل اما از شریک 
�ردن هویت این 

افراد خودداری �رد.

ابوبکر صدیق

گفته می شود �ه وابستگی های گروهی و قومی و نبود انگیزه ی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری سبب شده است تا آن 
منسوبان �ولیس �ه مرتکب جرم می شوند، با استفاده از �انال های مختلف بالای نهادهای مرتبط فشار وارد �رده و درنتیجه  

بدون این �ه مجازات شوند، برائت بگیرند.
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جدید  زوج  باشند.  یک جا  شوهر  خانواده  با  و  نکنند 

باید مطابق آیین خانواده و عشیره شوهر زندگی داشته 

باشند. 

خرس من دو زن داشت که اکر اوقات بنام زن اول و زن 

دوم شناخته می شدند- و چند سال قبل کشور را ترک 

کرده بود و به ایران رفته بود. آرزو داشتند که ما با آن ها 

مشرتکاً زندگی کنیم )12۰(.«

آموزش

قرن  از  زنان  تحصیل  و  تعلیم  حق  برای  دادخواهی   

در  دارد.  ادامه  مستمر  به صورت  بدین سو  هجدهم 

کشورهای عقب مانده و متأثر از جنگ مانند افغانستان 

است.  نشده  شناخته  اساسی  حق  این  هنوز 

حمیرا قادری در کتاب رقص در مسجد به این 

پرسش  به  نامه ای  در  و  منوده  اشاره  موضوع 

از  بعضی  در  که  میدانم  »من  است:  نگاشته 

کشورها آموزش و تحصیل یک حق برای زنان 

است اما در کشور من چنین نیست. من هنوز 

من  که  می رفت  توقع  و  بودم  افغان  زن  یک 

و  تحقیر  مورد  جامعه  در  و  شوم  کوب  و  لت 

رسزنش قرار بگیرم )124(.« قادری از عنفوان 

افغانستان  زنان  تربیت  و  تعلیم  برای  جوانی 

دادخواهی کرده و مبارزه منوده است. 

به صورت  همسایه  دخرتان  تدریس 

و  دخرتان  تدریس  خانه،  داخل  در  پنهانی 

مسجد  در  غور  والیت  بیجاشدگان  پرسان 

صنف  در  فعال  اشرتاک  مهاجران،  کمپ 

داستان نویسی پروفسور رهیاب و سازمان دهی 

حق  برای  نویسنده  ریسک پذیری  و  مظاهره 

نویسنده  است.  حیرت انگیز  زنان  آموزش 

شدیداً  را  افغانستان  در  آموزش  رشایط 

نهاده ای  و  به تصویر کشیده است  تأسف بار 

توصیف  شده  متالشی  را  تحصیلی  و  علمی 

می کند. »مهم نیست. 

هزاران  قربستان  به  و  بودند  ویرانه  مکتب ها 

داشتند،  دروازه  اگر  بود.  شده  تبدیل  کودک 

کلکین  داشتند  دیوار  اگر  نداشتند.  دیوار 

مکاتب نصب  در صحن  را  نداشتند. خیمه ها 

کرده بودند که حرارت آفتاب در زیر آن مانند 

بخار سونا رشاره داشت )3۰(.« 

نویسنده به صورت تلویحی از دین زدگی جامعه 

روایت دارد و متایل مفرط به آموزش دینی را 

انتقاد می کند. انتقاد نویسنده از سهل انگاری 

مسجد،  داخل  آموزش  مورد  در  بی تفاوتی  و 

در  است.  موجود  وضع  و  معارف  بد  رشایط 

تحصیل  و  تعلیم  حق  از  دخرتان  حالی که 

نزد  در  اما  قرآن  آموخنت  می شوند،  محروم 

می شود.  پنداشته  مهم تر  مساجد  در  و  مالها 

»در هردو رشایط جنگ و صلح، خواندن قرآن 

به ویژه برای دخرتان مهم تر از آموزش عمومی 

بازگویی   ».)3۰( است  بوده  افغانستان  در 

واقعیت  این  نیز  اثر  این  از صحنه های  بعضی 

و ضوابط  نظارت  نبود  تأیید می کند که در  را 

توجه  آن  به  حمیرا  که  قابل بحثی  و  مهم  موضوعات  از 

داشته، مهاجرت است. این موضوع یک پدیده جهانی 

و کشورهای  افغانستان  برای مردم  بزرگ  و یک معضل 

نگارنده  که  داده شود  تذکر  باید  است.  در حال جنگ 

را  جهان  آن سوی  به  پرواز  هوای  طفولیت  روزهای  از 

داشت که باالخره رس از کالیفرنیا بدر آورد. در این اثر از 

کالیفرنیا یا ایاالت متحد چندین بار بااحتیاط و وسواس 

یاد شده و در رشح و وصف زندگی در آنجا اشاره نرفته 

است. 

تفاوتی دیگر این است که برخالف واقعیت ها، حمیرا از 

ایران چیزی نگفته و حس بودن  مشکالت مهاجرت در 

در امریکا را نیز بیان نکرده است. آن چه نویسنده را در 

سیاوش  فرزندش  برای  مهجوریت  می دهد  آزار  امریکا 

است. نویسنده کابل را شهر مردانه، شهر ثروت و شهر 

مشکالت یاد می کند و از بلوار انقالب و کالیفرنیا ظاهراً 

راضی به نظر می رسد.

اتوبیوگرافی زنانه  از ژانر  اثر ادبی  رقص در مسجد یک 

نیست  ادبی  ژانر  یک  رصف  زنانه  اتوبیوگرافی  است. 

بلکه در گسرته جامعه شناسی، سیاست و فمینیسم نیز 

مسجد  در  رقص  کتاب  در  می گیرد.  قرار  موردمطالعه 

به  رسیدن  تا  طفولیت  دوران  از  زندگی حمیرا  داستان 

امریکا روایت شده است. این اثر از نظر محتوایی به رمز 

و راز زنانه بتی فریدان نزدیک است اما در ردیف »شدن« 

و  جدید  نوع  بها  ثریا  و  اوباما  میشل  از  باد«  در  »رها  و 

شخصی  زندگی  چالش های  نویسنده  است.  متفاوت 

خود را که با زندگی اکر زنان افغانستان شباهت دارد، 

از خانواده و اجتامع تا سیاست باز گویی کرده است. 

با توجه به تفاوت های فرهنگی، قومی، مذهبی و تکر 

مشکالت  حمیرا  مشکالت  که  گفت  می توان  هویت ها 

فرودستی،  زنانگی،  اما  نیست،  افغانستان  زنان  متام 

فرهنگی؛ مشکالت عموم  اجتامعی  انقیاد  و  محرومیت 

ن  آ  است  توانسته  نویسنده  که  است  افغانستان  زنان 

عدالت  چون  دغدغه  حمیرا  کند.  بازگویی  ماهرانه  را 

جنسیتی، تساوی حقوق زنان و مردان، اصالح قوانین و 

سنت ها، استقالل هویتی، رهیدگی از قیودات فرهنگی 

و اسالمی در ذهن دارد. 

با آن که در این اثر مشکالت زنان در افغانستان 

جامعه  دیگر  الیه های  در  اما  است  موردتوجه 

چالش  ده ها  و  بی سوادی  فقر،  گرسنگی، 

است.  گردیده  توجه  آن  به  که کمرت  است  دیگر 

دیالوگ های کوتاه و بحث برانگیز توسط نگارنده 

واضح  بسیار  حوادث  و  شده  برده  به کار 

نویسنده  است.  درآمده  تصویر  به 

را  طالبان  و  کمونیست ها  مجاهدین، 

اشغال  از  اما  می دهد  قرار  نکوهش  مورد 

افغانستان توسط امریکایی ها چیزی نگفته 

است. واضح است که نویسنده در متام عمر 

در سایه جنگ زندگی کرده اما در مورد جنگ 

به  ها  امریکایی  نظامی  تهاجم  و  ساله  بیست 

کشورش لب نگشوده است.

است  شده  گفته  سخن  آن  از  کمرت  که  چیزی 

به  نسبت  نویسنده  شدید  محبت  ابراز  و  عشق 

یا مردی دیگر است.  اثر(  این  شوهر گمنام )در 

نویسنده باری عاشق یک طالب می شود که اصالً 

باشنده والیت غور است. 

هشتم  فصل  که  است  خوشحال  طالب  این  نام 

کتاب به نام او اختصاص یافته است. خوشحال 

از  شاگردانش  متام  و  حمیرا  ناجی  درواقع 

خالف  عمل  که  است  طالبان  عتاب  و  شکنجه 

رشع و پالیسی نظام طالبانی را در درون مسجد 

بودند. هنگامی که دخرتان  مهاجرین اجرا کرده 

می رقصیدند،  مسجد  داخل  در  یک جا  پرسان  و 

خوشحال از گوشه دیگر مسجد به صورت پنهانی 

صحنه را متاشا می کرد. 

با آمدن یک مالی طالب در داخل مسجد همه 

فرشته  خوشحال  و  بودند  افتاده  وحشت  به 

تعقیب  از  را  طالب  مالی  و  گردید  همه  نجات 

یکی  خوشحال  نیز  آخر  در  کرد.  منرصف  آنان 

معلم  این  خوش ذوق  و  خوش خط  شاگردان  از 

خانگی می شود که نسبت به او هیچ گونه عالیق 

ابراز نشده است. بعد از معرفی و ایجاد  جنسی 

مادرانه  و  ترحم آمیز  نگاه  همواره  حمیرا  رابطه، 

به خوشحال دارد که در آخر به روابط محرتمانه 

بعد  روز  پنج  می شود.  تبدیل  استاد-شاگرد 

خوشحال در جنگ های شامل افغانستان کشته 

می شود که جسدش را در هرات انتقال می دهد 

و در داخل مسجد شناسایی می شود.

در آموزش داخل مسجد مفاسد اخالقی و جنسی شایع 

می شود.

مهاجرت

 در منت کتاب نوشته است: »مادر گفت مهاجرت یعنی 

بیگانه شدن در کشور دیگری و مردن در تنهایی )21(.« 

مسجد  در  رقص  کتاب  دوم  فصل  مهاجر  پرستوهای 

از دربه دری، جنگ، مصیبت  است که رسگذشت مملو 

از  تلخ  خاطرات  می کند.  نقل  را  نویسنده  مهاجرت  و 

کشوری  به  قاچاقی  سفِر  مشکالِت  و  مشقت بار  زندگِی 

از کشور  دیگر در این فصل بازگویی شده است. نامی 

از  بعد  یک سال  اما  نشده  ذکر  فصل  این  در  مشخص 

امید  به  قادری  خانواده  افغانستان،  از  روس ها  خروج 

صلح و آرامش به هرات برمی گردد که متأسفانه تا امروز 

خربی از آن نیست. بُلوار انقالب فصل دیگر این کتاب 

است که نام محلی در تهران است. 

رضایت مندی  و  بهرت  احساس  نویسنده  فصل  این  در 

بیان  تهران  در  را  شوهرش  و  زندگی  به  نسبت  بیشرت 

می کند. در بُلواِر انقالب از محبت حمیرا و شوهرش در 

عامل مهاجرت یاد شده اما نام شوهرش در این فصل و تا 

آخر کتاب تذکر داده نشده است. خواننده منی داند که 

شوهر حمیرا و پدر سیاوش چه نام دارد. شاید انتقامی 

باشد که نویسنده از جامعه مردساالر و سنتی افغانستان 

گرفته باشد. 

به دلیل جنگ ها، محدودیت های اجتامعی و فرهنگی 

از  گواراتر  نویسنده  برای  مهاجرت  در  زندگی  رشایط 

نگرش  و  »تهران  است.  بوده  خودش  کشور  در  زندگی 

حیرت انگیز  به صورت  من  برای  زنان  به  نسبت  مردمش 

آن که کشورش دوست  با  نویسنده   ».)122( بود  مدرن 

دارد اما در یک نگاه مقایسه ای جایگاه زنان و فرهنگ 

ترجیح  چنین  افغانستان  به  نسبت  را  همسایه  کشور 

افغانستان یک زن خوب کسی است که  می دهد. »در 

بانوی هست  ایران یک زن خوب  باشد. در  مادر خوب 

که تحصیل کرده باشد. 

نخواستم  تحصیل  تاختم  که  بودم  خودم  مدیون  من 

یکی  گفت  می توان   ».)123( بیاوردم  دنیا  به  طفلی 

نقد ادبی

عطااهلل فاضل

بخش دوم و پایانی

جنگ

به صورت  کتاب  این  در  منازعه  و  جنگ  از  نفرت  در   

اثر  این  راوی  است.  شده  پرداخته  مسلسل  و  مفصل 

صحنه های تراژیک از تجاوز روس ها، جنگ های داخلی 

هر  در  دارد.  خاطر  به  طالبانی  عهد  و  مجاهدین  بین 

فصل این کتاب از جنگ نکوهش شده و از تداوم جنگ 

و کشتار مردم به حیث یک دلواپسی بزرگ برای نیل به 

اهداف نگارنده و جامعه زنان تعریف شده است. 

عامالن جنگ های داخلی و نیابتی اعم از کمونیست ها، 

صحنه های  و  شده  نکوهش  طالبان  و  مجاهدین 

انعکاس  جنگ  خسارات  از  تکان دهنده  و  وحشتناک 

نامریی،  گلوله های  رسزمیِن  »افغانستان  است.  یافته 

میهن  و  فنا  به  محکوم  رسنوشت  مرگ،  از  قبل  نابودی 

تحقق  آرزوی  در  همواره  و  ناراضی  افرسده،  جوانان 

پیوست، است  نخواهند  واقعیت  به  آرمان های که هرگز 

 ».)11(

چشامن  جلوی  که  است  زهرا  جنگ  قربانی  اولین 

مرمی  را  چشامنش  و  می شود  زمین  نقش  نویسنده 

رسگردان جنگ می شکافد. 

در  مرگ  و  جنگ  دارد،  یاد  به  نویسنده  که  روزی  از 

هرلحظه و هر قدم از مردم جدا نبوده و زندگی در سایه 

کشته  است.  کرده  مستأصل  و  بیچاره  را  زنان  جنگ 

و  زهرا  عزیزه،  موسا،  قومندان  خوشحال،  ولی  شدند 

و  عادی  اتفاقات  از  بلخ  در  طالب  جنگ جوی  صدها 

ماهرانه  به صورت  که  است  نویسنده  این  زندگی  یومیه 

شاید  می کند.  نقل  را  آن  متام  دقت  و  وسواس  با  و 

واقعی ترین جمله که تلخ ترین مفهوم را بیان می کند در 

این کتاب این باشد: »هر فصلی را پایانی بود، اما فصل 

جنگ هیچ گاه ختم منی شد )18(.« 

نگارنده به پیامدها و عوارض جنگ نیز پرداخته و صحنه 

را بسیار واضح و با تسلط کامل بازسازی می کند. مثالً 

جوان  دخرت  باالی  شوروی  عسکر  یک  جنسی  تجاوز 

بود  گرفته  صورت  خرابه  یک  داخل  در  که  را  افغان 

این گونه روایت کرده است: »یک بار دریکی از خانه های 

که چهار روز قبل تخریب شده بود، من یک عسکر روسی 

را دیدم که پتلونش پایین افتاده بود و با دستانش دهان 

دخرت همسایه ما را محکم گرفته بود و فشار می داد. 

او  باسن لوچ آن عسکر خندیدم.  به  از پشت دیوار  من 

صدای مرا شنید و به چاالکی از جایش بلند شد. یک 

دستش را میان هردو پایش گرفته بود و با دست دیگرش 

مرا آن قدر با سیلی زد که صورتم رسخ شده بود. پیش 

روی من تف انداخت و دخرت با استفاده از همین فرصت 

ویرانه  به طرف  و  پوشید  را  و چادرش  باال شد  از جایش 

فرار کرد )13(.«

چند همرسی

 یکی از مصادیق خشونت علیه زنان چندهمرسی است 

که در افغانستان یک امر عادی و سنت اجتامعی پذیرفته 

شده است. رقص در مسجد به این موضوع نیز اشاراتی 

دارد. در قسمتی از نامه ای حمیرا به سیاوش نوشته شده 

است: »پدرت نه تنها به قومندان موسا شباهت داشت، 

در  او  بود.  طالب  مثل  هم چنان  زندگی اش  روش  بلکه 

خانه ای پرورش یافته است که چندهمرسی را یک امتیاز 

می دانند و بر این باور است که زنان اموال قابل معامله 

در بدل پول می باشند )119(.« قادری چندهمرسی را 

بی حرمتی به شخصیت زنان می داند و بر این باور است 

زن سوم  دوم،  زن  اول،  )زن  مانند  عددی  هویت  با  که 

انسانی و جایگاه اجتامعی  به ارزش های  و زن چهارم( 

زنان اهانت صورت می گیرد. 

چندهمرسی یک حقیقت اجتامعی فرهنگی است که در 

افغانستان عمومیت دارد و حتی در اشاعه آن به خاطر 

تبلیغات  بنیادگرایان دینی  از طرف  امت مسلمه  کرت 

می نویسد:  موضوع  این  به  معطوف  حمیرا  می شود. 

از  آنچه  و  رایج است  افغانستان  »چندهمرسی هنوز در 

یک زن توقع می رود این است که زنان دیگری شوهرش 

را نیز پذیرا باشد. با پذیرفنت آن تو یک عدد در خانواده 

و جهان می گردی. 

این  اما  باشم،  همرسم  اول  زن  می خواهم  همیشه  من 

بین  از  ارزش است؟ عدد، عدد است و عزت من  کدام 

می رود )132(.« نویسنده منتقد روش زندگی و فرهنگ 

خانوادگی افغانستان نیز است. 

بر عالوه چندهمرسی، سنت دیگر خانوادگی این است 

والدین،  مخصوصاً  داماد  فامیل  و  خانواده  اعضای  که 

نسبت به تازه عروس و رسنوشت آنان احساس مالکیت، 

رواج  و  »رسم  می کنند.  عالیق  اعامل  و  تکلیف  تعین 

زندگی  تنها  باید  جدید  زوج  که  است  این  افغانستان 

خاطرات شگفت آفرین یک زن
 یا مانیفست لیبرال فمینیسم در افغانستان

مســجد ر  د رقص  ب  کتــا ه  یســند نو  ، ی ر د قــا حميــرا  ر  دکتــو
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برگردان

؛ گی خانواد خشونت  و  زنجير  از  زنان  فرار 
»به جای برگشتن به خانه، ترجیح می دهم خود�شی �پنم«

به زنان، به توسعه مهارت های زنان در اینجا نیز توجه 

می شود.

در حال حارض 11 کودک و 42 زن در این مرکز زندگی 

و  خودشان  خواست  دلیل  به  تن  سه  اخیر  می کنند، 

تضمین امنیت شان از این مرکز بیرون شده اند. زنانی 

عمر  – ۷4 سال  از 14  می کنند  زندگی  مرکز  این  در 

را  دشوار  پیشینه ی  آنان  که  گفت  رساج  خانم  دارند. 

دارند و از بخش های مختلف افغانستان هستند.

ما  به  پولیس  توسط  می شوند  آورده  این جا  که  »زنانی 

پولیس  به پیش  ابتدا  به  آنان  چون  می شوند،  معرفی 

مراجعه می کنند.

نهادهای  به  جامعه  نگاه  اصلی  چالش  که  گفت  او 

به  این مرکز  به  زنان است، مردم  حامیت و رسپرستی 

زمان  خیلی  این  می کنند،  نگاه  »روسپی خانه«  چشم 

می برد تا برای مردم و جامعه تفهیم شود که این نگاه 

بیشرت  آگاهی  و  معلومات  به  نیاز  این  و  نیست  درست 

دارد.

خشونت  از  فرار  دلیل  به  پیش  ماه  یک  که  بشیره 

شوهرش به اینجا آمده است، او می گوید: »ما به رسپناه 

نیاز داریم، اینجا برای ما خدمت می کنند.«

پرس دوساله بشیره که در این مرکز با او زندگی می کند، 

هنگام صحبت مادر در دستان او می پیچید و با دست 

بند طالیی مادرش بازی می کرد.

او یک خانم خوش برخورد است، اما زمانی از داستان 

خانه  و شوهرش تعریف می کرد، ناگهانی بغض گلویش 

را گرفت و اشک از چشامنش رسازیر شد.

خیلی  »شوهرم  گفت:  است،  فرزند  هفت  مادر  که  او 

لت  را  ما  حالت  ین  بدتر  به  همیشه  و  بود  بداخالق 

می کرد در زمستان رسد از ترس بیشرت وقت در بیرون از 

خانه قایم می شدم، در کنار بسرتش همیشه یک سیم 

برای لت کدن مه بود.«

منی آورد  نان  خانه  به  »شوهرم  گفت:  ساله   3۵ بشیره 

رسد  زمستان  د  می خرید،  غذا  خودش  به اندازه ی  و 

کودکانم لباس گرم نداشتند.«

دلیل جدایی او از شوهرش ازدواج اجباری دخرتش 1۵ 

ساله اش است، شوهرش تصمیم گرفته بود تا دخرت 1۵ 

ساله اش را به شوهر بده تا پول بیشرت بگیرد.

معادل  افغانی   )6۰( زد،  بیرون  خانه  از  بشیره  وقتی 

 1.89( معادل  افغانی   )2۰۰( و  داشت  یورو(   ۰.۵۷(

یورو( از تگدی گری روی جاده ها جمع آوری کرده بود.

زنان  وزارت  به  که  کرد  توصیه  او  به  پولیس  افرس  یک 

تصمیم  که  گفت  او  کنند.  پیدا  کاری  برایش  تا  برود 

داشتم.  را  تکسی  پول  تنها  اما  ]خانه[،  برگردم  گرفتم 

بشیره گفت:»ترجیح می دادم به جای برگشنت به خانه 

خودکشی کنم، یک ماه میشه اینجه هستیم و احساس 

می کنم؛  سپری  زندگیمه  روزهای  اولین  که  می کنم 

و  برگردد  دوباره  شوهرم  که  می بینم  کابوس  هنوز  اما 

کودکان را مورد رضب و شتم قرار دهد.«

بشیره حق دارد تا دو کودک خود را در این خانه امن 

و  شوهر  نزد  کودکانش  سایر  باشد،  داشته  خود  با 

او  هم باغ-امباق- زن دومی شوهرش زندگی می کنند. 

گفت:»متام شب از ترس بیدارم و کابوس می بینم.«

زرمینه 2۵ ساله 8 ماهه باردار است و سه ماه می شود 

خرسش  می کند،  زندگی  زنان  از  حامیت  مرکز  در  که 

پای او را شکسته است.

می کرد،  تعریف  را  خشونت  داستان  وقتی  زرمینه 

صورتش را با دستامل پنهان کرده بود و گفت: »شوهرم 

مره  همیشه  و  نیستند  مه  از  تو  بچه های  که  می گفت 

و  می گیرد  من  از  کودکانم  که  می کرد  تهدید  و  می زد 

خودم را طالق می دهد.«

خانواده ی زرمینه، از والیت خوست در 233 کیلومرتی 

جنوب افغانستان است. او گفت: شوهرم به مواد مخدر 

معتاد بود و همیشه بداخالقی می کرد.

او گفت: »وقتی تصمیم به ترک خانه گرفتم که خرسم 

و  با رضب  کرد  رد  وقتی  و  کرد  رابطه  جنسی  خواست 

شتم رسم را شکست، ساعت 3 شب از پنجره فرار کرده 

حاال  هرچند  بود.  وحشتناک  رفتم،  پولیس  به پیش  و 

خود را مصون احساس می کنم، اما منی خواهم مدت 

طوالنی اینجه مبانم.«

از میان سه زن تنها سهیال در مورد خانه ی امن زنان و 

جایگاه حقوقی و آموزشی آن آگاهی داشت.

این در حالی است که در ماه ها گذشته شبکه ی زنان 

برای  تا  کردند  ایجاد  تلویزیون  و  رادیو  یک  افغانستان 

خشونت زدایی در جامعه کار کنند.

برنامه  های  گفت؛  افغانستان  زنان  شبکه  عضو  راضیه 

منظم را برای آگاهی دهی و خشونت زدایی راه اندازی 

کرده ایم و این تالش های ادامه دارد.

داخلی  خشونت  های  با  افغانستان  در  زنان  بیشرت 

مواجه اند و این مهم این است که دالیل آن را بدانند.

از  اجتامعی  مشکالت  دلیل  به  یادداشت: 

شده  استفاده  گزارش  این  در  مستعار  نام های 

این  تهیه  در  تاجیک  معصومه  هم چنان  است. 

است. بوده  همکار  گزارش 

امن- خانه  در  که  می شود  سال  یک  نزدیک  سهیال 

تنها  می کند،  بی رسپرست-زندگی  زنان  از  حامیت 

مکانی که می تواند در آن جا خود را مصون حس کند 

و درس بخواند.

به  افغانستان  زنان  برای  جهانی  حامیت های  زمانی 

دلیل همه گیری کووید -19 کاهش یافت، در سه ماه 

قرنطین زنان زیادی به خشونت مواجه شدند.

که  می گوید  زنان،  امن  خانه   رییس  رساج،  محبوبه 

این که  دلیل  به  زنان  است،  نیافته  کاهش  خشونت ها 

مورد  بیشرت  باشند،  نداشته  بردن  پناه  برای  جایی 

از  زیادی  شامر  دیدگاه  این  گرفته اند.  قرار  خشونت 

نهادهای حامیت از زنان در افغانستان است.

دلیل فرار سهیال، داستان ازدواج اجباری را به دنبال 

دارد. به گفته ی او، کاکایش که یک معامر است، دیگر 

به عروسی  برود و تصمیم  به مکتب  او  تا  منی گذاشت 

از خانه  بود. در آن روز پیش ازاین که سهیال  او گرفته 

او  بر  محکم  لگد  و  مشت  چند  کاکایش  بزند،  بیرون 

حواله کرده بود.

سهیال گفت: مه پیش پولیس رفتم، اول به مه اعتامد 

و  کرد  تالشی  مرا  پولیس  زن  افرسان  یکی  نکردند، 

داغ های خشونت را دید.

به اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق برش، در 1۰ 

ماه نخست سال 2۰2۰ مجموعی 3 هزار و 4۷۷ قضیه 

درصد   11 که  است  شده  ثبت  زنان  برابر  در  خشونت 

نشان  را   2۰19 در  زمان  همین  به  نسبت  را  کاهش 

می دهد.

افغانستان گفته است   کمیسیون مستقل حقوق برش 

نهادهای  به  زنان  نداشنت  دسرتسی  دلیل  به  این  که 

عدلی و قضایی است، در حالی در جریان همه گیری 

ویروس کرونا ناامنی در متام کشور افزایش یافته و زنان 

هم در خانه ها قفل شده بودند.

Afghan Women Skills Development Cen-

زنان  مهارت  توسعه  حامیت  »مرکز  یا   )AWSDC(  tre

بی رسپرست  زنان  از  حامیت  نهاد  اولین  افغانستان«، 

در افغانستان است که 1۵ سال قبل آغاز به کار کرد. 

به اساس گفته های خانم، رساج در کنار رسپناه دادن 

پس از سال ها خشونت، رفنت به مکتب تنها حق برای 

او  از  هم  را  آن  کاکایش  که  بود  ساله   1۷ »سهیال«ی 

گرفته است.

گفت:  بود،  زده  حلقه  سهیال  چشامن  در  اشک  وقتی 

»دیگه منی تانستم ادامه بتم، کاکایم بی دلیل همیشه 

مره لت می کرد.«

به هم  را  وقتی سهیال حرف می زد، مدام دست هایش 

می فرشد؛ اسرتس درونش پیدا بود. او که خانواده اش 

در والیت غزنی در فاصله 1۵۰ کیلومرتی شامل غرب 

کابل زندگی می کند، گفت: »پدرم مرا خوش نداشت، 

مه  آورد.  کابل  به  مرا  پدربزرگم  و  نبودم  پرس  مه  چون 

مدت  یک  و  بروم  پولیس  به پیش  تا  گرفتم  تصمیم 

طوالنی را در آن جا سپری کنم.«

سهیال نزدیک یک سال می شود �ه در خانه امن-حمایت 
از زنان بی سر�رست-زندگی می �پند، تنها مکانی �ه 
می تواند در آن جا خود را مصون حس �پند و درس 
بخواند.
زمانی حمایت های جهانی برای زنان افغانستان به دلیل 
همه گیری �ووید -1۹ �اهش یافت، در سه ماه قرنطین 
زنان زیادی به خشونت مواجه شدند.
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کابل کې درېیو چاودنو 
پینځه کسان ووژل

 
په کابل ښار کې د شنبې په ورځ درې جال چاودنې وشوې. امنیتي مسوولین 

وایي د مقناطیيس ماینونو په دې چاودنو کې پینځو کسانو ژوند له السه 

ورکړ او دوه نورټپیان شول.

ورځپاڼې  کابل  صبح  فرامرز  فردوس  ویاند  قوماندانۍ  امنیې  د  کابل  د   

ته وویل چې لومړی چاودنه سهار په اتو بجو د شپږمې ناحیې اړوند په 

داراالمان واټ  کې په یو کروال موټر وشوه.  د هغه په وینا په دې چاودنه 

کې دوه کسان ټپیان شول. 

په ۰۸:۱۵ دقیقو د څلورمې  فرامرز وایي دوهمه چاودنه د سهار  ښاغلی 

ناحیې اړوند په کارته پروان سیمه کې وشوه . هغه وایي دا چاودنه په یو 

کروال موټر شوې چې له امله یې د یوې ښځې په ګډون درېیو کسانو ژوند 

له السه ورکړی دی. 

د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند دغه راز وایي درېیمه چاودنه له غرمې 

مخکې په ۱۰:۲۰ دقیقو د درېیمې ناحیې اړوند د پل وحدت په سیمه کې 

وشوه. د هغه په وینا  چاودنه په رنجر وشوه چې له امله یې دوو کسانو 

ژوند له السه ورکړی دی. تراوسه د دې چاودنو مسوولیت هېڅ ډلې پرغاړه 

نه دی اخیستی.

له تېرو څو میاشتو را په دېخوا له کله چې د دولت او طالبانو ترمنځ  د 

لوړه شوې  تاوتریخوايل کچه هم  د  په هېواد کې  پيل شوې  سولې خربې 

ده. د مخامخ جګړو او بریدونو ترڅنګ چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو 

ترمنځ دوام لري په کابل او نورو والیتونو کې د مقناطیيس ماینونو چاودنې 

هم ډېرې شوې دي.

هلمند کې د مالدارۍ نیږدې ۷۷۰ 
فارمونه فعالیت کوي

پـه هلمنـد کـې د مالدارۍ نیژدې اته سـوه فارمونه فعالیـت کوي. د هلمند 

د کرنـې، اوبولګولـو او مالـدارۍ ریاسـت وایـي، چـې د نـورو سـکتورنو تـر 

څنـګ د مالـدارۍ  سـکتور هـم پـه دغـه والیت کـې وده کړې ده.

هلمنـد د افغانسـتان پـه هغـو والیتونـو کې راځـي چې د کرنـې، بڼوالۍ او 

مالـدارۍ لـه پـاره پراخې سـیمې، کرنیـزې ځمکې او د اوبـو مهمې رسچینې 

لـري چـې هـر کال یـې د کرنیـزو محصوالتـو او مالـدارۍ لـه الرې کروندګر 

او مالـداران ښـه عایـد السـته راوړي او لـه دې الرې د ژونـد لګښـتونه پوره 

کوي. 

د هلمنـد د کرنـې او مالـدارۍ ریاسـت د مالوماتـو لـه مخـې دا فارمونـه د 

کبانـو، چرګانـو، شـاتو مچیـو، وزو، لړمانـو او نـورو دي چـې ګڼو کسـانو ته 

یـې د کارزمینـه برابره کـړې ده.

د هلمنـد د کرنـې او مالـدارۍ ریاسـت د مالوماتـو له مخې پـه دغه والیت 

کـې د غواګانـو ۶۶، د چرګانـو۱۱۹، د کبانـو ۴۲۴، د شـاتود مچیـو ۱۵۵ او  د 

وزو او لړمانـو دوه دوه فارمونـه فعالیـت کوي.

د هلمنـد د کرنـې او مالـدارۍ رییـس زملـی الکـو وایي لـه دوی رسه د ثبت 

شـویو شـمېرو لـه مخـې په دغه والیت کـې د چرګانو  ۱۱۹ لـوی او کوچني 

فارمونـه شـته  چـې د  نېـږدې ۵۶۱ زره او ۳۲۰ پـه شـاوخوا کـې غوښـین 

چرګـوړي او چـرګان پکـې سـاتل کېږي او لـه دې فارمونو څخـه په هرو ۴۵ 

ورځـو کـې  ۱۱۲۲ ټنه غوښـه ترالسـه کیږي.

 همدارنګـه د کرنـې ریاسـت په چوکاټ کې یوسـمبال هیچـري هم فعالیت 

کـوي چـې له  ۱۲۵زره هګیـو څخه د چرګوړود ایسـتلو ظرفیت لري.

 د دې ترڅنـګ د خصـويص سـکټور لـه الرې د وزو دوه فارمونه هم جوړې 

شـوي دي، چـې نـږدې ۳۰۰  وزې د نسـلونو او شـېدو د تولیـد پـه موخـه 

پکـې سـاتل کیږي.

الکـو وایـي تراوسـه د غواګانـو ۶۶ فارمونـه هم جـوړ شـوي ۱۹۸۰ غواګانې 

په کـې سـاتل کیږي.

لـه دې فارمونـو او نـورو مالدارانـو څخـه هـره ورځ شـاوخوا ۲۳۴۸۰ لیـره 

شـیدي تولیـد او بـازار تـه وړانـدې کیـږي.

د هلمنـد د کرنـې رییـس وایـي د شـاتو مچیـو صنعت هم ښـه وده کړې او 

تراوسـه ۱۵۵ فارمونـه جوړ شـوي چې هـرکال تر ۱۷ ټنو شـات تولیدوي. په 

ورتـه وخـت کې د کبانـو ۴۲۴ فارمونه هـم فعالیت کوي.

د دغـه ریاسـت د مالوماتـو لـه مخـې پـردې ټولـو رسبېـره پـه هلمنـد کـې 

د لړمانـو روزلـو دوه سـر فارمونـه هـم فعالیـت کـوي، چـې پـه دواړو کـې 

نېـږدې ۷۰۶۰۰  لړمـان د زهـرو د تولیـد پـه موخـه تـر روزنـې النـدې نیول 

شـوي دي.

د هلمنـد د کرنـې ریاسـت پـه وینـا د مالـدارۍ سـکټور د ال پیـاوړي کېـدو 

او پراختیـا پـه پـار د کرنـې وزارت د پراختیایي بودجې لـه الرې د مصنوعي 

القـاح یـو مرکز جوړ شـوی دی. 

 محـي مسـوولین دغـه راز وایي پـه دې والیت کې د مالـدارۍ د مصنوعي 

القـاح ۱۴ مرکزونـه هـم شـته  چـې هـرکال نېـږدې ۴۶۰۰ حیوانـات القـاح 

کېږي.

محمدارشف غنی، رییس جمهور افغانستان، گفته؛ تا 

افغانستان  زنده است، حکومت موقت در  زمانی که 

ایجاد نخواهد شد.

از  شامری  با  حوت(،   2( شنبه  روز  که  غنی  آقای 

و  امنیتی  نیروهای  قربانیان  خانواده ی  اعضای 

می کرد،  اول جنگ صحبت  و رسبازان خط  دفاعی 

روی  )طالبان(  این ها  استم،  زنده  من  »تا  گفت: 

حکومت موقت را نخواهند دید. من از آن بیدهایی 

نیستم که به بادها خم شوم، وقتی که اراده ی ملت 

را مثل شام افرسان پولیس متعهد داشته باشیم.«

سوی  از  موقت  حکومت  درخواست  که  افزود  او 

عامه  اذهان  مغشوش سازی  خاطر  به  تنها  طالبان، 

است.

خاطر  به  حرف ها،  »این  گفت:  غنی  آقای 

روز  ما  دفاعی  قوای  است.  اذهان  مغشوش کردن 

از  جهان  که  نیست  روزی  می شود؛  قوی تر  روز  به 

پایمردی تان ستایش نکند.«

در  طالبان  هیئت  پیش،  چندی  که  است  گفتنی 

ایجاد حکومت  باره ی  در  مسکو،  و  تهران  به  سفری 

جدید اسالمی سخن گفت.

گفت وگوکننده ی  هیئت  معاون  ستانکزی،  عباس 

به  هیئتی  راس  در  پیش  روز  چند  که  طالبان 

به رهربی  فعلی  بود، گفت که حکومت  رفته  روسیه 

محمدارشف غنی، مانع اصلی برای برقرای صلح در 

رییس جمهور  اگر  او،  گفته ی  به  است.  افغانستان 

برقرار  افغانستان  برود، صلح در  از قدرت کنار  غنی 

خواهد شد.

سـید عبدالوحیـد قتالـی، والـی هـرات، در واکنـش بـه 

مسـجد  خطیـب  انصـاری،  مجیب الرحـامن  سـخنان 

کـه  گذشـته  آن  فصـل  کـه  می گویـد  هـرات،  گـذرگاه 

کسـی در شـهر هـرات بیایـد و اندیشـه های افراطـی را 

تولیـد کنـد.

آقـای قتالـی کـه روز شـنبه )2 حـوت( در یـک نشسـت 

خـربی صحبـت می کرد، گفت کـه والیت هـرات، جایی 

بـرای تولیـد داعش نیسـت.

او افـزود: »مـا اسـالم را در این شـهر تولید کردیـم، از نو 

کسـی مـا را مسـلامن کـرده منی توانـد، مـا دعوت گـران 

اسـالم بودیـم و کسـی مـا را بـه اسـالم دعوت و یـا جهاد 

را کسـی بـرای مـا معنـا منی تواند. مـا مگر مرده باشـیم 

کـه در ایـن شـهر دوباره وحشـت بیایـد، بیرق هـای پلید 

خـود را پاییـن کننـد؛ منی گذاریـم داعـش بیایـد، ایـن 

خـوش خدمتی هـا را نکـن.«

او در ادامـه، حرف هـای انصـاری را موج سـواری خوانـد 

و گفـت: »پایـه ی بـرق را توسـط خواهـرزاده ات انفجـار 

دادی بـه تـو چیـزی نگفتنـد، اسـالم همیـن اسـت کـه 

یـک عـروس را لت وکـوب بکنیـد؟ ماجراجویـی و تفنـگ 

کار تـو نیسـت، کار آنانـی اسـت کـه دو میلیـون شـهید 

دادنـد.« از سـویی هـم، حمداللـه محب، مشـاور امنیت 

ملـی افغانسـتان، روز شـنبه )2 حوت(، در یک نشسـت 

مـورد  را  امنیتـی  نیروهـای  کـه  کسـی  گفـت،  خـربی 

اهانـت قـرار دهـد، باغی اسـت.

آقـای محـب، همچنـان گفت که بـه امنیت ملـی وظیفه 

سـپرده شـده تـا اظهارات مولـوی انصاری را بـه احتامل 

ایـن کـه دسـت اسـتخبارات بیرونـی پشـت آن باشـد، 

کند. بررسـی 

مجیب الرحـامن انصـاری، امـام مسـجد گـذرگاه شـهر 

هـرات، در سـخنان روز جمعـه ی خود، گفـت خدمت به 

نظـام کنونـی گناه بـزرگ اسـت. او به نیروهـای امنیتی 

گفـت کـه اگـر از گرسـنگی مبیریـد بهـرت اسـت تـا در 

خدمـت نظام باشـید.

فدراسـیون اتاق هـای افغانسـتان، اعـالم کرده اسـت 

کـه اعضـای اتحادیـه ی ترانسـپورت زمینـی، پـس از 

تفاهـم بـا مسـئوالن دولتـی، به اعـرتاض شـان پایان 

داده اند.

بـه  هفتـه  سـه  از  باربـری،  موترهـای  راننـدگان 

از  برخـی  اخاذی هـا،  بـه  اعـرتاض  در  طـرف  ایـن 

ایـن  بودنـد.  کـرده  مسـدود  را  اصلـی  شـاه راه های 

باربـری  موترهـای  تراکـم  و  توقـف  سـبب  موضـوع، 

در بنـادر و افزایـش رسسـام آور نـرخ مـواد اولیـه در 

بـود. شـده  افغانسـتان  بازارهـای 

بـا ایـن حـال، فدراسـیون اتاق هـای افغانسـتان، روز 

شـنبه )2 حـوت(، بـا نرش اعالمیـه ای گفته اسـت که 

در حـال حـارض، ایـن موضـوع حـل شـده و موترهای 

فدراسـیون  کرده انـد.  آغـاز  کار  بـه  دوبـاره  باربـری 

اتاق هـای افغانسـتان، ابـراز امیـدواری کـرده اسـت 

کـه بـا حـل ایـن موضـوع، بهـای مـواد اولیـه نیـز در 

بازارهـای افغانسـتان کاهـش یابـد.

روز  چنـد  کـه  نیـز  داخلـه  وزیـر  اندرابـی،  مسـعود 

پیـش اعـالم کـرده بـود پـس از ایـن خـودش شـخصا 

شـاه راه ها  در  را  اخـاذی  بـه  مربـوط  شـکایت های 

پی گیـری می کنـد، روز شـنبه )2 حـوت(، در برگـه ی 

تویـرتش نوشـت که بـه دنبال ایـن شـکایت ها، 13۵ 

نفـر از موظفیـن در شـاه راه ها و ۵1 نفـر از موظفیـن 

برکنـار شـده اند. دروازه هـای کابـل، 

وزارت  امنیتـی  ارشـد  معیـن  کـه  اسـت  افـزوده  او 

داخلـه، بـا تیم هـای موظـف بـرای اصالحـات در این 

می کنـد. کار  بخـش 

احمد فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، 

یک  از  پس  اسالم قلعه  گمرک  فعالیت  که  می گوید 

هفته از رس گرفته شده است.

برگه ی  در  حوت(،   2( شنبه  روز  احمدی،  آقای 

اسالم قلعه ی  گمرک  »فعالیت  نوشت:  فیسبوکش 

هرات، جهت انتقال محموله های صادراتی و وارداتی 

شده  گرفته  رس  از  ایران  و  افغانستان  میان  مرز  در 

است.« به گفته ی او، پس از آتش سوزی در پارکینگ 

از  باربری  موترهای  رفت وآمد  اسالم قلعه،  گمرک 

روز  چند  برای  آن،  برعکس  و  ایران  به  افغانستان 

محدود متوقف شده بود.

آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه، روز شنبه )2۵ دلو( 

رخ داد و پس از 24 ساعت مهار شد.

مسئوالن محلی در والیت هرات، گفته اند که در این 

تیل،  تانکر  و  باربری  موتر   3۰۰ حدود  آتش سوزی، 

به ارزش ده ها میلیون دالر آتش گرفته و از بین رفته 

است.

یافته های هیئتی که اخیرا به والیت هرات سفر کرد، 

نورم  اداره ی  گمرک،  در  فساد  که  می دهد  نشان 

از دالیل اصلی  استندرد و نبود زیرساخت هایی الزم، 

آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه بوده است.

گمرک اسالم قلعه در والیت هرات، بزرگ ترین گمرک 

ترانزیتی افغانستان است که روزانه صدها موتر حامل 

ایران  و  افغانستان  میان  راه  این  از  تجارتی  کاالهای 

اسالم قلعه، سبب  بندر  در  آتش سوزی  دارد.  رفت وآمد 

شد تا قیمت مواد نفتی و غذایی نیز در افغانستان به 

گونه ی رسسام آوری افزایش یابد.

صندوق حامیت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، 

از ترس و آوارگی میلیون ها کودک به دلیل خشونت ها و 

درگیری ها در کشور کنگو هشدار داده است.

به نقل از رادیو فردا، در بیانیه ای که روز جمعه )1 حوت/ 

19 فربروی( از سوی یونیسف به نرش رسیده، آمده است 

که به دلیل تسلط گروه های مسلح در بخش هایی از کشور 

کنگو، میلیون ها کودک در معرض خشونت قرار دارند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: »جان و آینده ی بیش 

در  کنگو  دموکراتیک  جمهوری  در  کودک  میلیون   3 از 

معرض خشونت قرار دارد؛ اما جامعه ی جهانی به آن توجه 

منی کند.«

شامر  بیشرتین  سوریه،  از  پس  کنگو  بیانیه،  اساس  بر 

آوارگان را در سطح جهان دارد که در اثر جنگ و درگیری 

امکانات  که  زندگی می کنند  در جاهایی  و  آواره شده اند 

اولیه در آن موجود نیست.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ۵٫2 میلیون نفر کنگو 

از  کنگو  جمعیت  نفر  میلیون    8 از  بیش  و  شده اند  آواره 

کمبود مواد غذایی رنج می برند.

کودکان آواره و بی خامنان، مورد سوءاستفاده ی جنسی و 

رسباز گیری قرار می گیرند.

خواسته  جهانی  جامعه ی  از  خود  بیانیه ی  در  یونیسف، 

است که برای پیشگیری از شیوع بیامری و سوءتغذیه ی 

بیانیه ی  در  کند.  مالی  کمک  کشور،  این  در  کودکان 

یونیسف، آمده است که در سال 2۰21 به 38۵ میلیون 

تا هنوز  اما  نیاز است؛  آوارگان کنگو  به  برای کمک  دالر 

بیش از 1۰ میلیون دالر در دسرتس این نهاد قرار گرفته 

است.

بیامری  مورد  چهار  گذشته،  هفته ی  در  دیگر،  سویی  از 

ابوال در کنگو گزارش شد و به دنبال آن، سازمان جهانی 

صحت، طرح واکسین ابوال را در رشق این کشور آغاز کرد.

است،  آفریقایی  کشورهای  بزرگ ترین  از  یکی  که  کنگو 

میان  مسلحانه  درگیری  آن  در  که  است  دهه  چند 

جنگ جویان محلی جریان دارد.

جنگ جویانی مسلح که باقی مانده ی جنگ جویان جنگ 

داخلی در دهه ی نود میالدی در این کشور است، چهار 

میان  درگیری  از  پس  و  دارند  اختیار  در  را  رشقی  ایالت 

تا   ،2۰19 سال  در  مسلح  نیروهای  این  و  کنگو  ارتش 

اکنون هزاران غیرنظامی از سوی گروه های مسلح کشته 

شده اند.

کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، به تازگی 

هزار  دو  از  بیش  گذشته،  سال  دو  در  که  است  گفته 

غیرنظامی در کنگو کشته شده اند.

حمداللـه محـب، مشـاور امنیـت ملـی، می گویـد که 

اگـر گـروه طالبـان صلـح می خواهـد، بایـد جنـگ را 

متوقـف کـرده و بـه میـز گفت وگوهای صلـح برگردد.

آقای محب که روز شـنبه )2 حوت(، در یک نشسـت 

خربی مشـرتک بـا مسـئوالن دفاعی-امنیتی سـخن 

مـی زد، گفـت: »دولـت افغانسـتان بـه صلـح متعهـد 

اسـت. طالبـان بایـد اول حمله های تروریستی شـان 

را متوقـف کننـد. طالبـان از خانه هـای غیرنظامیـان 

روز  هـر  و  می کننـد  اسـتفاده  سـپر  عنـوان  بـه 

غیرنظامیـان را هـدف قـرار می دهنـد.«

بـه گفتـه ی او، زمانـی کـه راه  حـل سیاسـی وجـود 

داشـته باشـد، نیـازی بـه جنگ نیسـت. او افـزود که 

در حـال حـارض، جنـگ طالبـان نامـرشوع اسـت.

عمومـی  رییـس  رساج،  احمدضیـا  هـم،  سـویی  از 

امنیـت ملـی، در ایـن نشسـت گفت که اگـر طالبان 

صلـح را نپذیرنـد، رسکـوب خواهنـد شـد.

او افزود که در حال حارض، شامر زیادی از گروه های 

فعالیت  طالبان  کنرتل  زیر  ساحه ی  در  تروریستی 

او  می دهند.  نظامی  آموزش  طالبان  به  و  می کنند 

را  افغانستان  جنگ  خارجی،  »کشورهای  گفت: 

بسیار پیچیده کرده اند. ما به کشورهای منطقه هم 

گفتیم که جنگ در افغانستان باقی منی ماند، دامن 

کشورهای دیگر را هم می گیرد.«

امنیتی  ارشد  معین  قانع،  عبدالصبور  هم چنان، 

وزارت داخله، در این نشست گفت که حالت دفاع 

دولتی  نیروهای  که  نیست  این  معنای  به  فعال، 

»به  افزود:  او  نکنند.  طالبان  برابر  در  اقدامی  هیچ 

که  جاهایی  در  که  شده  داده  هدایت  ما  نیروهای 

طالبان تحرک دارند، به خاطر رسکوب شان آمادگی 

بگیرند.«
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این  مقابل  هیچ وقتی  دولت  اما  می کند؛  اذیت  و  آزار  را 

نه واکنشی نشان  و  بلند کرده  خودکامگی ها نه صدایی 

داده است. این بی پروایی دولت، از سویی اعتامد مردم 

را از نظام و بازیگران آن طی سلب کرده و از سویی هم 

بازی  وارد  را  مجیب الرحامن  مانند  بیشرتی  آدم های 

ارزش های  و  به نظام  را نسبت  بیشرتی  افراد  می کند که 

دادن  سپس  و  بی اعتامدی  ایجاد  کنند.  بی اعتامد  آن 

است،  داده  دست  از  را  اعتامدش  کسی  به  راه  نقشه ی 

طی  بنیادگرایی  ترویج  برای  روش های  موفق ترین  از 

توسط  بیشرت  است  بوده  افغانستان  در  اخیر  سال های 

امامان مساجد و مدارس، به کار گرفته شده است.

دانشگاه ها  در  تروریست پروری  و  سلفیت سازی  موضوع 

استادان  از  عده ای  توسط  کابل  دانشگاه  به خصوص 

وزارت  که هم  بود  روشن  روز  مثل  دانشکده ی رشعیات، 

تحصیالت عالی و هم رهربی دولت از آن آگاهی داشت؛ 

اما هیچ اقدامی صورت نگرفت تا این که یک سال پیش، 

این  برخی  همکاری  از  مستند  گونه ی  به  ملی  امنیت 

را  آنان  نفر  چند  و  داد  گزارش  داعش  گروه  با  استادان 

وزارت تحصیالت عالی  دست گیر کرد. خاموشی رهربی 

در مقابل این افراد تا این که گویای مدارا باشد، احتامل 

هم دست بودن این نهاد با چنین افرادی را بیشرت کرده 

دست های  نکند  که  می آورد  وجود  به  را  شبهه  این  و 

نهادهای  پرده ی  پشت  بنیادگرایی  ترویج  برای  پنهانی 

تغییر  باشد.  داشته  قرار  افغانستان  تحصیلی  و  آموزشی 

در نصاب های تحصیلی و اجباری کردن ثقافت اسالمی 

در  تحصیلی  رشته های  متام  برای  سمسرت  هشت  در 

افغانستان، این احتامل را قوت می بخشد؛ احتاملی که 

صنف های  در  بینادگراها  بیشرت  فعالیت  برای  را  زمینه 

درسی فراهم می کند.

و  هدفمند  گونه ی  به  تحریر،  حزب  که  می شود  سال ها 

و  می کند  فعالیت  افغانستان  دانشگاه های  در  گسرتده 

صدها جوان را دورهم جمع کرده تا در فرصتی مناسب، 

هیچ  هنوز  تا  اما  کند؛  بسیج شان  نظام  براندازی  برای 

نگرفته  صورت  گروه  این  علیه  دولت  سوی  از  اقدامی 

است. هفته ی گذشته، هزاران نفر از طرفداران این حزب، 

در  اسالمی،  خالفت  سقوط  سال  صدمین  بهانه ی  به 

تحلیل

و  نظام  حفظ  برای  رسباز  ده ها  روز  هر  که  حالی  در 

ارزش های آن در میدان نربد جان می دهند و ده ها نفر، 

به گونه های  به جرم زندگی در سایه ی نظام،  در شهرها 

مختلف به قتل می رسند، سکوت دولت در مقابل افراد و 

جریان هایی که بر طبل عدم مرشوعیت نظام می کوبند، 

آخرین میخی خواهد بود که بر تابوت نظام و ارزش های 

آن کوبیده خواهد شد. با توجه به وضع موجود که ناامنی 

در حال گسرتش است و در میز مذاکره نیز، منایندگان 

هستند،  اسالمی  امارت  به  رسیدن  دنبال  به  طالبان 

سکوت دولت در مقابل کسانی که زیر سایه ی نظام، آن 

را نامرشوع می خوانند، می تواند افکار عامه علیه نظام را 

بسیج ساخته و تالش ها برای حفظ نظام و ارزش های آن 

را به ناکامی بینجامد.

از آغاز شکل گیری نظام جدید در افغانستان و ارزش هایی 

که به تبع آن به ارمغان آمد، آن چه که باید در تطبیق آن 

در نظر گرفته می شد، از سوی دولت مردان در افغانستان 

از قلم انداخته شد. مردم افغانستان، به لحاظ تجربه ی 

نرسیده  شهروندی  آگاهی  از  حدی  به  تاریخی،  زیستی 

جدید  ارزش های  به  تن  اکراه،  و  جرب  بدون  که  بودند 

و  مدرن  ارزش های  اساس  بر  که  هم  دولت  و  بدهند 

تالشی  می کرد،  عمل  باید  حکومت داری  مدرن  شیوه ی 

نداد.  خرج  به  فشار  راه  از  ارزش ها  این  تطبیق  برای 

اختیاری  به صورت  مردم  شد  باعث  مردم،  بر  فشار  نبود 

برخی  و  بدهند  تن  جدید  ارزش های  از  برخی  قبول  به 

مثالً؛  کنند.  رد  محیطی،  و  سنتی  مختلف  دالیل  به  را 

مهیا  و  افغانستان  در  جدید  نظام  شکل گیری  آغاز  در 

شدن زمینه ی آموزش برای پرسان و دخرتان، دولت اگر 

تالش می کرد رفنت دخرتان و پرسان به مکتب را اجباری 

کند، می توانست این فرصت را مساعد کند که مردم، از 

حساسیت های سنتی دست بکشند و آهسته آهسته، وارد 

جو جدیدی از مناسبات خانوادگی و اجتامعی شوند که 

زمینه را برای تطبیق ارزش های مدرن فراهم کند.

کنار  در  جدید،  ارزش های  قبول  بودن  اختیاری  این 

طبل  بر  عمالً  که  کسانی  مقابل  در  دولت  بی تفاوتی 

تا  کرد  فراهم  را  فرصتی  کوبیدند،  نظام  مرشوعیت  عدم 

گروه های تندروی که آواره شده بودند، دوباره برگردند و 

با تبلیغ علیه دولت و نظام، برای براندازی آن رسبازگیری 

به  انصاری،  مجیب  مولوی  که  می شود  سال ها  کنند. 

گونه ی علنی نظام و ارزش های آن را زیر سؤال می برد، 

دست به فعالیت های خودرسانه ی اجرایی می زند و مردم 

شبکه های اجتامعی شعار برگشت به خالفت 

حزب  که  است  درست  دادند.  رس  اسالمی 

تحریر تا هنوز حرکت نظامی نیست و فقط به 

حرکت،  همین  اما  است؛  کرده  بسنده  حرف 

مسیری شده برای تغییر افکار جوانان و تزریق 

از طالب،  بنیادگرایی که شکل مسلح آن رس 

داعش و دیگر گروه های تروریستی درمی آورد.

افغانستان  در  پیش آمده  رشایط  به  توجه  با 

هم  و  شده  بیشرت  دامنه اش  جنگ  هم  که 

اگر  دارند،  پافشاری  مذاکره  میز  در  طالبان 

رسکوب  را  بنیادگرایی  جدی  به صورت  دولت 

از  که  صلح  و  جنگ  راه  از  نه  طالبان  نکند، 

عده ای  توسط  عمومی  افکار  بسیج  طریق 

رسید.  خواهند  پیروزی  به  دین،  عامل  نام  به 

را  دولت  انصاری  مجیب الرحامن  که  زمانی 

می داند،  فاسد  را  آن  مدافعان  و  نامرشوع 

رس  تکبیر  نعره ی  مقتدیانش  از  نفر  صدها 

نفری  صدها  می گویند؛  الله اکرب  و  می دهند 

که به انواع مختلف از مزایای نظام بهره مندند 

برای  شهرها،  و  نربد  میدان  در  رسبازان  و 

دولت  می جنگند.  آنان  مال  و  جان  حفظ 

باید به مجیب الرحامن و آنان نشان بدهد که 

می کنند  بلند  صدا  نظام  همین  سایه ی  زیر 

در  سکوت  بگذارند.  ارزش  آن  به  باید  و 

مجیب الرحامن  ده ها  مجیب الرحامن،  مورد 

نقاط  از  که  می دهد  زبان  را  دیگر  بینادگرای 

مختلف افغانستان علیه نظام صدا بلند کنند 

بسیج  افغانستان  شکننده ی  وضعیت  علیه  را  مردم  و 

گرفته اند؛  قرار  تنگنا  در  مردم  کنونی،  رشایط  در  کنند. 

این تنگنا اگر پشتوانه ی دولت را نداشته باشد، مردم را 

می کند.  کمک  خطرناکی  تصمیم های  گرفنت  به  وادار 

حدی  در  شده،  داده  جلو  بس  از  مسجد،  مالی  یک 

برای  ریاست جمهوری  سخن گوی  حاال  که  است  رسیده 

رد سخنان او اظهارنظر کند و او نیز خودش را مقابل با 

سطح رهربی دولت بداند. این بر دولت است که اتوریته 

و جایگاهش را در افکار عامه حفظ کرده و جواب افراد را 

با توجه به سطحی که قرار دارند بدهد. پاسخ سخن گوی 

ریاست جمهوری به مجیب الرحامن انصاری در حالی که 

اداره ی سیاسی و نظامی محلی دولت در هرات هست، 

بها دادن به انصاری و افرادی مانند آن است. اگر دولت 

می خواهد مولوی انصاری را رسکوب کند و یا حرف های را 

رد، باید این کار از سوی اداره ی محلی هرات انجام شود؛ 

نه ارگ ریاست جمهوری. دخالت ارگ ریاست جمهوری، 

در  را  آن  و  بیشرتی می دهد  انصاری جسارت  مولوی  به 

افکار عامه، بزرگ تر و مورد قبول تر می سازد.
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والیت هرات- ولسوالی سنگین

یک سالشش ماهاشتراک �پنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی

زاهد مصطفا
این بی �روایی دولت، از 
سویی اعتماد مردم را از 
نظام و بازیگران آن طی 
سلب �رده و از سویی هم 
آدم های بیشتری مانند 
مجیب الرحمان را وارد 
بازی می �پند �ه افراد 
بیشتری را نسبت به نظام 
و ارزش های آن بی اعتماد 
�پنند. ایجاد بی اعتمادی و 
سپس دادن نقشه ی راه به 
�سی اعتمادش را از دست 
داده است، از موفق ترین 
روش های برای ترویج 
بنیادگرایی طی سال های 
اخیر در افغانستان بوده 
است بیشتر توسط امامان 
مساجد و مدارس، به �ار 
گرفته شده است.

ست ا م  نظا ط  سقو ز  زمینه سا  ، ی ر نصا ا ی  لو مو بر  برا ر  د ت  سکو


