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آگاهی از کجا میآید؟
برای اینکه در مسیر آگاهی
بیافتیم مهم است تا
�پیشفرضی را قبول �کنیم؛
اینکه در خوابیم و...

فریاد در زندانهای
مخفی طالبان
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زندان طالبان ،زیرزمینی یک خانهی
مسکونی ،مغاره کوه یا مسجد یک دهکده
است .جایی که از آن...
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زمينگير شدن
طالبان و فرصت
تازهی افغانستان

لزوم تحلیل اقتصاد
سیاسى افغانستان
در حالی که تا هنوز بنبست گفتوگوهای صلح افغانستان شکسته نشده و از مدتها به اینسو دو
هیئت گفتوگو �کننده -دولت و طالبان -هیچ نشست رسمیای باهم...
این کتاب از سوی برجستهترین
پژوهشگران انستیتوت مطالعات
بیناملللی کشور شاهی ناروی در
ده فصل تنظیم و در سال 2017م
منترش شده است« .اقتصاد
سیاسی» یکی از مفاهیم پیچیده
و مناقشهبرانگیز در علوم اجتامعی
است .اگر موضوع علم اقتصاد را
ثروت و موضوع علم سیاست را
قدرت بدانیم ،در یک تعریف بسیار
کلی و بسیط میتوان اقتصاد
سیاسی را «علم مطالعه رابطهی
ثروت و قدرت» دانست .برخی از
نویسندگان این حوزه ،مصداق
ثروت را «بازار» و مصداق قدرت را
«دولت» دانستهاند.
در پی حملهی نظامی ایاالتمتحده
به کشور در سال 2001م ،حجم
انبوهی از کمکهای پولی و
مالی کشورهای قدرمتند جهانی
بهخصوص امریکا ،به افغانستان
رسازیر شد .از سال  2002م،
تولید ناخالص داخلی کشور رشد
چشمگیری کرد .این رشد تنها در
سال  2002م 28.6 ،درصد در
تولید ناخالص داخلی کشور رشد
را نشان میدهد .روشن است
که این رشد با توجه به ضعف و
نابودی زیربناهای اقتصادی در
کشور ،خشکسالی دورهی طالبان
و جنگهای داخلی ،عاملی جز
کمکهای بیناملللی نداشت...
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یدوگانهیامریکا
باز 
وضعف دولت؛
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طالبان آنگونه که ادعا می�کنند قوی نیستند
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شاهمحمود میاخیل:
گفتوگوهای صلح به
گروه طالبان هویت داد

مـرگ در پيراهن نو؛

غنی و خلیلزاد در بارهی
گامهای بعدی روند
صلح گفتوگو کردند

شاهمحمود میاخیل ،معاون
وزارت دفاع ،میگوید که گروه
طالبان در...

روایت قربانیان حمله بر دانشگاه کابل
لباسهایی را که یک روز �پیش با خواهرش خریدهاند ،باهم
میپوشند و راهی دانشگاه کابل میشوند .مرضیه ،آن روز
نمیداند که �پیراهن جدیدش ،آخرین �پیراهنی...

ر�ییسجمهور غنی و زلمی خلیلزاد،
نمایندهی ویژهی وزارت خارجهی امریکا
برای صلح افغانستان...،

جهـان

خبر

اتمر :د سولې په برخه کې ترکیه
کلیدي رول لوبوالی شي
د افغانستان د بهرنیو چارو
وزیرمحمدحنیف امتر په سیمه او
اسالمي نړۍ کې د ترکیې رول مهم
بللی او وایي دا هېواد کوالی يش د
افغانستان د سولې د خربو له پاره د
سیمه ییزې اجامع د پیاوړتیا په برخه
کې کلیدي رول ولوبوي .ښاغيل امتر
د دوشنبې په ورځ د کابل ـ انقرې د
دپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې د
منانځنې په مراسمو کې وویل چې د
افغانستان د سولې له خربو د ترکیې
مالتړد اهمیت وړدی.
هغه زیاته کړه «:په افغانستان کې سوله
نن په یوه ګډه موخه بدله شوې او په
همدې دلیل موږ له ترکیې غواړو چې
دایمي سولې ته د رسېدو له پاره له
افغانستان دولت رسه خپلې همکاریو

بازی نهایی باید انجام شود ،طالبان
به گونه بیپیشینهای بدون حامی
ماندهاند و این تعزیرات غیرمستقیم
از سوی قدرتهای بزرگ برای
طالبان نقطهضعف آنها را سخت
رضبه زده است؛ بهاندازهای که این
بار انس حقانی ترس خود را در
قالب هشدار بیان میکند.
از امضای توافقنامه آمریکاییها
با طالبان همه احتامالت و
دیدگاههای کشورهای منطقه را
شاهد بودیم که نامشان با بازیهای
استخباراتی گره خورده بود؛ اما حاال
داستان عوض شده است.
اداره جو بایدن نگاهش در مورد
طالبان حکایت از چیز دیگری
میکند :اعتامد به طالبان تاوان
سنگینی برای ناتو و آمریکا دارد.
انس حقانی عضو...

ته دوام ورکړي؛ هغه سوله چې د خلکو
اراده متثیل کړي او د سیمې او نړۍ
هېوادونه یې په اړه اجامع ولري».
ښاغيل امتر دغه راز وویل چې د
ترکیې ،افغانستان او پاکستان د درې
اړخیزو ناستو له رسه پیلېدل ،د سولې
خربو کوربه توب ته د ترکیې چمتووالی
او د سولې په بهیر کې همکارۍ ته د
ترکیې د دیانت بنسټ چمتووالی له
کابل رسه د انقرې مهمې همکارۍ
دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې
خربودوهم پړاو له یوې نیمې میاشتې
ډېره موده وړاندې په قطر کې پيل
شو ،خو له هغه وخته تراوسه د دولت
او طالبانو د مرکچي پالویو ترمنځ هېڅ
رسمي ناسته نه ده شوې.

دونالد ترامپ حزب جدیدی ایجاد نمیکند
دونالـد ترامـپ ،رییسجمهـور پیشـین
امریـکا ،اعلام کـرده اسـت کـه در حـزب
جمهوریخـواه میمانـد و تصمیـم نـدارد
حـزب جدیـدی ایجـاد کنـد.
ترامـپ کـه در آخرین روز نشسـت سیاسـی
محافظـهکاران امریـکا در شـهر اورالنـدوی
ایالـت فلوریـدا سـخرنانی میکـرد ،گفـت
که بـر بازگرداندن قـدرت جمهوریخواهان
در برابـر دموکراتهـا مترکـز خواهـد کـرد و
قصـد ایجـاد حـزب جدیـدی را نـدارد.
او افـزود« :ما حـزب جمهوریخـواه را داریم
کـه هیـچگاه بـه ایـن انـدازه متحـد و قـوی
نبـوده اسـت ،مـن تصمیـم ایجـاد حـزب
جدیـدی را نـدارم و ایـن خبر ،یـک خبر
دورغ بـود».
پیـش از ایـن ،دونالـد ترامـپ در نشسـتی
بـا شماری از متحـدان و همسـنگرانش،
گفتـه بـود کـه به دنبال تشـکیل یـک حزب
جدیـد ،به نـام حزب «میهنپرسـت» اسـت.

ترامـپ پـس از آن ایـن تصمیـم را اعلام
کـرد کـه شماری از جمهوریخواهـان او
را بـه تحریـک مهاجمان بـرای شـورش بـه
کنگـرهی امریـکا ،متهـم کردنـد.
او با اشاره به تقلب در انتخابات
ریاستجمهوری ماه نوامرب سال گذشته،
گفت که ما پیروز انتخاب بودیم .او همچنان
به گونهی غیرمستقیم به اشرتاکش در
انتخابات ریاستجمهوری سال 2024
اشاره کرد و گفت« :چه کسی میداند؟
شاید تصمیم گرفتم که دموکراتها را برای
سومین بار شکست بدهم».
دونالد ترامپ ،در ادامه از سیاستهای
جو بایدن ،رییسجمهور برحال امریکا
انتقاد کرد و گفت که ماه نخست
ریاستجمهوری او ،فاجعهبارترین ماه
نخست ریاستجمهوری در دروان
رییسجمهورهای عرص جدید است.
او افزود« :بایدن کشور را از اول امریکا،

به آخر امریکا تبدیل کرده است و با
بازگشایی مرزهای کشور به روی مهاجران،
به ارزشهای اساسی ما خیانت کرده
است ،از آموزش فرزندان مهاجران حامیت
میکند؛ اما آموزش فرزندان امریکا را نادیده
میگیرد».
ن روز ورودش به کاخ
جو بایدن در نخستی 
سفید ،شامری از فرمانهای دونالد ترامپ
را لغو کرد که از آن جمله ،فرمان ممنوعیت
سفر شهروندان چند کشور اسالمی و
بازگشت به پیامن تغییرات اقلیمی پاریس
بود.
این نخستین سخرنانی دونالد ترامپ پس
از پایان ریاستجمهوریاش است .او که
یک ماه پیش از دومین استیضاحش از
سوی مجلس سنای این کشور تربئه شد،
ن رییسجمهور در تاریخ امریکا
به نخستی 
تبدیل شد که دو بار از سوی سنا استیضاح
شده است.
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دولت چزیی جز بهچالش
کشیدن توافقنامه
دوحه را نمیخواهد
طرح بازنگری توافقنامه امریکا-طالبان ،یکی از مباحث داغ
امروز و همچنان از نکتههای تأثیرگذار بر اوضاع امنیتی و
سیاسی کشور است .پرداخنت به این موضوع از نیازهای
اساسی به شامر میرود زیرا منیتوانیم تغییر رویکرد
طالبان ،امریکا و حکومت افغانستان را فارغ از این بحث به
بررسی بگیریم.
تا زمانی که حکومت جدید امریکا ،در موردبازنگری
توافقنامه سخنی نزده بود ،تحرکات حکومت و طالبان
کامالً تند و غیرعادی بود .حتا بحث استفاده از گروههای
تحت حامیت ایران از سوی این کشور مطرح شد و با سکوتی
که مقامهای بلندرتبه کشور در برابر آن داشتند ،فهمیده
میشد که ممکن است متایل مثبتی به آن داشته باشند .با
مطرح شدن بازنگری متام این حرفها خوابید و روشن شد
که این موضوع و نزدیکی حکومت با ایران ،حربه فشاری
بیش نبوده است که متوجه امریکا میشد.
این شیوه را طالبان نیز اختیار کرد و اکنون رابطه نزدیکی با
ایران دارند .البته این گروه خیلی پیشتر رفت و حتا با روسیه
که متایل شدیدی به حامیت از طالبان دارد ،رابطه گرفت.
چیزی که حکومت افغانستان شاید به دلیل حساسیتی
که امریکا نسبت به روسیه دارد ،نخواست انجام بدهد و از
هامن نخست منتظر واکنش مثبتی از سوی امریکا بود و
منیخواست که کامالً بهطرف دیگری رفته و سیاستهایش
را چنان جهت بدهد که هویت ضد امریکایی به خود بگیرد.
با مطرحشدن بازنگری توافقنامه ،حکومت افغانستان
فرصت این را یافت که مخالفتش را با آن به نحوی ابراز کند
که در زمان ریاست جمهوری ترامپ ،منیتوانست .آن زمان،
حکومت هیچ واکنشی نسبت به توافقنامه نشان نداد جز
اینکه پسانتر ،آزادی طالبان زندانی را خطرناک خواند و
اما درنهایت به آن تن داد.
اکنون اما متام قوت حکومت برای منفیسازی توافقنامه
و ابراز مخالفت ،مرصف میشود .اعضای ارشد حکومت
میخواهند با بیان اینکه نتیجه توافق امریکا با طالبان،
این گروه را قوت سیاسی و نظامی داده است ،میخواهند
آن را یک چالش برای مبارزه با تروریزم نشان داده و حتا
سبب لغو آن شوند.
تالشهای امنیت ملی که همیشه از سوی اداره ترامپ
نادیده گرفته میشد ،در اداره بایدن ،کارگر افتاد و بحث
قطع رابطه طالبان را با القاعده دامن زد که هنوز از سوی
طالبان اجرا نشده است .با کشنت رسان القاعده در قلمرو
طالبان ،این بحث کامالً روشن بود و باید به آن توجه صورت
میگرفت .بحث اصلی با اینکه به موارد اینچنینی ،مرتبط
است اما در کل به نظر میرسد که حکومت افغانستان،
چیزی جز به چالش کشاندن توافقنامه منیخواهد و متام
برنامهریزی آن روی بررسی دوباره متمرکز شده است.
اکنون که مرحله نخست یعنی بررسی توافقنامه مطرح شده
و حتا به مرحله اجرایی رسیده است ،حکومت میخواهد آن
را طوری در اذهان عمومی جهت بدهد که همه طرفدار این
باشند که این توافق به رضر جهان و بخصوص افغانستان
است .البته چنین هم است و ما دیدیم که پس از توافق،
طالبان کامالً عوض شد و قدرت بیسابقهای را یافت.
مشکلی که وجود دارد ،نه بررسی دوباره است و نه تالشهای
حکومت برای اثبات اینکه توافق به رضر مبارزه جاری علیه
تروریزم است .مشکل این است که طالبان ،توانستهاند
روابط خوبی با ایران و روسیه برقرار کنند .این مورد میتواند
گفتوگوها را طوری جهت بدهد که زیان آن همیشه وجود
داشته باشد زیرا دیگر تصور اینکه طالبان از جایگاهی که
دارند فرو میافتند ،ممکن به نظر منیرسد.
برای همین است که این گروه یک قدم پیشتر از حکومت
افغانستان بوده و همیشه بحرانهایش را توانسته بهخوبی
اداره کند .طالبان با برخورد به یک بحران -بررسی توافقنامه
از سوی امریکا -فرصت دیگری را برای خود آفرید و آن رفنت
کنار روسیه بود .کشوری که هم میتواند از لحاظ سیاسی
حرفشان را بر رس کرسی بنشاند و هم توسط کشورهای
همکارش ،طالبان را حامیت نظامی کند.
این گروه به یک قوت سیاسی و نظامی بدل شده است
و دیگر آن را از دست منیدهد زیرا کشورهای منطقه
منفعتشان را که بیشرت بهخاطر مبارزه آنان علیه امریکا
است ،توسط گروه طالبان تأمین میکنند .حرف شمخانی
را نباید فراموش کرد که گفته بود ،در دیدار با طالبان آنان را
مصمم به مبارزه با امریکا یافتم.
بحث بررسی توافقنامه میتواند زمینههای بازی بسیاری را
مهیا کند که اگر حکومت افغانستان این توانایی و استعداد را
داشته باشد ،طالبان را در این فرصت به چالش میکشاند.
هرچند رفتار سیاسی غنی و اطرافیانش ،نشان میدهد که
هنوز چنین امیدی خیالپردازی به نظر میرسد.
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بازی دوگانهی امریکا و ضعف دولت؛

طالبان آنگونه که ادعا می�کنند قوی نیستند
عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

در حالی که تا هنوز بنبست گفتوگوهای صلح
افغانستان شکسته نشده و از مدتها به اینسو
دو هیئت گفتوگو کننده -دولت و طالبان -هیچ
نشست رسمیای باهم نداشتهاند ،زملی خلیلزاد،
فرستادهی ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای صلح
افغانستان سفرهای خود را به افغانستان و منطقه از
رس گرفته است.
آقای خلیلزاد ،صبح روز دوشنبه ( 11حوت) ،به
کابل آمد و با رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله،
س شورای عالی مصالحهی ملی دیدار و در مورد
ریی 
پیرشفتها در روند صلح بحث و تبادلنظر کرد.
ارگ ریاستجمهوری ،در خربنامهای گفته است
که خلیلزاد در دیدار با غنی ،از اجامع داخلی
و دیپلوماسی منطقهای و بیناملللی برای
گفتوگوهای صلح ،ابراز خرسندی کرده و بار دیگر
از نقش مؤثر امریکا در راستای برقراری صلح در
افغانستان ،اطمینان داده است.
از سویی هم دفرت مطبوعاتی شورای عالی مصالحه،
گفته است که عبدالله در دیدار با خلیلزاد در
مورد بازنگری توافقنامهی قطر ،ادامهی روند
گفتوگوهای صلح از سوی حکومت تازهی امریکا
به رهربی جو بایدن ،ترسیع دور دوم گفتوگوها،
کاهش خشونتها ،راههای پیرشفت در گفتوگوها و
دست یافنت به صلح دایمی ،بحث کرده است.
این نخستین سفر زملی خلیلزاد به افغانستان است
که پس از به قدرت رسیدن جو بایدن ،رییسجمهوری
ایاالت متحدهی امریکا صورت میگیرد .آقای
خلیلزاد دقیقاً یک سال و یک روز پس از امضای
توافقنامه با طالبان به کابل برگشته است .حاصل
این توافقنامه ،آغاز گفتوگوهای صلح افغانستان
بود که اکنون در حالت بیرسنوشتی قرار دارد.
هیئت گفتوگوکنندهی دولت افغانستان ،نزدیک
به دو ماه است که بدون هیچ هدف و دستآوردی
در قطر برای برگشت طالبان پای میز مذاکره
لحظهشامری میکند؛ اما هیئت طالبان در حال
فربه کردن روابطشان با کشورهای دخیل در روند
صلح افغانستان است.
روز یکشنبه ( 10حوت) ،یکسالگی توافقنامهی
دوحه بود و حاصل این توافقنامه ،امتیازدهی فراوان
به طالبان و تضمین قطع حملهها علیه نیروهای
امریکایی در افغانستان بوده است؛ چیزی که خود
دولت نیز آن را تأیید کرده است.
دو روز پیش ،رحمتالله اندر ،سخنگوی دفرت
شورای امنیت ملی ،گفت که این توافقنامه ،تنها
برای ایاالتمتحده آتشبس را تضمین کرد و مردم
افغانستان هنوز هم با قتل و وحشت دستوپنجه
نرم میکنند .آقای اندر افزود که از این پس نیز هیچ
امیدی به توافقنامهی قطر وجود ندارد؛ زیرا طالبان
روند گفتوگوهای صلح را با کندی مواجه کردهاند.
همینگونه ،مسئوالن در وزارت دفاع ،باالترین نهاد
امنیتی افغانستان نیز میگویند که گفتوگوهای
صلح نهتنها امتیاز بیش از حدی به طالبان داده؛

بلکه به آنها هویت نیز بخشیده است.
شاهمحمود میاخیل ،معاون وزارت دفاع ،روز گذشته
(دوشنبه 11 ،حوت) ،در نشستی گفته است که
همزمان با اینکه نیروهای امنیتی-دفاعی در حال
دفاع فعال قرار داشتند و تلفات دادند؛ اما طالبان
بازهم خشونتها را کاهش ندادهاند.
او هرچند گفته است که طالبان در میدان جنگ،
امتیازی گرفته نتوانستند؛ اما به گفتهی او ،این
حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان بودند که برای
صلح قربانی دادهاند.
آنگونه که مردم ،دولت افغانستان و جامعهی
جهانی انتظار داشت ،طالبان به توافقنامهی دوحه
پایبندی نشان ندادند .این گروه در یک سال پس از
توافقنامه ،حمالت خود را کاهش نداد ،روابط خود
را با سایر گروههای تروریستی ،از جمله القاعده قطع
نکرد و همچنان برخالف توافق با امریکا ،تاکنون از
مذاکره با هیئت دولت افغانستان رس باز زده است.
به مانند  20سال گذشته ،این مردم افغانستان
است که از جنگ با طالبان متأثر میشوند .هفتهی
گذشته« ،یوناما» اعالم کرد که همزمان با آغاز
گفتوگوهای صلح افغانستان ،شهروندان این کشور
بازهم درنتیجهی جنگهای طالبان کشته شدهاند.
بر اساس گزارش یوناما ،در یک سال اخیر ،بیش
از  3هزار غیرنظامی در کشور جان باخته است.
روز گذشته (دوشنبه 11 ،حوت) ،نادر نادری ،عضو
هیئت گفتوگوکنندهی دولت نیز ،گفته است که
پس از امضای توافقنامهی صلح میان امریکا و

دو روز �پیش ،روزنامهی
بریتانیایی گاردین ،در مقالهای
زیر نام «ماندن ،رفتن ،به تأخیر
انداختن؛ جو بایدن به دام
افتاده و گزینههای خوبی در
افغانستان ندارد» ،نوشته است
که ر�ییسجمهور جدید امریکا
جنگ «مبهمی» را به ارث برده
است و هر تصمیمی در این
مورد بگیرد و انجام دهد ،با خطر
مواجه خواهد بود.
طالبان در قطر ،بیش از  ۱۵۰۰غیرنظامی در کشور
کشته شده است.
آقای نادری ،گفته است« :یک سال از وامنود کردن
طالبان برای برقراری صلح در کشور میگذرد و در
این مدت ۱۵۲۳ ،غیرنظامی ،به شمول فعاالن مدنی
در افغانستان کشته شدهاند».
پیشیامنی امریکا از امضای توافق با طالبان و
ادامه روند شکنندهی صلح
یک ماهو چند روز پیش دولت جدید امریکا به رهربی
جو بایدن اعالم کرد که توافقنامه با طالبان را دوباره
بررسی میکند .نقض توافقنامه توسط طالبان،
از جمله دالیلی است که بایدن بر بازنگری این
سازشنامه تأکید کرده است.
اکنون رسانههای خارجی تحلیل میکنند که جو

بایدن در دام تصمیمهای رییسجمهوری پیشین
این کشور مانده و در مورد صلح افغانستان و خروج
نیروهایش راه را گم کرده است.
دو روز پیش ،روزنامهی بریتانیایی گاردین ،در
مقالهای زیر نام «ماندن ،رفنت ،به تأخیر انداخنت؛
جو بایدن به دام افتاده و گزینههای خوبی در
افغانستان ندارد» ،نوشته است که رییسجمهور
جدید امریکا جنگ «مبهمی» را به ارث برده است و
هر تصمیمی در این مورد بگیرد و انجام دهد ،با خطر
مواجه خواهد بود.
نویسندهی این مقاله گفته است که از میان متام
خطرات و مشکالتی که جو بایدن در سیاست
خارجی خود با آن مواجه است ،مسئلهی صلح و
جنگ افغانستان بدون شک بدترین آن است؛ زیرا او
ناچار است در روزهای آینده تصمیم بگیرد که مباند
و یا عقب بکشد و نیروهای خود را از این کشور خارج
کند.
در این مقاله همچنان آمده است که هر سه گزینهی
روی میز جو بایدن (ماندن ،عقبنشینی و ب ه تأخیر
انداخنت خروج نیروها) با خطراتی به همراه است؛
زیرا پسازآن که ترامپ به گونهی بیپروا تصمیم
به خروج رسبازان امریکایی گرفت ،خشونتها در
افغانستان افزایش یافت و تنها در سه ماه پایانی سال
گذشته میالدی ،نزدیک به هزار نفر در این کشور
کشته جان باخته است.
این در حالی است که گزارشهایی وجود دارد که
دولت افغانستان از امریکا و ناتو خواسته است که
تا دو سال دیگر نیز نیروهای خود را حفظ کند؛
خواستی که با هشدار طالبان همراه بوده است؛ زیرا
این در تضاد با توافقنامه دوحه است.
انس حقانی ،از اعضای رهربی گروه طالبان
و شبکهی حقانی ،هشدار داده است که لغو
توافقنامهی قطر ،عواقب خطرناکی در پی خواهد
داشت .حقانی ،روز شنبه ( ۹حوت) ،در برگهی
توییرتش نوشته است« :الفهای ادارهی امریکا و
ناتو روی انگیزهی ما تأثیر ندارد ۱۵ .سال پیش ما با
امکانات ناچیز نظامی جنگ را آغاز کردیم؛ اما امروز
ما تجهیزات نظامی فراوانی به شمول تکنالوژی،
هواپیامی بدون رسنشین و موشک داریم .در این
فرصت چنان بجنگیم که در گذشته ندیده باشید و
آرزوی گذشته را کنید».
او گفته که رهربی این گروه دستور داده است که
جنگجویان هیچ خشونتی را مرتکب نشوند ،اما اگر
توافقنامه لغو شود ،پیامشان به جامعهی جهانی
بسیار روشن خواهد بود.
با اینهمه ،آگاهان نظامی میگویند که با امضای
توافقنامه میان امریکا و طالبان ،در حقیقت امریکا
دولت افغانستان را کنار گذاشت و همین امر سبب
تقویت روحیه طالبان شد و درنتیجه خشونتها و
کشتار مردم و نیروهای امنیتی بیشرت شد.
اسدالله ندیم ،آگاه نظامی به روزنامهی صبح کابل
میگوید که مسئولیت تلفات نیروهای امنیتی
مستقیامً به دوش رییسجمهور غنی و مسئوالن
امنیتی است؛ زیرا ضعف و ناتوانی آنها است که
طالبان در میدان جنگ قوی عمل میکنند ،وگرنه
طالبان آنگونه که ادعا میکنند ،سالح و تجهیزات
پیرشفته در دست ندارند.
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بازی نهایی باید انجام شود ،طالبان به گونه بیپیشینهای
بدون حامی ماندهاند و این تعزیرات غیرمستقیم از سوی
قدرتهای بزرگ برای طالبان نقطهضعف آنها را سخت
رضبه زده است؛ بهاندازهای که این بار انس حقانی ترس
خود را در قالب هشدار بیان میکند.
از امضای توافقنامه آمریکاییها با طالبان همه
احتامالت و دیدگاههای کشورهای منطقه را شاهد بودیم
که نامشان با بازیهای استخباراتی گره خورده بود؛ اما
حاال داستان عوض شده است.
اداره جو بایدن نگاهش در مورد طالبان حکایت از چیز
دیگری میکند :اعتامد به طالبان تاوان سنگینی برای
ناتو و آمریکا دارد.
انس حقانی عضو رهربی گروه طالبان و شبکهی
حقانی ،هشدار داده است که در صورت لغو توافقنامهی
قطر ،عواقب خطرناکی برای افغانستان متصور خواهد
بود .او در برگهی توییرتش نوشت« :الف و اغراق و
بزرگنامییهای آمریکا و ناتو روی انگیزهی ما تأثیر
ندارد ۱۵ .سال پیش ما یکزمانی با امکانات ناچیز
نظامی جنگ را آغاز کردیم؛ اما امروز ما تجهیزات نظامی
فراوانی شامل :تکنالوژی ،هواپیامی بدون رسنشین و
موشک داریم .در این فرصت پیش رو چنان بجنگیم که
در گذشته شاهد نبودید و آرزوی گذشته را کنید».
این پیام انس حقانی عمق انزوای طالبان و حامیاش
پاکستان را بیشرت از پیش آشکار میکند .از سفرهای
طالبان به ایران و روسیه هم فهمیده میشود که چیزی
نصیب این گروه نشده است .منونهاش هم این بود که
وزیر امور خارجه روسیه رسگی الوروف گفت که روسیه
از بازگشت امارت اسالمی در افغانستان به هیچ عنوان
حامیت منیکند.
ایران هم با وجودی که دیدار با مال برادر داشت؛ اما
به گفته جواد ظریف ،هنوز هم طالبان را در فهرست
گروههای تروریستیاش دارد و از این فهرست بیرونشان
نکرده است.
این نگرانی از آنجایی رشوع شد که اداره جو بایدن از
بازنگری توافقنامه دوحه خرب داده بود و شدت هراس
طالبان بهاندازهای شد که گفتند؛ آوردن هرگونه بدیل
این توافقنامه ،به آغاز دوباره جنگ میانجامد.
شورای عالی دولت که نزدیک به  ۲۰رهرب سیاسی کشور
عضویت آن را دارند ،روز شنبه نخستین نشستاش را
برگزار کرد .این یعنی؛ دولت مطابق نقشهی از پیش
ترسیمشده باید حکومت مشارکتیای که منایندگان
همه اقوام در آن باشد را بهمیان بیاورد؛ نقشهای که
بیشرت از پیش سنگر همه رهربان را علیه طالب یکی
میسازد و بسیج میکند تا دست رد به سینه طالبان و
ردپای جنگ
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بخش دوم
علم اعصاب در مسیر آگاهی
برای اینکه در مسیر آگاهی بیافتیم مهم است تا
پیشفرضی را قبول کنیم؛ اینکه در خوابیم و خیلی از
حقایق را منیبینیم .قبول این پیشفرض برای آدمیان
سخت است؛ زیرا مغر آدمی چنان تکامل یافته تا تصویر
دریافتی بهواسطه حسهای خود از دنیای بیرون را
واقعیت کامل بپندارد؛ حتا اگر توهم یا ناقص باشد.
چنین است که هیچکس از کمی عقل خود شاکی نیست
و هر کس خود را رسشار از عقالنیت میداند.
برای اینکه به کمعقلی و خواب بودن خود آگاه شویم،
علم اعصاب به کمک ما میآید .شناخت طرز کار مغز به
ما کمک میکند تا ماهیت تصویری که از دنیای بیرون
بهوسیله حسهای خود دریافت میکنیم را بفهمیم .به ما
کمک میکند متوجه شویم که این تصویر چه فاصلهای با
واقعیت دارد و چه جزیی از حقیقت است.
انسانها در طول عمر خود بیشرت از هر چیزی از مغز
خود استفاده میکنند؛ اما کمرتین شناخت را از آن
دارند .عقالنیت ما حاصل فرایندهای مغزی است .تا
زمانی که یک شناخت پایه از مغز خود نداشته باشیم،
چگونه به کیفیت یک فرایند مغزی میتوانیم پی بربیم و
به آن اعتامد کنیم؟!
مغز ما در جعبهی تاریکی زندانی است و از راه حسهای
ما که توان ادراک محدودی دارند با دنیای بیرون در
متاس است .چشم ما توان دریافت طیف بسیار باریکی
از امواج نور را دارد ،یعنی ما خیلی چیزها را منیبینیم
یا که همراه با نقص میبینیم .حس بویایی ما غیرقابل
مقایسه با حس بویایی سگ است.
خفاش از ما خیلی بهرت امواج صوتی را تحلیل میکند و
 ...توانایی ادراکی محدود ما تصویر ناقصی را از دنیای
بیرون به مغز میفرستد .مغز تالش میکند با استفاده
از مدلهای موجود این تصویر را اصالح کند و احتامل
خطا را کم کند.
مغز با آموزش ،پرورش و تجربه مدلهایی را برای
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باید در مقابل طالبان به حالت تهاجمی درآید.
چه فرصتهایی در انتظار دولت افغانستان است؟
دولت افغانستان نخست از همه باید امنیت را به هر
قیمتی که شده به افغانستان برگرداند .سپس ،سیاست
ترضع و معافیت در برابر گروههای تروریستی که طالبان
نیز شامل آناند را کنار گذاشته و واکنش را در برابر هر

انس حقانی عضو رهبری گروه
طالبان و شبکهی حقانی ،هشدار
داده است که در صورت لغو
توافقنامهی قطر ،عواقب خطرناکی
برای افغانستان متصور خواهد
بود .او در برگهی تو�ییترش نوشت:
«الف و اغراق و بزر�گنماییهای
آمریکا و ناتو روی انگیزهی ما تأثیر
ندارد.

زمينگير شدن طالبان
و فرصت تازهی افغانستان
حامیانشان بزنند که بهدنبال امارتاند.
این در حالی است که هیچ چارهای جز ادامهی جنگ
برای طالبان منانده است ،خط رسخ طالبان جنگ
است.
ناتو و آمریکا نیز پشت ارتش افغانستان ایستادهاند و
بهتازگی ،آمریکا هم شامر زیاد و قابلتوجهی از تجهیزات
نظامیاش را به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده است.
در این میان اما پاکستان هنوز هم برای طالبان برنامه
دارد .در حقیقت پیام انس حقانی ،پیام دولت پاکستان
به آمریکا بود .این در حالی است که رابطه پاکستان با
عربستان و آمریکا چندان خوب نیست.
در سوی دیگر ،هند نیز در شورای امنیت سازمان ملل
متحد از هر گزینهای برای رضبه زدن به پاکستان کار
میگیرد.
هراسافکنی بهعنوان ابزار سیاست خارجی پاکستان
در افغانستان شناخته میشود .پاکستان از همین راه

میخواهد سیاست خود را بازتعریف کند .این کشور
ظاهرا ً پرچم حامیت از صلح را بلند کرده؛ اما در باطن
دولت ،در عملیات تروریستی به گونه علنی اشرتاک
داشته است.
فراموش نباید کرد که دولت افغانستان با صدراعظم
پاکستان طرف نیست؛ بلکه همهکاره پاکستان ،سازمان
استخبارات نظامی و ارتش آن کشور است .اعتامد
دوباره کابل به اسالمآباد به معنای ریشخند زدن به افکار
عمومی ملت و بازی دادن خودشان است.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان میتواند با البیگری
در واشنگنت ،نگاه کاخ سفید را در مورد طالبان و
حامیاش پاکستان تغییر دهد .این اقبال در حالی برای
دولت افغانستان پدید آمده که رسوصدای طالبان مبنی
بر اینکه اداره جو بایدن ،هامنند ترامپ دیگر امتیازی
برای طالبان قایل نیست و دوباره میخواهد توافقنامه
دوحه را بازنگری کند ،بلند شده است .دولت افغانستان

کنش روی دست بگیرد.
در گام دوم؛ با تشکیل شورای عالی دولت ،در قسمت
اتحاد و گرد هم آوردن رهربان سیاسی بیشرت از پیش
بکوشد و رهربان را حامیت کند تا آنها نیز حامی دولت
باشند.
در گام سوم؛ الزم است تا در قبال پاکستان و ایران
بهعنوان همسایههای مداخلهگر تعریف مشخصس
داشته و سپس ابزارهای فشار بر روی این دو کشور را
بیابد.
در قسمت بودجه نظامی باید به گونه بیپیشینه روی
ارتش رسمایهگذاری شود و کمکهای بیحدوحرص باید
به ارتش جذب شود .ارتش افغانستان نیاز به حامیان و
مشوقان بیشرتی دارد.
در وهلهی بعدی؛ باید توافقنامههای قدرمتند ،پرمحتوا
و دارای محتواهای ظریف و منافعمحور با دو قدرت
بزرگ جهانی -ایاالتمتحده آمریکا و روسیه -امضا شود تا
افغانستان از قدرت بازدارندگی برخوردار شود و جایگاه و
پرستیژ دولت افغانستان در سازمان ملل متحد ارتقا یابد.
نزدیکی بیشرت با هندوستان ،دور زدن پاکستان و
چین ،جلب اعتامد آمریکا و روسیه و آغاز همکاریهای
مشرتک نظامی ،سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و ارتباطات
اقتصادی با کشورهای عربی از فرصتهایی است که
چشمانداز تازهای در راستای رشد رسیع افغانستان
میتواند داشته باشد.

آگاهی از کجا میآید؟
سادهسازی دنیای بیرون ایجاد میکند .این مدلهای
ساده در تحلیل اطالعات دریافتی نقش اساسی را
بازی میکنند .حتامً متوجه شدهاید که ما انسانها
با دریافت اطالعات مشابه ممکن است تحلیل و
نتیجهگیری متفاوتی داشته باشیم؟! دلیل آن تفاوت
در همین مدلها و مسیرهای تفکر است که در مغز ما
انسانها کامالً یکسان منیباشند .چراکه هرکدام ما در
زمینههای آموزشی ،فرهنگی و جغرافیایی متفاوت پرورش
یافتهایم.
اینکه درک ما از دنیای اطراف واقعیات کامل است ،یک
توهم است .چون ما انسانها ابزار درک کامل را هیچگاه
نداشتهایم .حسهای ما ناتوان و ادراک ما محدود است و
شیوه مغز برای تحلیل دادهها امکان درک کامل را فراهم
منیکند .در واقع مغز در تالش است تا برخی نیازهای
فیزیولوژیک را برطرف کند و ما را از خطر دور نگه دارد.
درک کامل ممکن نیست و عقل کل بودن یک توهم
است.
آگاهی جمعی
بعضی مفاهیم بهقدری در زندگی مهم هستند که همه
به دانسنت آنها نیاز دارند .مثالً همه برای سامل زندگی
کردن نیاز دارند تا بدن خود را بشناسند و طرز کار قلب را
بهطور ساده بفهمند .همه نیاز دارند که در مورد مریضی
فشارخون یا شکر اطالعات پایه داشته باشند .به همین
ترتیب در زندگی اجتامعی هم درک برخی مفاهیم
حیاتی است تا فرهنگ جامعه رشد کند.
دانسنت معنی اخالق و فرق آن را با قانون ،معنی
شهروندی و مسئولیت شهروند ،معنی آزادی و حدود
آن ... ،به کار زندگی اجتامعی میآید .در نظام آموزشی
چقدر به این مفاهیم پرداخته میشود؟ همگان با یاد
گرفنت و یاد دادن زندگی میکنند و از سطح آگاهی
خود و دیگران ،سود یا زیان میبینند .بنابراین ،مفاهیم
مربوط به «آموزش و آگاهی» عالوه بر نظام آموزشی باید
وارد حوزه گفتامن عمومی و غیرتخصصی شوند.

وظیفه روشنفکر این است که به موضوعات اجتامعی
بهطور عمیق فکر کند و آن را برای دنیای مخاطب بازتولید
کند .تولید فکر و خالقیت برای ارائه یک گفتامن موفق
حتمی است .تکرار و نقل مطالب کتابها سود زیادی
نخواهد داشت .چراکه اکرث این مطالب برای مخاطب
دیگری و دنیای دیگری نوشته شدهاند .خواندن کتاب
برای روشن شدن و باز شدن ذهن بسیار مهم است؛ اما
برای فهمیدن و درک کردن باید مشاهده کرد ،فکر کرد
و تجربه کرد .خصوصاً وقتی این عنارص در جامعه ملس
شوند ،کیفیت خود را نشان میدهند .برای یافنت مسیر
آگاهی به تالش و مبارزه جمعی نیاز است.
وقتی به زمان ،مکان و هستی خود هوشیار باشیم قادر
به انتخاب میشویم .این یک سطح هوشیاری پایه است.
هوشیاری و آگاهی قابلانکشاف است و باعث تسلط
انسان به محیط اطراف میشود .در ابتدای مطلب
آگاهی را با روشنایی معنی کردیم .حاال که آشنایی
بیشرتی با این گفتار پیدا شده است میتوانیم تعریف
کاملتری را از آگاهی ارائه مناییم.
از منظری که من به موضوع نگاه میکنم آگاهی یعنی
دانش همراه با هوشیاری که با یادگیری عمیق ،مشاهده،

مغز ما در جعبهی تاریکی زندانی
است و از راه حسهای ما که توان
ادراک محدودی دارند با دنیای بیرون
در تماس است .چشم ما توان
دریافت طیف بسیار باریکی از امواج
نور را دارد ،یعنی ما خیلی چیزها
را نمیبینیم یا که همراه با نقص
میبینیم .حس بویایی ما غیرقابل
مقایسه با حس بویایی سگ است.

تجربه و تفکر پیدا میشود .آگاهی به ما قدرت درک
واقعیتهای دنیای اطراف ما را میدهد که پیشنیاز
حل مسائل زندگی است .فقط با داشنت دانش قادر
به حل مسائل زندگی نخواهیم بود؛ بلکه نقش آگاهی
اساسی است ،چون به ما توان دیدن میدهد .مثالً فقط
دانسنت اینکه دروغ گفنت بد است ،باعث تغییر رفتار
منیشود؛ بلکه در یک روند تربیتی اگر انسان اثرات
کردار غیراخالقی خود را مشاهده کند و به آن بیاندیشد،
میتواند نسبت به دروغ آگاهی پیدا کند و در هنگام
دروغ گفنت ،افتادن خود را از پرتگاه اخالقی ببیند و
آسیب وارد شده به خود را درک کند .دانسنت اینکه
زبالهها باید وارد طبیعت نشوند و اینکه بازیافت زبالهها
مهم است ،منجر به حل مسئله منیشود؛ بلکه مطالعه،
مشاهده ،بررسی تجربیات دیگران و ارتقا آگاهی جمعی
به درک و حل مسئله کمک خواهد کرد.
راههای بسیاری برای افزایش آگاهی وجود دارد .هرن،
تفکر ،فلسفه یا مذهب ،تجربه و مشاهده علمی و هر
عامل دیگری که بر بینش تأثیر بگذارد ،بر آگاهی
تأثیرگذار است .پس سوادآموزی و دانشآموزی تنها راه
کسب آگاهی نیست؛ اما دانشآموزی مهمترین ابزار
کسب آگاهی و افزایش قدرت ادراک است .خصوصاً
در دنیای مدرن دانشآموزی ،مشاهده ،تجربه و تفکر
جایگاه ویژهای در افزایش آگاهی انسانی و قدرت ادراک
برشی دارند.
هامنطور که یک انسان میتواند بیهوش باشد ،یک
جامعه هم میتواند در خواب باشد .اولین قدم در افزایش
آگاهی جمعی این است که جامعه متوجه شود که در
خواب است .آگاهی جمعی یعنی احساسات و باورهای
اجتامعی که هنجارهای مطلوب جمعی را تعریف و
تحمیل میکند .وقتیکه آگاهی جمعی بهعنوان یک
قدرت برتر رفتار ما را شکل میدهد ،با هنجارهای زشت
چگونه میتوان زندگی فردی زیبایی داشت .وقتی دروغ
گفنت یک هنجار میشود ،بدون دروغ و فریب زندگی
اجتامعی بسیار سخت خواهد شد.
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روایت قربانیان حمله بر دانشگاه کابل

گزارشگر :لیزا عمری
ویرایشگر :زاهد مصطفا
لباسهایـی را کـه یـک روز پیـش بـا خواهـرش
خریدهانـد ،باهـم میپوشـند و راهـی دانشـگاه کابـل
میشـوند .مرضیـه ،آن روز منیدانـد کـه پیراهـن
جدیـدش ،آخریـن پیراهنـی اسـت کـه بـه تـن میکند.
خدیجـه ،خواهـر مرضیـه -دختری کـه پنـج مـاه پیـش
( 12عقـرب) در حملـهی تروریسـتی در دانشـگاه کابل
کشـته شـد ،-میگویـد کـه آن روز بـا خواهـرش ،از
خرسـندی در لباسهـای جدیدشـان منیگنجیدنـد؛
خوشـحالیای کـه چنـد سـاعت بعـد ،ظاهـرا ً در دنیای
کابـل منیگنجـد و تبدیـل بـه غـم فراموشنشـدنی
میشـود.
اتفـاق آن روز در دانشـگاه کابـل ،نهتنهـا خانـوادهی
مرضیـه و شـادی او را کـه دههـا خانـواده را در غـم
فراموشنشـدنیای گذاشـت؛ زخمی که شـاید سـالها
تـازه مبانـد و خانوادههـای زیـادی در آن ناخن بکشـند
تـا انـدوه نبـودن عزیزانشـان را تـازه کننـد.
آن روز پـدر مرضیـه ،او را بـا خواهـرش تـا دروازهی
دانشـگاه کابـل میرسـاند و خـودش راهی شـفاخانهی
اسـتقالل میشـود؛ جایـی کـه روزانـه بهعنـوان جـراح،
زخمهـای زیـادی را بخیـه میزنـد؛ ولـی آن روز ،زخمی
کـه مرضیـه در حملـهی تروریسـتی در دانشـگاه کابـل
میبینـد ،قابـل بخیـه نیسـت.
پـدرش تـا هنـوز نتوانسـته زخم نبـودن او را بخیـه کند؛
زخمـی کـه موهـای پـدر را سـفید و مـادر را بـه لحـاظ
روحـی ،دچـار آسـیبهای بسـیاری کـرده اسـت.
خدیجـه ،جملـهای را از آن روز بـه یـاد مـیآورد کـه تـا
هنـوز بـه گوشـش میرسـد.
آن روز ،خدیجـه چـادر نـو مرضیـه را پوشـیده و مرضیـه
برایـش میگویـد کـه پـول چـادرش را بدهـد؛ چـون
قـرار اسـت پـس از رخصتـی از دانشـگاه ،بـه بـازار
بـرود .خدیجـه ،بـار اول صـدای مرضیـه را از پشـت رس
میشـنود؛ امـا چیـزی منیگویـد.
خدیجـه ،منتظـر صـدای دوم میشـود؛ ولـی مرضیـه
درخواسـتش را تکـرار منیکنـد .انتظـاری کـه پنـج ماه
اسـت بـه درازا کشـیده و هنـوز تکـرار نشـده اسـت.
خدیجـه ،بارهـا بـا خـودش کلنجار رفتـه که چـرا آن روز
در اولیـن صـدا برمنیگـردد تـا بـه بهانـهی دادن پـول،
کمازکـم چنـد جملـهی دیگـر بـا خواهـرش گـپ بزنـد و
یکبـار دیگـر بـه چهـرهاش نـگاه کنـد؛ بـه لباسهـای
جدیـدش کـه آن روز مرضیـه را زیباتـر از روزهـای دیگـر
نشـان میداد.
چنـد سـاعت پـس از آخریـن جملـهای کـه خدیجـه از
خواهـرش میشـنود ،صدای انفجـار و در پی آن صدای
شـلیک گلولـه در صحـن دانشـگاه کابـل میپیچـد؛
جایـی کـه بیـش از ده هـزار دانشـجو در وقـت روزانـه،
بـرای فراگرفتن آگاهـی جمـع شـدهاند؛ آگاهـیای که

گمشـدهی افغانسـتان اسـت و سـالها میشـود ایـن
کشـور ،بـه دلیـل نبـود آن زخـم میخـورد؛ زخمهایـی
کـه دهانـش تـا ابـد باز اسـت.
خدیجـه بـا همصنفیهایـش ،از دانشـکدهی کیمیـا
توسـط رسبـازان بـه بیـرون انتقـال داده میشـود؛ امـا
از مرضیه خربی نیسـت .تروریسـتان ،وارد دانشـکدهای
شـدهاند کـه مرضیـه دانشـجوی آن اسـت و تـا هنـوز
کسـی در بیـرون خرب نـدارد کـه آنها کسـی را گروگان
گرفتهانـد یـا نـه .خدیجـه بارهـا تلاش میکنـد بـه
گوشـی مرضیـه زنـگ بزنـد؛ امـا کسـی از آنسـوی
خطـوط نگـران ،پاسـخی منیدهـد .خبر بـه مـادر
مرضیـه رسـیده و او بـا دیگر اعضـای خانـواده نیز ،همه
در تلاش برقـراری ارتبـاط بـا مرضیـه هسـتند.
صـدای شـلیکهای پیهـم بـه گـوش میرسـد .هـزاران
دانشـجو ،از چند دروازهی دانشـگاه کابـل در حال فرار
هسـتند .برخی ،بهمحض برآمدن از دانشـگاه ،بهسـوی
خانههایشـان میرونـد و عـدهای کـه عزیزانشـان در
داخـل دانشـگاه مانـده ،در تلاش برقـراری ارتبـاط بـا

آنهـا اطـراف دانشـگاه کابـل را بـا قدمهـای نگـران،
میپیامینـد.
خانوادههـای بسـیاری هـم بـه دلیـل اینکـه
نتوانسـتهاند بـا عزیزانشـان ارتبـاط برقـرار کننـد ،از

خدیجه ،بارها با خودش کلنجار
رفته که چرا آن روز در اولین
صدا برنمیگردد تا به بهانهی
دادن پول ،کمازکم چند جملهی
دیگر با خواهرش گپ بزند و
یکبار دیگر به چهرهاش نگاه
�کند؛ به لباسهای جدیدش
که آن روز مرضیه را زیباتر از
روزهای دیگر نشان میداد.
خانـه برآمدهانـد تا خودشـان را نزدیک حادثه برسـانند؛

حادثـهای که در چهاردیواری دانشـگاه کابل اسـت و تا
هنـوز هیچکسـی روایـت دقیقـی از آن نـدارد.
سـاعت هشـت و نیـم شـب ،جسـد بیجـان مرضیـه را
کـه چهـار گلوله خورده اسـت ،در شـفاخانهی چهارصد
بستر پیـدا میکننـد؛ جسـدی کرخـت کـه دیگـر نـه
صدایـش را خدیجـه میشـنود و نـه لبـاس تـازهاش بـه
تنـش میآیـد.
شـب پیشازایـن اتفـاق ،زمانـی کـه مرضیـه از حمام
بیـرون میشـود ،پـدرش میپرسـد کـه ایـن وقـت
شـب چـرا حمام کـردی؟ او امـا بـه گفتـهی خواهـرش
–خدیجـه ،-چیـزی منیگویـد و بـا لبخنـدی ،پـدر را
بیپاسـخ میمانـد .او ،شـاید حمام کرده اسـت تـا فردا
در لباسهـای جدیـدش زیباتـر دیـده شـود.
خدیجـه از چهـار صبـح همان روز میگویـد کـه مرضیه
بلنـد میشـود ،منـاز صبـح میخوانـد و قـرآن؛ کتـاب
مقدسـی کـه مرضیـه بـرای آرامـش روحـیاش بـه آن
پنـاه میبـرد و گروههـای تروریسـتی ،از آن بـرای توجیه
کشتن مرضیـه اسـتفاده میکننـد.
همان صبـح کـه آفتـاب مثـل همیشـه بـر شـانههای
تکیـدهی کابـل تابیـده اسـت ،مرضیـه ،یـک لقمـه
صبحانـه بـه دهـان میگـذارد و بـا عجله از خانـه بیرون
میشـود؛ بـدون اینکـه بفهمـد آن آخریـن صبحانـهای
اسـت کـه میخـورد و اگـر لحظـهای بنشـیند ،شـاید
کمـی بیشتر لـذت نـان و زندگـی را بچشـد .او،
بیصربانـه بـا لباسهـای جدیـدش میخواهـد وارد
دانشـگاه شـود و  21سـالگیاش را بـا خوشحالـی و
غـرور ،وسـط همسنوسـاالنش راه بـرود.
مرضیـه ،دانشـجوی سمستر سـوم دانشـکدهی اداره و
پالیسـی در دانشـگاه کابـل و اولمنـرهی صنف خودش
اسـت .او ،تقدیرنامههـای زیـادی از جاهایـی کـه درس
خوانـده گرفتـه کـه اکنـون پـدرش ،آنهـا را بـا وسـایل
دیگـر مرضیـه ،در املـاری خـودش قفـل کـرده تـا دیگر
اعضـای خانـواده ،هـر بـار بـا آنهـا روبـهرو نشـوند و
مـادرش کـه هرازگاهـی دچـار شـوک عصبی میشـود.
در حملـهی آن روز در دانشـگاه کابـل ،مرضیـه تنهـا
جوانـی نبـود کـه از خانـهای گـم میشـود؛ هجـده تـن
دیگـر بـا مرضیـه ،هرگـز به خانـه برمنیگردنـد و  22تن
هـم زخمـی بـه خانههایشـان برمیگردنـد؛  22تنـی
کـه آن روز شـاهد اتفاقـات وحشـتناکی بودهانـد.
آمـاری کـه برخـی از رسـانهها از کشـته و زخمیـان
حملـهی تروریسـتی در دانشـگاه کابـل دادهاند ،به 20
کشـته و چهـل زخمـی میرسـد .مـرگ مرضیـه ،باعـث
میشـود کـه خواهـرش خدیجـه ،دیگـر بـه دانشـگاه
نـرود .او کـه همیشـه بـا خواهـرش دانشـگاه میرفـت و
میآمـد ،دیگـر پـای رفتن بـه آنجـا را نـدارد؛ جایی که
خواهـرش از آن هرگـز برنگشـت.
رویینـا ،دوسـت مرضیـه ،از روزی میگویـد که هر دو در
پـارک عدالـت –پارکـی در دانشـگاه کابـل -نشسـتهاند
و مرضیـه برایـش خبر انتحـاریای را از تلفنـش
میخوانـد .رویینـا ،واکنـش جـدیای نسـبت بـه ایـن
خبر ندارد؛ چون بخشـی از خربهای معمولیای اسـت
کـه هـر روز میشـنود و بـه مرضیـه میگویـد کـه «خـدا
میدانـد نوبـت ما چه وقت اسـت ».مرضیـه ،آن روز پس
از خوانـدن آن خبر انتحـاری ،بـه رویینـا میگوید که از
مـرگ منیترسـد و فقـط از خدا میخواهـد در انتحاری
منیـرد کـه خانـوادهاش نتوانند تکههـای بدنش را جمع
کنـد .او ،آرزو میکنـد کـه اگـر قرار باشـد کشـته شـود،
باید گلولهای در قلبش شـلیک شـود؛ آرزویی که دیری
منیگـذرد بـه واقعیـت میپیونـدد .تروریسـتهایی کـه
وارد دانشـگاه کابـل میشـوند ،چهـار گلولـه بـه مرضیه
شـلیک میکنند .گلولههایی که از پشـت به او شـلیک
میشـود و زندگـیاش را پایـان میدهـد.
رویـای مرضیـه ،فراغـت از دانشـگاه و کار در وزارت
خارجـه اسـت؛ رؤیایـی کـه آن روز پرپـر و داسـتانش
متـام میشـود .پنـج مـاه پـسازآن اتفـاق ،بـر پـدر
مرضیـه طـوری رفتـه اسـت کـه میتـوان رد پاهایـش را
در چینهـای صورتـش دنبـال کـرد و مـادرش کـه هـر
هفتـه ،رس قبر دخترش مـیرود تـا شـاید بتوانـد بـا او
چنـد کلمـه حـرف بزنـد.
روز حملـه در دانشـگاه کابـل ،قـرار بـود منایشـگاه
کتـاب افغانسـتان و ایـران افتتـاح شـود و عـدهای از
مقامات سیاسـی دو کشـور ،وارد دانشـگاه کابل شـوند.
اتفاقـی کـه بـا توجـه بـه رشایـط امنیتـی در کابـل و
برگـزاری آن در یـک نهـاد آکادمیـک بـا رضیـب باالیـی
از آسـیبپذیری قـرار دارد و میتوانـد جـان هـزاران نفر
را بـه خطـر مواجـه کنـد؛ خطـری کـه اتفـاق میافتـد و
زخمـش در خانوادههـای زیـادی باقـی مانـد.
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مرتجمکتاب

این کتاب از سوی برجستهترین پژوهشگران انستیتوت
مطالعات بیناملللی کشور شاهی ناروی در ده فصل
تنظیم و در سال 2017م منترش شده است« .اقتصاد
سیاسی» یکی از مفاهیم پیچیده و مناقشهبرانگیز در
علوم اجتامعی است .اگر موضوع علم اقتصاد را ثروت و
موضوع علم سیاست را قدرت بدانیم ،در یک تعریف بسیار
کلی و بسیط میتوان اقتصاد سیاسی را «علم مطالعه
رابطهی ثروت و قدرت» دانست .برخی از نویسندگان این
حوزه ،مصداق ثروت را «بازار» و مصداق قدرت را «دولت»
دانستهاند.
در پی حملهی نظامی ایاالتمتحده به کشور در سال
2001م ،حجم انبوهی از کمکهای پولی و مالی
کشورهای قدرمتند جهانی بهخصوص امریکا ،به
افغانستان رسازیر شد .از سال  2002م ،تولید ناخالص
داخلی کشور رشد چشمگیری کرد .این رشد تنها در
سال  2002م 28.6 ،درصد در تولید ناخالص داخلی
کشور رشد را نشان میدهد .روشن است که این رشد با
توجه به ضعف و نابودی زیربناهای اقتصادی در کشور،
خشکسالی دورهی طالبان و جنگهای داخلی ،عاملی
جز کمکهای بیناملللی نداشت.
در این کتاب ،توضیحات مفصلی پیرامون وضعیت
اقتصاد سیاسی افغانستان پس از سال  2001م داده
شده است و نویسندگان کوشیدهاند تا خواننده را با این
چارچوب تحلیلی آشنا کنند که پارهای از موضوعات
مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصادی در کشور ،بهتنهایی و
در یکی از حوزههای مطالعاتی علم اقتصاد و علم سیاست
قابل تجزیهوتحلیل نیستند.
لذا برای فهم این تحوالت ،چارچوبی جدید ،یعنی
«تحلیل اقتصاد سیاسی افغانستان» را پیشنهاد میکنند.
امیدوارم منت این کتاب ،در این زمینه مفید واقع شده و
بسرتساز فهم و تحلیل علم میانرشتهای اقتصاد سیاسی
در کشور باشد.
اهتامم منت پیش رو ،به چگونگی ایجاد دولت رسمی/
مرکزی ،در میان انبوهی از منازعات و کشمکشهای بر
رس قدرت ،منابع و ایدئولوژی در افغانستان است .مترکز
این بحث ،به رابطهی متقابل افراد و گروههای مختلف
در داخل کشور ،اقتصاد قانونی/غیرقانونی ،کشورهای
همسایه و جامعه بیناملللی و ارتباط متقابل این عوامل
روی تثبیت و به چالش کشیدن [ساختار] قدرت در
افغانستان است.
فصل اول :سیاستهای دولت
چانهزنی بر رس منابع بهدست آمده از جنگ [غنایم
جنگی] ،یکی از محوریترین چالشهای «دولتسازی»
پس از سال 2001م در کشور بوده است .افغانستان،
در میان سالهای  2001تا 2015م بیش از  57میلیارد
دالر امریکایی ،کمک در زمینهی توسعه دریافت کرده
است .رسازیر شدن انبوهی از کمکها ،منجر به ایجاد
دولت رانتی در افغانستان شد که در تاریخ این کشور
کمنظیر بود.
تحوالت پس از سال 2001م ،با روی کار آمدن نخبگان
قدیمی  -جنگساالران ،فرماندهان و قاچاقبران مواد
مخدر  -و تعدادی از نخبگان لیربال رقم خورد.

لزوم تحلیل اقتصاد سیاسى افغانستان
فصل چهارم :جایگاه و حقوق زنان ،در پرتو
نابرابریهای جنسیتی
پس از سال 2001م ،اهتامم و منابع چشمگیری برای
رشد جایگاه و حقوق زنان تخصیص یافته است .همچنین،
افغانستان یکی از جامعترین چارچوبهای حقوقی را
برای زنان ایجاد کرده است .زنان به آموزش ،اشتغال و
موقعیتهای سیاسی بیشرتی دست یافتهاند؛ با این
حال هنوز زنان از قدرت و نفوذ کمرتی برخوردارند.
گرچه ارزش/هنجارهای جنسیتی و ساختارهای آن در
جامعه تسلط دارد ،اما نشانههایی از تغییر نیز به چشم
میخورد .با این حال ،فرایند تغییر ارزش/هنجارهای
حاکم با تنشهایی [مبتنی بر فرهنگ سیاسی سنتی در
جامعه] همراه است .اگرچه رییسجمهور غنی ،بیشرت از
رییسجمهور اسبق کشور از حقوق و نقش زنان حامیت
کرده است ،اما مشخص نیست که او چقدر حارض است
به لحاظ سیاسی ،هزینه برای تأمین حقوق زنان ،بپردازد.
عالوه بر این ،روند تغییرات اجتامعی ،تنشآلود و شکننده
معلوم میشود.

فصل دوم :بُعد منطقهای
رابطهی افغانستان با سه حوزهی امنیتی [خاورمیانه،
آسیای مرکزی و جنوب آسیا] و همچنین روابط افغانستان
با کشورهای منطقهای و جهان ،تأثیرات ژرفی بر امنیت،
توسعهی سیاسی و اقتصادی افغانستان داشته است .از
جمله مناطق پُراهمیت میتوان از خلیجفارس که بین
ایران و عربستان سعودی است ،یاد کرد.
چشمانداز ترکیببندی منطقهای میان هند و پاکستان
و مخاطرات امنیتی ناشی از آن نیز از اهمیت بهسزایی
برخوردار است .در سطح قدرتهای بزرگ ،تضعیف
تدریجی هژمونی ایاالتمتحدهی امریکا ،تثبیت جایگاه
چین و چالشهای متأثر از [سیاستهای] روسیه ،از
عوامل تأثیرگذار بر این مسئله است.

فصل پنجم :اصالحات امنیتی
وضعیت امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای
بیناملللی در سال 2014م به گونهی چشمگیری با
چالش مواجه شد .تسلط طالبان روزبهروز افزایش یافت
و شاخهی خراسان دولت اسالمی (داعش) نیز بهعنوان
تهدیدی جدید وارد عرصه شد.
از این ناحیه غیرنظامیان در کشور خسارات زیادی را
متحمل شدند .از سوی دیگر ،مردم افغانستان با گسرتش
و افزایش شبکههای مافیایی /جنایی که غالباً توسط
نیروهایی در داخل نظام و از میان نخبگان سیاسی کشور
حامیت میشوند ،دچار تهدید و هراساند .مهمترین
تهدیدات انسانی ،شامل پدیدهی مواد مخدر ،قاچاق
مرزی و آدمربایی /اختطاف برای اخاذی از مردم است.

فصل سوم :سیاستهای اقتصادی
پس از دوره طالبان ،وضعیت اقتصادی کشور رشد
چشمگیر و رسیعی را پیمود :چیزی در حدود  9درصد در
سال؛ اما با توجه به خروج نیروهای امریکایی و به قدرت
رسیدن رییسجمهور ارشفغنی ،کاهشی  2درصدی
در سال داشت .اگرچه در میان این سالها میتوان
نشانههایی از ثبات اقتصادی را مشاهده کرد ،اما بازهم
توسعه اقتصادی بهشدت دچار بحران/زوال بوده است.
از جمله عوامل مؤثر بر اقتصاد و سیاستهای آن در
افغانستان ،میتوان به .1 :تجربه و تأثیرات منازعات
گذشته و حال و نیز شبکههای درگیر جنگ؛ .2
وابستگی شدید به کمکهای مالی بیناملللی؛  .3وجود
اقتصاد غیرقانونی فربه که با اقتصاد قانونی کشور نیز
درهمآمیخته است؛  .4محاط به خشکی و وابسته بودن
کشور در صادرات و واردات به کشورهای همسایهی خود،
اشاره کرد.

فصل ششم :روند صلح
در سالهای اخیر ،اقدامات متعددی پیرامون حل
منازعات افغانستان روی دست گرفته شده است.
موافقتنامهی بُن ،ترشیک قدرت میان ائتالفهای
غیرطالبانی بود؛ در حال حارض نیز بسیاری از گروهها بر
رس ایجاد رشایط مساوی [به لحاظ سیاسی و حقوقی] با
طالبان ،تردید دارند .از طرف دیگر ،صلح در افغانستان
وابسته به مداخلهی مثبت و موافقت کشورهای منطقه و
جهان است.
با این حال ،یک موافقتنامهی رسمی میان گروههای
درگیر ،منجر به کاهش درگیریهای محلی در کشور
منیشود؛ کشوری که درگیر منازعاتی بر رس منابع
طبیعی ،مسائل خانوادگی و سوءاستفاده از اقتدار است.
زنان نیز بهعنوان قرش آسیبپذیر و مترضر از خشونت،
همچنان در روند مذاکرات صلح نقش اساسی ندارند.
فصل هفتم :دستگاه قضایی

حاکمیت قانون و دسرتسی مردم افغانستان به عدالت،
بخش مهمی از دولتسازی پس از سال 2001م
بود .تجربهی اصالحات در محاکم کشور نشان داد که
قانونمحوری با استفاده از هنجارهای غربی ،عملی و
مؤثر نخواهد بود .اصالح ساختار متکرث و پارچهپارچهی
افغانستان همچنان یک چالش عمده است؛ اما توجه
خاص به تعامل و تلفیق قوانین موضوعه ،عرفی و اسالمی
میتواند برای تودهی مردم قابلیت اقناع داشته باشد.
فصل هشتم :حقوق برش
رشد و حامیت از حقوق برش ،یکی از پیشرشطهای
اساسی برای ادامهی کمکهای بیناملللی در افغانستان
است .تالش در این زمینه ،با توجه به وجود هنجارهای
فرهنگی کشور ،ساختارهای قدرت و همچنین منازعات
متداوم ،با چالش مواجه است .حقوق برش ،همواره
توسط طرفهای درگیر به گونه دوامدار نقض شده است.
ترشیک جنگساالران در ساختار سیاسی پس از تحوالت
بُن ،مانع بزرگی بر تثبیت عدالت در کشور بوده است.
عدم اهتامم جدی به قانون و چشمپوشی از ضامنت
اجرای ناقضین حقوق برش ،موجب بیاعتامدی و مخالفت

رابطهی افغانستان با سه
حوزهی امنیتی [خاورمیانه،
آسیای مرکزی و جنوب آسیا]
و همچنین روابط افغانستان
با کشورهای منطقهای و
جهان ،تأثیرات ژرفی بر امنیت،
توسعهی سیاسی و اقتصادی
افغانستان داشته است .از
ُ
جمله مناطق پراهمیت میتوان
از خلیجفارس که بین ایران و
عربستان سعودی است ،یاد
کرد.
مردم با دولت افغانستان شده و نیز نقش چشمگیری در
تضعیف مرشوعیت دولت نزد مردم داشته است .کمیسیون
مستقل حقوق برش افغانستان ،در رشد کیفی حقوق برش
در کشور از اهمیت چشمگیری برخوردار است؛ اما فضای
موجود کمیسیون حقوق برش افغانستان ،بسیار محدود و
شکننده است .جامعه جهانی نیز به دلیل اولویت دادن به
فرآیندهای سیاسی نسبت به مسئلهی حقوق برش ،بارها
مورد انتقادات جدی قرار گرفته است.
فصل نهم :توسعه و مساعدتهای برشدوستانه
پس از شانزده سال ( 2001تا 2017م) افغانستان
کامکان با چالشهای عمدهای در زمینهی توسعه
روبهرو است؛ فقر رو به افزایش است و وضعیت مردم نیز

چندان مطلوب به نظر منیرسد .با توجه به دستاوردهای
مهمی در افزایش سطح آموزش و بهداشت ،کشور هنوز
مواد اولیه غذایی خود را از بیرون تأمین میکند .درآمد
رسانهی اکرث مردم افغانستان ،به دلیل عدم توجه جدی
به بخش زراعت/کشاورزی (که اکرث مردم این کشور از این
مجرا امرارمعاش میکنند) ،کاهش یافته است.
افزایش چشمگیر جمعیت جوانان در کشور و بازگشت
حدود شش میلیون مهاجر از سال 2001م بدینسو،
چالشی برای توسعه و درعینحال عاملی مهم جهت
افزایش بیکاری در کشور بوده است.
بازگشت گسرتدهی مهاجران ،افزایش بیجاشدگان
داخلی و رشد کنرتل نشدهی شهرنشینی ،با ظرفیتهای
محدودی جهت رسیدگی به این تحوالت همراه بوده
و مبدل به چالشی جدی برای دولت افغانستان و
متویلکنندگان خارجی آن گردیده است.
درعینحال ،بخش زیادی از کمکهای سپردهشده به
افغانستان پس از سال 2001م ،خود منجر به گسرتش
فساد گردیده و منجر به تقویت چرخههای اقتصادی
جنگ شده است؛ امری که به سود نخبگان سابق قدرمتند
بوده است .تاکنون ،حامیتهای مالی برای توسعه ،نقش
چندانی در کاهش فقر نداشته است؛ و بیشرت کمکهای
برشدوستانه در اختیار چرخههای مافیایی قرار گرفته
است.
فصل دهم :به توزیع نابرابر ثروت میپردازد.
تجزیهوتحلیلهای نهادهای رسمی و غیررسمی نشان
میدهد که رسمایههای قانونی و غیرقانونی در کشور
بهسختی قابلتفکیک از همدیگرند .این امر نشان
میدهد که اقتصاد سیاسی افغانستان ،باید به این امر
مهم توجه مناید که چگونه ساختارهای حاکمِ قدرت،
ثروت و افکار/ایدهها ،رفتار [اجتامعی] را تحت تأثیر
خود قرار میدهد .دولت حاکم در افغانستان ،برای
فعالیتهای خود ،پرداخت تنخواه و ارایهی خدمات
عمومی و همچنین تأمین مالی نیروهای امنیتی/نظامی
خود ،وابسته به اقتصاد بینامللل است؛ تا بتواند کشور را
در برابر طالبان و تجزیهی داخلی نجات دهد.
البته میتوان گفت که در حال حارض (سال 2017م)
دولتی نیمهپایدار/رسمی در کشور حاکم است که تا دولت
پایدار/رسمی راه بسیاری را پیش رو دارد؛ بهخصوص
اینکه بخش بزرگی از درآمد دولت را درآمد حاصل از مواد
مخدر و اقتصاد غیرقانونی پوشش داده است.
در نتیجهگیری نیز نویسندگان باور دارند که تا زمانی که
نخبگان سیاسی و افراد کلیدی دولت افغانستان نتوانند
تا جامعهی جهانی را متقاعد کنند که وضعیت حاکم
[بهلحاظ اقتصاد سیاسی] در کشور تهدیدی برای امنیت
منطقه و جهان است ،وضعیت کامکان دچار بحران
و وخیم خواهد بود و احتامل تجزیهی قدرت نیز وجود
خواهد داشت.
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موردمطالعـه قـرار داده اسـت ،گفت« :ایـن تنها مکانی
اسـت کـه در آن دیـدگاه خـود را تحمیـل میکننـد».
طالبـان در سـاحات تحـت قلمروشـان یـک شـبک ه از
عاملـان دینـی و قاضیهایـی دارنـد کـه در بیشتر
موضوعـات خانوادههـا فیصلـه میکننـد.
جرایـم در دولـت افغانسـتان ماننـد سـایر بخشهـا
بـا سیاسـت گـره خـورده اسـت .هیـچ دادگاهـی بـرای
ایـن جرایـم وجـود نـدارد .دیدبـان حقـوق بشر گفتـه

برگردان:ابوبکر صدیق
نویسنده:آدامنویسرت
منبع:نیویورکتایمز

زنـدان طالبـان ،زیرزمینـی یـک خانـهی مسـکونی،
مغـاره کـوه یـا مسـجد یـک دهکـده اسـت .جایـی کـه
از آن نالـه و فریـاد بلنـد میشـود ،جـای ترسـناکی کـه
منطقـی بـرای شـنیدن حـرف کسـی وجـود نـدارد .در
ایـن مکان غـذا بهنـدرت یافته میشـود ،نـان دیرمانده
و لوبیـای رسد ،بسترها و فرشهـا کثیـف اسـت .در
مکانـی کـه تهدیـد ،جیـغ و نالـه همـواره بـه گـوش
میرسـد.
ملـک محمـدی ،دهقـان  ۶۰سـاله ،شـاهد قتـل پسر
 ۳۲سـالهاش کـه افسر ارتش بود ،از طـرف طالبان در
یـک چنیـن زندانـی بوده اسـت.
نرصاللـه سـال گذشـته پـس از گذشـت  ۹روز توانایـی
خـود را از دسـت داد و توانایـی هضـم غذا را نداشـت و
دارو منیخ�ورد .بع�دا ً پ�درش متوج�ه ش�د ک�ه از دهان
پسرش خـون میریـزد ،این بـه دلیل رضب و شـتم بود
و  ۱۰روز بعـد جـان داد.
آقـای محمـدی گفـت« :طالبـان او را زدنـد ،مـن دیـدم
که طالبان فرزندم را کشـتند ».این زندانها بخشـی از
راهبردی طالبان در سـاحات تحت قلمروشـان اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت افغانسـتان و طالبـان
در قطـر رسگـرم چانهزنـی بـرای آغـاز گفتوگوهـای
رسـمیاند؛ امـا در حقیقـت ،گفتوگوهـای صلـح یـک
رسگرمـی شـده و گروه تروریسـتی سـاحات بیشتری را
در کنترل گرفتـه اسـت.
بـا اجرایی شـدن برنامـهی خـروج نیروهـای امریکایی،
طالبـان بـا نیروهای ضعیـف امنیتی افغانسـتان مواجه
شـدند کـه در دفـاع کـم می ٖآورنـد و ایـن زمینـه را برای
حرکـت وحشـیانهی طالبـان بیشتر کرده اسـت.
یکـی از گزینههـای مؤثـر بـرای طالبـان آزادی یـک
شـبکهی بـزرگ از زندانیـان گـروه بـود .آنهـا ادعـا
دارنـد کـه در زندانهـای دولتـی افغانسـتان مـورد
بدرفتـاری قرارگرفتهانـد و از ایـن ناحیـه رنـج میبرنـد.
زندانیهـای رهاشـده ،از زندانهـا عقدهمنـد بودنـد،
در بیشتر سـاحات دوردسـت تحرکات بهراه انداختند
و بیشتر روی رسبـازان امنیتـی و کارمنـدان دولتـی
ذهـن را معطـوف کردهانـد.
دولـت افغانسـتان نیـز ادعـا دارد که طالبـان زندانیها
را شـکنجه میکننـد .سـازمان ملـل متحـد دریافتـه
اسـت کـه نزدیـک دوسـوم نظامیـان آزادشـده ،مـورد
شـکنجه قـرار گرفتهانـد.
در میـان طالبـان امـا ایـن موضـوع فـرق میکنـد؛
زندانهـا بیشتر مخفیانـد مـدام از جایـی بـه جـای
دیگـری منتقـل میشـود؛ از یـک خانـهی مسـکونی
بـه یـک مسـجد میرونـد و برگشـت میکننـد ،بـدون
اینکـه کسـی بدانـد ،چقـدر وقـت کجـا میماننـد.
سـید حیـات اللـه  ۴۳سـاله صاحـب مغازهای در شـهر
فیضآبـاد ،سـال گذشـته از طـرف طالبـان متهـم شـد
کـه بـا وزارت دفـاع امریـکا کار میکنـد ،او گفـت:
«مـره در بستر خـواب گرفتنـد ».او  ۲۵روز را در زنـدان
طالبـان سـپری کـرده اسـت .او گفـت :بلنـد شـدم و
جیـغ کشـیدم ،همهجـا را تاریکـی فـرار گرفتـه بـود و
یکـی از بدتریـن لحظـات زندگـیام بـود .حیـات اللـه
افـزود« :پـس از رهایـی به مدت شـش ماه شـوکه شـده
بودم».
عتیـق اللـه حسـنزاده  ۳۱سـال دارد و رسبـاز پیشـین
ارتـش کـه سـال گذشـته در مسـیر آمـدن بـه شـفاخانه
نظامـی بـه کابـل توسـط طالبـان گرفتـار شـده بـود
میگویـد« :صـد درصـد ،لحظه ،لحظـه و دقیقه ،دقیقه
خاطـرات مـه بـه یـاد دارم ».او کـه در بـام خانـهاش بـا
مـا صحبـت میکـرد ،گفـت« :بـه رانهـا و شـانههایم
میزدنـد ».فیضآباد در شمال رشق افغانسـتان ،مرکز
والیـت بدخشـان اسـت و بیشتر طالبـان عقدهمنـدی
کـه از زندانهـا رهـا شـدهاند ،شـاهراه کابـل –
بدخشـان را زیـر کنترل دارنـد و زمینه را بـرای طالبان
فراهـم کـرده تا ایستبازرسـی ایجاد کننـد و افرادی را
بازداشـت کننـد.
ایـن گـروه ،در فیضآبـاد طالبـان از روشهـای عجیبی
اسـتفاده میکنـد؛ اول رضب و شـتم و سـپس پرسـان
میکننـد .آنجـا از قاضـی و دادگاه خبری نیسـت.
مردمـان دهکـده را مجبـور بـه تهیـه غـذا میکننـد.
صدهـا خانـواده بـه همیـن دلیـل بازداشـت شـده و از
رسنوشـت آنـان خبری در دسـت نیسـت .نیروهـای
ویـژه افغانسـتان گفتهانـد کـه اخیـرا ً بیـش از  ۴۰تـن
از زندانیهـا را از زندانهـا طالبـان در والیـت بغلان
آزاد کردهانـد.
گـزارش رسـانههای محلـی نشـان میدهـد کـه هفتـه
گذشـته  ۲۳تـن دیگـر در والیـت کنـدز نیـز آزاد
شـدهاند .وزارت دفـاع گفتـه اسـت کـه ایـن افـراد از
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در میان طالبان اما این موضوع
فرق می�کند؛ زندانها بیشتر
مخفیاند مدام از جایی به جای
دیگری منتقل میشود؛ از یک
خانهی مسکونی به یک مسجد
میروند و برگشت می�کنند،
بدون اینکه کسی بداند ،چقدر
وقت کجا میمانند.

فریاددر زندانهای
مخفی طالبان
طـرف طالبـان مـورد شـکنجه قـرار گرفتهانـد.
نقیباللـه مهمنـد  ۲۶سـاله کـه گوینـده تلویزیـون
اسـت ،سـال گذشـته زمانـی کـه میخواسـت بـه
خانـهاش بـرود ،در والیـت کنـدز بازداشـت شـده
اسـت .او میگویـد« :طالبـان موتـر را متوقـف کـرده و
مـرا بازداشـت کردنـد ».او گفـت« :طالـب دسـت خـود
را روی قفسـهی سـینهام گذاشـت تـا رضبـان قلبـم را
حـس کننـد».
بلنـد بـودن رضبـان قلـب نـزد طالبـان بـه معنـای
گنـاهکار بـودن اسـت.
مهمنـد مجبـور بـود تـا بـا  ۲۹روز را در دو اتـاق بـا ۲۰
تـن دیگـر سـپری کنـد ،خوابیـدن بـاالی فرشهـای
کثیـف سـپری کـردن شـب در نـور چراغـی کمسـو تـا
اینکـه هـوا روشـن شـود.
فضـل احمـد آمـاج ،مسـئول یـک رسـانه در بدخشـان
کـه مشـهور بـه شـبکهی  ۱۵از زمانـی میگویـد کـه در

بازداشـت طالبـان بوده اسـت« :برخورد طالبـان از نظر
اخالقـی خیلی زشـت اسـت».
بیشتر کسانی که بستگانشـان در بدخشان بازداشت
میشـوند ،بـرای کمـک خواستن نـزد آمـاج میرونـد.
او بهصـورت پنهانـی و در بـدل پـول و بـا پادرمیانـی
محاسـن سـفیدان شمار زیادی از بازداشتشـدگان را
از نـزد طالبـان رهـا کرده اسـت.
رحمتاللـه دانشـجو ،محصـل در دانشـگاه در مسـیر
کابل – وردک در  ۲۰۱۹توسـط طالبان بازداشـت و او
را بـا شمار دیگـری از زندانیهـا بـه مسـجدی در یـک
دهکـده انتقـال دادنـد .مـکان مقدسـی کـه یـک بـه
مخروبـه تبدیـل شـده بـود.
بـرای فرماندهـان محلـی ،مسـجد زنـدان ایدهآلـی
اسـت .ایـن یکـی از زندانهـای مرکـزی در دهکـده
اسـت .اشـلی جکسـون ،عضـو پیشـین مطالعـات
مرکـز نظامـی امریـکا ،کسـی کـه عدالـت طالبـان را

اسـت :فرماندهـان محلـی طالبـان دارای صالحیـت
بیحدوحصر هسـتند ،هـر بازداشـتی محکـوم بـه جـزا
اسـت.
محمـد امـان  ۳۱سـاله یـک انجنیـر دولتـی ،در نوامرب
سـال گذشـته ،زمانـی کـه از غزنی بـه کابـل در حرکت
بـود توسـط طالبـان بازداشـت شـد .او میگویـد« :در
مسـیر شـاهراه کابل-غزنـی مـره از موتر پاییـن کردند و
دسـتبند زدن بـه یـک مسـجد بردنـد ،نزدیـک بـه ده یا
یـازده تـن دیگـر نیـز در آنجـا بودنـد .هـر صبح و شـام
مـا منـاز میخواندیـم و آنـان مـا را میزدنـد».
قدیـر رشیفـی  ۲۵سـاله ،رسبـاز ارتـش ،زمانـی کـه
پایگاهشـان بـه دسـت طالبـان افتـاد اسـیر شـد،
پرچـم طالبـان بـر فـراز دیـوار مسـجد بلنـد بـود ،او
میگویـد :زمانـی کـه مـرا گرفتنـد ،مطمیـن بـودم کـه
مـرا میکشـند.
بـزرگان قومـی بـا جمعـی از مردمـان دهکـده بـرای
گفتوگـو نـزد طالبـان رفتنـد ،محمـدی – پـدر نرصالله
– میتوانسـت در جریـان زندانـی بـودن ،نرصاللـه سـه
مرتبـه او را مالقـات کنـد.
محمـدی گفـت« :طالبـان تلاش میکردنـد تـا او را
ایسـتاد کننـد؛ امـا او میخزیـد ».او گفـت« :طالبـان
بـاالی او جیـغ میکشـیدند .روز بعـدی طالبـان او را
بـه یـک خانـ ه دیگر انتقـال دادند .در مـدت  ۹روز وزن
خـود را از دسـت داده بـود و الغـر شـده بـود».
محمـدی میگویـد کـه زندانبـان اجـازه داده تـا او را با
آب رسد حمام بدهـم ،او خیلـی ضعیـف شـده بـود و
آخریـن مرتبـه در حویلـی یـک خانـهی مخروبـه کـه در
تسـلط طالبـان بـود ،دیدمـش.
روحاللـه حمیـد  ۳۵سـاله پسر دیگـر حیـات اللـه در
کابـل حقـوق خوانـده اسـت .کسـی کـه تالشهایـش
بـرای رهایـی بـرادرش نتیجـه نـداده ،گفـت :همـهروزه
صدهـا تـن میمیرنـد ،اینهمـه از دسـت طالبـان
اسـت .طالبـان دشـمن انسـانیت هسـتند.
یادداشـت :نجیـم رحیمـی ،از فیضآبـاد ،تیمورشـاه
از کندهـار و فـاروق جـان منـگل از خوسـت در تهیـه
گـزارش همـکاری کردهانـد.
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شاهمحمود میاخیل :گفتوگوهای صلح به گروه طالبان هویت داد
شاهمحمود میاخیل ،معاون وزارت دفاع ،میگوید که
گروه طالبان در گفتوگوهای صلح ،بیشرت از میدان
جنگ امتیاز کسب کرده است.
آقای میاخیل ،روز دوشنبه ( ۱۱حوت) ،در
منایشگاهی که به مناسبت گرامیداشت از روز ملی
رسباز برگزار شده بود ،گفت که گروه طالبان در
گفتوگوهای صلح با حکومت افغانستان و امریکا،
هویت پیدا کرد.
به گفتهی او ،از سوی دیگر ،حکومت افغانستان و
نیروهای دفاعی و امنیتی برای صلح قربانی دادهاند.
«در حالت دفاع فعال ،تلفات دادیم؛ اما طالبان باز
هم خشونتها را کاهش نداده و فکر کردند که در
میدان جنگ بیشرت امتیاز گرفتهاند .طالبان در

میدان جنگ امتیاز نگرفتند ،بلکه در میدان صلح به
امتیاز دست یافتند».
او گفت که گروه طالبان ،به هیچ کدام از تعهداتی
که در توافقنامهی قطر درج شده ،پابند نبودهاند؛
اما دولت افغانستان ،همواره در راستای برقرای
صلح ،متعهد بوده و در این زمینه قربانی داده است.
معاون وزارت دفاع ،در بخش دیگری از سخنانش،
به تشدید جنگ در فصل بهار اشاره کرد و گفت که
طالبان دیگر توان سقوط ولسوالیها و والیتها را
نخواهند داشت و تنها به تخریب ،انفجار ماین و
کشتار هدفمند ادامه خواهند داد.
او تاکید کرد که نیروهای دفاعی و امنیتی در حال
آمادهباش قرار دارند و از مردم افغانستان و خاک

خبرونه

کشور دفاع خواهند کرد.
از سویی هم ،مسعود اندرابی ،وزیر داخله ،در این
منایشگاه گفت که نیروهای افغانستانی برای جنگ
با طالبان آمادگی کامل دارند؛ اما دریچهی صلح به
روی آنها –طالبان -باز است.
این در حالی است که دور دوم گفتوگوهای صلح،
بیش از یکونیم ماه پیش در قطر آغاز شد؛ اما از آن
زمان تا اکنون ،هیچ نشست رسمیای میان دو طرف
برگزار نشده است.
با این همه ،دوشنبهشب ( ۴حوت) ،رییسان و برخی
از اعضای هیئتهای دو طرف ،پس از گذشت
چندین هفته با هم دیدار کرده و در بارهی آجندای
گفتوگوها صحبت کردند.

غنی و خلیلزاد در بارهی گامهای بعدی روند صلح گفتوگو کردهاند
رییسجمهور غنی و زملی خلیلزاد ،منایندهی
ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای صلح
افغانستان ،در بارهی گامهای بعدی روند صلح،
گفتوگو کردهاند.
آقای غنی ،پیش از چاشت روز دوشنبه (11
حوت) ،با زملی خلیلزاد دیدار کرده است .ارگ
ریاستجمهوری ،گفته است که در این دیدار ،در
بارهی گامهای بعدی در روند صلح ،صحبت شده
و دو طرف بر ترسیع گفتوگوهای صلح تاکید
کردهاند.
آقای خلیلزاد در این دیدار ،از اجامع داخلی
و دیپلامسی منطقهای و بیناملللی برای
گفتوگوهای صلح ،ابراز خرسندی کرده و بار دیگر

از نقش موثر امریکا در راستای برقراری صلح در
افغانستان ،اطمینان داده است.
زملی خلیلزاد ،با عبدالله عبدالله ،رییس شورای
عالی مصالحهی ملی نیز دیدار و گفتوگو کرده
است.
شورای عالی مصالحهی ملی ،در اعالمیهای گفته
است که در این دیدار ،دو طرف در بارهی بازنگری
توافقنامهی قطر ،ادامهی روند صلح از سوی
حکومت جدید امریکا به رهربی جو بایدن ،ترسیع
دور دوم گفتوگوها ،کاهش خشونتها ،راههای
پیشرفت در گفتوگوها و دستیافنت به صلح
دایمی ،بحث کردهاند.
همزمان با یکسالگی امضای توافقنامهی قطر،

زملی خلیلزاد ،اولین دور سفرهای خود را به
عنوان منایندهی ویژهی وزارت خارجهی امریکا
برای صلح افغانستان در ادارهی جو بایدن ،آغاز
کرده است.
وزارت خارجهی امریکا ،روز یکشنبه ( ۱۰حوت)
اعالم کرده است که آقای خلیلزاد این بار به
افغانستان ،قطر و شامری دیگر از کشورهای
منطقه سفر خواهد کرد.
این وزارت ،افزوده است که در جریان این دید و
بازدید با چهرههای سیاسی افغانستان ،منایندگان
طالبان و کشورهای منطقه که منافع شان را در
یک راه حل پایدار سیاسی و آتشبس فراگیر در
افغانستان میبینند ،بحث خواهد کرد.

نادر نادری :پس از امضای توافقنامهی قطر 1523 ،غیرنظامی در افغانستان کشته شدهاند
نادر نادری ،عضو هیئت گفتوگوکنندهی دولت
افغانستان ،گفته است که پس از امضای توافقنامهی
صلح میان امریکا و طالبان در قطر ،بیش از 1500
غیرنظامی در کشور کشته شدهاند.
آقای نادری ،روز دوشنبه ( 11حوت) ،در برگهی
تویرتش نوشت که یک سال از وامنود کردن طالبان
برای برقراری صلح در افغانستان میگذرد.
او گفته است« :یک سال از وامنود کردن طالبان
برای برقراری صلح در کشور میگذرد و در این
مدت 1523 ،غیرنظامی به شمول فعاالن مدنی در
افغانستان کشته شدهاند».

به گفتهی آقای نادری ،مردم افغانستان از سطح بلند
خشونتها از سوی طالبان در کشور خشمگین بوده
و خواهان برقراری صلح و آتشبس فوری استند.
او گفته است که دولت افغانستان ،تا اکنون هدف
رسیدن به صلح را به گونهی صادقانه دنبال کرده؛
اما طالبان تا اکنون در این زمینه هیچ تغییری
نداشتهاند.
توافقنامهی قطر ،در دهم حوت سال گذشتهی
هجری خورشیدی ،میان امریکا و طالبان به امضا
رسید.
افزایش خشونتها ،عدم قطع رابطه با سایر

د افغانستان اسالمی جمهوری
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره
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گروههای تروریستی و عدم پابندی به گفتوگوهای
صلح از سوی طالبان ،سبب شد تا دولت جدید
امریکا به رهربی جو بایدن ،توافقنامهی قطر را مورد
بررسی قرار دهد.
جو بایدن ،رییسجمهور امریکا ،گفته است
که میتواند جدول خروج رسبازان امریکایی از
افغانستان در ماه می سال روان میالدی را کنار
بگذارد .ینس استولتنربگ ،دبیر کل ناتو نیز ،گفته
است که خروج عجوالنه از افغانستان نگرانکننده
است و سبب قوت گرفنت گروههای تروریستی
خواهد شد.

جمهوری اسالمی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریــاســت تــــدارکــات
آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
مدیریت عمومی تدارکات اجناس

اعالن تدارکات
اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد( )42قلم روغنیات و فلتر باب وسایط مورد
ضرورت سال مالی 1400این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
ریاست تدارکات ،از سایت اداره ملی تنظیم امور آب و از سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل
تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت  9:30قبل از ظهر به روز سه شنبه مورخ  1400/01/04به ریاست تدارکات واقع تعمیر پنجم منزل اول
ارائه نمایند .آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد ،تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ( )110000افغانی برای پروژه های فوق الذکر بوده و جلسه
آفرگشایی بتاریخ  1400/01/04ساعت  10:00قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره های داوطلبیNWARA/PD/G011-1400/NCB :
تدویر میگردد.

اعالن تدارکات
اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تعداد( )56قلم رنگ باب مورد ضرورت سال مالی
1400این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات ،از
سایت اداره ملی تنظیم امور آب و از سایت اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته
از تاریخ نشر اعالن الی ساعت  9:30قبل از ظهر به روز چهار شنبه مورخ  1400/01/05به ریاست تدارکات واقع تعمیر پنجم منزل اول ارائه نمایند .آفر های ناوقت
رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد ،تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ( )155000افغانی برای پروژه های فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 1400/01/05
ساعت  10:00قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره های داوطلبی NWARA/PD/G013-1400/NCB :تدویر میگردد.

د روغتیایي زده کړو  ۱۲خصوصي
مرکزونه څارنوالۍ ته معرفي شول
پـه ننګرهـار کـې د روغتیایـي زده کـړو  ۱۲خصـويص مرکزونه لـه محصلینو
څخـه د اضـايف پیسـو د اخیسـتلو پـه تـور څارنوالـۍ ته معريف شـوي دي.
د ننګرهـار د وايل د رسـنیو دفتر وایـي دا زرګونـه پیسـې د دولتـي اسـنادو
د ترالسـه کولـو ،فراغـت غونـډې جوړولـو او دپلـوم د ویـش پـه نامـه لـه
محصلینـو اخیسـتل شـوې دي.
تېـره اونـۍ له هغه وروسـته چـې په دې اړه په خواله رسـنیو کې شـکایتونه
وشـول د ننګرهـار وايل ضیاالحـق امرخېـل ژمنـه کـړې وه چې پـه دې موخه
بـه یـو پلاوی وګومـاري ،ترڅو روښـانه يش چې دا پیسـې اخیسـتل شـوې او
کـه نـه او یا ولې اخیسـتل شـوې دي.
پـه هغـه مکتـوب کـې چـې کاپـی یـې رسـنیو تـه لیـږل شـوې د ننګرهـار د
اسـتیناف څارنوالـۍ تـه لیکل شـوي چې د یو شـمېر خصـويص روغتیایي زده
کـړو لـه مرکزونـو څخـه محصلینـو شـکایت کړی و چـې ګنی لـه دوی یې په
یـوه او بـل نامـه اضايف پیسـې اخیسـتل شـوې او والیـت مقام پـه دې اړه یو
پلاوی و ګوماره،څـو د محصلینـو دا ادعـا وڅیړي.
پـه مکتـوب کـې چـې وايل السـلیک کـړی لیـکل شـوي «:د ګومـارل شـوي
پلاوي رپـوټ ښـیي چـې دغـو روغتیایـي انسـتیتیوتونو لـه پخـوا راهیسـې
لـه محصلینـو څخـه پـر میاشـتنیو فیسـونو رسبېـره پـه دولتـي ازموینـه کـې
د ګـډون ،فراغـت غونـډې جوړولـو او دپلـوم د ویـش پـه نومونـو زرګونـه
افغانـۍ اخیسـتې دي ،دا غیرقانـوين کړنـه ایجابوي چـې دا موضوع د اړونده
عـديل او قضایـي ارګانونـو لـه الرې پـه دقیـق او شـفاف ډول وڅیـړل يش او
رسغړوونکـو تـه سـزا ورکـړل يش».
امرخېـل د ننګرهـار د اسـتیناف لـه څارنوالـۍ غوښـتي چـې د څیړونکـي
پلاوي رپـوټ درته اسـتول شـوی او هیلـه ده په دقیق ډول یـې څیړنه ويش.
د وايل د رسـنیو دفتر وایـي «:ننګرهـار وايل د پلاوي د څېړنـو او هغـه
کسـانو لـه لـورې چـې د بـې عدالتـۍ پـر وړانـدې یـې غـږ پورتـه کـړ ،مننـه
کـوي او هیلـه مـن دی عـديل او قضایـي ارګانونـه بـه یـاده قضیـه پـه جـدي
ډول وڅېـړي».
پـه دغـه مکتـوب کې د روغتیایـي تعلیمي مرکزونـو نومونه نه دي اخیسـتل
شـوي او دا هـم نـه دي ویـل شـوي چـې کـوم مرکـز لـه محصلینـو څومـره
اضايف پیسـې اخیسـتې دي.
خـو تېـره اونـۍ د ننګرهـار وايل اعلان وکړ چې په دغه والیت کې د دولسـو
خصـويص مرکزونـو څخـه فارغو کسـانو ته د دولتي سـند د ورکړې په موخه
د ازموینـې بهیـر پيـل شـوی او پـه دغه بهیر کـې به لـه  ۷زرو فارغانو څخه
ازموینه واخیستل يش.
د سـیمه ییـزو مسـوولینو پـه وینـا د ازموینـې پـه دې بهیـر کـې بـه د ۱۷۰۰
نجونـو پـه ګـډون لـه  ۷۰۰۰فارغانـو ازموینـه واخیسـتل يش چـې بریالیـو
کسـانو تـه بـه دولتـي سـندورکړل يش.

کونړ کې د دوه سوه کورنیو
د برېښنا اړتیا پوره شوه
پـه کونـړ کـې د  ۲۴،۴۶کیلـو واټـه ملریـز برېښـنا شـبکه جـوړه او ګټـې
اخیسـتنې تـه وسـپارل شـوه.
دا پـروژه د کلیـود بیارغونـې او پراختیـا وزارت د ولسي تـړون برنامې په
اډانـه کـې پـه  ۹،۱۸میلیونـه افغانـۍ د اسـعد آبـاد ښـار په کریـاب مېنه
کې بشـپړه شـوې ده.
د کونـړ د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا رییـس صفـت الله رشفمـل وایي:
د برېښـنا د تولید دا شـبکه د خلکو په غوښـتنه او د ولس په لس سـلنه
ونـډې جوړه شـوې چـې  ۲۰۸کورنـۍ به ترې ګټـه اخيل.
د کونـړ وايل محمـد اقبـال سـعید د دې شـبکې د پرانیسـتې پروخـت
وویـل :د ولسي تـړون ملي برنامـې له مخـې په مرکز اسـعد ابـاد ،نرنګ،
څوکـۍ او ماڼوګـي ولسـوالیو کـې د خلکـو لومړیتوبونـو تـه پـه پـام
سـلګونه پـروژې پلـې شـوي او د نـورو کارونـه دوام لـري.
سـعید برېښـنا د کونـړد ولسـونو مهمـه اړتیـا وبللـه او په یـاده برخه کې
یـې د مرکـزي حکومـت پـه جـدي پاملرنـې د ټینـګار ترڅنـګ د روانـو
پـروژو د تطبیـق او نویـو منظور شـویو پـروژو د کار پیلولو پـه برخه کې
د والیـت مقـام د جـدي هڅـو ژمنـه وکړه.
پـه ورتـه وخـت کـې په ولسي جرګه کې د کونـړ د خلکو اسـتازي نعمت
اللـه کریـاب وایـي د کونړ اوسـیدونکي د نظـام مالتـړي دي او له امنیتي
ادارو رسه پـه همغـږۍ یـې د امنیـت په ټینګښـت رسه پرمختیایي پروژو
تـه د پلې کېـدو زمینه برابـره کړې ده.
د کونـړ اوسـیدونکي لـه دولـت غـواړي چـې د برېښـنا د چمتـو کولـو د
دغـو پـروژو لـړۍ دې د دغـه والیـت ولسـوالیو او نـورو سـیمو تـه هـم
وغځوي.
دوی وایـي کونړسـیند پرېامنـه اوبـه لـري چـې کـه د برېښـنا بنـد پـرې
جـوړ يش نـه یـوازې د دغـه والیـت بریښـنا اړتیـا بـه پـوره يش ،بلکـې د
ورڅیرمـه والیتونـو ډېـرې اړتیـاوې بـه پـوره او د کار ګـڼ فرصتونـه بـه
رامنـځ تـه يش.
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هنر درگیر با جنگ

نصیر ندیم

بخش دوم و پایانی
پدیدههـا ،چـه مفهومـی باشـد و چـه فزیکـی ،بـا منطـق
منحصر بـه ماهیت شناسـایی میشـود .منطـق منحرص
بـه ماهیـت سـبب میشـود ،متایـز میـان پدیدههـا و
طبقهبنـدی پدیدههـا در نگـرش عـام و خـاص شـکل
بگیـرد.
بیچونوچـرا ،هنر یـک پدیـده مفهومـی اسـت .ماهیت
ایـن پدیـده تعریـف خـاص را از پیشـگاه هنر گرفتـه
اسـت؛ ولـی الزامی اسـت که زوایـای کارکـردی و بازتاب
ایـن پدیـده واکاوی شـود تـا تعریف نزدیکی بـر مقام هرن
دریافـت شـود ،نـه بـر تعریـف لفـظ کلمه.
دیـدگاه عـام ،هرن را اسـباب تفریـح و رسگرمی میداند.
برخلاف ایـن پنـدار ،منطـق هنر کارکـردی و عملگـرا
اسـت .ازایـن روی ،هنر توانایی نشـانه رفتن روان آدمی
را دارد و منشـأ قـدرت در هنر از کارکـردی بودنـش
میآیـد .اگـر هنر برداشـت تفریحـی را از خـود بهجـا
مانـده ،سـبب کارکـردی بودنـش اسـت؛ امـا اگـر تنهـا
برداشـت از هنر همیـن باشـد ،برخلاف ماهیتـش ،هرن
زرد اسـت.
هنگامـی کـه هنر در اجتماع مفهـوم برابـر بـا تفریـح را
میگیـرد ،بازشناسـی و پرداختن دوبـاره بـا آن الزامـی
میشـود .منطقـی کـه ذهنیـت تفننـی بـودن را در هنر
بـزرگ کـرده ،خـرد جمعـی را در اختیـار دارد .همیـن
اسـت کـه بازبینـی و بازتعریـف و القـای برداشـتهای نو
از هنر در اجتماع سـخت شـده اسـت.
ذهنیـت عامـی کـه از هنر زیـر عنـوان «اسـباب
خوشگذرانـی» در جامعـه القـا شـده ،وجـود اکثر
کسـانی را مثلاً بهنـام هرنمنـد موجـه میدانـد .همیـن
مثلاً هرنمنـدان بـا دفـاع از تفکـر عـام ،بـر جایـگاه خود
بهعنـوان هرنمنـد در میـان مردم ،مهر صحـه میگذارند.
دفـاع از تفکـر عـام هنر را بـه ایدیولـوژی خشـک بـدل
میکنـد و خالقیـت را در نطفـه کـور خواهـد کـرد.
در بخـش دوم نوشـتهی «جنـگ زحمـت زیـادی
میکشـد» ،مسـئلهی همسـویی و مواجه بودن را در هرن
مطـرح میکنـم .طـرح ایـن دو وجه هنر ،تعریـف کاملی
از هنر منیدهـد؛ امـا هنر متعهـد و مفهومـی را از هنر
بـه دور از خالقیـت ،همسـو بـا قدرمتنـدان و زرد متامیـز
میکنـد.
همسـویی هنر بـا دگماندیشـی ،هرنمنـد را مدافـع
عرفهـا و منطبـق بـا خواسـت زورمنـدان میکنـد.
ممکـن اسـت در ذهـن مخاطب این منت پرسشـی ایجاد
شـود :همسـویی هرنمنـدان بـا معرتضیـن و کسـانی کـه
در برابـر قـدرت ایسـتادهاند چـه ،آیـا هرن همسـو اسـت؟
پاسـخ ایـن همسـویی نظر بـه مفهـوم واژگانـیاش رصفاً
نـام در نظـر گرفتـه شـود و به اسـاس ذات اعتراض ،هرن
معترض در مواجـه بـودن مفهـوم میگیـرد ،پـس هـر دو

جنگ زیادی زحمت میکشد؛
سربازان محکوم به نابودیاند

یـک نـام اسـت بـا مفهومـی خاص.
هـدف از ایـن سـتون ،در کل پرداختن بـه هنر مواجه و
همسـو اسـت .اگـر مسـئلهی همسـویی و مواجهـه را در
بـرگ «هنر درگیـر بـا جنـگ» مطـرح میکنـم .کار ایـن
سـتون معرفـی هنر درگیـر بـا جنـگ اسـت و اال هنر بـا
پدیدههـای بیشماری درگیـر و همسـو اسـت.
شـعر «جنـگ زحمـت زیـادی میکشـد» در زمـرهی
شـعرهای مواجـه بـا جنـگ اسـت .شـعر در توصیـف
جنـگ دو مسـئلهی مهـم را بـه ذهـن مخاطـب تزریـق
میکنـد .بازمنایـی و سـاختار سـینامیی از جنـگ بـه
مخاطـب ذهنیـت میدهد .در گام دوم؛ بـا جنگ مواجه
میشـود و مخاطـب را متوجـه کارکـرد جنـگ میکنـد.
مخاطـب از کالنتصویـری کـه شـعر ارایـه میدهـد،
جنـگ را میشناسـد .بـا ایـن روایـت ،کارکرد شـعری که
در مواجهـه بـا جنـگ اسـت نتیجـه داده اسـت:
جنگ چه باشکوه است!
چه مشتاق
و چه کارا!
صبح زود،
آژیرها را بیدار میکند
و آمبوالنسها را میفرستد
بهجاهای گوناگون
اجساد را در هوا میرقصاند
تذکرهها را با زخمیها میچرخاند
در بنـد اول شـعر ،جنـگ باشـکوه عملکـردش را آغـاز
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میکنـد ،پشـتکار جنـگ روایت کارکردش اسـت .البته
خـود جنـگ بـدون عملگرایـی انسـان مفهومـی نـدارد.
هنگامـی کـه جنـگ ،صبـح را باشـکوه و بـا پشـتکار آغاز
میکنـد ،تشـخیص یـا شـخصیت انسـانی میگیـرد.
انسـانها صبـح زود چـه مشـتاق ،چـه دلرسد ،امـا
رسزنـده و اتو کشـیده ،سـوی کار میرونـد .جنگ نیز در
آغـاز شـعر انسـانی اسـت کـه باشـکوه و نشـاط صبحـش
را آغـاز میکنـد.
هـر عملکـردی بایـد نتیجـهای داشـته باشـد و نتیجـهی
جنـگ کـه از عملکـرد انسـان برمیآیـد؛ بیـدار کـردن
آژیرهـا و فرسـتادن آمبوالنسهـا در جاهـای گوناگـون
اسـت.
شـاعر بـا ایـن بیان ،انسـان را بسـته به اعاملـش زیرکانه
توصیـف میکند .انسـانی کـه درنتیجه عملکـرد خودش
بهسـوی نابـودی رفتـه و مفعول قـرار میگیرد .بـه روایت
دیگـر ،انسـان با جنـگ نابودی خـودش را مدیریت کرده
است.
در متام بندهای شـعر ،مقرص رده نخسـت ،جنگ اسـت.
بـا اینکـه در بنـد بند شـعر ،جنـگ بهجای انسـان عمل
میکند؛ اما جنگ اسـتعارهای از یک انسـان اسـت.
در ادامـه شـعر ،شـاعر پرسشـی مطرح میکنـد ،به ژنرال
مـدال میدهـد ،در کشـتزارها مایـن مـیکارد و از همـه
تقدیـر میکنـد مگـر خـود جنـگ .هیچکـس از جنـگ
تقدیـر منیکنـد.
بـا اینکـه جنـگ عملگـرا اسـت ،حتـا بدتریـن وقایـع

در شـعر بـه جنـگ نسـبت میگیـرد؛ امـا هیـچگاه جنگ
نکوهـش منیشـود .چـرا از جنـگ هیچگاهـی تقدیـر و
نکوهـش منیشـود؟ در ایـن شـعر ،قـدرت واقعـی از آن
جنـگ اسـت؛ شـبیه به رهربان و مسـتبدانی کـه چندین
مسـتبد دیگـر دارند.
در حقیقـت؛ جنـگ خـود امپراتـور اسـت .بـا اینکـه
همـه را محکـوم بـه مـرگ میکنـد ،ژنرالهـا را مـدال
میدهـد ،بـا حضـورش مسـتبدان را شـاد میکنـد،
امـا خـودش تقدیـر منیشـود؛ چـون در جنـگ ،قدرتـی
فراتـر از امپراتـور حضـور نـدارد .نکوهـش نشـدنش نیـز
بـه همیـن قصـه ربـط دارد .اگـر کسـی حتـا در خفـا
امپراتـور را نکوهـش کنـد ،درنتیجـه معلـوم اسـت که چه
محکومیتـی دارد و ایـن شـعر نیـز میخواهـد هامن فضا
را نگـه دارد.
شـعر ،زمانـی کـه امپراتـور را در جایـگاه قدرمتندتریـن
فـردی مـیآورد که جنـگ را مدیریت میکنـد و او حامی
واقعـی جنـگ اسـت ،اصـل هسـتهی جنـگ را نکوهـش
میکنـد.
در ایـن شـعر ،ضـد بـا اصـل هسـتهی جنـگ ،مهمتریـن
مفهومـی اسـت کـه شـاعر آن را بیـان داشـته و درواقـع
همیـن ضدیـت و مواجهـه اسـت کـه بـا کارکـرد جنـگ،
«امپراتـور» در بازمنایـی جنـگ نکوهـش میشـود.
مسـئلهی دیگـر انسـان اسـت .هنگامـی کـه جنـگ یا به
تعبیـر بهترش ،امپراتور دسـتور میدهد ،متـام فرمانها
یکییکـی اجرا میشـود و آنانـی که اجراکننده هسـتند،
یعنـی وجودشـان ماهیـت و حضـور نـدارد و در بـرزخ
بینشـانی رس میکننـد .چنانکـه در رسارس شـعر
متـام تصمیمهـا را جنـگ میگیـرد و آنانـی کـه عملگرا
هسـتند ،نامـی از آنهـا بـرده منیشـود ،مگـر ژنرالها و
مسـتبدانی کـه در جایجـای ایـن شـعر بـر مدالهـا و
افتخاراتشـان افـزون میشـود.
تاریـخ نیـز چنیـن اسـت؛ امپراتورانـی را بـه یـاد دارد
کـه فقـط دسـتور دادهانـد .تاریـخ هیـچ رسبـازی را
منیشناسـد .تاریـخ رسبـازان را فرامـوش میکنـد؛ متام
رسبازانـی را کـه در جبهـه بـرای خودخواهـی دیگـران
جـان دادهانـد .تاریـخ موفقیت ژنرالهایی را بـه یاد دارد
کـه بـا خـون رسبـازان شانههایشـان رسخ شـده اسـت.
روایـت این شـعر ،روایـت تاریخی جنگ اسـت ،نه روایت
امـروز و دیـروز از جنـگ .شـاعر بـا ایـن شـعر ،سـاختار
کلـی جنـگ را نفـی میکنـد و میگویـد؛ اکرثیتـی کـه
فرامـوش شـده ،بـردهی اقلیـت چنـد نفـره اسـت .بـه
همیـن سـبب آنانی کـه از خود تصمیـم و ماهیت ندارند،
تاریـخ نیـز بـه یادشـان نـدارد و ایـن شـعر نیـز روایتـی از
تاریـخ جنگ اسـت.
حتـا ایـن شـعر با زبـان اسـتعاری ،انسـان را علیـه آنانی
کـه دسـتور جنـگ را صـادر میکننـد بـه ایسـتادگی فـرا
میخوانـد و بـه انسـان میگویـد« :رسبـاز بـودن ،مـن
بـودن را از شما میگیـرد و شما را محکـوم بـه نابـودی
میکنـد».
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