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سپنتا در جاهای مختلفی از کتابش 

از  روایتی  و  افغانستان  -سیاست 

رشح  گالیه آمیز  لحن  با  درون- 

یک  از  چگونه  طالبان  که  می دهد 

گروه تروریستی تبدیل به یک گروه 

گناه  هرچند  او  شدند.  سیاسی 

دیگر؛  کسانی  گردن  به  را  کار  این 

به خصوص بعضی  کشورها، از جمله 

امریکا می اندازد؛ اما نباید فراموش 

بود  از کسانی  کنیم که کرزی خود 

طالبان  برای  مشخصی  تعریف  که 

نداشت.

بر  که  جدی ای  نقدهای  از  یکی   

توسط  حکومتش،  زمان  در  کرزی 

می شد،  وارد  سیاسی  امور  آگاهان 

از  مشخصی  تعریف  او  که  بود  این 

حکومت  زمان  در  او  ندارد.  دشمن 

خطاب  برادر  را  طالبان  بارها  خود 

»برداران  را  ناآشنایی  و عبارت  کرده 

ناراضی« در فرهنگ سیاسی کشور 

می خواست  او  واقع  در  کرد.  وارد 

نقش رییس جمهور و بزرگ قبیله را 

هم زمان بازی کند.

مختلف  جاهای  در  کرزی  از  سپنتا 

کتابش و به گونه های...

ن  را د برا نه زنی  چا
سر  بر  ی  کرز ضى  را نا

ن نستا فغا ا م  نظا

زنان افغانستان پاییین ترین نرخ سواد را در سطح 
جهان دارند. شمار زیادی از دختران به دلیل 

افزایش ناامنی، تبعیض، فساد...

ی  ر ها کند ختر  د ین  نال آ ه  زشگا آمو
ن زنا ی  برا

د افغانسـتان ملـي امنیـت وایـي پـه 
پکتیـکا کـې د ملـي امنیـت ځواکونـو 
پـه عملیاتـو کـې د القاعـده او طالبانو 

دوه مهـم غـړي وژل شـوي دي.
مللـي امنیـت وایـي:» پـه وژل شـویو 
کـې يـو يـي، دولـت بیـګ مشـهور پـه 
ابومحمدالتاجکي، چې د تاجکستان 
اوسیدونکی او د القاعدې د ترهګرې 
او  غـړی  مهـم  وچـې  هنـد  د  شـبکې 
بـل حضـرت علـي مشـهور پـه حمـزه 
مهاجـر د وزیرسـتان اوسـیدونکی او 
د طالبانـو د ترهګـرې ډلـې غـړی و.«

کسـانو  دغـو  وایـي  امنیـت  ملـي 
پـه  کـې  غزنـي  او  زابـل  لوګـر،  پـه 
روزنـه  پـه  ترهګـرو  د  پېچلوبریدونـو، 
او د وسـلو پـه لیـږد کـې مهمـه ونـډه 
کـې   پسـرلي  روان  پـه  او  درلـوده 
د  بریدونـو  ترهګریـزو  د  تـه  طالبانـو 
هـم  مشـورې  سـا  اړه  پـه  سـختولو 

ورکولـې.
دا  وایـي:»  خبرپاڼـه  ادارې  دغـې  د 
کسـان پـه غزنـي کـې د طالبانـو پـه یو 
روزنیـز مرکـز کـې د ترهګـرو پـه روزنـه 
د  او  شـول  وڅـارل  چـې  وو  بوخـت 
پکتيـکا ګيـان ولسـوالۍ تـه پـر الره د 
ملـي امنيـت پـه عملیاتـو کـې هغـه 
مهـال ووژل شـول چـې تـر کابنـدۍ 
وروسـته يـي د تيښـتې هڅـه کوله.«

او  طالبانـو  د  وایـي  امنیـت  ملـي 
امریـکا د دوحـې تـر هوکـړې وروسـته 
چـې د ملـي امنیـت پـه وینـا پـه هغـه 
کـې طالبانـو لـه القاعده سـره د اړیکو 
د پرېکـون ژمنـه کـړې وه  دا درېیـم 
ځـل دی چـې د دوی پـه مرکزونـو کې 

د القاعـدې مهـم غـړي وژل کیـږي.
بـه  افغانسـتان  وایـي  امنیـت  ملـي 
ترهګـرو  بهرنیـو  او  کورنیـو  هېڅکلـه 

نشـي. بـدل  مرکـز  پـه 

ملي امنیت: پکتیکا کې د القاعدې 
دوه مهم غړي وژل شوي

تحلیل
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اخیر  اعرتاض های  قربانیان  شامر 

علیه کودتای نظامی در میامنار، به 

بیش از ۵۰۰ تن رسیده است.

خربگزاری رویرتز، به نقل از انجمن 

میامنار،  سیاسی  زندانیان  حامی 

گزارش داده است که تا اکنون ۵۱۰ 

تن از معرتضان در این کشور کشته 

شده است

بر اساس گزارش، تنها در اعرتاضات 

در  معرتض   ۱۴ دوشنبه،  روز 

تیراندازی پولیس کشته شده است.

رویرتز نوشته است که نیروهای نظامی میامنار 

در شهر یانگون، بزرگ ترین شهر این کشور، از 

تفنگ و به احتامل زیاد یک نوع نارنجک انداز، 

در برابر معرتضان استفاده کرده اند.

شامر قربانیان اعرتاض ها علیه کودتای نظامی 

نفر   ۵۰۰ از  بیش  به  حالی  در  میامنار،  در 

بیش  آغاز هفته ی جاری،  در  تنها  که  رسیده 

از ۱۱۰ تن از معرتضان به شمول یک کودک 

کشته شد.

کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو  حال،  همین  در 

این  عضو  کشورهای  از  متحد،  ملل  سازمان 

واحدی  که صف آرایی  است  خواسته  سازمان 

علیه نظامیان و ارتش میامنار شکل بدهند.

یک  در  اخیر  روزهای  در  که  گوترش  آقای 

که  گفت  می کرد،  صحبت  خربی  نشست 

تشدید خشونت ها علیه معرتضان در میامنار 

غیرقابل قبول است.

نظامیان  اخیر  خشونت  های 

را  قدرت  که  میامنار  ارتش  و 

دارند،  دست  در  کشور  این  در 

دنبال  به  را  تندی  واکنش های 

داشته است.

خویشنت داری  خواستار  چین 

در  نیز  روسیه  و  شده  طرف ها 

حالی که به دنبال تحکیم روابط 

نظامی با میامنار است، از کشته 

شدن شهروندان این کشور ابراز 

نگرانی کرده است.

را  میامنار  در  اخیر  خشونت های  فرانسه 

آزاردهنده  را  آن  امریکا  و  خوانده  مرگ بار 

دانسته و یک قرارداد تجاری با این کشور را به 

حالت تعلیق در آورده است.

شورای  اضطراری  نشست  خواستار  بریتانیا 

وضعیت  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  امنیت 

این  است  قرار  است.  میامنار شده  در  جاری 

نشست روز چهارشنبه )۳۱ مارچ( برگزار شود.

اعتراض های خونین در میانمار؛

شده است کشته  معترض   ۵۰۰ از  بیش  کنون  ا تا 

جهان خبر

معه  جا ر  د ن  زنا ر  حضو
را  سعه  تو سیر 

می کند یع تر  سر

گالری همای سبز؛
معرفی  ی  برا شى  تال

نه زنا یت  هو

کردن  زاویه دار  و  رنگ ها  با  بازی 

روی  نقاش  دست های  حرکت 

انتظار  می کند،  کار  که  تابلویی 

می دهد.  آدمی  به  را  جالبی  تصویر 

دست هایش  آشفته  حالت  با  زنی 

رویش  و  کرده  گرد  چهره اش  دور  را 

جمله ی کوتاه »من زنم، نه از جنس 

به چشم می خورد. سویتا  شکسنت« 

هاشمی که روی این اثر کار می کند، 

می خواهد دردها و ناخوشی هایی را 

افغانستان  جامعه ی  در  دخرتان  که 

می کشند روی تابلو بیاورد.

نیز  در کنار سویتا، دخرتان دیگری 

هامی  –گالری  نگارستان  این  در 

سبز- درگیر نقاشی استند.

موسیقی آرامی فضا...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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غنی: 
ز  ا ید  با رت  قد ل  نتقـا ا

و  ت  با نتخا ا یـق  طر
معه ی  جا نظـر  یر  ز

د شـو م  نجا ا نی  جها

؛ ن ا د و نا یر  ز هی  گا چکک  یر  ز هی  گا
باشندگان پشتون آباد از نیروهای دولتی، خیزش 

مردمی و طالبان به ستوه آمده اند

- آسیا قلب  رجه  خا ی  زرا و
بر   ، ل نبو ستا ا سه  پرو

ی  ر برقرا و  جنگ  ن  یا پا
ن  نستا فغا ا ر  د صلح 

ند کرد کید  تا

4 77

پایان نهمین نشست قلب آسیا؛ 

تقال برای انتخابات زودهنگام 
و تأکید بر خروج مسئوالنه از افغانستان

زنان، هم پای مردان نقش 
اساسی در تعیین سرنوشت 

سیاسی و...
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هشـدار دادنـد که در صـورت عدم خروج مسـئوالنه، 

ممکـن جنـگ در افغانسـتان شـدت بگیـرد.

جریـان  در  چیـن  خارجـه ی  وزیـر  یـی،  وانـگ 

بایـد  خارجـی  »نیروهـای  گفـت:  صحبت هایـش 

تـا  باشـند  داشـته  افغانسـتان  از  مسـئوالنه  خـروج 

کـدام مشـکلی پیش نیایـد.« او از همه ی طرف های 

درگیـر جنـگ خواسـت کـه در نتیجـه ی همـکاری 

مشـرتک، تـالش کننـد کـه القاعـده، داعش و سـایر 

آسـیا،  منطقـه ی  در  کـه  تروریسـتی ای  گروه هـای 

به ویـژه افغانسـتان فعالیت دارنـد را از میان بردارند.

ایـران و پاکسـتان در ایـن نشسـت تأکیـد کردند که 

مخربیـن داخلـی و خارجـی رونـد صلـح افغانسـتان 

باید شناسـایی شـوند تا بیشـرت از این گفت وگوهای 

صلـح بـا چالش مواجـه نشـود. محمدجـواد ظریف، 

وزیـر خارجـه ی ایـران در ایـن نشسـت گفـت: »مهم 

کـه  باشـد  مراقـب  بین املللـی  جامعـه  کـه  اسـت 

کنشـگران خارجـی بـرای اهـداف سیاسـت داخلـی 

نیندازنـد.  بـه مخاطـره  را  افغانسـتان  آینـده  خـود، 

بـرای  داعـش  تـالش  خصـوص  در  بایـد  همه مـان 

به کارگیـری عنـارص افراطـی مذهبـی جهـت تغییـر 

منازعـات مذهبـی و قومـی در افغانسـتان هوشـیار 

باشـیم.«

همین گونـه، شـاه محمود قریشـی، وزیـر خارجـه ی 

پاکسـتان گفـت: »مـا همـواره از نقـش مخربیـن هم 

افغانسـتان هشـدار  از  بیـرون  در  و هـم  داخـل  در 

افغانسـتان  در  خشـونت ها  ادامـه  از  مـا  داده ایـم. 

نگـران هسـتیم.«

هنـد، ترکیـه و روسـیه نیـز بـا اشـاره بـه چالش هایی 

دارد،  قـرار  افغانسـتان  صلـح  رونـد  مقابـل  در  کـه 

تأکیـد کردنـد کـه از ایـن رونـد حامیـت می  کننـد و 

به دنبـال راهی انـد کـه پروسـه ی صلـح هرچـه زودتر 

بـه نتیجه  برسـد.

نشسـت اسـتانبول و تأکیـد رییس جمهـور غنی 

بـر برگـزاری انتخابات

اسـتانبول  آسیا-پروسـه ی  قلـب  نشسـت  نهمیـن 

در حالـی برگـزار شـد کـه قـرار اسـت در روزهـای 

آینـده نشسـتی در پیونـد بـه صلـح افغانسـتان در 

ترکیـه برگـزار شـود. ایـن نشسـت نیـز در نتیجـه ی 

پیشـنهاد امریـکا و طـرح این کشـور بـرای برون رفت 

فعلـی، ریختـه شـده اسـت. از بن بسـت 

رییس جمهـور غنـی کـه از رشکت کنندگان نشسـت 

قلـب آسـیا بـود، گفـت کـه آمـاده ی وا گـذاری قدرت 

از طریـق انتخابـات زودهنـگام اسـت؛ امـا جامعه ی 

رونـد  ایـن  از  تأمیـن شـفافیت  بـرای  بایـد  جهانـی 

کند. نظـارت 

از  قدردانـی  ضمـن  نشسـت،  ایـن  در  غنـی  آقـای 

همکاری هـای کشـورهای منطقـه در رابطـه به صلح 

افغانسـتان، گفـت کـه تأمیـن صلـح و ثبـات در ایـن 

کشـور، هامننـد اکسـیژن بـرای همـه ی کشـورهای 

منطقـه اسـت.

او افـزود: »صلـح نه تنهـا یـک خواسـت؛ بلکـه نیـاز 

مـربم مـا اسـت. مـا بـا متحـدان خـود در پـی یـک 

امیـدوارم  هسـتیم.  صلـح  بـه  دسـتیابی  و  راه حـل 

کـه خشـونت و زورگویـی در افغانسـتان پایـان یابد. 

ادامـه ی جنـگ و خشـونت بـر ضـد منافع مـا بوده و 

از آن بایـد رهایـی یابیـم.«

بـا ایـن حـال، رییس جمهـور در بخشـی از سـخنان 

خـود تأکیـد کـرد کـه هرگونـه توافـق صلحـی کـه با 

طالبـان بـه دسـت می آیـد، بایـد از سـوی لویه جرگه 

تأییـد شـود و این گونـه توافـق سیاسـی، زمینه سـاز 

یـک آتش بـس واقعـی در افغانسـتان خواهـد بـود.

از سـویی هـم مولـود چـاووش اوغلو، وزیـر خارجه ی 

نشسـت  برگـزاری  بـرای  آمادگی هـا  از  نیـز  ترکیـه 

اسـتانبول خـرب داد و گفـت: »مـا بـا متـام طرف هـا 

کار می کنیم. از بسـیاری کشـورها دعـوت کرده ایم، 

انتظـار داریم که نشسـت اسـتانبول بتوانـد راهی را 

بـرای ختـم جنـگ در افغانسـتان بـاز کند.«

هرچند تا هنوز مشـخص نیسـت که در این نشسـت 

اسـتانبول، روی کـدام موضوعـات قـرار اسـت بحث 

شـود؛ امـا ضمیـر کابلـوف، فرسـتاده ویژه ی روسـیه 

بـرای افغانسـتان در حاشـیه ی ایـن نشسـت گفـت 

مطـرح  ائتالفـی  یـا  انتقالـی  حکومـت  یـک  کـه 

اسـت و ممکـن اسـت ایـن راه رسـیدن بـه صلـح در 

افغانسـتان باشـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه قـرار اسـت تـا چنـد روز 

دیگـر جـدول زمانـی حضـور نیروهـای ناتـو و امریکا 

بـه  دوحـه  توافق نامـه ی  اسـاس  بـه  افغانسـتان  در 

پایـان برسـد؛ امـا طوری که دیـده می شـود، امریکا، 

بـه  زیـادی  متایـل  سـازمان  ایـن  متحـدان  و  ناتـو 

بیـرون شـدن از افغانسـتان بیـرون شـوند. به تازگـی 

بـه طالبـان،  از منابـع نزدیـک  نقـل  بـه  طلوع نیـوز 

گـزارش داده اسـت که امریـکا از این گروه خواسـته 

تـا  سـه   از  افغانسـتان  در  را  رسبازانـش  تـا حضـور 

شـش مـاه دیگـر متدیـد کنـد.

ایـن منابـع هرچنـد گفته انـد کـه طالبـان در ایـن 

مـورد تـا هنـوز تصمیـم نهایـی را نگرفته انـد؛ امـا در 

نخسـت خواسـتار رهایـی ۷ هـزار زندانـی و بیـرون 

کـردن نـام رهربان شـان از فهرسـت سـیاه سـازمان 

ملـل متحـد شـده اند. ذبیح اللـه مجاهد، سـخنگوی 

ایـن گـروه امـا در صحبـت بـا روزنامـه ی صبـح کابل 

تأکیـد  و  ابـراز بی خـربی می کنـد  ایـن موضـوع  از 

می کنـد کـه هیـچ بدیلـی، بـدون توافق نامـه دوحـه 

نـدارد. وجود 

بـا این همـه، در اعالمیـه ای مشـرتکی کـه در پایـان 

نـر  بـه  اسـتانبول  پروسـه  آسـیا-  قلـب  نشسـت 

رسـیده، آمـده اسـت کـه یک افغانسـتان باثبـات، به 

نفـع همـه کشـورهای منطقـه اسـت.

خارجـه  وزارت  سـوی  از  کـه  اعالمیـه ی  ایـن  در 

افغانسـتان و تاجیکسـتان صـادر شـده، آمده اسـت 

کـه باوجـود آغـاز گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان، 

هنـوز هـم وضعیـت در ایـن کشـور متشـنج اسـت و 

یافتـه  اسـت. ادامـه  نیـز  خشـونت ها 

سرمقاله

افغانستان،  در  جنگ  دامنه ی  شدن  طوالنی  و  گسرتدگی 

قربانی های بی شامری از شهروندان گرفته است و تقریباً همه ی 

و مرگ بار  آثار مخرب  ناامید شده اند.  آمدن صلح  از  شهروندان 

بین املللی  بازیگران  که  است  آن، سبب شده  ادامه ی  و  جنگ 

اما  کنند؛  افغانستان دخالت  روند صلح  در ترسیع  منطقه ای  و 

و  منطقه  کشورهای  بزرگ  اجامع  این سو  به  سال  یک  از  چرا 

افغانستان شکل  در  آوردن صلح  برای  به ظاهر  که  فرا منطقه ای 

گرفته، نتوانسته  است مقدماتی را برای صلح در این کشور فراهم 

کند؟

با این  که اجامع کشورها برای ترسیع روند صلح افغانستان یک 

امر مثبت به نظر می آید، اما اختالف نظر و تضاد منافع کشورها 

با همدیگر در این اجامع، صلح افغانستان را به یک امر ناممکن 

بدل کرده است.

بیشرت کشورهایی که روی طالبان نفوذ دارند و به نظر بازیگران 

واقعی در جنگ و صلح افغانستان هستند، در برابر هم صف آرایی 

دارند و جنگ نیابتی شان را در داخل افغانستان دنبال می کنند. 

در حقیقت واقعی ترین چالش فراروی صلح افغانستان، طالبانی 

روزها شمع متام محفل های سیاسی شده اند.  این  که  نیستند 

بلکه رویارویی؛ هند و پاکستان، امریکا و ایران، امریکا و چین و 

امریکا و روسیه در برابر صلح افغانستان است.

منی خواهد  هرگز  پاکستان،  با  مرزی  مشکالت  دلیل  به  هند 

رسبازان پاکستانی –طالبان- در افغانستان پیروز شوند. چنان که 

پاکستان را  پیروزی  اول آسیایی است،  از قدرت های طراز  هند 

آن جا  از  می پندارد.  خود  قدرت  غروب  مفهوم  به   افغانستان  در 

که دولت افغانستان از حامیت قطعی هند برخوردار است؛ صلح 

پاکستان  برابر  به مثابه ی شکست هند در  با طالبان  افغانستان 

از  از همین رو گزارش های درز کرده در رسانه ها، حاکی  است. 

آن است که »طالبان ضد پاکستانی« به کمک هند و افغانستان 

به  پاکستان  ضد  بر  پاکستان  و  افغانستان  مرزی  مناطق  در 

فعالیت های تروریستی در هم مرزی پاکستان رشوع کرده اند.

در نشست روسیه -ترویکای مسکو- ایران حضور به هم منی رساند. 

این در حالی است که روسیه از متحدان رسسخت ایران و ایران 

از کشورهای با نفوذ روی طالبان شاخه ی مال محمد منصور در 

در  امریکا  دلیل حضور  به  ایران  مناینده های  است.  افغانستان 

نشست ترویکا رهسپار مسکو منی شوند.

قراین خصومت این دو کشور به سال های خیلی پیش برمی گردد 

افغانستان  عرصه ی  ندارد  دوست  کشور  دو  این  از  هیچ کدام  و 

برای  افغانستان  در  امریکا  پس  بگذارد؛  خالی  دیگری  برای  را 

این که از نفوذ ایران در این کشور پیشگیری کند، برای سال های 

زیادی این جا خواهد ماند.

است.  مشخص  بسیار  امریکا  و  چین  امریکا،  و  روسیه  رابطه ی 

روسیه و امریکا پس از جنگ  دوم جهانی به  این سو درگیر جنگ 

فرسایشی و تاریخی هستند و هر دو ادعای ابرقدرت بودن را در 

برای  اقتصادی  جنگ  یک  در  نیز  امریکا  و  چین  دارند.  جهان 

امریکا  که  آن جا  از  گرفته اند.  قرار  هم  روبه روی  جهان  منابع 

ارشاف  می تواند  کشور  دو  این  روی  افغانستان  در  حضورش  با 

داشته باشد، حضورش را در این کشور امر حتم می داند.

افغانستان  در  کشور  این  حضور  که  دارد  تأکید  پیوسته  امریکا 

اگر  و  ناتو و متحدانش است  باقی  ماندن کشور های  به  وابسته 

زودترین  در  کند،  پیدا  سیاسی  راه حلی  افغانستان  صلح  برای 

فرصت این کشور را ترک خواهد کرد؛ اما جدی ترین متحد امریکا 

در ناتو -که آملان باشد- تا یک سال دیگر حضور رسبازانش را 

در  امریکا  حضور  مفهوم  به  این  و  کرده  متدید  افغانستان  در 

افغانستان است.

با این حال در تازه ترین مورد، منابع نزدیک به طالبان گفته اند 

از این گروه خواسته است تا حضور رسبازانش را در  که امریکا 

افغانستان از سه تا شش ماه متدید کند.

حمل(،   ۱۰( سه شنبه  روز  منابع،  این  طلوع نیوز،  از  نقل  به 

را  نهایی  تصمیم  هنوز  تا  مورد  این  در  طالبان  که  گفته اند 

هزار   ۷ رهایی  خواستار  نخست  در  گروه  این  اما  نگرفته اند؛ 

سیاه  فهرست  از  رهربان شان  نام  کردن  بیرون  و  زندانی شان 

اما سخنگوی طالبان  این حال  با  متحد شده اند.  ملل  سازمان 

گفته است که تا هنوز از این پیشنهاد آگاه نیست.

قدرت های  اقتصادی،  سیاسی-  موازنه ی  در  جابه جایی  از  پس 

افغانستان  در  محتاطانه  عملکرد  به  را  کشورها  همه ی  جهانی 

وادار کرده است. از همین رو امریکا را وادار شده که از طالبان 

گروه سیاسی ای ساخته و رشوت های بزرگی به آن بپردازد.

با این حال افغانستان در نشست هایی که برای صلح افغانستان 

از نشست هایی  و  را دریابد  برگزار می شود، کشورهای بی طرف 

دیپلامتیک  روابط  با  استانبول  نشست  و  آسیا  قلب  مانند 

به  ارزش های  و  جمهوریت  پایداری  نفع  به  را  بهینه  استفاده ی 

وجود آمده بربد.

اما از قراین رابطه ی کشورهای متخاصم و بانفوذ در افغانستان، 

پیدا است که هیچ یک از این کشورها در برابر هم کوتاه نخواهند 

آمد و این امر از نشانه ی رفتاری شان در برابر هم پدیدار است. 

از آن که صلح در یک کشور باشد،  پس صلح افغانستان بیشرت 

و  است  بزرگ  قدرت های  میان  منطقه  و  در جهان  واقعی  صلح 

اگر افغانستان نبض بازی میان کشورها را دریابد از آزمون سخت 

جنگ و صلح پیروز به  در خواهد شد.

صلح افغانستان؛

 بازیگران جهانی

 و جنگ نیابتى

وزیران خارجه ی نشست قلب 
آسیا-پروسه ی استانبول، بر 
ختم جنگ در افغانستان و 
خروج مسئوالنه ی نیروهای 

خارجی از این کشور تأکید 
کردند. امام علی رحمان، 

ریییس جمهور تاجیکستان که 
میزبانی این نشست را به دوش 

داشت، گفت که کشورش 
همیشه طرفدار صلح و ثبات 

دایمی در افغانستان بوده 
است؛ زیرا تأمین صلح و ثبات 

در منطقه وابسته به صلح و 
ثبات در افغانستان است.

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

پایان نهمین نشست قلب آسیا؛ 

م  هنگا د و ز ت  با نتخا ا ی  برا تقال 
وج مسئوالنه از افغانستان کید بر خر و تأ

نهمین نشسـت »قلب آسیا-پروسـه ی استانبول« روز 

سه شـنبه )10 حمـل(، زیـر عنـوان »تقویـت اجـامع 

برای صلح و انکشـاف« در دوشـنبه، پایتخت کشـور 

تاجیکسـتان برگزار شـد.

در ایـن نشسـت دو روزه، 14 کشـور عضـو دایمـی، 

پاکسـتان،  هنـد،  ایـران،  افغانسـتان،  به شـمول 

عربسـتان و چیـن، 17 کشـور دیگـر و 14 سـازمان 

منطقـه ای و جهانـی ناظـر رشکـت کـرده بودنـد.

 این نشسـت همه سـاله با حضور رهربان کشـورهای 

مـورد  در  بین املللـی  سـازمان های  و  منطقـه 

موضوعـات مرتبـط بـه آسـیا بـه میزبانـی کشـورهای 

مختلـف عضـو آن برگـزار می شـود. سـال گذشـته، 

ایـن نشسـت در 18 قـوس بـا میزبانی ترکیـه برگزار 

شـده بـود کـه بخـش اصلـی آجنـدای آن در مـورد 

رونـد صلـح افغانسـتان بـود.

موضوعـات  بیشـرت  نیـز،  امسـال  نشسـت  در 

موردبحـث رشکت کننـدگان ایـن نشسـت در پیونـد 

حامیـت  و  افغانسـتان  صلـح  گفت وگوهـای  بـه 

بـود. رونـد  ایـن  از  منطقـه  کشـورهای 

آسیا-پروسـه ی  قلـب  نشسـت  خارجـه ی  وزیـران 

اسـتانبول، بـر ختـم جنـگ در افغانسـتان و خـروج 

کشـور  ایـن  از  خارجـی  نیروهـای  مسـئوالنه ی 

رییس جمهـور  رحـامن،  امام علـی  کردنـد.  تأکیـد 

تاجیکسـتان کـه میزبانـی ایـن نشسـت را بـه دوش 

داشـت، گفت که کشـورش همیشـه طرفـدار صلح و 

ثبـات دایمی در افغانسـتان بوده اسـت؛ زیـرا تأمین 

صلـح و ثبـات در منطقه وابسـته به صلـح و ثبات در 

اسـت. افغانسـتان 

رییس جمهـوری تاجیکسـتان، تأکیـد کـرد که عامل 

بیرونـی  مداخـالت  افغانسـتان  در  کنونـی  جنـگ 

اسـت و کشـورهای منطقـه نبایـد افغانسـتان را در 

ایـن جنـگ تنهـا رها کنـد. »مـردم افغانسـتان بر اثر 

جنـگ و جـدال تحمیلـی ای که عامـل آن مداخالت 

بیرونـی اسـت و همه روزه رنـج می برند، مایـه نگرانی 

همه ما اسـت و کشـورهای منطقه نباید افغانسـتان 

را در چالش هـای تحمیل شـده، تنهـا بگـذارد.«

آقـای رحـامن در ادامـه گفت کـه کلید پایـان جنگ 

و  سیاسـی  توافـق   و  دیپلوماسـی  در  افغانسـتان 

هم چنـان  او  اسـت.  معـارص  راه هـای  اندیشـیدن 

هیچ گونـه  افغانسـتان  جنـگ  مسـئله ی  کـه  گفـت 

نـدارد. نظامـی  راه حـل 

از سـویی هـم سـایر رشکت کننـدگان ایـن نشسـت 

نیـز دیدگاه هـای متفاوتی در مورد صلح افغانسـتان 

مسـئوالنه  خـروج  بـر  آن هـا  از  شـامری  داشـتند، 

و  کردنـد  تأکیـد  کشـور  ایـن  از  خارجـی  نیروهـای 



سال دوم        شماره   346   چهارشنبه         11 حمل  1400
www.subhekabul.com3

دیرینه  پیشینه ی  افغانستان  در  این که  با  نقاشی 

از  بیشرت  در  داخلی  جنگ های  دلیل  به  اما  دارد؛ 

رو به رو  با محدودیت های جدی ای  اخیر،  چهار دهه ی 

از کشور  این بخش  از هرنمندان  زیادی  شده و شامر 

از  شامری  اخیر،  دهه ی  یک ونیم  در  این  با  رفته اند. 

در  نقاشی  بخش  در  ریالیستیک  رویکرد  با  جوانان 

به  توانست  اثرهای شان  و  کردند  فعالیت هایی  کشور 

منایشگاه های بین املللی راه پیدا کند و جایزه بگیرد. 

با این حال اما در یک دهه ی اخیر به دلیل بدتر شدن 

به  کشور،  خوب  نقاشان  از  شامری  امنیتی،  وضعیت 

اروپا رفته اند که دیگر قصد برگشنت هم ندارند؛ چیزی 

که باعث شده است هرن نقاشی در افغانستان با رشد 

کندی پیش برود.

اکنون که بحث گفت وگوهای صلح با طالبان روی کار 

است، شامری از نقاشان کشور به ویژه زنان از آینده ی 

کاری شان نگران هستند. فروزان -عضو گالری هامی 

سبز- می گوید: »اگر طالب بیاید باز هامن طالب سابق 

مهاجرت  که  مجبوریم  بربیم  پیش  نتوانیم  اگر  است، 

کنیم بریم از اینجه.«

در روند گفت وگوهای صلح افغانستان، تنها حبیبه رسابی 

به منایندگی از زنان افغانستان در مسکو رشکت کرد که 

این خود نشان دهنده ی نگاه تبعیض گرایانه حکومت در 

با طالبان صلح صورت  باشد  قرار  اگر  و  زنان است  برابر 

زنان  برای  تریفاتی  جایگاه  همین  وضع  این  با  گیرد، 

باقی خواهد ماند.

راه حل چیست؟

اگر موضوع جنسیتی را رعایت کنیم، آیا شایسته ساالری 

است  این  بر  ادارات  در  باورها  می رود؟  سوال  زیر 

و  است  کم  جامعه  در  تحصیل کرده  و  کادر  زنان  که 

آن هایی که هستند فاقد تجربه کاری اند و باید کمرت در 

پست های کلیدی گامشته شوند. اگر چنین شود، شعار 

شایسته ساالری زیر پا می شود؛ اما این دید از تفکر مرد 

ساالرانه می آید و جز این بنیادی ندارد.

تحقیقات بی شامری نشان داده است که زنان در راستای 

اما  بوده اند،  مردان  از  موفق تر  منابع  و  نهادها  مدیریت 

نگاه مردانه نسبت به زنان در افغانستان توجه از این مهم 

را از نظرها انداخته است.

اگر نگاهی اجاملی به اداره و دولت افغانستان بیاندازیم، 

هویدا می شود که زنان نسبت به مردان در امر مدیریت 

و دولت داری موفق تر بوده اند؛ اما هژمونی مردانه و تفکر 

زنان  کارکرد  که  است  شده  باعث  زنان  به  نسبت  عام 

افغانستان در بدنه ی دولت دیده نشود.

پر رنگ  نیازمند حضور  باثبات،  و  توسعه یافته  افغانستان 

زنان در متام سطوح است و برای این مهم قبل از همه 

پرداخته  زنان  به  رابطه  در  عام  تفکر  بنیادی  تغییر  برای 

زنان  مؤثر  عملکرد  و  موفقیت ها  به  رابطه  در  و  شود 

سوی  از  آن  نتیجه ی  و  گیرد  صورت  جمعی  تحقیق های 

رسانه ها نر شود.

 گالری هامی سبز در سال ۱۳99 جواز فعالیت خود 

را به دست آورده و به گفته ی مسئوالن آن بیش از ۵۰ 

»همین هرن  است.  آموخنت  آن مرصوف  در  دانش آموز 

ماست که عواطف و احساسات ما ر برمی انگیزه که باید 

بر دیگرای خود انتقال بتیم.«

آموزش  نقاشی  نگارستان  این  در  که  هالل  محمد 

عصبانیت هایش  و  ناراحتی ها  که  می گوید  می دهد، 

که  داشتم  آرزو  یک  »فقط  می دهد.  منایش  هرن  با  را 

که  بپیوندد  حقیقت  به  ره  خود  آرزوی  می خواستم 

نشان  دنیا  به  و  بسازیم  هرنی  کمپلکس  یک  آرام آرام 

بتیم که ما افغانا هم فرهنگ بسیار باالی داریم.«

از  درستی  آگاهی  مردم  که  می گوید  ناخوشی  با  او 

هرن نقاشی ندارند و ازاین رو به هرنمندان نقاش کمرت 

او  جوانان  تالش های  اما  می گذارند؛  احرتام  و  توجه 

کرده  امیدوار  نقاشی  هرن  آینده ی  برای  جایی  تا  را 

است. »کارکرد جوانان امروزی را که می بینیم به آینده 

خوش بین هستیم در این چند سال اخیر ما توانستیم 

که خیلی مردمه آگاه بسازیم و جوانای نسل جوان که 

امروز کار می کنند.« او می افزاید: »فقط بر می گردد به 

ای که کشور آرام باشه و یک صلح بیایه که بتانیم ای 

هرن هاره خوب تر به منایش بگذاریم.«

نقاشی  رسگرم  بیشرتشان  سبز،  هامی  گالری  در   

است  آزاد  »طبیعت  می گوید:  هالل  هستند.  طبیعت 

میلش  رقم  دارند. طبیعت هر  را دوست  آزادی  و همه 

باشد همو رقم رشد می کند و من هم چون عالقه به ای 

آزادی دارم.« او می  گوید که 2۵ سال می شود از روزی 

که به دنیا آمده تا امروز جنگ بوده »اگر صلح بیایه مه 

از  و  بکنم  از متام والیت های خود دیدن  دارم  دوست 

رفته  ترس  از  ما  بکشم،  نقاشی  خود  والیت های  متام 

منی تانیم و او وقت شاید بتانم نقاشی های فوق العاده 

بی نظیری کار کنیم.«

بانو سلطانی نیز از مشکل هایی که در روزهای نخست 

»وقتی  می گوید:  است،  کشیده  نگارستان  این  ایجاد 

چیست  ای  می کردن،  خنده  نقاشی،  هرن  می گفتم 

تأثیر  روانم  و  روح  باالی  می کنی؟  کار  می خوانی  که 

می کرد.« با این حال بانو سلطانی نتوانست دلهره اش 

که  می گوید  او  کند.  پنهان  صلح  گفت وگوهای  از  را 

می تواند  آیا  که  منی داند  و  است  رسدرگم  روزها  این 

را  ما  هرن  باید  »طالبان  خیر.  یا  دهد  ادامه  کارش  به 

نقاشی  از  بپذیرم که دست  بشناسند. طبعاً منی توانم 

و هرن خود بردارم.«

قدیم  از  کابلیان  دیوارهای  روی  نقاشی  و  نگارگری 

از کلیه حقوق اساسی شان  بلکه  نبوده اند،  قدرت سهیم 

نیز محروم شده اند.

دست  دو  انسانی  جامعه ی  که  بگیرید  این  بر  را  فرض 

است، دست هایی که زن و مرد نام  می گذاریم. اکنون با 

هژمونی مردانه یکی از این دست ها قطع است و جامعه ی 

را  بی شامری  آسیب های  دست  این  بابت  از  افغانستان 

متحمل شده است که غیرقابل تصور است.

زنان چه نقشی در حکومت فعلی افغانستان دارند؟

سهم  زنان  که  است  شده  تالش  فعلی  حکومت  در 

نیست.  این طور  امر  واقعیت  اما  باشند؛  داشته  بیشرتی 

حکومت  باالی  سطح  در  زنان  جایگاه  به  نیم نگاهی  اگر 

سمت های  در  کمرت  زنان  که  می شود  روشن  بیاندازیم، 

وزیر  زنان،  وزیر  فقط  شده اند.  گامشته  دولتی  باالی 

معارف و وزیر مخابرات از میان زنان معرفی شده است، 

آن هم دلیل نظارت بین املللی بر حکومت است، در غیر 

شبنم نوری

وزارت  ساختار  در  حال  این  با  است.  بوده  مروج 

افغانستان تنها یک ریاست به نام  اطالعات و فرهنگ 

»هرنستان« است که همه  ی هرنها از جمله خطاطی، 

نقاشی، خوش نویسی، کاریکاتور یا منا های طنزی حتا 

صنایع دستی در آن آموزش داده می شود. این ریاست 

تا هنوز بیش تر از چهل دانش آموز فارغ داده است.

و  اطالعات  وزارت  نراتی  معین  رشق،  شیوای   

از  شامر  چه  نیست  روشن  هنوز  که  می گوید  فرهنگ 

نگارستان های خصوص از این وزارت جواز گرفته است؛ 

اما تنها یک نگارستان دولتی در کشور فعالیت دارد که 

هشتاد نفر در آن مرصوف کار است.

او می افزاید که برای حامیت از نگارستان ها بازاریابی 

دست  روی  هرنی شان  و  فرهنگی  فرآورده های  برای 

است. او هم چنان با اشاره به نهاد آموزشی غالم محمد 

آموزش  برای  دولتی  هرنستان  که  می گوید  میمنگی 

دارند.  عالقه  نقاشی  به  که  است  شهروندانی  همه ی 

حامیت رایگان، گامرش آموزگاران رایگان و فراهم آوری 

تجهیزات از حامیت های وزارت اطالعات و فرهنگ به 

شامر می رود.

آن، حکومت مردانه ی افغانستان باور به کارکرد زنان در 

بدنه ی خود ندارد.

اگر نقش زنان در درون حکومت بررسی شود، احساس 

نقش  تا  دارند  تریفاتی  نقش  بیشرت  زنان،  می شود 

حکومت  بزرگ  تصمیم گیری های  از  امر  این  و  کلیدی 

هویدا است که زنان در آن سهیم نیستند؛ وضعی که برای 

جامعه زنان نگران کننده است.

و  وزارتخانه ها  در  معاون  و  مشاور  به عنوان  زنان،  بیشرت 

کمرتی  اجرایی  صالحیت  و  می شوند  مقرر  ریاست ها 

دارند، حتا وزیرهای زن، آن چنان که  باید نقش اساسی در 

تصمیم گیری های وزارتخانه هایی ندارند که خود مسئول 

آن هستند.

با وجود قدرت و توانایی باالی زنان، کمرت به آنان فرصت 

تصور  خیلی ها  تا  شده  باعث  امر  این  است.  شده  داده 

را  کلیدی  پست های  در  کردن  کار  توانایی  زنان  کنند 

امر این است که اگر فرصتی برای  ندارند؛ ولی حقیقت 

و  قدرمتند  مدیران  که  داده اند  نشان  شده،  فراهم  زنان 

مستقل  کارکرد  از  را  امر  این  منونه ی  هستند.  توانایی 

زنان  همواره  که  دریافت  می شود  افغانستان  بر  حقوق 

در رأس آن بوده است.

عرصه های  در  زنان  مشارکت  زمینه ی  فراهم سازی 

از  و  افغانستان  حکومت  مسئولیت های  جزو  گوناگون 

رضورت های این کشور است. حکومت افغانستان مکلف و 

مسئول در قبال زنان است و باید صالحیت های بیشرتی 

در حکومت داری به آنان بدهد. درست است که حکومت 

این  اما  است؛  مواجه  زیادی  چالش های  با  افغانستان 

نباید  با تروریزم  مشکالت و درگیر بودن در جبهه جنگ 

اراده آنان را برای حکومت داری بر مبنای شایسته ساالری 

بدون در نظرداشت مسئله جنسیتی تضعیف کند.

بازی با رنگ ها و زاویه دار کردن حرکت دست های نقاش 

را  انتظار تصویر جالبی  تابلویی که کار می کند،  روی 

به آدمی می دهد. زنی با حالت آشفته دست هایش را 

»من  کوتاه  جمله ی  رویش  و  کرده  گرد  چهره اش  دور 

سویتا  می خورد.  چشم  به  شکسنت«  جنس  از  نه  زنم، 

هاشمی که روی این اثر کار می کند، می خواهد دردها 

و ناخوشی هایی را که دخرتان در جامعه ی افغانستان 

می کشند روی تابلو بیاورد.

این نگارستان  نیز در  در کنار سویتا، دخرتان دیگری 

–گالری هامی سبز- درگیر نقاشی استند.

موسیقی آرامی فضا را پر کرده است، روبه رویم دخرتی 

صندلی  روی  مالیمی  لبخند  و  بلند  نه چندان  قد  با 

یک  او  می گوید.  فروزان  را  نامش  است؛  نشسته 

جامعه ی  »در  است.  نقاشی  درگیر  که  می شود  سالی 

افغانستان زن بودن خیلی سخت است، برایم می گفنت 

نقاشی چیست؟ دخرت استی چه کار داری؟«

هرن  توسعه ی  هدف شان  که  می گوید  ادامه  در  او 

اعضای  است.  نقاشی  تابلوهای  فروش  هم چنان  و 

مجمع  درازمدت  در  دارند  نظر  در  نگارستان  این 

هامی  نگارستان  در  کنند.  آن  جایگزین  را  هرنی 

طراحی،  رسامی،  نقاشی،  آموزشی؛  صنف های  سبز، 

مینیاتوری، خطاطی، خوش نویسی، عکاسی حرفه ای، 

تیاتر و موسیقی نیز برگزار می شود.

مهم ترین  که  می گویند  نگارستان  این  اعضای 

هدف شان، ترویج و شناساندن ارزش نقاشی در میان 

دخرتان  نقاشی   به  ارج دهی  به خصوص  و  خانواده ها 

است.

برده  به پیش  استادی  پنج  توسط  هامی  سبز  گالری 

می شود که همه از یک دانشگاه و یک دانشکده فارغ 

شده اند.

در  سبز-  هام ی  گالری  –بنیان گذار  سلطانی  فروزان 

رشته ی نقاشی مینیاتوری و ریالیزم مدرک کارشناسی 

ایجاد  ایده ی  شکل گیری  چگونگی  درباره ی  او  دارد. 

زندگی  کشوری  »در  می گوید:  سبز  هامی  نگارستان 

همین  خواستم  منی فهمند،  ر  هرن  اصالً  که  می کنیم 

یاد داریم حداقل  را که  یاد داریم هرنی  را که  چیزی 

جوانا مستفیض شوه؛ د ای رشایط، د ای حالت خراب.«

بشارت گلزاری
رسنوشت  تعیین  در  اساسی  نقش  مردان  هم پای  زنان، 

سیاسی و توسعه ی کشور دارند؛ اما نادیده گرفنت زنان در 

امور مهم کشوری، فلج سازی سازمان دهی  شده جامعه 

ایدیولوژی  تأثیر  تحت  که  است  مردانه ای  تفکر  از سوی 

موجود شکل گرفته است.

و  بگیرند  قرار  مردانه  تأثیر هژمونی  زنان تحت  باید   چرا 

این  امر  واقعیت  باشند؟  نداشته  اجتامع  در  جایگاهی 

است که عدم مشارکت زنان با اعامل قدرت و تحت تأثیر 

ایدیولوژی ها و باورهای موجود از سوی مردان، جامعه را 

آسیب پذیر کرده است. با این حساب، بخش عظیمی از 

نیروی کاری با تعصب و هژمونی مردانه فلج و سیر توسعه 

در جامعه دچار اختالل شده است.

در عقب ماندگی افغانستان عوامل مختلفی نقش دارند؛ 

ولی یکی از علت های اساسی این عقب ماندگی، نادیده 

گرفنت جایگاه زنان در جامعه بوده است. آنان نه تنها در 

گالری همای سبز؛

نه زنا یت  هو معرفی  ی  برا شى  تال

می کند یع تر  سر را  سعه  تو سیر  معه  جا ر  د ن  زنا ر  حضو
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می گیرند و گاهی هم دولت به جرم همکاری با طالبان. در 

میان دو طرف استیم.« به گفته ی او، زمانی که جنگ جویان 

اما  ندارد؛  حضور  دولتی  نیروهای  باشد،  ساحه  در  طالبان 

زمانی که طالبان ساحه را ترک می کند، نیروهای دولتی از 

راه می رسد؛ گاهی هم برعکس آن اتفاق می افتد. »می آیند و 

پرسان می کنند که آن ها کجا آمده بودند و چه کار می کردند. 

با  شام  که  می کنند  اذیت  و  آزار  را  مردم  دولتی  نیروهای 

طالبان همکاری دارید.«

در  بلند  ریش  گذاشنت  پشتون آباد،  باشندگان  گفته ی  به 

این محل جرم است و نگذاشنت آن جرم بزرگ تر؛ اگر کسی 

ریش و موی بلند بگذارد، توسط نیروهای دولتی آزار و اذیت 

می شود و اگر نگذارد، طالبان به  او گیر می دهند که گویا با 

نیروهای دولتی همکاری دارد.

هام احمدی، عضو شورای والیتی این والیت نیز می گوید که 

باشندگان پشتون آباد از آزار و اذیت نیروهای امنیتی شکایت 

در  قریه  به  قریه  که جنگ جویان طالب  او می افزاید  دارند. 

این ساحه ها حضور دارد؛ مردم هم از رفتار طالبان به تنگ 

آمده  و هم از آزار و اذیت نیروهای دولتی. »مردم پشتون آباد، 

از دو طرف سیلی می خورند.«

با این حال، با شامری از مقام های امنیتی این والیت صحبت 

این  لوگر،  والیت  امنیه ی  قومندان  غیرت،  فیض الله  کردم. 

ادعاها را رد کرده و می گوید که پولیس و نیروهای امنیتی 

در خدمت مردم است. به گفته ی او، منطقه ی پشتون آباد در 

کنرتل نیروهای دولتی است و رفتار نیروهای امنیتی نیز با 

مردم صمیمی.

»سینگوریا؛ هرکس را که دل شان خواست می کشند.«

نیروهای دولتی،  و  از طالبان  بیشرت  پشتون آباد،  باشندگان 

سینگوریا  می کنند؛  شکایت  سینگوریا  به نام  گروهی  از 

محل  باشندگان  به  مختلف  بهانه های  به  که  است  گروهی 

در  محل،  باشندگان  توصیف  بنیاد  بر  می رساند.  آسیب 

شامل اند؛  نوجوانان  و  سن  زیر  افرادی  سینگوریا  گروه 

اعضای  از  یکی  که  هستند  عقده ای  بسیار  افرادی  معموالً 

خانواده  شان توسط داعش و یا طالبان کشته شده است.

این ها  نیست.  مردمی  خیزش  گروه  »این  می گوید:  احمد 

هرکسی را که هامنندشان نباشند، فکر می کنند که داعش 

این ها  منی کند.  بازخواست  آنان  از  کسی  است.  طالب  یا 

او،  گفته ی  به  می کشند.«  شد،  دل شان  که  را  هرکسی 

باشندگان محل زمانی که به دولت شکایت می کنند به این 

پاسخ برمی خورند که »سینگوریا زده است.«

او می گوید که پس از گذشت چند هفته، از مرگ منصور و 

ذاکرحسین، نیروهای دولتی به خانه ی آن ها رفته و خانه شان 

یک  می شناخت،  را  منصور  محل  »مردم  کردند.  تالشی  را 

می زند،  را  آن  ها  سینگوریا  که  زمانی  بود،  خردسال  بچه 

مبب های دستی به دست شان می دهند که گویا آن  ها باالی 

پوسته  شان حمله کرده اند. چند نفر که از میدان کرکت آمده 

بودند، چطور بدون سالح و با چند نارنجک می تواند باالی 

پوسته ی امنیتی حمله کنند؟«

پولیس والیت لوگر در ۷ دلو ۱۳99 خورشیدی، عکسی از 

جسد ذاکرحسین و منصور، در برگه ی فیس بوکش نر کرده 

طالبان  جنگ جویان  حمله ی  نتیجه ی  در  که  می نویسد  و 

ولسوالی  چرخ  و  عمرآباد  در  امنیتی  نیروهای  پوسته ی  بر 

از  –یکی  ذاکر  شمول  به  طالب  جنگ جوی  پنج  لوگر، 

رسگروه طالبان- کشته شده اند. شامری از باشندگان محل 

با  سینگوریا  بلکه  نبوده اند؛  طالبان  آن ها  که  می کنند  ادعا 

می دهد،  آن  ها  دست  به  که  نارنجک هایی  و  صحنه سازی 

وامنود می کند که طالبان اند.

آقای غیرت ادعای باشندگان محل را رد کرده و می گوید که 

آن ها افراد طالبان بوده اند  که بر پوسته ی پولیس ملی حمله 

کردند و درنتیجه  کشته  شده اند. »پوسته خیزش مردمی در 

نزدیکی آن محل نیست. آن ها رس پوسته ی پولیس ملی حمله 

کردند که خودشان کشته شدند.« آقای غیرت تأکید می کند 

بلکه یک  ندارد؛  لوگر وجود  به  نام سینگوریا در  که گروهی 

گروه خیزش مردمی در ساختار ریاست امنیت ملی، فعالیت 

دارد که به گونه ی منظم از عملکردشان نظارت می شود.

خیزش  نیروهای  فعالیت  نظامی،  کارشناسان  از  شامری 

مردمی را مفید ندانسته و باور دارند که این نیروها، به جای 

مقاومت در برابر طالبان و گروه های تروریستی، به باشندگان 

روستاها آسیب می زنند.

عتیق الله امرخیل، کارشناس نظامی افغانستان می گوید که 

نیروهای خیزش مردمی ای که از سوی امنیت ملی افغانستان 

به  نیستند؛  آشنا  نظامی  آموزش های  با  می گیرند،  سالح 

همین دلیل، به جای جنگ در برابر تروریستان و حامیت از 

شهروندان، باعث اخالل نظم و امنیت در روستاها می شوند.

آقای امرخیل در صحبت با روزنامه ی صبح کابل می گوید که 

دولت افغانستان تالش دارد تا از این گروه ها در برابر طالبان 

گروه، هیچ  این  فعالیت  از سال ها  اما پس  کند؛  صف آرایی 

دست آوردی برای دولت افغانستان جز آسیب به شهروندان 

نداشته اند. »تنها در لوگر نیستند، در رسارس کشور فعالیت 

دارد، مردم را آزار می دهد، به کودکان تجاوز می کند. گروهی 

که به نام خیزش مردمی یاد می شود، آدم های بسیار عقده ای 

هستند.«

و  پشتون آباد  در  جنگ  روز  هر  که  است  حالی  در  این همه 

اطراف آن از مردم محل قربانی می گیرد. احمد از باشندگان 

از رویدادی دیگری قصه می کند. او، می گوید که در  محل 

مشخص  که  رسگردان  مرمی  پشتون آباد،  جویک  منطقه ی 

به  مشهور  فردی  بود، رس  تفنگ شلیک شده  کدام  از  نشد 

 آقا را شکاف می کند. »از آقا، یک خانم و چهار کودک باقی 

مانده است. کودک بزرگش ده ساله است. دیگر کسی را هم 

ندارد.«

که  اذیتی  و  آزار  یا  و  طالبان  حمله های  از  بگویم؟  چه  »از 

را  این  نیس!«  هم  اینا  تنها  می دارن؟  روا  دولتی  نیروهای 

او  احمد –نام مستعار- باشنده ی  پشتون آباد لوگر می گوید. 

وضعیت امنیتی پشتو ن آباد را مرگ بار خوانده و از حادثه ای 

که دو ماه پیش در محل شان رخ داده روایت می کند.

از  نزدیکی یکی  او می گوید که در ۶ دلو سال گذشته، در 

محل  سینگوریا-باشندگان  به  مشهور  نیروهای  پوسته های 

آن ها  از  دولتی  مسئوالن  اما  می شناسند؛  سینگوریا  به نام 

ذاکرحسین،  و  منصور  می کنند-  یاد  مردمی  خیزش  به  نام 

در  خانه های شان  به سوی  کرکت  میدان  از  که  نوجوانی  دو 

قرار  مردمی  خیزش  نیروهای  شلیک  زیر  بودند،  حرکت 

نیروهای  از سوی  گلوله ای  با رضب  ذاکرحسین،  می گیرند. 

این حادثه  منصور زخمی.  و  مردمی کشته می شود  خیزش 

انتقال  برای  محل  باشندگان  از  شامری  که  می شود  باعث 

آن ها به محل رویداد بیایند؛ اما به گفته ی احمد، نیرو های 

که  منی گذارند  پی درپی  شلیک های  با  مردمی،  خیزش 

باشندگان محل به جسدها نزدیک شوند. جسد ذاکرحسین 

و همین گونه منصور که به شدت زخم برداشته، نیم ساعتی 

در آن جا می ماند.

اجازه داده می شود  باشندگان محل  به  نیم ساعت،  از  پس 

که ذاکرحسین و منصور را به شفاخانه انتقال دهند. احمد 

داکرتها  بردند،  شفاخانه  به  را  منصور  که  زمانی  می گوید؛ 

اما  انتقال دهند؛  به کابل  برای درمان  را  او  باید  گفتند که 

مدتی  از  »پس  می شوند.  این  کار  مانع  امنیتی  نیروهای 

منصور جان داد.«

در کنرتل  نه  این محل  که  پشتون آباد می گویند  باشندگان 

افغانستان.  امنیتی  نیروهای  اختیار  در  نه  و  است  طالبان 

اساس  به  و  دارد  قرار  لوگر  والیت  مرکز  در  پشتون آباد، 

در  خانواده  چهارصد  از  بیش  محل،  باشندگان  گفته های 

آن جا زندگی  می کنند.

که  می گوید  پشتون آباد  باشندگان  از  یکی  محمد،  حاجی 

نیروهای  کنرتل  در  لوگر  والیت  مرکز  به سوی  پشتون آباد  از 

کامل  تسلط  در  آن سو  به  پشتون آباد  از  اما  است؛  دولتی 

طالبان است. »گاهی طالبان به جرم همکاری با دولت ما را 

پولیس ولایت 
لوگر در ۷ دلو 

۱۳۹۹ خورشیدی، 
عکسی از جسد 

ذاکرحسین و 
منصور، در برگه ی 

فیس بوکش 
نشر کرده و 

می نویسد که در 
نتیجه ی حمله ی 

جنگ جویان 
طالبان بر پوسته ی 

نیروهای امنیتی 
در عمرآباد و چرخ 

ولسوالی لوگر، پنج 
جنگ جوی طالب 

به شمول ذاکر 
–یکی از سرگروه 

طالبان- کشته 
شده اند. شماری 

از باشندگان محل 
ادعا می کینند 

که آن ها طالبان 
نبوده اند؛ بلکه 

سینگوریا با 
صحنه سازی و 

نارنجک هایی 
که به دست 

آن  ها می دهد، 
وانمود می کیند که 

طالبان اند.

؛ ن ا د و نا یر  ز هی  گا چکک  یر  ز هی  گا
باشندگان پشتون آباد از نیروهای دولتی، خیزش مردمی و طالبان به ستوه آمده اند روح الله طاهری

گزارشگر

پس از نیم ساعت، به باشندگان 
محل اجازه داده می شود که 

ذاکرحسین و منصور را به 
شفاخانه انتقال دهند. احمد 

می گوید؛ زمانی که منصور را به 
شفاخانه بردند، داکیترها گفتند 
که باید او را برای درمان به کابل 

انتقال دهند؛ اما نیروهای امنیتی 
مانع این  کار می شوند. »پس از 

مدتی منصور جان داد.«

افرادی که توسط نریوهای سینگوریا  کشته شده است

منظره ای  از والیت لوگر
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حامی حکومت و نیروهای دولتی بوده اند، اما چرا موجب 

بی مهری و تبعیض سیستامتیک حکومت قرار می گیرند؟ 

طوری که فردی از داخل نظام فرمان قتل عام هزاره ها را 

صادر می کند، اما حکومت نه تنها که با آن شخص برخورد 

قانونی منی کند؛ بلکه حامیت نیز می کند. 

اعرتاض های خیابانی در دوره ی حکومت داری آقای غنی 

برای معرتضان و مردم به بهای خون صدها انسان متام 

پاسخگویی  عدم  و  امنیتی  بد  بر رشایط  بنا  است.  شده 

حکومت، مردم منی توانند دست به اعرتاض های خیابانی 

مردم،  برای  اعرتاض  راه  یگانه  ترتیب،  این  به  بزنند. 

شبکه های اجتامعی است.

با این همه، تجربه و گذشته ثابت کرده است که حکومت با 

لجاجت متام به اعرتاض های خیابانی مردم پاسخ نداده، 

به اعرتاض در شبکه های اجتامعی. چنان چه  چه برسد 

به  قبایل  نام  درج  مرکزی  احصاییه ی  اداره ی  نه  تاکنون 

و  لشکرکشی  هم  نه  و  کرده  اصالح  را  مستقل  اقوام  نام 

پایان  هزاره ها  مقابل  در  حکومت  سیستامتیک  تبعیض 

هم  نه  و  شده  محکمه  فدایی«  »الله داد  نه  است.  یافته 

»سمیع سادات«، قومندان قول اردوی 2۱۵ میوند درباره 

فتوای قتل عام هزاره ها، مورد بازپرس قرار گرفته است. 

به نظر می رسد که برای حکومت های استبدادی و پررو، 

اعرتاض در شبکه های اجتامعی کارایی ندارد. تا زمانی 

باالی  و  نشود  قدرمتند  و  سازمان یافته  اعرتاض ها  که 

حکومت فشار وارد نکند، دریافت نتیجه مثبت و ملموس 

بعید به نظر می رسد؟

هنـوز مشـخص نیسـت که بـه کجـا می انجامد؛ امـا آن چه 

بـه  رسانجـام  کـرد،  برداشـت  آن  از  می تـوان  اکنـون  تـا 

نتیجـه ای خواهـد رسـید؛ نتیجـه ای که بسـتگی به حضور 

سـنجیده شـده و قدرمتنـد دو طـرف در گفت وگوها دارد. 

وارد  داخلـی  قدرمتنـد  اجـامع  بـا  بتوانـد  حکومـت  اگـر 

کسـب  بیشـرتی  امتیازهـای  شـاید  شـود،  گفت وگوهـا 

کنـد؛ امـا ظاهراً، اختالفات سیاسـی در داخل زیاد اسـت 

و حضـور مؤثـر حکومـت را بـه چالـش کشـیده اسـت. در 

چنیـن وضعیتـی، اگـر شـورای ملـی بتواند نقـش خودش 

را درسـت بـازی کنـد، بسـرت مناسـبی خواهـد بـود بـرای 

داخلـی.  اجـامع  شـکل گیری 

گروه هـای  می تواننـد  پارملـان،  در  مـردم  مناینـدگان 

مختلـف سیاسـی موجـود در افغانسـتان را، بـر محـور یک 

نظـر واحـد جمـع کننـد و مسـیر گفت وگوهـا را بـه نفـع 

مـردم تغییـر دهنـد.

در حاشـیه بـودن شـورای ملـی و عـدم حضـور منایندگان 

–مناینـدگان  مجلـس  دو  عمومـی  نشسـت های  در  حتـا 

حکومـت  دخالـت  نتیجـه ی  حـدی،  در  شـاید  سـنا-  و 

در  امـا  باشـد؛  ارگ  توسـط  آن  تضعیـف  و  شـورا  کار  در 

نهایـت، بیان گـر ایـن اسـت کـه مـردم افغانسـتان، هنـوز 

از ارزش هـای شـهروندی نرسـیده اند  بـه درک مسـتقلی 

کـه در زمـان انتخابـات مجلـس مناینـدگان یا سـنا، بدون 

کـه  بدهنـد  رأی  افـرادی  بـه  گروهـی،  وابسـتگی های 

توانایـی حضـور فعـال و مسـئوالنه در پارملـان و سـنا را 

دارنـد و می تواننـد در تعییـن رسنوشـت افغانسـتان نقـش 

داشـته باشـند. 

آمـدن یـک عـده فرمانـده محلـی، تاجـر و بـزرگ قومـی، 

تنهـا بـه دلیـل نفـوذ مردمـی یـا پـول، نتیجـه اش چیـزی 

در  ضعـف  می دهـد:  نشـان  فیفـا  گـزارش  کـه  می شـود 

قانون گـذاری بـه دلیـل نبـود پشـتوانه ی علمی-تحقیقی، 

گروه هـای  قانونـی،  طرح هـای  بـا  غیرتخصصـی  برخـورد 

پارملانـی موقتـی و ناکارآمد، اختالفـات درونی، ضعف در 

نظـارت از حکومـت و آشـفتگی مدیریتـی. 

از  زیـادی  تعـداد  کـه  اسـت  ایـن  بیان گـر  نـکات،  ایـن 

بـه دلیـل نداشـنت سـواد  مناینـدگان در شـورای ملـی، 

کافـی و توانایـی درک از بازی هـای سیاسـت، فقـط برای 

اسـتفاده از مزایـای وکالـت در مجلـس سـنا و مناینـدگان 

راه یافته انـد و تـوان تصمیم  گیـری در مـوارد مهـم ملـی 

زمینـه ی  فعلـی،  رشایـط  در  کـه  ناتوانـی ای  ندارنـد؛  را 

عملکـرد مسـتقالنه ی ارگ را فراهـم کـرده تـا بتوانـد، بـه 

هرجایـی کـه می خواهـد لشکرکشـی کند، هـر وزیری که 

می خواهـد را برکنـار و هـر وزارتخانـه ای کـه می خواهد را، 

بـا رسپرسـت به پیـش بـرد.

روبه رو  اجتامعی  شبکه های  در  مدنی  فعاالن  و  پشتون 

شده است.

مردم این عملکرد حکومت را توطئه ی سازمان یافته برای 

دانسته  هویتی  حذف  و  غیرپشتون  اقوام  پارچه سازی 

یک  به  هنوز  هیاهو  این  شده اند.  آن  اصالح  خواهان  و 

مسیر اعرتاضی مطلوب نرسیده بود که حکومت در یک 

اقدام سامان مند دیگر برای دستگیری »علی پور« به اتهام 

بهسود  به  غیرمسئول  مسلح  و  نظامی  چرخ بال  سقوط 

میدان وردک در مناطق هزاره نشین لشکرکشی کرد.

این درحالی بود که چندی قبل از آن »الله داد فدایی«، 

قومندان امنیه میدان وردک متهم به قتل، زخمی کردن و 

بدرفتاری مردم ملکی در بهسود شده بود.

فرمانده  این  وظیفه ی  داخله  وزارت  زمان  آن  در  آن که  با 

به  حکومت  لشکرکشی  با  اما  بود؛  درآورده  تعلیق  به  را 

گامشته  لغامن  والیت  فرمانده  حیث  به  فدایی  بهسود، 

شد. این رفتارهای ناشیانه ی حکومت موج اعرتاض های 

اعرتاض،  این  موجودیت  با  داشت.  به دنبال  را  دیگری 

اعرتاض اولی به حاشیه رفت. 

به  رساندن صدای خود  »در  دیجیتال  جنبش های عرص 

دستگاه قدرت خوب اند؛ ولی در فرجام خواهی یا پیشربد 

در  چنان چه  منی کنند.«  عمل  خوب  پیچیده  مذاکرات 

در  اعرتاض ها  غیرپشتون«  اقوام  »پارچه سازی  موضوع 

شبکه های اجتامعی خیلی رسیع و گسرتده بود؛ اما یک 

مسیر سازمان یافته و فرجام خواهی نداشت. در ضمن با 

پارملانـی گفتـه شـده؛ نکتـه ای کـه یکـی از چالش هـای 

اساسـی شـورای ملـی طـی دو دهـه ی اخیـر بوده اسـت. 

حکومـت، بـه دالیـل سیاسـی و قومـی، همـواره در داخل 

تـا  اسـت  گرفتـه  گـروگان  بـه  را  مهره هایـی  مجلـس،  دو 

بتوانـد خواسـت هایش را از طریـق ایـن مهره هـا، توسـط 

بدهـد؛  قانونـی  جنبـه ی  سـنا  و  مناینـدگان  مجلـس 

دخالتـی کـه باعث شـده اسـت، ایـن دو مجلـس، نتوانند 

مسـتقالنه عمـل کننـد. ایـن دخالـت، بیان گـر موفقیـت 

اسـت؛  ملـی  شـورای  ناکامـی  و  سیاسـت ورزی  در  ارگ 

و  هم سـو  قـوه ی  دو  ملـی،  شـورای  و  حکومـت  چـون 

باصالحیـت در افغانسـتان اند کـه در مـورد متـام مسـایل 

می کننـد.  تصمیم گیـری  ملـی  کالن 

مناینـده ی  ده هـا  آن،  یک طـرف  کـه  تصمیم گیـری ای 

نـام  بـه  منتخبـی  شـخص  دیگـر،  طـرف  و  اسـت  مـردم 

حـق  خـودش  بـه  مـوارد،  اکـر  در  کـه  رییس جمهـور 

می دهـد تصمیمـش را تنهایـی بگیـرد؛ بـرای همیـن، در 

مـواردی، ایـن دو نهـاد هم سـو و همـکار، رویـاروی هـم 

قـرار می گیرنـد و از پارملـان بـه دلیـل تعـدد مناینـدگان 

مـردم، انتظـار می رود تا جلـو حرکت هایـی از حکومت که 

خـالف منافـع مـردم باشـد را بگیـرد؛ بنابرایـن، حکومـت 

بـه میزانـی کـه می توانـد در امـور شـورای ملـی دخالـت 

کنـد، فرصـت را بـرای اجـرای تصمیم هـا و کارکردهایـش 

فراهـم می کنـد. وجود شـورای ملـی خنثا و بـدون برنامه، 

در اکـر مـوارد بـه نفـع حکومت اسـت و زمینـه ی عملکرد 

فراهـم می کنـد. را  مسـتقالنه ی حکومـت 

سپرده  فراموشی  به  قبلی  واقعه ی  جدید،  واقعه ای  بروز 

شد. 

بهسود  قضیه  در  هزاره ها  به خصوص  و  مردم  اعرتاض 

است:  این  مردم  اصلی  پرسش   دارد.  ادامه  هم چنان 

والیات  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  درحالی که 

و  دولتی  نیروهای  می دهند،  سقوط  را  ولسوالی ها  و 

سخت ترین  در  افغانستان  کنار  و  گوشه  در  رسبازان 

رشایط با تروریستان در جنگ اند، چرا حکومت برای رفع 

این خطرها اقدام منی کند؟

مردم به این نظرند که هزاره ها در بیست سال اخیر همواره 

این کـه مناینـدگان در شـورای ملی، بیشرتشـان بـه دلیل 

وابسـتگی های محلی، گروهی و قومـی، بدون هیچ معیار 

شایسـته ای بـه ایـن موقـف رسـیده اند و عـده ای از آن هـا، 

بـا مصـارف گـزاف در زمـان انتخابـات رأی خریده انـد، در 

آن تردیـدی نیسـت؛ امـا دسـت کم در حـد انتظـاری کـه 

در افغانسـتان از آنـان مـی رود، بایـد در وضعیـت موجـود 

میـدان را خالـی نگذارنـد و با حضـور قدرمتنـد در میدان 

سیاسـی و بازی های کالن ملـی، اتوریته و جایگاه قانونی 

شـورای ملـی را بـه منایـش بگذارند. گفت وگوهـای صلح، 

بسم الله حزین
شبکه های اجتامعی ابزاری برای واکنش ها و جنبش های 

اجتامعی است. در عرص کنونی، مردم بیشرت از مجرای 

ابراز  و...(  فیس بوک  )توییرت،  اجتامعی  شبکه های 

و  مجازی  فضای  در  اعرتاض  می کنند.  اعرتاض  و  نظر 

اسلکتیویزم  آیا  اما  می گویند.  »اسلکتیویزم«  را  شبکه ای 

به اعرتاض های  آیا حکومت  افغانستان کارایی دارد؟  در 

مردم در شبکه های اجتامعی متکین کرده است؟ 

افغانستان  ارشف غنی،  محمد  حکومت داری  دوره ی  در 

بوده  مردمی  گسرتده ی  تظاهرات  و  اعرتاض ها  شاهد 

جنبش  روشنایی،  جنبش  راه پیامیی  و  تظاهرات  است. 

اعرتاض های  جمله  از   ... و  عدالت  جنبش  تبسم، 

گاز  گلوله،  رگبار  مبب،  انتحار،  با  که  بود،  گسرتده ای 

اشک آور، آب پاش ها و کانتیرنها استقبال شد.

قربانی این دادخواهی ها هم بیشرت هزاره ها و تاجیک ها 

افغانستان  مردم  بی شامر،  قربانی های  از   پس  بودند. 

جرئت راه پیامیی و اعرتاض در خیابان را از دست دادند. 

اعرتاض در شبکه های اجتامعی یگانه مجرایی است که 

مردم می توانند برای تغییر به کار گیرند. 

از  مملو  اجتامعی  شبکه های  اخیر  ماه  یک  در 

اعرتاض هایی علیه حکومت افغانستان بوده است. اداره 

به  را  غیرپشتون  اقوام  افغانستان  مرکزی  احصاییه ی 

قبایل مختلف، زیر نام قوم تقسیم منود. این کار حکومت 

غیر  سیاست مداران  مردمی،  گسرتده ی  اعرتاض های  با 

عادالنـه ی  و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  گـزارش  یافته هـای 

سـال  یـک  در  کـه  می دهـد  نشـان  )فیفـا(،  افغانسـتان 

بـه  نزدیـک  تقنینـی-  هفدهـم  دور  دوم  –سـال  گذشـته 

پنجاه درصـد از نشسـت های عمومی شـورای ملـی، بدون 

نصـاب بـوده اسـت. بـر پایـه ی یافته هـای ایـن گـزارش، 

۴۳ درصـد از نشسـت های عمومـی مجلـس مناینـدگان و 

۴2 درصـد از نشسـت های عمومـی مجلـس سـنا، بـدون 

نصـاب برگـزار شـده اسـت.

نتایـج ایـن گـزارش، بیان گـر ایـن اسـت کـه مناینـدگان 

در شـورای ملـی، بـا توجـه بـه رشایـط بحرانی افغانسـتان 

و صالحیـت قانونـی ای کـه در رشایـط بحرانـی بـه آن هـا 

واگـذار شـده، درکـی از وضعیـت موجـود و صالحیت های 

سیاسـی  نظـام  در  ملـی،  شـورای  ندارنـد.  قانونی شـان 

افغانسـتان، مهم تریـن مرجـع قانونی قدرت مردم اسـت و 

در رشایـط بحرانـی، هـر آن چه مـردم بخواهنـد، به گونه ی 

قانونـی، تنهـا از طریـق ایـن شـورا، قابل اعـامل اسـت. با 

توجـه بـه ایـن صالحیت شـورای ملـی و رشایط آشـفته ای 

کـه افغانسـتان درگیـر آن اسـت، نتیجـه ی گـزارش فیفـا، 

تکان دهنـده اسـت؛ چـون دسـت کم مردم در ایـن رشایط 

حسـاس کـه ارگ به دنبـال حفـظ قدرت شـخصی اسـت، 

طالبـان به دنبـال رسـیدن بـه امـارت اسـالمی و گروه های 

سیاسـی-قومی، هرکـدام خوابـی بـرای خـود دیده انـد، از 

مجلـس مناینـدگان و سـنا انتظـار دارند به عنـوان اداره ی 

قانونـی و باصالحیـت، بیشـرت از دوره هـای قبلـی فعـال 

باشـند و آگاهانـه دربـاره آینـده ی مـردم تصمیـم بگیرند.

رویارویـی ای کـه میـان ارگ و پارملـان بـر رس تأییـد و رد 

بودجـه ی مالـی ۱۴۰۰ بـه وجـود آمـد و بـه عقب نشـینی 

نسـبی ارگ انجامیـد تـا حـدی ایـن بـاور را نـزد مـردم بـه 

وجـود آورد کـه پارملان به موقعیت خودش پی برده اسـت 

و اگـر همین گونـه عمـل کنـد، می توانـد حیثیـت خانـه ی 

ملـت را نـزد حکومـت و مـردم بازسـازی کنـد و هرازگاهی 

بـه اسـاس نیـاز، لـگام حکومـت را بگیـرد و هشـدار بدهد 

تـا عملکردهایـش بـه اسـاس قوانیـن و منافـع مرم باشـد. 

از  پنجاه درصـد  بـه  نزدیـک  برگـزاری  وجـود،  ایـن  بـا 

نشسـت های عمومـی شـورای ملـی در یک سـال گذشـته 

بـدون پـوره  شـدن نصـاب قانونـی، بیان گـر ضعـف ایـن 

شـورا و عدم درک از وضعیت حسـاس افغانسـتان اسـت.

در گـزارش فیفـا، یکـی از نـکات ضعف شـورای ملی، نگاه 

ابـزاری ارگ بـه ایـن شـورا و دخالـت حکومـت در امـور 

در یک ماه اخیر شبکه های 
اجتماعی مملو از اعتراض هایی علیه 

حکومت افغانستان بوده است. 
اداره احصایییه ی مرکزی افغانستان 

اقوام غیرپشتون را به قبایل 
مختلف، زیر نام قوم تقسیم نمود. 

این کار حکومت با اعتراض های 
گسترده ی مردمی، سیاست مداران 

غیر پشتون و فعاالن مدنی در 
شبکه های اجتماعی روبه رو شده 

است.

رویارویی ای که میان ارگ و پارلمان بر 
سر تأییید و رد بودجه ی مالی ۱400 به 

وجود آمد و به عقب نشینی نسبی ارگ 
انجامید تا حدی این باور را نزد مردم 

به وجود آورد که پارلمان به موقعیت 
خودش پی برده است و اگر همین گونه 

عمل کیند، می تواند حیثیت خانه ی ملت 
را نزد حکومت و مردم بازسازی کیند و 

هرازگاهی به اساس نیاز، لگام حکومت را 
بگیرد و هشدار بدهد تا عملکردهایش 

به اساس قوانین و منافع مرم باشد. 

لحاف؛  یر  زه از ز مبار
آیا اسلکیتیویست ها می توانند در افغانستان تغییر بیاورند؟

رگ ا مگی  کا د خو و  ملی  ی  را شو نی  ا تو نا

زاهد مصطفا
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به توانایی من باور داشت. او تعهد کرده بود که جنسیت 

هرگز مانع برای دست یافنت کسی به موفقیت منی شود. 

او به دلیل اعتامدی که به من داشت، همواره نسبت به 

دیگران به من سخت می گرفت.

بودیم، پدرم  پناهنده  به عنوان  پاکستان  زمانی در کویته 

یک مکتب را با خواهرش که طالق گرفته بود راه اندازی 

زنان  و  دخرتان  که  شود  مطمین  می خواست  او  کرد. 

اجتامع از نعمت خواندن و نوشنت بهره بربند. پدر و مادرم 

و  انگلیسی  زبان  آموزش  به  در سال های ۱99۸-۱99۷ 

ریاضی ام پرداختند و پدرم نهایت مشوق زندگی ام بود.

با چه چالش های مواجه هستی؟

پشتانه: من چانس آوردم که پدرم بزرگ قبیله بود، مردم 

من  به  می کردند،  حامیت  من  از  پدرم  جایگاه  دلیل  به 

گوش می دادند. با این که برخی اوقات پرسهای کاکایم 

صحبت  و  تلویزیون  در  من  شدن  ظاهر  می کردند  فکر 

تلقی  خانواده های شان  برای  ننگ  مایه  را  آن  در  کردن 

می شود.

زنان پشتون در جامعه ی به شدت زیر ارزش های قبیله ای 

چالش  به  مرا  کار  که  مانده اند  گیر  سنتی  عرف های  و 

مواجه می کند، اما با آن هم کار من خیلی مهم است.

قبیله ای  عرف  و  فرهنگ  در  خانه  از  زنان  شدن  بیرون   

زیادی  زنان  من  مانند  است،  چالش  یک  پشتون ها، 

هستند که به آن مواجه اند. بارها برای من گفته اند باید 

خاموش شوم؛ چون هم یک زن جوان هستم وهم با دولت 

کار می کنم. افزون به بر آن؛ مردم در کابل نیز منی توانند 

دوردست  ساحات  زنان  حقوق  مورد  در  روشن  به صورت 

این مورد  صحبت کنند، ما می بینم و نگاه ها و عمل در 

متفاوت است. من خیلی نگرانم؛ زیرا جامعه  جهانی نیز به 

زنان ساحات دورافتاده – بیرون از کابل توجه ندارند. در 

حال که توسعه ی حقوق زنان در بیرون از کابل – ساحات 

بازی  افغانستان  ثبات  در  سازنده ی  نقش   – است  دور 

می کنند.

اگر توصیه ای به سایر زنان افغانستان داشته باشید، 

چیست؟

که  است  این  افغانستان  زنان  برای  من  توصیه  پشتانه: 

تاریخ افغانستان را بخوانید، به ویژه تاریخ زنان افغانستان: 

رابعه  و  میوند  انا، مالله  نازو  انا،  زرغونه  بیگم،  گوهرشاد 

بلخی و ملکه ثریا، زمانی کودک بودم پدرم قصه برفی و 

برایم  را  افغانستان  زنان  تاریخ  او  را منی خواند،  سیندرال 

تعریف می کرد که نقش سازند در تحول تاریخ افغانستان 

بازی کرده بودند.

زمانی  این است؛  به دخرتان جوان  همچنان توصیه من 

در  دیگران  با  کامل  اعتامد  با  دارید  ذهن  در  طرح  یک 

میان بگذارید. برای کسانی فکر کنید که نیاز به همکاری 

شام دارند. به مؤثریت کار کسانی توجه کنید یک طرح 

کار  این  با  این که  مهم  کرده اند.  راه اندازی  را  کوچک 

مردم  میان  در  مهم  خیلی  تأثیرگذاری  یک  می توانید 

به صورت ماندگار داشته باشید.

و  فروغ  فرشته  از  کردم  آغاز  را  آموزشی  برنامه ی  زمانی 

شبانه بسیج راسخ، بنیان گذار مکتب رهربی افغانستان 

که دانش آموزانش آن دخرتان هستند، الهام گرفتم.

فرشته و شبانه بنیادهای راه اندازی کردند که زندگی های 

خیلی ها در افغانستان متحول ساخت به ویژه زنانی که از 

مهاجرت برگشته بودند.

پروژ ه های بیشرتی در افغانستان به دلیل فقدان حامیت 

بزرگان در محله ها موفقیت نداشته است. بنا می خواهم 

محلی  باشندگان  برای  من  دهم.  تغییر  آموزشی  برنامه 

گفتم؛ من به صورت موقت اینجا هستم و برنامه آموزشی 

از یک محله  راه اندازی کرده ام. منی توانیم  برای شام  را 

دور برای شام پزشک زن بفرستم تا خانم های شام هنگام 

متوجه  تا  دارید  قابله  به  نیاز  شام  کند،  معاینه  زایامن 

نیاز دارید که دخرتان تان  بنابراین شام  باشد؛  محله تان 

را به مکتب بفرستید.

یادداشت: این گفت وگو به زبان انگلیسی در گلوبل تایمز 

منتر شده است.

رسیدم که من می توانم دست به کار شوم.

در جامعه ی ما به دلیل ارزش ها و عرف سنتی بیرون رفنت 

زنان از خانه  رشم پنداشته می شود. زنانی که در خانه ی 

بیرون  رفته  مدت ها  سنت ها  این  دلیل  به  هستند  ما 

است.  افغانستان  در  مرسوم  عرف  یک  این  منی توانند، 

سنتی  عرف  با  درگیر  کهن سال  مردان  اندیشه ی  تغییر 

راه حل  تنها  اما  است؛  زمان گیر  و  سخت  خیلی  قبیله   -

و  زنان  برای  آموزش وپرورش  فراگرفنت  برای  زمینه  ایجاد 

با پرس  زیاد  و فکر  از تالش  دخرتان است. چنانچه پس 

کاکا و بستگانم صحبت کردم، من برای شان توضیح دادم 

که پرس کاکایم با دیدن تلویزیون توانسته است که زبان 

هندی را فرا بگیرد. در 2۰۱۸ ما برنامه ی آموزش در خانه 

خود با میز و تبلت آغاز کردیم، اولین کسانی که به تحقق 

یافنت رؤیاهای من، برای آموزش زنان و دخرتان ساحات 

دوردست افغانستان باور کردند، پدر و مادرم بودند.

 امروز ما بیش از 9۰۰ دخرت و زن دانش آموز در برنامه ی 

داشته  دسرتسی  دخرتانی  به  می توانیم  ما  داریم،  خود 

که  دهیم  قرار  اختیارشان  در  را  آموزشی  مواد  و  باشیم 

آموزش  به  کسانی  منی شوند.  بیرون  خانه  از  هیچ گاه 

دسرتسی ندارند و یا به دالیل مکاتب شان سوختانده شده 

است. من منی توانیم از پدرانشان 

بخواهیم آنان را به مکتبی بفرستند 

همه  چشم هایشان  پیش   در  که 

شده  کشیده  آتش  به  داروندارش 

راه حل  یک  می توانیم  اما  است؛ 

کنم  ایجاد  برایشان  مصون تری 

خانه   شان  در  دخرتانشان  که 

آموزش وپرورش را فرا بگیرند.

حامی بزرگ شام کیست؟

زندگی ام  در  همواره  کسی  تنها 

و  توانایی  به  و  می کرد  تشویق  مرا 

بود  پدرم  داشت،  ایامن  پیرفتم 

که همواره مردان قبیله ای ما به او 

نخستش  فرزند  که  می زدند  کنایه 

برای شان  همواره  او  بود.  دخرت 

او  است.  پرس  یک  او  که  می گفت 

دوست داریم در رابطه به نهاد شام بیشرت بدانیم. آیا 

برنامه ی  این  امکان دارد، جزییات بیشرتی در مورد 

آموزشی ارایه کنید؟

آموزشی، روی سه گزینه کلیدی  برنامه ی  ما در  پشتانه: 

زنان  ظرفیت سازی  و  مادران  صحت  آموزش وپرورش، 

و شورای حامیت  با دولت  در همکاری  ما  داریم.  مترکز 

تشکیل  قبیله ای  بزرگان  را  آن  اعضای  که  مکاتب  از 

و  رومی  نهادهای  با  همچنانی  کردیم.  ایجاد  می دهند، 

کانادایی؛ غیردولتی کار می کنیم که برنامه های انرتنتی 

آموزش  در مورد  را پشتیانی می کنند.  آفالین(  و  )آنالین 

صحت مادران محدود به دخرتان دانش آموز نیست، این 

اطالعات والیت کندهار در اختیار زنان نیز قرار می گیرد. 

جزوه های آموزشی ما دربرگیرنده ی منابع مالی آموزشی، 

تجارت و تریک مساعی و مبارزه با خشونت های جنسی 

داخلی – خانوادگی است.

 )Rumie’s offline application( آفالین رومی برنامه ی 

دخرت  دانش آموزان  آموزش  بخش  در  کلیدی ای  نقش 

 – و در دستگاه  دانلود  برنامه  این  ابتدا  در  ایفا می کند. 

به  را  آموزشی  مواد  و  می شود  نصب  آموزان  دانش  تبلت 

اختیارشان  در  آن  از طریق  پشتو  و  – دری  فارسی  زبان 

را  شارژی  بطری های  با  تبلت های  ما  می گیرد.  قرار 

راهکار  این  داده ایم.  قرار  دخرتان  و  زنان  دسرتسی  به 

مردم  زیر  است؛  بوده  والیت  این  در  کارها  مؤثرترین  از 

کندهار مانند سایر والیت های کشور به صورت دایمی به 

برق و انرتنت دسرتسی ندارند.

در  را  -2۰ دخرت  است: ۱۰  تنظیم شده  این گونه   برنامه  

دوره ی  دانش آموز  آن ها  پنج تن  حداقل  داریم  برنامه 

دوره ی  یک  به  آنان  یک  مثال  گونه ی  به  هستند،  لیسه 

کوتاه قابلگی فرا می گیرد و بعد در دهکده  متام زنان را 

آموزش می دهد. این برنامه ی در والیت کندهار موفقیت 

خاص داشته است. تالش ما این است تا این برنامه را در 

والیت های مانند پنجشیر و بامیان و بعداً به مزاررشیف و 

هرات نیز توسعه بخشیم.

هدف از راه اندازی این آموزش چه بود؟

جنگ های  دلیل  به  که  پاکستان  از  زمانی  پشتانه : 

و  برگشتیم  کندهار  به  خانواده  با  بودیم،  مهاجر  داخلی 

به دانشگاه رفتم، در مورد میزان بی سوادی در میان زنان 

و دخرتان در ساحات دوردست افغانستان مطالعه کردم 

که منی توانستند به مکتب بروند. در سال 2۰۱۶ بود که 

بسیار از مکاتب مواد آموزشی و آموزگار نداشتند، برخی 

از مکاتب مورد حمله قرار گرفته و سوخته بود. به این باور 

تحلیل

ن زنا ی  برا ی  ر ها کند ختر  د ین  نال آ ه  زشگا آمو

نظامی گسرتده علیه  این گروه راه اندازی کند و سیاست 

تندی اتخاذ کند، نقش او به عنوان بزرگ قبیله تضعیف 

می شود. به این صورت او باید بر لبه ی تیغ سیاست خود 

راه می رفت و تعادلش را حفظ می کرد.

وضعیت، اما بر وفق مراد کرزی نبود. نیروهای خارجی با 

راه اندازی حمالت شبانه شان، خالف میل کرزی حرکت 

می کردند. او در واقعیت بر نخ لرزان سیاستی راه می رفت 

که تا حدودی زیادی توسط خود او بافته شده بود.

نتیجه ی سیاست کرزی آب بر آبروی ناپاک طالبان شد. 

به صورت کامل رسکوب شده بود، دوباره  آن ها که تقریباً 

او  یافتند.  را  تروریستی  فعالیت های  گسرتش  زمینه ی 

اقتدار خود  زیر  را  طالبان  با سیاستش  که می خواست، 

درآورد؛ اما موفق نشد.

وجود  به  اقتدار سنتی  مبنای  بر  بدون شک  که  طالبان 

آمده و خود را میراث دار واقعی قبیله و مذهب می داند، 

به عنوان حریف جدی در برابر خان قبیله قدرت یافتند.

ریشه  که  طالبان  از  قباحت زدایی ها  دیگر،  جانب  از 

در  آهسته آهسته  داشت،  کرزی  دوپهلوی  سیاست  در 

شد.  داخل  امریکا  بخصوص  خارج؛  کشورهای  سیاست 

تبدیل  طالبان  گروه  به  طالب  تروریستان  اندک اندک، 

شد. 

طالبان  که  باشد  بوده  دستاوردی  بزرگ ترین  شاید  این 

بعد از سقوط شان کسب کردند. آن گونه که از نوشته های 

سپنتا پیداست، حذف پیشوند تروریست، از نام طالبان، 

جانب مقابل را که در رأس آن کرزی قرار داشت، ناراحت 

می کرده.

آن هم  گروه،  به  تروریست  از  طالبان  ارتقای  با  واقع  در 

سه  قباحت زدایی  معادله ی  قدرمتند،  کشورهای  توسط 

می دانیم  جهانی.  جامعه  و  طالبان  کرزی،  شد؛  محوره 

که از میان این سه محور یاد شده، ضعیف ترین محور که 

خطر جدی بیرون شدن از معادله را دارد، کرزی است که 

هامن گونه نیز شد. رسانجام موقف کرزی تا آن جا ضعیف 

شد که تقریباً او بیرون از معادله ماند. سپنتا به عنوان فرد 

نزدیک به کرزی، به خوبی اعرتاف کرده است که آن ها تا 

قطر  در  طالبان  دفرت  در  تا  بوده اند  تالش  در  اندازه  چه 

پرچم این گروه نصب نشود و آن ها به عنوان حکومتی در 

مقابل جمهوریت ظاهر نشوند؛ اما موفق نشدند.

رسانجام وضعیتی که توسط کرزی خلق شده بود، خود 

او را تضعیف کرد و علت آشکار آن وارد شدن کشورهای 

طالبان-کرزی  معادله ی  در  امریکا  رسکردگی  به  منطقه 

بود. این مسئله او را تا آن جا آشفته کرده بود که در اواخر 

حکومتش آشکارا بر ضد امریکا موقف می گرفت. او حتا 

در  که  وضعیتی  به  یعنی  اول؛  نقطه ی  به  برگشت  برای 

سال های اول حکومتش داشت، به طرف روسیه چراغ سبز 

نشان می داد.

زمان  در  هرچند  کرزی،  دوپهلوی  سیاست های  هزینه 

برای  آن  میراث  اما  شد؛  متام  سنگین  خودش  حکومت 

از  ارشف غنی  است.  شده  متام  سنگین تر  ارشف غنی 

مطرح  بزرگ  برادر  به عنوان  نتوانست  حتا  اول،  هامن 

شود. او از هامن ماه های اول حکومتش نتوانست بیشرت 

از نقش »برادر راضی« داشته باشد. 

ناراضی -طالبان- بود که  برادر  تنها  در چنین وضعیتی، 

بر رس معادالت مهم چانه زنی می کردند/می کنند. ظاهراً 

برادر  امریکا می خواهند دو  به رسکردگی  جامعه جهانی 

یک قبیله را با هم صلح دهند.

بازی در میدان سنت هرچه باشد خطر برگشت به این نوع 

سیاست را در خود دارد و طالبان مصداق بارز سیاست 

وفق  بر  سیاست  چرخ  که  تاکنون  است.  سنتی-دینی 

طالبان چرخیده، نظام جمهوری به رهربی ارشف غنی با 

وضعیت دشواری روبرو خواهد بود. 

اگر کرزی رویکرد قانونی-سنتی را اختیار منی کرد، شاید 

امروز بحث بر رس قدرت می بود، نه بر رس نظام.

 برگردان: ابوبکر صدیق
گفت وگو کننده : سوما شهنور
منبع: گلوبل تایمز

ریشه های  و  معارص  جامعه شناختی  نظریه ی  و  )مبانی 

کالسیک آن، ریتزر، ص: ۸۰(.

کرزی خودش را رییس جمهوری می دانست که بر اساس 

یعنی  گرفته؛  به دست  را  قدرت  انتخابات  در  پیروزی 

مروعیت  قانونی-عقالنی  فرایند  طریق  از  او  حکومت 

یافته بود. بخش دیگر واقعیت، اما این نیز بود که طالبان 

می خواست  کرزی  و  قومی هستند  و  قبیله ای  گروه  یک 

با سیاست دوپهلو، مبنای اقتدار خود را هم قانون بداند 

طالبان،  خواندن  برادر  با  او  شک  بدون  سنت.  هم  و 

ارزش های  و  کرده  رسوخ  آن ها  میان  در  می خواست 

این  در  شود.  یادآور  طالبان  گروه  با  را  خودش  مشرتک 

جوانب  از  کرزی  حکومت  نبود.  موفق  او  دوپهلو،  بازی 

مختلف، بخصوص در موقف گیری های او در برابر طالبان 

مورد نقد شدید قرار می گرفت.

به  قانونی-عقالنی  فرایند  طریق  از  که  کرزی 

مختلفی  گونه های  به  اما  بود؛  رسیده  ریاست جمهوری 

این  کند.  بازی  نقش  سنتی  رهرب  به عنوان  کرد،  تالش 

بزرگ   مرجع  از  شدن  وارد  با  می خواست،  قبیله  خان 

قومی، معضل افغانستان را که رأس هردو جهت مخالف 

»برادران  عبارت  کند.  حل  بود،  خودش  قوم  دستان  در 

قانونی- سیاست  درون  از  که  نیست  چیزی  ناراضی« 

عقالنی کرزی بیرون آمده باشد. این عبارت دقیقاً ریشه 

اما  طالبان،  دارد.  قبیله  بزرگ  به عنوان  او  گرایش  در 

هامنند برادران ناخلف کرزی، به خان قبیله، هیچ گاهی 

متکین نکردند.

به عنوان  خود؛  دوگانه ی  بازی های  میان  در  کرزی 

مختلفی  جاهای  در  کشور،  رییس جمهور  و  قبیله  خان 

مرجع  از  اگر  او  مثالً  می شد.  نقش هایش  تعارض  دچار 

نیروهای  از  طالبان  ضد  بر  می خواست  رییس جمهور 

را  او  به عنوان خان قبیله  او  اما نقش  نظامی کار بگیرد؛ 

عملیات های  اگر  که  می دانست  او  منی گذاشت.  آرام 

سپنتا در جاهای مختلفی از کتابش -سیاست افغانستان 

که  می دهد  رشح  گالیه آمیز  لحن  با  درون-  از  روایتی  و 

یک  به  تبدیل  تروریستی  گروه  یک  از  چگونه  طالبان 

گروه سیاسی شدند. او هرچند گناه این کار را به گردن 

کسانی دیگر؛ به خصوص بعضی  کشورها، از جمله امریکا 

از  خود  کرزی  که  کنیم  فراموش  نباید  اما  می اندازد؛ 

کسانی بود که تعریف مشخصی برای طالبان نداشت.

 یکی از نقدهای جدی ای که بر کرزی در زمان حکومتش، 

او  بود که  این  امور سیاسی وارد می شد،  آگاهان  توسط 

حکومت  زمان  در  او  ندارد.  دشمن  از  مشخصی  تعریف 

خود بارها طالبان را برادر خطاب کرده و عبارت ناآشنایی 

را »برداران ناراضی« در فرهنگ سیاسی کشور وارد کرد. 

در واقع او می خواست نقش رییس جمهور و بزرگ قبیله 

را هم زمان بازی کند.

سپنتا از کرزی در جاهای مختلف کتابش و به گونه های 

و  خان  می کند.  یاد  قبیله  خان  به عنوان  مختلف، 

خان ساالری که با قبیله گرایی رابطه ی ناگسستنی دارد، 

خود از درون سیاست سنتی بیرون می آید.

به نظر ماکس وبر، جامعه شناس آملانی که در نیمه دوم 

قرن ۱9 میالدی زندگی می کرد، مبنای اقتدار و قدرت؛ 

باور  این  به  دانشمند  این  است.  قانون  و  کاریزما  سنت، 

قدرت های  و  قداست  مدعی  سنتی  رهربان  که  است 

کهنی هستند که اطاعت کنندگان بر آن باور دارند. این 

نوع اقتدار به نظر وبر نه تنها که عقالنی نیست؛ بلکه مانع 

فرایند عقالنی شدن سیاست در حوزه تحت تأثیرش است 

برگردان

طاهر احمدی
گزارشگر

اشاره: زنان افغانستان پاییین ترین نرخ سواد را در سطح جهان دارند. شمار زیادی از دختران به دلیل 
افزایش ناامنی، تبعیض، فساد و تخریب مکان های آموزشی، از آموزش وپرورش بازمانده اند، این وضعیت 

در ساحات دوردست افغانستان قابل نگرانی است.
این در حالی است که افرادی مانند پشتانه  زلمی درانی، برای آموزش و سواد زنان و دختران که به باور او 

آینده افغانستان به دست آن ها است، در ساحات دوردست افغانستان مبارزه می کینند.
پشتانه درانی، در والیت دوردست جنوبی کیندهار، برنامه ی انترنتی را فعال کرده و ۹00 دختر و زنی که 

به دالیلی نمی توانند مکیتب بروند یا مکان آموزشی شان مورد حمله قرار گرفته است، از این طریق در 
خانه های شان آموزش ببینند. او مالله ای در بخش آموزش وپرورش و سفیر سازمان عفو بین المللی است.

ن نستا فغا ا م  نظا سر  بر  ی  کرز ضى  را نا ن  را د برا نه زنی  چا
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د دفاع وزارت: په وردګو کې د یوه 
ښوونکي د وژلو په تړاو دوه کسان 

نیول شوي
د  میـدان وردګـو والیـت د چـک ولسـوالۍ یـو شـمېر اوسـیدونکي وایي د 

دغـې ولسـوالۍ پـه شـاه قلندر سـیمه کې د مـي اردو رستېرو یو ښـوونکی 

پـه ډزو وژلی دی.

دا کسـان چـې د سـه شـنبې پـه ورځ میـدان ښـار تـه تلـي وو او لـه وايل 

عبدالرحـان طـارق رسه یـې کتـي وایـي وژل شـوی کس یو ښـوونکی و او 

نـور یـې لـه هېـڅ ډلـې رسه اړیکـې نـه درلودې.

د چـک ولسـوالۍ دا اوسـیدونکي وایـي:» د دوشـنبې پـه ورځ د مـي اردو 

رستېـرو د شـاه قلنـدر په بـازار کې نورالرحان تسـل ته چې پـه خپل موټر 

کـې یـې سـفرکاوه الس پورتـه کـړی چـې پوسـتې ته یې ورسـوي، خـو هغه 

نـه دی لیدلـی او موټـر یې نه دی درولی، وروسـته رستیـري ورغي له موټر 

یـې کـوز کـړی او هالتـه یـې د خلکـو په مخ کـې پـه ډزو وژلی دی.«

دا کسـان وایـي نورالرحمـن تسـل چـې د چـک ولسـوالۍ د ګـرداب کي 

اوسـیدونکی او د انبوخـاک د عـايل لیسـې ښـوونکی هـم و.

د میـدان وردګـو د وايل د رسـنیو دفـر وایـي دغـو کسـانو د سـه شـنبې پـه 

ورځ لـه وايل رسه کتـي او د وژل شـوي ښـوونکي د قتـل د عاملینـو د نیولو 

او سـزا ورکولـو غوښـتنه یې کـړې ده.

د میـدان وردګـو وايل عبدالرحمـن طـارق د چـک ولسـوالۍ ورغلـو مرشانو 

تـه ویـي چـې له ولسـونو رسه ظلـم او زیاتی پـه هېڅ صورت ورتـه د منلو 

وړ نـه دی او پـه دې پیښـه خواشـینی دی. ښـاغي طـارق ویـي د پېښـې 

پـه تـور دوه تـورن کسـان نیول شـوي او د پلټنې لپـاره به عـديل او قضايي 

ارګانونـو ته سـپارل کيږي.

په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي چې په دې اړه څېړنه کوي.

د دفـاع وزارت د ویانـد مرسـتیال فـواد امـان صبـح کابـل ورځپاڼـې تـه 

مونیـويل دي.« کسـان  دوه  او  دا موضـوع څېـړو  مـوږ  وویـل:» 

هغـه پـه دې اړه لـه جزیـات ورکولـو ډډه وکـړه چې دا ښـوونکی ولې وژل 

شـوی، خـو وایـي ترڅیړنـو وروسـته به پـه دې اړه جزیـات رشیک کړي.

د چـک ولسـوالۍ اوسـیدونکي وایـي مـي اردو د دغـې ولسـوالۍ مرکز ته 

پـه ورغلـې الره پوسـتې جوړې کړې چې د سـیمې له خلکـو رسه ډېر ناوړه 

چلنـد کـوي او حتـی پوسـتو ته اوبه پـه خلکو جـري انتقالوي. 

 میـدان وردګ د کابـل پـه ګاونـډ کـې هغه والیـت دی چې په ډېرو سـیمو 

کـې یـې طالبـان فعـال دي. د وسـله والـو طالبانـو د ګواښـونود لـه منځـه 

وړلـو پـه موخه د دفاع وزارت د سـه شـنبې پـه ورځ د میدان ښـار ـ بامیان 

پـه الره چانيزعملیـات پيـل کـړل او پـه بهسـودو کـې د امنیتـي ځواکونـو 

عملیـات الهـم دوام لري.

د ارغنداب اوبو د مدیریت پروژه 
پرانیستل شوه

پـه کندهـار کـې د ارغنـداب د اوبـو د مدیریـت پـروژه پرانیسـل شـوه. 

د کرنـې او مالـدارۍ وزیـر انوارالحـق احـدي وایـي دا پـروژه پـه ۳۴۸ 

میلیونـه ډالـره بودجـې رسه د کندهـار والیـت پـه مرکز او اوو ولسـوالیو 

لکـه شـاه ويل کـوټ، ارغنـداب، ډنـډ، دامـان، پنجوایـي، میونـد او ژړۍ 

کـې پـي کېږي.

ښـاغي احـدي چـې د دغـې پـروژې د پرانیسـتلو پـه موخـه کندهـار تـه 

تللـی وویـل :» د دې پـروژې ټولـه بودجـه ۳۴۸ میلیـون ډالـره ده چـې 

د آسـیایي پراختیایـي بانـک لـه خـوا متویلیـږي او ۶۰ میلیـون ډالـرو پـه 

لګښـت برخـه یـې د کرنـې او مالـدارۍ وزارت پلـې کـوي.«

هغـه وویـل: د دې پـروژې لومـړين اجرايـي چـارې پـه ۲۰۲۰ ام کال کـې 

پیـل شـوې او ټـاکل شـوې ده چـې تـر ۲۰۲۷ ام کال پـورې پـي يش. 

د کرنـې او مالـدارۍ وزارت وایـي دا د کرونـد ګـرو لـه پـاره د اوبـو د 

تنظیـم عمـي پـروژه او د افغانسـتان دولـت لـه مهمـو برنامـو څخه ده، 

چـې د کلیـو د بیارغونـې او پراختیـا وزارت، د اوبـو د چـارو تنظیـم مـي 

ادارې او د کرنـې وزارت لـه خـوا د بېوزلـۍ د کچـې ټیټولـو، کارموندنې، 

د مـي ناخالـص تولیـد د ودې او د ارغنـداب حوضـې د اوبیـزو رسچینـو 

مدیریـت پـه پـار پـي کېږي.

د کرنـې او مالـدارۍ وزیـر وایـي د ډهلـې بنـد لـوړول او د دغـه بنـد 

اړونـد د دویـم او درېیمـې درجـې کانالونـو جـوړول، لـه شـته اوبیـزو 

رسچینـو څخـه د کرنـې پـه برخه کې اغېزناکـه ګټه اخیسـتنه، د حاصالتو 

زیاتوالـی، د څاڅکـي اوبـه خـور سیسـټم دودول، د نویو بڼونـو جوړول، 

د شـنوخونو جـوړول او پـه دې برخـه کـې بزګرانـو تـه روزنـه ورکـول، د 

اوبـو د لویـو او کوچنیـو زېرمـو جـوړول، د پیـاز، کچالـو او تـازه مېـوو 

مرکزونـه  نـوي  پروسـس  د  محصوالتـو  دغـه   او  جـوړول  زېرمتونونـه 

جـوړول، د نویو کرنیـزو ټکنالوژیو دودول، سـوداګریزې ننداریزې قطعې 

جـوړول اومېرمنـو تـه د کرنـې او سـوداګرۍ پـه برخـه کـې د فعالیـت 

زمینـې برابـرول، بـه د دې پـروژې مهمـې ښـېګڼې وي.

نهمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا-پروسه استانبول، 

پایتخت  دوشنبه ،  شهر  در  حمل(،   ۱۰( سه شنبه  روز 

تاجیکستان برگزار شد.

هدف برگزاری این نشست، حامیت از گفت وگوهای صلح 

افغانستان، تقویت اجامع منطقه ای برای صلح و توسعه 

و تشکیل اجامع کشورهای منطقه و جهان در راستای 

اشرتاک کنندگان  است.  شده  خوانده  روند  این  تقویت 

این نشست، بر پایان جنگ و برقراری صلح در افغانستان 

تاکید کردند.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ی ایران، در این نشست 

که  می کند  حامیت  صلحی  روند  از  کشورش  که  گفت 

کامال میان افغانستانی ها باشد. او افزود: »سازمان ملل 

نباید  روند صلح،  نظارت کننده ی  عنوان شفاف ترین  به 

آینده ی  کشورها،  از  شامری  سیاست های  که  بگذارد 

آقای ظریف، هم چنان  بیاندازد.«  به خطر  را  افغانستان 

مسئوالنه  گونه ی  به  باید  خارجی  نیروهای  که  گفت 

برای  نیز  منطقه  کشورهای  و  کنند  ترک  را  افغانستان 

مبارزه با داعش آمادگی داشته باشند.

گفت  نیز  ترکیه  خارجه ی  وزیر  اوغلو،  چاووش  مولود 

در  صلح  برقراری  راستای  در  طرف ها  همه  با  انقره  که 

افغانستان کار می کند. او افزود که از بسیاری کشورها 

است.  دعوت شده  استانبول  نشست  در  اشرتاک  برای 

استانبول،  نشست  که  کرد  امیدواری  ابراز  اوغلو،  آقای 

بتواند راهی را برای پایان جنگ در افغانستان باز کند.

گفت  پاکستان،  خارجه ی  وزیر  قریشی،  شاه محمود 

در  صلح  برقراری  برای  تالش هایش  به  کشور  این  که 

افغانستان ادامه خواهد داد. او افزود: »از متام توان خود 

به  افغانستان،  گفت وگوهای صلح  تا  می کنیم  استفاده 

نتیجه ی مطلوب برسد.«

اس جی شنکر، وزیر خارجه ی هند نیز گفت که برای یک 

تعهد  با  تا همه ی طرف ها  است  نیاز  موفق،  روند صلح 

جدی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی تالش کنند. 

وانگ یی، وزیر خارجه ی چین، گفت که نیروهای خارجی 

باید به گونه ی مسئوالنه از افغانستان خارج شوند تا این 

کشور دوباره با مشکل مواجه نشود. 

روسیه  ویژه ی  کابلوف، مناینده ی  هم، ضمیر  از سویی 

برای افغانستان، در حاشیه ی این نشست، در صحبت با 

خربنگاران گفت که در حال حارض، یک حکومت انتقالی 

یا ائتالفی مطرح شده و ممکن است چنین حکومتی، راه 

را برای برقراری صلح در افغانستان هموار کند. او گفت: 

»ما از محتوا و آجندای نشست ترکیه آگاهی نداریم.«

در  نیز  افغانستان  خارجه ی  وزیر  امتر،  محمدحنیف 

در  تالش ها  از  جهانی  جامعه ی  که  گفت  نشست  این 

گفت وگوهای صلح برای حفظ دست آوردهای 2۰ سال 

اخیر حامیت می کند.

این همه در حالی است که قرار است در ماه اپریل سال 

صلح  گفت وگوهای  میزبان  استانبول  میالدی،  روان 

افغانستان باشد.

بر  افغانستان،  رییس جمهور  غنی،  محمدارشف 

کرده  تاکید  انتخابات  برگزاری  طریق  از  قدرت  انتقال 

جامعه ی  نظر  زیر  باید  انتخابات،  این  که  می گوید  و 

جهانی و سازمان ملل متحد برگزار شود.

دومین  در  حمل(،   ۱۰( سه شنبه  روز  که  غنی  آقای 

صحبت  استانبول  آسیا-پروسه  قلب  نشست  روز 

نیاز  بلکه  خواست؛  یک  تنها  نه  »صلح  گفت:  می کرد، 

با متحدین خود در پی یک راه حل  مربم ما است. ما 

خشونت  که  امیدوارم  استیم.  صلح  به  دست یابی  و 

و  جنگ  ادامه ی  یابد.  پایان  افغانستان  در  زورگویی  و 

خشونت برضد منافع ما بوده و از آن باید رهایی یابیم.«

نظر  زیر  باید  خشونت ها،  توقف  برای  او،  گفته ی  به 

جامعه ی جهانی و سازمان ملل متحد، آتش بس برقرار 

قانون  و  انتخابات  طریق  از  قدرت  انتقال  روند  و  شود 

اساسی افغانستان صورت گیرد.

رشکای  منطقه،  کشورهای  تالش  از  غنی،  آقای 

جهت  خاطر  به  بین املللی  سازمان های  و  افغانستان 

دادن به روند صلح ستایش کرد و گفت که تامین صلح 

و ثبات در افغانستان همچون اکسیجن برای همه مهم 

است.

نیروهای  و  مردم  رنج  و  درد  منی توانم  »من  افزود:  او 

وطن  خاطر  به  روزه  همه  که  را  خود  دفاعی  و  امنیتی 

قربانی می دهند، به کلامت بیان کنم. مردم افغانستان 

از دست  را  امید خود  ما  اند،  امیدوار  آینده ی شان  به 

و  افغانستان  حکومت  که  این  به  توجه  با  و  منی دهیم 

رشکای بین املللی فهم مشرتک در زمینه ی صلح دارند، 

صلح و ثبات در افغانستان تامین می شود.«

رییس جمهور، در بخش دیگری از سخنان خود، گفت 

که دولت افغانستان آماده است تا در زمینه ی راه اندازی 

و تطبیق پروژه های منطقوی همکاری کند.
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د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاســـت تدارکات

آمریت تدارکات امورساختمانی

ت رکا ا تد ن  عال ا
موضوع: پروژه تحکیامت سمت چپ دریایی علیشنگ ولسوالی علیشنگ والیت لغامن

اداره ملی تنظیم امور آب از متام داوطلبان واجد رشایط دعوت می مناید تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیامت سمت چپ دریایی علیشنگ ولسوالی علیشنگ 
والیت لغامن اشرتاک منوده و سافت رشطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب، اداره 
تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق رشایط مندرج رشطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور رسبسته از تاریخ نر اعالن الی ساعت 
۱۰:۰۰ قبل از ظهر تاریخ ۱۴۰۰/۰2/۰۵ به آمریت تدارکات امور ساختامنی ریاست تدارکات، منزل اول، بالک منرب پنج، رسک داراملان سناتوریم اداره ملی 

تنظیم امور آب تسلیم منایند. آفرهای ناوقت رسیده و انرتنتی قابل پذیرش منی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبالغ)۱,۰۰۵,۱۱۰( یک میلیون و پنج هزار و یک صد و ده افغانی و جلسه آفرگشایی به تاریخ ۱۴۰۰/۰2/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ 

قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تدویر می گردد.
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می  گوید  تاجیکستان،  رییس جمهور  رحامن،  امام علی 

و  دیپلامسی  در  افغانستان،  در  جنگ  پایان  کلید  که 

منظور  به  معارص  راه های  اندیشیدن  و  سیاسی  توافق  

تأمین رشد اقتصادی و اجتامعی نهفته است.

آقای رحامن که روز سه شنبه )۱۰ حمل(، در دومین روز 

نهمین نشست »قلب آسیا – پروسه استانبول« صحبت 

می کرد، گفت که مسئله ی افغانستان هیچ گونه راه حل 

نظامی ندارد.

دینی،  افراط گرایی  تروریستی،  »فعالیت های  گفت:  او 

جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، 

نگران کننده است. تروریستان و افراط گرایان، وضعیت 

شان  اهداف  به  دست یابی  دلیل  به  افغانستان  در  را 

پیچیده ساخته اند.«

رییس جمهور تاجیکستان، گفت که کشورش از موضع 

حامیت  صلح  گفت وگوهای  در  افغانستان  دولت 

می کند.

متام  نفع  باید  صلح،  گفت وگوهای  در  او،  گفته ی  به 

مردم در نظر گرفته شود و آینده ی افغانستان به دست 

شهروندان این کشور رقم بخورد.

کشورهای  و  جهانی  جامعه  که  گفت  رحامن،  آقای 

دخیل در روند صلح افغانستان، باید در رشایط کنونی 

کنار شهروندان این کشور باشند و کمک های بی طرفانه 

ارایه کنند.

شهروندان  درد  که  گفت  تاجیکستان  رییس جمهور 

تاجیکستان  و  است  تاجیک  خلق  درد  افغانستان، 

افغانستان قدم های موثری را خواهد  برای حل بحران 

در  صلح  برقراری  خواستار  »تاجیکستان  برداشت. 

اولولیت  در  افغانستان  با  همکاری  و  است  افغانستان 

سیاست خارجی تاجیکستان قرار دارد.«

تاجیکستان  که  گفت  همچنان  رحامن،  امام علی 

را  افغانستان  با  همکاری هایش  که  دارد  قوی  اراده ی 

افزایش دهد و در راستای رفع چالش ها در افغانستان 

تالش کند.

منابع نزدیک به طالبان، گفته اند که امریکا از این گروه 

خواسته است تا حضور رسبازانش را در افغانستان از 

سه تا شش ماه متدید کند.

 ۱۰( سه شنبه  روز  منابع،  این  طلوع نیوز،  از  نقل  به 

حمل(، گفته اند که طالبان در این مورد تا هنوز تصمیم 

نهایی را نگرفته اند؛ اما این گروه در نخست خواستار 

رهایی ۷ هزار زندانی و بیرون کردن نام رهربان شان از 

فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده اند.

با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، 

تا  موضوع  »این  می گوید:  کابل  صبح  روزنامه ی  به 

اکنون با ما رشیک نشده و ما با آن موافق نیز نیستیم. 

خروج  زمان  آن  در  و  دارد  وجود  دوحه  توافق نامه ی 

ما  موقف  است.  شده  مشخص  امریکایی  نیروهای 

را  بدیلی  و هیچ  تغییری منی کند  زمینه هیچ  این  در 

منی پذیریم.«

تـا مـاه  بایـد  بـر اسـاس توافق نامـه ی دوحـه، امریـکا 

مـی، رسبازانـش را از افغانسـتان بیـرون کنـد؛ امـا جـو 

بایـدن، رییس جمهـور امریـکا، هفتـه گذشـته در یـک 

نشسـت خـربی گفـت که خـروج نیروهـا از افغانسـتان 

تـا مـاه مـی، بـه دلیـل مشـکل های تخنیکـی خیلـی 

دشـوار اسـت.

بـه دنبـال اظهارات جو بایـدن، نهادهای اسـتخباراتی 

امریـکا هشـدار داده انـد کـه اگـر رسبـازان امریکایـی 

پیـش از توافـق طالبـان بـا حکومـت افغانسـتان ایـن 

کشـور را تـرک کننـد، احتـامل مـی رود کـه طالبـان تا 

دو یـا سـه سـال آینـده، بخش هـای بیشـرتی را در این 

کشـور زیـر کنـرتل خـود در آورند.

امام علی رحمان: جنگ در افغانستان تنها با دییپلماسی و توافق  سیاسی پایان می یابد

امریکا از طالبان خواسته  است تا حضور نیروهایش را در افغانستان تمدید کیند
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انسان هایی که برای استمرار سلطه ی سنت قدرمتند شوند، 

حاکمیت عقالنیت را منی پذیرند و شعور طالبانی نیز استوار 

به باورهای افراطی و عدم حاکمیت عقالنیت شکل گرفته بود 

از  و  ندارد  بینش جایی  نوع  این  در  دیگران  پذیرش  است.  و 

همین رو جامعه  ای که با این شعور مدیریت شود، عقالنیت را 

منی پذیرد و فقر پیامد قطعی آن است.

شعوری از این دست موجودات را دسته بندی می کند؛ زن، مرد، 

حیوان نجس، خوک کثیف... از آن جا که شعور طالبان خوانشی 

انسانی  اساسات اسالم دارند، جایگاه زن، جایگاه  از  افراطی 

نیست و به متلک مرد درآمده است. پس زنی بدون صاحب یا 

بدون مرد در جامعه ی طالبانی جایی ندارد و متلک مرد بر زن را 

که از شعور طالبان برخاسته است صدیق برمک به خوبی در منت 

فیلم منایش داده است.

فیلم اسامه وضعیت صحی را در آغازین سکانس های فیلم به 

شیوه ی منادین به پرده می برد. مادر خانواده را نشان می دهد 

که در شفاخانه به مداوای بیامری رفته است، اما از آن جا که 

زن است و اجازه ی مداوا را ندارد، به طالبان دروغ می گوید که 

انگار بیامر پدرش است. شفاخانه نیز در وضعیت نابسامانی قرار 

دارد که مناد وضعیت متام شفاخانه ها در کل کشور در دوره ی 

طالبان است.

جدا از این در زمانی که ایدیولوژی تبدیل به دیکتاتوری شود، 

برآورده شدن اساسات ایدیولوژی مهم تر از خدمات اجتامعی 

است، چرا که هرم قدرت در این نوع حاکمیت باور دارد قدرتی 

است که با اعامل باورها همه چیز را درست می کند و هر چیزی 

از سوی اوست. پس در ساحت این باور جایی برای عملکرد 

انسان برای بهبود وضعیت زندگی وجود ندارد.

نکته ی قابل درنگ انتخاب میان بد و بدتر از سوی مردم در 

این نوع حکومت ها است. در فیلم اسامه، خانواده ی متشکل 

از سه زن در رشایطی به تصویر کشیده شده که دولت بر بنیاد 

جرب گذاشته شده است. حضور زن  در مکان های عمومی بدون 

مرد ممنوع است و خانواده ا ی که در چنین رشایطی مرد ندارد، 

مجبور است برای زنده ماندن دست به انتخاب های سختی 

بزند.

 این خانواده نظر به شعار میان بد و بدتر، شعاری که در میان 

متام جوامع چون طاعونی همه گیر شده است. این شعار در 

حقیقت امر نخواسنت و دست رد زدن به سینه ی آنچه را که 

منی خواهیم، از ما می گیرد. ما را در وضعیتی قرار می دهد که 

باید از دو گزینه  یکی آن را انتخاب کنیم که هر دو موردش 

به اندازه ی هم در »زندگی مجازاتی« ما دست دارد.

و  بد  میان  اگر  دارد؛  ما  برای  مورد  این  در  آرنت سخنی  هانا 

بدتر، بد را انتخاب کنیم پس فرصتی برای بد فراهم کرده  ایم 

که خود را در سطح بدتر سعود دهد. منظور این است: فردی 

انتخاب کند و  یا جامعه ای اگر فرصت داشته خوب بودن را 

بد بودن را گزیده است، پس با فرصتی که برای او با انتخاب 

خود می دهیم، در ارتقای بدتر شدنش نقش بنیادی را خود ما 

داریم؛ آن که متایل به بد بودن دارد از بدتر شدن ابا منی ورزد.

دخرت زمانی که میان در فقر ماندن و پرس شدن یکی را انتخاب 

کند، یعنی از میان بد و بدتر یکی را انتخاب کرده است. او بد 

را انتخاب می کند که پرس شدن است. در ادامه مال که متوجه 

جنسیت او می شود او را با جرب به نکاح خود می آورد. با این کار 

فرصت را داد که وضعیتش بدتر شود...این دقیقاً مصداقی از 

بد و بدتر است که همواره در تقالی انتخاب بد هستیم وگرنه هر 

در  که  است  برمک  صدیق  کارگردانی  به  فیلمی  اسامه، 

سال 2۰۰۳ منتر شد. اکنون، در هنگام آمد آمد طالبان و 

گفت وگو های صلح افغانستان نیاز جدی به بررسی جامعه ی 

طالبانی  جامعه ی  از  بینشی  ما  به  فیلم  این  است.  طالبانی 

می دهد که پرداخنت به این مهم را در ستون درگیر با جنگ 

الزمی می بینم.

از سوی جامعه ی جهانی  به زودی  یادآوری کنم؛ طالبان  باید 

بخشیده خواهند شد و صدالبته جامعه ی فقیر، تهی از حافظه ی 

جمعی-تاریخی است و باور دارم که همین اکنون که انتحاری ها 

و عملکردهای خشن طالبان در برابر مردم با رسعتی که رخ 

می دهد، فراموش نیز می شود.

جامعه ی  از  شناختی  دیگر  هرنی  اثر  چند  و  فیلم  این  اگر 

طالبان  دیگر  نیم قرن  تا  منی داد  طالبان  عملکرد  و  طالبانی 

در زمره ی مردان برائت یافته ی تاریخ  بودند؛ آنانی که در برابر 

استبداد جامعه ی جهانی رزمیده اند. خوشبختانه فیلم اسامه 

شعور طالبانی و شکست انسانیت را به خوبی روی پرده برده و 

تاریخ را از فراموشی نجات داده است.

در نسخه ی بین املللی، فیلم با جمله  ای از نلسون ماندال آغاز 

می شود: »منی توانم فراموش کنم، اما می توانم ببخشم.«

داستان فیلم روایت دخرتی است که در زمان طالبان با مادر 

پدر  و  داکرت  خانواده  مادر  می کند.  زندگی  مادربزرگ خود  و 

خانواده در جنگ های داخلی افغانستان کشته شده است. این 

خانواده به دلیل نداشنت محرم با فقر و تنگ دستی دست وپنجه 

نرم می کند. البته متام افغانستان در آن زمان دچار فقر بود؛ اما 

رشایط این خانواده با نداشنت مرد، ویژه است و این رشایط ویژه 

مجبورشان می کند دست به انتخابی غیرمنتظره  بزنند.

 مادربزرگ با حکایت افسانه ی کامن  رستم - در افسانه ی کامن 

 رستم، آمده است؛ فردی اگر از زیر کامن  رستم بگذرد، دوشیزه 

باشد به آقا و اگر آقا باشد به دوشیزه تبدیل خواهد شد- موهای 

تنش  به  پرسانه ای  لباس  روز  آن  فردای  و  کوتاه  را  نواسه اش 

می کند. مادر، دست دخرتش را می گیرد و در دکان یکی از 

دوستان شوهر وفات شده اش که شیرفروش است، شاگردش 

می گذارد.

هنگامی که دخرت به دکان شیر فروشی شاگرد می شود، طالبی 

می آید و دخرت را که گویا پرس است وادار به آموزش دینی در 

مسجد می کند؛ در ادامه، مالی مسجد متوجه جنسیت دخرت 

می شود و با جرب همراهش ازدواج می کند. از مال سنی گذشته 

و دخرت به بلوغ نرسیده است. مال این دخرت را با اعامل جرب به 

زنی خود می گیرد؛ اما برای او حق انتخاب قفل بر درب خانه را 

می دهد که گویا مزیتی است بر حال او و این دقیقاً هامن شعور 

طالبانی را به منایش می گذارد.

از  دقیق  شناخت  با  اسامه  فیلم  نویسنده ی  و  برمک  صدیق 

حکومت طالبانی این فیلم را به پرده کشیده و به چند نکته ی 

بنیادی حکومت طالبانی پرداخته است؛ حکومت داری بر بنیاد 

استبداد و خشونت، شعور طالبانی، فقر، جایگاه زنان و وضعیت 

صحی.

حکومت داری بر بنیاد جرب و استبداد شیوه ای است که بیشرت 

ایدیولوژیست ها و دیکتاتورها بر محور باور هژمونی و تحمیل بنا 

می گذارند و جامعه را وادار به پذیریش سلطه و باورهای شان 

استبداد  و  باور  بنیاد  بر  که  حکومت هایی  کل  در  می کنند. 

سیاسی-روانی  ابزار  به عنوان  خشونت  از  می شوند  گذاشته 

استفاده می کنند.

طالبان نیز برای اعامل نفوذ و تحمیل ساختار شان در برابر مردم، 

خصوصاً زنان، متوسل به خشونت در مالی عام می شدند. البته 

باورهای جنسیت زده ی طالبان، حضور زنان را بدون محرم یا مرد 

ممنوع قرار داده بود و اگر زنی به تنهایی در جامعه حضور پیدا 

می کرد، سبب می شد که طالبان در برابر او از شالق استفاده 

کنند.

و  است  جامعه  در  سنت  سلطه ی  تحمیل  ایدیولوژی  و  باور 

انسانی می تواند راه سوم را برگزیند.

فیلم اسامه با منایش جامعه ی طالبانی حضور طالبان را نفی 

می کند و هرنهای ازاین دست باید برای کسانی که صلح با 

موجودات عقب مانده ای چون طالبان را تحمیل می کند منایش 

داده شود وضعیت ما به از این خواهد شد.

اما نقدی که از سوی من در این فیلم وارد است، جمله ی آغازین 

فیلم، از ماندال است. از نظر من ساختار این جمله »منی توانم 

از هامن دست جمالت  اما می توانم ببخشم«  فراموش کنم، 

طاعونی است که به استمرار چرخه ی خشونت کمک می کند. 

بخشیدن شاید روحیه ی بزرگ ما را آشکار کند، ولی بخشیدن 

از سوی دیکتاتوری اعامل شده است،  کالن رخدادهایی که 

شعور جمعی را خدشه دارد می کند و فراموشی کالن رخدادها 

چه تأثیری در روند توسعه ی اخالقی یا شعور جمعی ما دارد؟ 

قدرت  چرخه ی  در  کیفری  عدالت  بدون  مجرمان  آن که  جز 

بایستند و با تعامل استمرار خود را بیمه کنند؟

جمالت  دست  همین  از  تفکر  را  طالبان  آمدن  من  نظر  از   

تضمین کرده است. فراموش نکردن در صورتی تأثیرگذار است 

که پای بخشش در میان نباشد و اال اگر ببخشیم پس فراموش 

کرده ام.

اما  ببخشیم،  را  طالبان  نزدیک  آینده ی  در  است  قرار 

بوده  پرداخته  ما  قتل عام  به  چگونه  که  نکردیم  فراموش 

طالبان  گذشته ی  وقاحت  از  ما  نکردن  فراموش  آیا  است. 

می کاهد؟ یا طالبان را وادار می کند ارزش های را که در این 

بپذیرند؟ کردیم  آنان  خشونت های  جایگزین  سال   بیست 

با این هم فیلم اسامه از آن دست فیلم هایی است که می تواند 

برای فراموش نکردن و نبخشیدن طالبان ما را کمک کند.

قـــــاب
روح الله امین
عکاس

کارکینان شهرداری کابل

؛  ی ر بی شعو بر  برا ر  د ن  نسا ا شکست 
پیامی که اسامه برای ما می دهد

نصیر ندیم

هنر درگیر با جنگ
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