
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

اطالعات روز: حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی 
کشور می گوید که برای مجبورکردن گروه طالبان 
به صلح، باید از تمامی اهرم های فشار از جمله وضع 
تحریم های سازمان ملل متحد علیه...
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جنگ  روزها  این  سه روزه،  آتش بس  از  پس 
گرفته  سر  از  افغانستان  چهارسوی  در  به شدت 
شده است. گروه طالبان برنامه ی سقوط همزمان 
چند والیت را در دستور کار خود قرار داده است. 
به عنوان نمونه شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند 
در  جهت  چهار  از  سه روزه  آتش بس  از  پس 
خانواده  صدها  دارد.  قرار  طالبان  حمله  معرض 
نیز  بغالن  در  شده اند.  آواره  جنگ  این  پی  در 
سقوط  برای  را  جنگی شان  همت  تمام  طالبان 
استثنا  بدون  تقریبا  بسته اند.  به کار  والیت  این 
امنیتی  نیروهای  میان  تمام والیت ها  در  جنگ 
افغانستان با طالبان گرم است. درگیری بین دو 
طرف بسیار شدید و خونین است. میزان تلفات 

از هر دو طرف زیاد است. 
دست کم  که  کرده اند  جزم  را  عزم شان  طالبان 
چند والیت کلیدی را سقوط دهند. برای رسیدن 
و  موتربمب  با  حمله  تاکتیک  از  هدف  این  به 
تا  می کنند  استفاده  بزرگ  تهاجمی  حمالت 
مراکز والیت ها و  امنیتی  سد کمربندهای مهم 
نیروهای  مقابل  در  اما  بشکنند.  را  ولسوالی ها 
امنیتی افغانستان مانع تحقق این هدف طالبان 

شده اند...
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پشت به صلح 
و رو به جنگ

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 5

محب: 
برای مجبورسازی طالبان به 
صلح باید از تمامی اهرم های 
فشار استفاده شود

زندگی ای در چنگال 
اعتیاد، فقر و بی سرنوشتی

روایت رنج زنی که به تنهایی در آشفته بازار 
افغانستان سه کودکش را بزرگ می کند

با استفاده بی رویه از 
تکنولوژی های ارتباطی 
چه چیزی را از دست می دهیم؟

رییس سرویس 
اطالعات خارجی روسیه 

دخالت در »پیچیده ترین 
هک جهان« را رد کرد

درگیری های غزه 
- اسرائیل؛ با وجود 
درخواست ها برای آتش بس 
حمالت هوایی ادامه دارد

نقش ادبیات در 
زمانه ی جنگ و صلح )۲(

3

حمله ی  دفع  از  کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
جنگ جویان گروه طالبان بر ولسوالی بغالن مرکزی 

والیت بغالن خبر داده است. همزمان با این،...

طالبان 
یک ُپل کلیدی 
را در ولسوالی 

»اوبه«ی هرات 
تخریب کردند

حمالت طالبان 
بر بغالن مرکزی و ولسوالی تشکان 

بدخشان عقب زده شد شفاخانه صدبستر 
دشت برچی به  نام 

»مریم نورزاد« 
نام گذاری می شود
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2 22

اطالعات روز: به نظر می رسد که نگرش های قومیت گرا 
غیردموکراتیک  حکومت های  یا  و  تمامیت خواه  و 
ممکن  که  داشته اند  ترس  موضوع  این  از  همیشه 
تازه ای  فرهنگی  و  دانایی  نظام  ادبیات،  قدرت  است 
و  همزیستی  امکان  آن  بستر  در  که  کند  خلق 
نگرش های  این  عبارتی  به  بیاید.  به وجود  تکثر 
تمامیت خواه، نگران کارکرد تخیل  پروری جریان های 
ادبی و ادبیات بوده اند. پرسش این است که ادبیات 
در کشور ما که دهه ها درگیر خشونت و جنگ بوده 
است و چنین تجربه ای داشته، آیا کارکردهای الزم 

را داشته است؟ 
اشاره  خوبی  موضوع  به  شما  مظفری:  ابوطالب 
کردید. قدرت های سیاسی در طول تاریخ از ادبیات 

می ترسیدند. لذا این حرف مهم است...

استاد سیاف باید توبه کند
آقای کرزی  از شرکای قدرت  سفیر داشت و اصوال یکی 
بود. وقتی آقای غنی قدرت را به دست گرفت آقای سیاف 
از  حمایت  در  را  مفیدی  و  قوی  بسیار  اما  حاشیه  نقش 

قدرت و حکومت او بازی کرد.
مأموریت جدید پس از کرزی

او با تشکیل شورای حراست و ثبات جمعی...

آقای سیاف مردی است که همیشه منافع خود و حزبش 
کرده  تعریف  کابل  در  تأیید حکومت ها  و  در همراهی  را 
قدرت  شریک  و  مؤید  همیشه  مجاهدین  دوره  در  است. 
مدتی  در  طالبان  سقوط  از  پس  بود،  وقت  حکومت های 
که آقای کرزی بر سرکار بود ایشان از مواهب قدرت در 
و  قوماندان  معین،  والی،  وزیر،  بود؛  برخوردار  او  حکومت 

4

4

»به لب هایم مزن 
قفل خموشی«

و  بشردوستانه  بین المللی  قوانین  افغانستان طبق  »دولت 
حقوق بین الملل بشر مؤظف است از جمعیت در معرض 
پاکسازی  بشریت،  علیه  جنایت  جنگی،  جنایت  خطر 
قومی یا نسل کشی محافظت کند.« این جمله، بخشی از 

اعالمیه ی رسانه ای مفصل کمیسیون...

اتمر: 

بدون صلح و آتش بس، مسأله ی رفع تحریم 
رهبران طالبان مطرح نیست

گفت وگو با استاد ابوطالب مظفری، 
شاعر و نویسنده
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به  موفق  طالبان  ولسوالی  چند  از  غیر  به 
تسخیر مرکز والیت ها نشده اند. این ایستادگی 
مردم  برای  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
سطح  اما  است.  ستایش  قابل  و  دلگرم کننده 
خشونت در افغانستان به قدری زیاد است که 
مردم از این وضعیت سرخورده و سر درگم اند. 

برگزار  از عید  استانبول پس  بود نشست  قرار 
هنوز  نشست  این  از  اما  گذشت،  عید  شود. 
همه ی طرف ها  می رسد  به نظر  نیست.  خبری 
پشت به صلح و رو به جنِگ تمام عیار هستند. 
ارزیابی روزهای پیش رو در افغانستان حکایت 
از تشدید خشونت  و جنگ دارد. برای مهار این 
خشونت ها هیچ برنامه  ای در دستور کار نیست. 
جنگ  طبل  بر  افغانستان  دولت  و  طالبان 
روزهای  نظاره گر  جهانی  جامعه  می کوبند، 
افغانستان است. تالش های بین المللی  خونین 
برای برگزاری نشست استانبول به نظر می رسد 
راه به جایی نبرده و بار دیگر لجاجت طالبان 
تا  طالبان  است.  کرسی نشستن  به  حال  در 
و  زندانی  هفت هزار  آزادی  امتیاز  که  زمانی 
از لیست سازمان  این گروه  اعضای  نام  حذف 
برای  است  بعید  نیاورده،  به دست  را  ملل 
شرکت در نشست استانبول روی خوش نشان 
دهند. بنابراین، وضعیت میدان جنگ و شدت 
طرف ها  ترجیح  می دهد  نشان  خشونت ها 
به  حاضر  حال  در  صلح طلبی  و  است  جنگ 

محاق رفته است. 
طالبان آشکارا درباره ی پروسه صلح به دنبال 
از  برخی  دیدار  است.  فرسایشی  روند  یک 
افغانستان  دولت  و  طالبان  مذاکراتی  اعضای 
در روزهای عید در دوحه ریشه در همین نوع 
نگاه دارد. گروه طالبان تالش کرد این دیدار را 
برجسته و مهم جلوه دهند. طالبان در تالش اند 
سرنوشت ساز  نشست  از  را  عمومی  افکار  که 
از  پس  مخصوصا  کنند.  منحرف  استانبول 
جنگ  درباره ی  طالبان  محاسبات  این که 
محاسبه  درآمد.  آب  از  نادرست  افغانستان 
می تواند  زود  بسیار  که  بود  این  طالبان  گروه 
دست کم سه والیت هلمند، غزنی و بغالن را با 
سقوط مواجه کند، اما این اتفاق نیفتاد. ثابت 
شد که نیروهای امنیتی افغانستان بسیار خوب 

می توانند از پس حراست افغانستان برآیند. 
تنها  جنگ  ترک  و  گفت وگو  میز  به  بازگشت 
برنده  گروهی  هیچ  جنگ  این  در  است.  راه 
نیست. تنها قبرستان ها فراخ تر می شود. انتظار 
شهروندان این است که دولت و طالبان به جای 
کوبیدن بر طبل جنگ، روی احیای روند صلح 
تمرکز کنند. تشدید جنگ از طرف طالبان در 
زمانی که یکی از جدی ترین روند های سیاسی 
و دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به منازعه ی 
کشور در طول چهار دهه ی گذشته روی میز 
قرار دارد، تنها معنای جنگ طلبی و دهن کجی 
را  افغانستان  مردم  خواهی  صلح  عطش  به 
می رساند. دیگر بازی با رویکرد به میخ جنگ، 
به نعل صلح کهنه شده و حاصل این بازی فقط 

جنگ، آوارگی و خون ریزی است. 

روند صلح کامال متعهد است، اما هیچ کسی 
الیسنس  خود  برای  صلح  نام  از  نمی تواند 

ادامه ی جرم را بگیرد.«
این  صلح  هدف  اما  اتمر  آقای  گفته ی  به 

است که به ادامه ی جنایات خاتمه دهد.
نظارتی  مشترک  نظام  یک  ایجاد  او 
دولت  میان  تحقیقاتی  و  مستندسازی 
را  بین المللی  کیفری  دادگاه  و  افغانستان 
گام مهم خواند و عالوه کرد که این اقدامات 
تأمین عدالت و صلح در کشور  در راستای 

کمک می کند.
وزیر خارجه ی کشور تأکید کرد که تمامی 
سپس  و  تعقیب  مستندسازی،  جرم ها 
می شوند.  کشانده  دادگاه  به  آن  عامالن 
مرتکبان  افغانستان  داخل  در  که  افزود  او 
جرایم توسط دولت افغانستان و در خارج از 
دولت  توسط  مشترک  به گونه ی  افغانستان، 
افغانستان و دادگاه کیفری بین المللی مورد 

پیگرد قرار می گیرند.
ایـن  کـه  کـرد  تأکیـد  همچنیـن  او 
کیفـری  دادگاه  بـا  مشـترک  اقدامـات 
نـه  از رونـد صلـح،  بین المللـی جلوگیـری 
اسـت.  زمینـه ی صلـح  فراهم سـازی  بلکـه 
آقـای اتمـر آن را در راسـتای از بین بـردن 
فرهنـگ معافیـت مهـم خوانـد و گفـت که 
دولـت افغانسـتان متعهد اسـت تا راسـتای 
دادگاه  بـا  جرایـم  بـا  درسـت  مبـارزه ی 

کننـد. همـکاری  بین المللـی  کیفـری 

این شورا را به عهده دارد، مصروف رأی زنی 
است.

حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی کشور هم 
اخیرا گفته است که برای مجبورکردن گروه 
اهرم های  تمامی  از  باید  صلح،  به  طالبان 
فشار از جمله وضع تحریم های بیشتر توسط 
سازمان ملل متحد علیه این گروه استفاده 

شود.
محمدحنیف اتمر همچنین با اشاره به سفر 
مسئوالن  با  گفت وگو  و  الهه  به  اخیرش 
هیچ  که  افزود  بین المللی  کیفری  دادگاه 
صلح،  روند  از  استفاده  با  نمی تواند  کسی 
او  بگیرد.  را  جنایت  و  جرم  ادامه ی  جواز 
در  افغانستان  اسالمی  »جمهوری  گفت: 

این  به  میالدی   ۱۹۸۸ سال  از  متحد  ملل 
طرف تعزیرات این شورا بر طالبان را نظارت 

می کند.
و  دارد  عهده  بر  هند  را  کمته  این  ریاست 
نیز عضو آن  ایرلند، کنیا و مکزیک  ناروی، 

اند.
تحریم ها  رفع  خواستار  بارها  طالبان  گروه 
این  میان  توافق نامه ی صلح دوحه  براساس 

گروه و امریکا شده است.
در  که  بود  گفته  قبال  اما  افغانستان  دولت 
رابطه به وضع تحریم بر گروه طالبان و سایر 
گروه های تروریستی از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل متحد با شماری از کشورها از 
تعزیرات  کمیته ی  ریاست  که  هند  جمله 

امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  روز:  اطالعات 
تأمین  بدون  که  می گوید  کشور  خارجه ی 
تحریم های  رفع  آتش بس،  برقراری  و  صلح 
شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رهبران 

گروه طالبان نمی تواند مطرح شود.
آقای اتمر که دیروز )سه شنبه، ۲۸ ثور( در 
فضل احمد  با  خبری  مشترک  نشست  یک 
دادستانی  نماینده ی  و  عدلیه  وزیر  معنوی، 
»این  گفت:  می کرد،  صحبت  کابل  در  کل 
بر  ملل  سازمان  تحریم های  )رفع  مسأله 
رهبران طالبان( هنوز برای ما مطرح نشده 
است. بدون صلح و بدون آتش بس قطعا این 

مسأله نمی تواند مطرح شود.«
او اما افزود که قرار هم نیست که در آینده ی 
این تحریم ها صحبت  نزدیک در مورد رفع 

شود.
تأکید  کشور  خارجه ی  وزیر  هم،  سویی  از 
کرد که بررسی ها در مورد رفع تحریم های 
شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رهبران 
افغانستان  در  آتش بس  برقراری  با  طالبان 
روند  در کشور،  روند صلح  تأمین  با  و  آغاز 

رفع این تحریم ها تکمیل می شود.
او گفت که دولت افغانستان به این موضوع 

متعهد است.
رهبران گروه طالبان از سال ها به این طرف 
زیر تحریم ها و تعزیرات سازمان ملل متحد 
دارند.  قرار  نهاد  این  اعضای  از  شماری  و 
سازمان  امنیت  شورای  تعزیرات  کمیته ی 

اتمر: 

یم رهربان طالبان مطرح نیست بدون صلح و آتش بس، مسأله ی رفع تحر

یم نورزاد« نام گذاری می شود شفاخانه صدبسرت دشت برچی به  نام »مر
ریاست ارتقا دهند.

این  در  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
صحی  کارمندان  نیک  رفتار  بر  مراسم، 
کرده  تأکید  مریضان  با  قابله ها  به ویژه 
افزایش  امر سبب  این  و گفته است که 
داکتر  و  سکتور صحت  بر  مردم  اعتماد 

می شود.
عامه،  صحت  وزارت  معلومات  براساس 
در حال حاضر 34 هزار قابله در سراسر 
کشور وجود که از این میان، شش هزار 
فعالیت  وزارت  این  چارچوب  در  قابله 

می کنند.

مجروح از قابله هایی که در راه خدمت به 
مردم جان های شان را از دست داده اند، 

به نیکی یاد کرده است.
او گفته است: »کاهش مرگ و میر مادران 
عمده  دستاوردهای  از  یکی  اطفال  و 
دهه گذشته  دو  در  عامه  وزارت صحت 
می باشد. در این دستاورد سکتور صحت، 
قابله ها و نرس ها نقش ارزنده داشته اند.«

قابله ها،  از  حمایت  بر  تأکید  ضمن  او 
تا  تالشند  در  که  است  گفته  همچنین 
زمینه ی آموزش را برای ارتقای ظرفیت 
قابله ها فراهم و نیز آمریت قابلگی را به 

مخالفت کرده بود.
وزارت صحت عامه دیروز )سه شنبه، ۲۸ 
»به  شعار  با  قابله ها  جهانی  روز  از  ثور( 
استناد ارقام روی قابله ها سرمایه گذاری 
آورده  عمل  به  گرامی داشت  کنید«، 

است.
همین  به  مراسمی  در  مجروح  آقای 
مناسبت، نقش قابله ها را در بهبود عرضه 
خدمات صحی مهم خوانده و گفته است 
که  پرستاران  و  قابله ها  کارکردهای  که 
کار  کشور  ولسوالی های  دورترین  در 

می کنند، قابل قدر است.

جهانی  روز  با  همزمان  روز:  اطالعات 
وزارت  سرپرست  مجروح،  وحید  قابله، 
قرار  که  می گوید  کشور  عامه ی  صحت 
برچی  دشت  صدبستر  شفاخانه ی  است 

به  نام »قابله مریم« نام گذاری شود.
به شمول  دیگر  نفر   ۲3 و  نورزاد  مریم 
سال  ثور  ماه   ۲3 در  نوزادان  و  مادران 
بر  مسلح  مهاجمان  در حمله ی  گذشته 
این شفاخانه، جان شان را از دست دادند.

قبال  حمله  این  قربانیان  خانواده های 
به  نام  شفاخانه  این  تغییرنام  خواهان 
آن  با  دولت  اما  بودند،  شده  مریم 

با  دفاعی،  و  امنیتی  نیروهای  مقاومت 
شکست مواجه شده اند.

در  که  است  کرده  ادعا  نظری  آقای 
جریان درگیری ها، به جنگ جویان گروه 
طالبان تلفات وارد شده است. به گفته ی 
او، به نیروهای امنیتی و دفاعی در این 

درگیری هیچ آسیبی نرسیده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی 

نگفته است.
زون  در  بدخشان  و  بغالن  والیت های 
اردوی  شمال شرق و تحت پوشش قول 
از  در بخش هایی  دارد.  قرار  پامیر   ۲۱7
این دو والیت، جنگ جویان گروه طالبان 

حضور و فعالیت دارند.

حمالت طالبان بر بغالن مرکزی و ولسوایل تشکان بدخشان عقب زده شد
ولسوالی بغالن مرکزی ادامه دارد.

قبل  چندی  که  است  درحالی  این 
کهنه ی  شهر  و  بغالن  بُرکه ی  ولسوالی 
هیچ  بدون  مرکزی  بغالن  ولسوالی 
درگیری ای، به دست طالبان افتاده بود. 
دولتی  نیروهای  عملیات  آن،  از  پس 
برای بازپس گیری این ساحات آغاز شده 
این  آتش بس،  روزه ی  سه  وقفه ی  با  و 

عملیات از سر گرفته شده است. 
نظری،  نیک محمد  هم،  سوی  از 
که  می گوید  بدخشان  والی  سخن گوی 
جنگ جویان گروه طالبان دو شب پیش 
از چندین استقامت بر ولسوالی تشکان 
این والیت حمله کردند که در نتیجه ی 

دفاعـی مواجـه شـده و عقـب زده شـده 
اسـت. 

وزارت دفاع افزوده است که در نتیجه ی 
و  امنیتی  نیروهای  متقابل  حمالت 
 ۲5 هوایی،  نیروهای  حمایت  و  دفاعی 
یک  به شمول  طالبان  گروه  جنگ جوی 
فرمانده این گروه به  نام »زرقاوی« کشته 

و ده جنگ جوی دیگر زخمی شده اند.
طبق معلومات وزارت دفاع، در نتیجه ی 
حمالت هوایی در بغالن مرکزی، مقدار 
زیادی سالح و مهمات و وسایط نقلیه ی 
این  است.  شده  برده  بین  از  طالبان 
عملیات  که  است  کرده  تأکید  وزارت 
در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  پاکسازی 

اطالعات روز: وزارت دفاع کشور از دفع 
بر  طالبان  گروه  جنگ جویان  حمله ی 
بغالن  والیت  مرکزی  بغالن  ولسوالی 
خبر داده است. همزمان با این، مقام های 
محلی در والیت بدخشان نیز می گویند 
تشکان  ولسوالی  بر  طالبان  حمله ی  که 
شده  مواجه  شکست  با  ولسوالی  این 

است.
در خبرنامـه ی وزارت دفـاع ملـی آمـده 
اسـت کـه جنگ جویـان گـروه طالبـان 
از  بامـداد دیـروز )سه شـنبه، ۲۸ ثـور( 
بغـالن  ولسـوالی  بـر  اسـتقامت  چهـار 
بـا  کـه  بودنـد  کـرده  حملـه  مرکـزی 
و  امنیتـی  نیروهـای  شـدید  مقاومـت 

است.
رهبران گروه طالبان از سال ها به این طرف 
زیر تحریم ها و تعزیرات سازمان ملل متحد 
دارند.  قرار  نهاد  این  اعضای  از  شماری  و 
سازمان  امنیت  شورای  تعزیرات  کمیته ی 
این  به  میالدی   ۱۹۸۸ سال  از  متحد  ملل 
طرف تعزیرات این شورا بر طالبان را نظارت 

می کند.
این  عضو  مکزیک  و  کنیا  ایرلند،  ناروی، 

کمیته اند.
تحریم ها  رفع  خواستار  بارها  طالبان  گروه 
این  میان  توافق نامه ی صلح دوحه  براساس 

گروه و امریکا شده است.

پارچه  یک  و  اقتدار  با  مستقل،  افغانستان 
است.

است  افزوده  ملی  امنیت  شورای  دفتر 
چین  خارجه ی  وزیر  و  محب  حمداهلل  که 
همچنین در این صحبت تلفنی تروریسم را 
تهدید مشترک خوانده و تأکید کرده اند که 

هر دو طرف باید با آن مبارزه کنند.
در  که  بود  گفته  افغانستان  دولت  نیز  قبال 
رابطه به وضع تحریم بر گروه طالبان و سایر 
گروه های تروریستی از سوی شورای امنیت 
سازمان ملل متحد با شماری از کشورها از 
تعزیرات  کمیته ی  ریاست  که  هند  جمله 
این شورا را به عهده دارد، مصروف رأی زنی 

منحصر به فرد کشور چین« است نیز برای 
مفید  صلح،  به  طالبان  گروه  مجبورکردن 

است.
صحبـت  ایـن  در  چیـن  خارجـه ی  وزیـر 
ایـن  کامـل  حمایـت  ابـراز  تلفنـی ضمـن 
کشـور از صلـح در افغانسـتان گفتـه اسـت 
در  را  تالش هایـش  می توانـد  چیـن  کـه 
منطقـه برای حمایت از صلح در افغانسـتان 

افزایـش دهـد.
او افزوده است که توافق سیاسی تنها راه حل 

مناسب پایان جنگ در افغانستان است.
صحبت هایش  از  بخشی  در  یی  وانگ 
خواهان  چین  که  است  گفته  همچنین 

مشـاور  محـب،  حمـداهلل  روز:  اطالعـات 
بـرای  کـه  می گویـد  کشـور  ملـی  امنیـت 
مجبورکـردن گـروه طالبـان بـه صلـح، باید 
از تمامـی اهرم هـای فشـار از جملـه وضـع 
تحریم هـای سـازمان ملـل متحـد علیه این 

گـروه اسـتفاده شـود.
دفتر شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای 
گفته است که آقای محب این موضوع را دو 
روز پیش )دوشنبه، ۲7 ثور( در یک صحبت 
امور خارجه چین  وانگ یی، وزیر  با  تلفنی 

مطرح کرده است.
است  کرده  تأکید  او  خبرنامه،  از  نقل  به 
توانایی های  که  »تالش ها  از  استفاده 

محب: 
برای مجبورسازی طالبان به صلح باید از تمامی اهرم های فشار استفاده شود

طالبان یک ُپل کلیدی را 
در ولسوایل »اوبه«ی هرات 

یب کردند تخر
در  محلی  مقام های  هرات:   – روز  اطالعات 
گروه  که جنگ جویان  هرات می گویند  والیت 
طالبان یک پُل کلیدی را در ولسوالی »اوبه «ی 

این والیت با انفجار ماین تخریب کرده اند.
سید عبدالوحید قتالی، والی هرات به روزنامه 
از  قسمت  دو  پُل  این  که  گفت  روز  اطالعات 
بازار ولسوالی اوبه را به هم وصل می کرد و با 
مردم  برای  حمل و نقل  در  مشکل  آن  تخریب 

اوبه ایجاد شده است.
با  طالبان  که  گفت  همچنین  قتالی  آقای 
اکماالت  راه  که  باوراند  بدین  پُل ها  تخریب 

نیروهای دولتی را با مشکل مواجه می کنند.
نیروهای  درگیری  در  که  گفت  هرات  والی 
با جنگ جویان گروه طالبان  دفاعی  و  امنیتی 
یک  به شمول  طالب  سه  اوبه،  ولسوالی  در 
این  او،  به گفته ی  شده اند.  کشته  فرمانده شان 
درگیری از دو شب پیش )دوشنبه، ۲7 ثور( تا 

صبح دیروز ادامه داشته است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته 

است.
فاصله 60 کیلومتری جنوب  اوبه در  ولسوالی 
شهر هرات موقعیت دارد و در این اواخر گواه 

حمالت شدید طالبان بوده است.
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را می توانم  این که من خودم  یعنی  تخیل 
معتقد  ایشان  دهم.  قرار  دیگری  به جای 
دست  آدم ها  ما  که  دالیلی  از  یکی  است 
غیراخالقی  کار  یا  و  می زنیم  خشونت  به 
نمی توانیم  که  این مسأله است  می کنیم، 
یعنی  دهیم؛  قرار  دیگری  به جای  را  خود 
یک پشتون نمی تواند خود را جای هزاره 
از  نمی تواند  ثروتمند  یک  یا  دهد.  قرار 
زمانی  تا  ببیند.  را  وضعیت  فقیر،  عینک 
باشیم،  روبه رو  وضعیتی  چنین  با  ما  که 

نمی توانیم اخالقی زیست کنیم.

گفت وگو با استاد ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده

نقش ادبیات در زمانه ی جنگ و صلح )2(
حقوق بشر و ... رمان ها و شعرها گفتیم ولی در واقع به تعبیر 
فرانکفورت، حرف مفت زدیم. چرا که به این مفاهیم اعتقاد 

نداشتیم. بلکه به پول این ها باور داشتیم. 
بر  ادبیات،  به خصوص  و  هنر  نظریه پردازان  اطالعات روز: 
و  زیبایی، تخیل  اصلی  ادبیات سه خصیصه  باورند که  این 
خالقیت را دارد. در رابطه با »زیبایی« به  عنوان مثال عرفا 
معتقدند به میزانی که ما با »امر زیبا« مواجه  شویم به همان 
و  می شود  بیشتر  هستی  به  نسبت  ما  قدرشناسی  میزان، 
می شود.  سپاس گزارتر  هستی،  وجوه  به  نسبت  انسان 
اکتیو می شود،  با هنر  ما  به میزانی که »تخیل«  همچنین 
انتظار می رود که با قراردادن خودمان در موقعیت دیگری، 
به  اقدام  بنابراین  یابد.  گسترش  ما  اخالقی زیستن  شعاع 
به  این که  اخر  در  می یابد.  کاهش  ما  در  و جنگ  خشونت 
میزانی که »خالقیت« با هنر در ما به وجود می آید، فهم و 
ادراک ما از اعمال به خشونت به دلیل آگاهی ما از هزینه های 
اوصاف،  این  با  می یابد.  کاهش  تخریب،  و  خشونت  باالی 
چطور می توانیم تأثیرگذاری یا به عبارتی عاملیت ادبیات و 
نقشش را در راستای صلح سازی در کشوری که با خشونت، 

جنگ و مرگ اجین شده است افزایش بدیم؟ 
ادبیات  کارکردهای  نظریات  به  شما  مظفری:  ابوطالب 
آیریس  خانم  به  است  مربوط  نظریه  این  می کنید.  اشاره 
معتقد  ایشان  انگلیسی.  رمان نویس  و  فیلسوف  مرداک، 
گسترش  ادبیات،  کارکردهای  مهم ترین  از  یکی  که  است 
تخیل آدمی است. آدم هایی که تخیل گسترده تری داشته 
تخیل  که  دلیل  این  به  می کنند.  زندگی  اخالقی تر  باشند، 
یعنی این که من خودم را می توانم به جای دیگری قرار دهم. 
به  دست  آدم ها  ما  که  دالیلی  از  یکی  است  معتقد  ایشان 
خشونت می زنیم و یا کار غیراخالقی می کنیم، این مسأله 
دهیم؛  قرار  دیگری  به جای  را  خود  نمی توانیم  که  است 
قرار دهد.  را جای هزاره  نمی تواند خود  یعنی یک پشتون 
یا یک ثروتمند نمی تواند از عینک فقیر، وضعیت را ببیند. 
تا زمانی که ما با چنین وضعیتی روبه رو باشیم، نمی توانیم 
یکی  است.  درست  کامال  شما  نظر  کنیم.  زیست  اخالقی 
خالقیت  و  زیبایی  تخیل،  گسترش  ادبیات  کارکردهای  از 
موقعیت  به  نسبت  ما  درک  موجب  موارد  این  همه  است. 
دیگری می شود. ما چگونه به این مرحله از ادبیات برسیم؟ 
تأثیری داشته  ادبیات ما چنین  این موضوع مهم است که 
در  من  که  منطقه ای  در  بزنم.  مثالی  بدهید  اجازه  باشد. 
قوم  دوم  میان  تالقی شدیدی  زندگی می کردم،  افغانستان 
ارزگان منطقه ای است که در  هزاره و پشتون وجود دارد. 
دوره عبدالرحمان، هزاره ها در آن منطقه ساکن بودند. بعد 
به  و  گرفت  هزاره ها  دست  از  را  منطقه  این  عبدالرحمان 
سایر اقوام سپرد. در هر صورت، بخشی از هزاره ها همچنان 
آن جا باقی مانده اند. در طول تاریخ میان این اقوام مراودات 
صورت گرفت و تجربه همزیستی با یکدیگر را پیدا کردند. 
این موضوع  این موضوع، همیشه در ذهن من  به  توجه  با 
نزاع  رفع  ما  جامعه  تنش های  رفع  در  که  است  بوده  مهم 
میان هزاره و پشتون مهم است. در یک دوره ای، من شعری 
گفتم با این محتوا که تا کی باید میان این دو قوم این قدر 
مثنوی  این  که  واکنشی  باشد؟  داشته  وجود  نزاع  و  تنش 
این  بسیاری  بود.  برایم جالب  داشت،  هزاره  اقوام  میان  در 
شعر را نپذیرفتند و مرا نقد کردند. تعداد زیادی از ساختار 
از  بعد  من  بودند.  ناراضی  داشت،  شعر  آن  که  همدالنه ای 
این ماجرا متوجه شدم که زبان ادبیات ما هنوز مخاطبی را 
که باید داشته باشد، ندارد. به این معنی که ما در پرورش 
مخاطب موفق نبودیم. منظورم مخاطبی است که این نوع 
از زبان را بپذیرد. این مشکل فرهنگی و شاید مشکل ادیبان 
ما نیز باشد. منظورم این است که ما باید معرفت تازه ای را 
امروزه  شاید  دهیم.  گسترش  جامعه  در  ادبیات  به  نسبت 
ادبیات و یا شعر به دلیل زبان خاصی که دارد آن کارکردهای 
عموم  در  باشد. دست کم  داده  از دست  جامعه  در  را  خود 
تأثیرگذاری و  برای  اما یک رویکرد  این طور است.  جوامع 
باید تالش  ما  این است که  ادبیات در جامعه  بیشتر  نقش 
ارائه  به جامعه  قالب های دیگری  را در  ادبی  کنیم مفاهیم 
کنیم. اگر رمان خوانی و شعرخوانی در جامعه ما رواج پیدا 
کند، به نظرم به تربیت یک نسل که زبان ادبیات را متوجه 
شیوه ی  می تواند  سینما  قالب  کرد.  خواهد  کمک  می شود 
که  خشن  و  هندی  سینمای  منظورم  که  البته  باشد.  تازه 
که  نسل  یک  باید  ما  نیست.  را می شناسد  آن  ما  مخاطب 
زبان ادبی، زبان شعر، زبان قصه و زبان ادبیات و در مجموع 
تربیت کنیم. حکومت های چپی  را متوجه شود،  زبان هنر 
اختیار  در  امکاناتی  رفتند.  سمت  این  به  شصت  دهه  در 
جامعه ادبی قرار دادند. هرچند که آن ها اهداف ایدئولوژیک 
انجام دادند.  اما تالشی در این زمینه  خودشان را داشتند. 
انجمن های  و  گروه ها  کرد.  تقویت  را  نویسندگان  اتحادیه 
دهه  این  در  ما  این حال  با  داد.  قرار  مورد حمایت  را  ادبی 
تولیدات خوبی داریم. شاعران و نویسندگان خوبی در این 
قبیل  این  که  می دهد  نشان  موارد  این  کردند.  رشد  دوره 
کارها نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دارد. یعنی نهادهایی که 
بخش فرهنگ ما را پوشش می دهند، آن ها را تقویت کنیم. 
بسیاری از نهادها باید در این زمینه کار کنند. به  عنوان مثال 
وزارت تحصیالت، وزارت فرهنگ و دانشگاه ها. متأسفانه در 
دانشگاه های ما چنین ایده ای دنبال نمی شود. آنها بیشتر به 
بعد تجاری کارشان فکر می کنند. درحالی که نباید این طور 
باشد. اگر وضعیت به همین منوال پیش برود ما در یک دور 

باطل باقی خواهیم ماند. 
پایان

تا  ما  کشور  در  تمامیت خواه  نگرش های  حاکمیت  و  نفوذ 
آن  از  شما  که  را  منتقدانه ای  ادبیات  آن  که  بوده  جایی 
صحبت می کنید هم اجازه رشد نداده است. حتا این مسأله 
بهتری  رشد  فضای  که  فارسی  ادبیات  برابر  در  می توان  را 
داشته هم مشاهده کرد. با وجود این ما شاهد این هستیم 
از فجایع  یا بخشی  اکثر  برابر  ادبیات فارسی در  که همین 
تاریخی کشور سکوت کرده است. و یا به عبارتی در خدمت 
به عرفان  الترناتیو  به  عنوان  و  نظام حاکم عمل کرده است 
فردی و رویکردهای این چنینی روی آورده است. نظر شما 

چیست؟ 
ابوطالب مظفری: با شما موافقم. چرا که ما به تازگی وارث 
چنین  با  تاریخ  طول  در  ما  نیستم.  حکومت هایی  چنین 
ما  ادبیات  دلیل  همین  به  بوده ایم.  مواجه  حکومت هایی 
رنج می برد. یک عیب مهم ادبیات فارسی ما انتزاعی گری و 
دور بودن از زندگی متعهدانه ی اجتماعی است. ادبیات فارسی 
به امور انسانی که موضوع مهم ادبیات است، بی توجه بوده 
انسان دارای گوشت،  انسان، منظورم  است. وقتی می گویم 
پوست و خون است؛ یعنی انسان واقعی، نه انسان تاجیک، 
پشتون و یا هزاره. این ها عنوان های کلی ای است که ما به 
انسان  ها داده ایم. فی الواقع آن ها را طبقه بندی می کنیم. این 
یعنی  است.  واقعی  انسان  ضرر  به  مجموع  در  طبقه بندی 
انسانی که سرباز است، کراچی وان و کفش دوز است. ادبیات 
است.  بوده  غافل  موضوعات  این  از  دالیلی  به  متأسفانه  ما 
از مهم ترین  البته که یکی  ادبیات ماست.  بزرگ  این عیب 
دالیل آن قدرت های استعماری و حکومت های دست نشانده 
آنان بوده است. در منطقه ی ما جنگ های متعددی وجود 
است.  گرفته  بزرگی صورت  بسیار  تجاوزهای  است.  داشته 
دوره هایی  یک  در  که  است  شده  موجب  این ها  همه ی  و 
پادزهر  عرفان  که  البته  بیاورد.  روی  عرفان  به  ما  ادبیات 
خشونت بوده است. اما این پادزهر خشونت، خودش گاهی 
به یک نیروی مخدر اغفال کننده تبدیل شده است. گاهی 
نظام ها  نفع  به  و  تبلیغی شده است  ادبیات  ما،  ادبیات  هم 
عمل کرده است. یا ادبیات تغزلی ای بیمارگونه ای شده است. 
این ها قابل انکار نیست. باید بررسی جامعه شناختی صورت 
بگیرد. متأسفانه نقد ادبی در فضای ادبیات ما رشد نکرده 
است. ادبیات ما نقد درستی نشده است. این مشکل دیگری 
است. امروز هم ما با این مسائل روبه روییم. ما درگیری ها، 
و  فردی  آزادی های  نفی  مذهبی،  و  قومی  نفی  ترورها، 
ادبیات  اما  داریم.  جامعه  در  خشنی  بسیاری  کشتارهای 
ما به شکل سامان دهی شده  یا ملتزمی به این امور واکنش 
اخیر  سال  بیست  همین  حوادث  به  شما  نمی دهد.  نشان 
نگاه کنید، متوجه خواهید شد که چه مقدار از واکنش های 
شاعران و نویسندگان ما به این حوادث انسانی بوده است. 
واکنش هایی هم که صورت گرفته، تبلیغی بوده است. یا به 
نفع یک قوم بوده است. یا به نفع یک جریان. ما رمان های 
زیادی در طول این سال ها نوشتیم. ولی رمان های مان هم 
طوری نبوده است که از دل نیاز این جامعه برخاسته باشد 
و پاسخی به دردها و رنج های مردم باشد. با توجه به فضایی 
که در جامعه حاکم بوده، رمان نویس ما هم تالش  کرده از 
این فضای به وجودآمده برای دیده شدن استفاده کند. تفاوت 
معناداری میان نیازهای اصیل یک جامعه با سایر موضوعات 
را دست مایه  اصیل  موضوعات  آن  باید  ادبیات  دارد.  وجود 
قرار  ایدئولوژی  اسیر  پنهان،  به صورت  گاهی  ما  دهد.  قرار 
می گیریم. نویسندگان ما نیز خود را توجیه می کنند. خواه 
این ایدئولوژی در قالب انقالب اسالمی باشد و یا در شکل  
افراطی آن که نظام طالبانی است یا به شکل جامعه مدنی. 
در طول این سال ها ما درباره ی حقوق کودک، حقوق زنان، 

بازار  آماده می کند،  را در سیلو ها  نان مردم  همان گونه که 
را  سیاسی  معادالت  که  همان طور  و  می کند  باز  را  بندرها 
با سایر کشورها برقرار می کند و یا جنگ و صلح می کند، 
همان طور نیز وظیفه دارد که به بخش فرهنگ جامعه نیز 
ارائه کند. چیزی نیست که سیاست مدار و قدرت  خدمات 
به  عنوان معامله و بده وبستان در اختیار کسی قرار بدهد. این 
دیدگاه دنیای کالسیک است. مثال درباره ی سلطان محمود 
تا  می داد  پول  را  شاعران  محمود  سلطان  داشتیم.  غزنوی 
آن ها او را مدح کنند. اما در جوامع دموکراتیک، این تفسیر 
از نظام و قدرت غلط است. آن ها وظیفه دارند که به ادبیات 
سایر  با  مساوی  ارزش  جامعه  فرهنگ  زیربنای  به  عنوان 
بخش ها بدهند. همان طور که به وزارت تحصیالت، معارف 
و رادیو و تلویزیون اهمیت می دهند باید به فرهنگ، زبان و 
ادبیات نیز اهمیت قائل شوند. البته که دولت ما به هیچ کدام 
از این ها اهمیتی نمی دهد. همچنین نباید انتظار این را هم 
داشت که شاعر و یا نویسنده بیاید و این نظام و دولت را 
مدح کند و مبلغ سیاست های آن ها باشد. اهمیت دادن باید 
دموکراتیک  جوامع   و  دولت ها  از  باشد.  انتظار  این  از  فارغ 
نباید چنین انتظاری داشت. گذشته از این، ادبیات و فرهنگ 
یک  به  بستگی  تولیداتش  نیست.  مؤلد  یعنی  است.  متکی 
هم  و  است  مؤلد  هم  ادبیات  غرب،  در  دارد.  آگاه  جامعه 
مصرف کننده. در جوامعی مانند ما این طور نیست. هنرمند 
دولت  باشد.  داشته  باشد، شغلی  داشته  آرامش خاطر  باید 
با  متناسب  و  باشد  قائل  احترام  آن  نویسنده بودن  برای 
وضعیت فرد شغلی در اختیار او قرار دهد، طوری که بتواند 
به کار ادبی  اش نیز به صورت حرفه ای بپردازد. وقتی چنین 
یا  شاعر  نمی کند  )فرقی  آدم ها  از  نباید  نباشد،  وضعیتی 
نویسنده باشد یا یک آدم عادی( که زندگی خودشان را رها 
کنند. چرا که زندگی رها کردنی نیست. به هرم نیازها هم 
اگر ببینیم، تأمین نیازهای ابتدایی در اولویت است. به نظرم 
همین که نویسندگان و شاعران ما در یک پراکندگی به سر 
می برند، خود یک مشکل ساختاری و ناشی از ناکارآمدی امر 
سیاسی است. به نظرم دولت مداران و نخبگان سیاسی ما بر 
این عقیده اند که به این شاعران و نویسندگان نیازی ندارند. 
احساس نیاز آن ها نیز در حد نیاز در حد یک تبلیغات چی 
داشته  نیاز  ملتزم  ادبیات  یک  به  ما  این که  از  بیش  است. 
باشیم به ادبیات منتقد نیاز داریم. ایده ها در جامعه زمانی 
بهبود پیدا می کند که به شاعران و نویسندگان منتقد خود 

نیز بها بدهد. 
به  تمامیت خواه  نگرش های  و  سیاست ها  روز:  اطالعات 
شکلی در جامعه  ی ما عمل کرده اند که می توان گفت کمتر 
سیطره  است.  گذاشته  مستقل  هنری  اثر  یک  برای  جایی 

حسین علی کریمی

به نظر می رسد که نگرش های قومیت گرا و  اطالعات روز: 
تمامیت خواه و یا حکومت های غیردموکراتیک همیشه از این 
موضوع ترس داشته اند که ممکن است قدرت ادبیات، نظام 
دانایی و فرهنگی تازه ای خلق کند که در بستر آن امکان 
همزیستی و تکثر به وجود بیاید. به عبارتی این نگرش های 
تمامیت خواه، نگران کارکرد تخیل  پروری جریان های ادبی و 
ادبیات بوده اند. پرسش این است که ادبیات در کشور ما که 
دهه ها درگیر خشونت و جنگ بوده است و چنین تجربه ای 

داشته، آیا کارکردهای الزم را داشته است؟ 
ابوطالـب مظفری: شـما بـه موضـوع خوبی اشـاره کردید. 
قدرت های سیاسـی در طـول تاریخ از ادبیات می ترسـیدند. 
لـذا ایـن حـرف مهـم اسـت. ایـن قدرت هـا هـم از تأثیـر 
بوده انـد.  آگاه  آن  منفـی  نقـش  از  هـم  و  ادبیـات  مثبـت 
مـا در تاریـخ ادبیـات خودمـان سـلطان محمـود غزنـوی 
را داریـم کـه می گوینـد حـدود چهارصـد شـاعر در دربـار 
ایشـان معـاش می گرفتـه  و شـعر می گفته انـد. از فرخـی و 
انـوری بگیریـد تـا دیگـران. این هـا می آمدند و قصایدشـان 
را پیـش سـلطان می خواندنـد. ایـن طیـف حتـا در جنگ ها 
هـم همـراه سـلطان محمـود بوده انـد. وقتـی کـه سـلطان 
محمـود بـه هندوسـتان حملـه کـرده، هـم دانشـمند بـا 
خـودش می بـرده، مثـل ابوریحـان بیرونـی و هـم شـاعران 
را می بـرده. شـاعران مـا از آن دوران روایت هـای مختلفـی 
ارائـه  کرده انـد. ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه سـلطان 
محمـود بـه نقـش رسـانه ای ادبیـات آگاه بـوده اسـت. در 
همیـن راسـتا هـم تـالش می کـرده کـه ادبیـات بیدارگـر 
را در حاشـیه نگـه  دارد و بـه ادبیـات سـتایش گر، بهـای 
بیشـتری بدهد. لذا کسـی مثل سـنایی وقتی از این شـکل 
شـعر سـرودن خسـته می شـود، توبه می کند و می رود وارد 
جریـان دیگـری از ادبیـات می شـود. ایـن نشـان می دهـد 
کـه ایـن رویکرد بـه ادبیـات در جغرافیای تمدنـی ما وجود 
داشـته اسـت. در سـایر کشـورها هم ایـن نوع نگـرش بوده 
اسـت. مـن معتقـدم کـه دولت مـردان مـا از مدتـی بـه این 
طـرف اهـل این چنیـن سیاسـت گذاری نبوده انـد. شـاید در 
ضمیـر ناخـودآگاه آن ها چنین تصوری وجود داشـته باشـد. 
بـه شـکل دیگـری ایـن موضوع خـود را بیشـتر نشـان داده 
اسـت. به شـکل نفـی فرهنگ معنی سـاز در مقابـل فرهنگ  
بـدوی و روسـتایی. به نظـرم در این حد را می تـوان پذیرفت 
کـه یـک تعـداد از سیاسـت مداران مـا در طـول تاریـخ و یا 
حتـا روشـنفکران مـا ماننـد طـرزی، وقتـی که مقـاالت آن 
را می خوانیـد، متوجـه می شـوید کـه چنیـن بیمـی را از 
زبان فارسـی داشـته اسـت. در مقابل آن، آگاهانه و زیرکانه 
بـه طـرح تقویـت ادبیـات پشـتو به  عنـوان آلترناتیـو زبـان 
فارسـی پرداختـه اسـت. بـا ایـن حال وقتـی زیربنـای کالم 
طـرزی را مطالعـه می کنیـم، پـی  خواهیـم بـرد کـه طرزی 
می دانسـته کـه اگـر ادبیات فارسـی بـه همین منـوال ادامه 
دهـد، آن وقـت ادبیات پشـتو بـا آن فقر و پشـتوانه فرهنگی 
کـه دارد، مجـال طـرح نمی یابد. لـذا آن بحث هـای قومیت 
و تبعـات دیگـر نیـز در حاشـیه قـرار می گیـرد. بنابرایـن 
اسـت  معتقـد  کـه  فارسـی  زبـان  میـان  زیرکانـه،  بسـیار 
فرهنـگ عمـوم جوامع فارسـی زبان اسـت و زبان پشـتو که 
ایشـان آن را فرهنـگ ملـی خـود عنـوان می کنـد، یکـی را 
بـه نفـع دیگـری کنـار می زنـد. منظورم این اسـت کـه این 
نـوع سیاسـت ها وجـود داشـته و تـا هنـوز هـم به صـورت 
خزنـده و گاهـی بسـیار خشـن دنبـال می شـود. امـا این که 
در مقابـل چنیـن رویکـردی آیـا مـا می توانیـم تأثیرگذاری 
داشـته باشـیم؟ معتقدم که بایـد تأثیرگذار باشـیم. هرچند 
کـه ادبیـات مـا تأثیرگـذاری عمومی خـود را از دسـت داده 
و امـروزه در مقابـل سـایر نیروها، قدرت چندانی محسـوب 
نمی شـود. امـا معتقـدم کـه مـا بایـد در ایـن راسـتا تـالش 
کنیـم. به  عنـوان مثـال در جامعـه مـا مذهب و یـا دین یک 
نیـرو اسـت چـرا کـه می تواند جامعـه را بـه تحـرک وادارد 
و تحریکـی به نـام طالبـان ایجـاد کنـد. همین طـور قومیت 
در افغانسـتان یـک نیـرو اسـت. اما متأسـفانه فرهنـگ و به 
تبـع آن ادبیـات چنین قدرتی محسـوب نمی شـود. چرا که 
ادبیـات زیربنـای تبدیل شـدن بـه چنیـن نیرویـی را ندارد. 
ادبیـات ما در حاشـیه اسـت. شـاعران مـا متأسـفانه به جای 
این کـه بـه اولویت ها و مسـائل مهم اطـراف خـود بپردازند، 
بیشـتر بـه امـور شـخصی و انتزاعـی می پردازند. بـا همه ی 
این هـا مـا نبایـد از ادبیـات بی نیـاز باشـیم و تأثیـر آن را 

به صـورت حداقلـی هـم نبایـد نادیـده بگیریم. 
اطالعـات روز: بخشـی از صحبت هـای شـما معطـوف بـه 
نقـد سـاختارها، نخبـگان سیاسـی و وضعیـت اسـت. اگـر 
مـا منتظـر باشـیم که وضعیـت سیاسـی و اجتماعـی تغییر 
کنـد و سـاختارها بـه نفع ادبیـات و جریان هـای ادبی عمل 
کننـد، نخبـگان سیاسـی بـرای ادبیـات مـا کاری کنند، به 
نظـر می رسـد کـه همچنـان ادبیـات منفعـل و دنباله رویی 
را خواهیـم داشـت. بنابرایـن فکـر نمی کنیـد مثـال حضـور 
نویسـندگان و شـاعران مـا در داخـل افغانسـتان می توانـد 

نتایـج بهتری داشـته باشـد؟
ابوطالب مظفری: در این بخش من با شما موافق نیستم. 
وقتی که من می گویم ادبیات از مرجع قدرت انتظار داشته 
ادبیات  به  منجر  انتظار  این  که  نیست  معنی  این  به  باشد 
سیاست  دولت،  از  صحبت  وقتی  ما  شد.  خواهد  دنباله رو 
یک  را  امکاناتی  که  است  معنی  این  به  قدرت می کنیم،  و 
جامعه در اختیار نهادهای خودش قرار داده است. بر همین 
که  می رود  انتظار  سیاست  و  قدرت  کانون  این  از  اساس 
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بزرگ ترین خدمت آقای 
سیاف به آقای غنی 
همکاری اش در ایجاد 
توافقی میان عبداهلل و 
غنی بود. او البته در این 
راه یک شریک جدی، سمج 
و زیرک نیز داشت: حامد 
کرزی. هر دو از قدرت 
گرفتن عبداهلل خشنود 
نبودند و نیاز داشتند تا 
با ایجاد توافقی میان غنی 
و عبداهلل منتی بر آقای 
غنی بگذارند - بگذریم 
از این که امریکایی ها نیز 
از چنین توافقی خشنود 
می شدند. از درون همین 
توافق بود که وزارت 
شهرسازی جناب خان محمود 
کرزی متولد شد.
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را  او  آقای غنی  کاندید کند،  آقای مسلمیار 
از کرسی سنا بدون درنظر گرفتن مالحظات 

قانون به زیر کشید.

تشنه ی قدرت 
خالصه این که آقای سیاف همیشه به گونه 
مستقیم و غیرمستقیم رابطه حسنه خود را با 

قدرت سیاسی در کابل حفظ کرد.
صمیمانه  ایشان  که  است  صورتی  در  این 
بود.  نموده  تأمین  امریکایی ها  با  را  ارتباط 
سفرا و فرماندهان و نمایندگان خاص امریکا 
کرده  برقرار  وثیقی  ارتباط  سیاف  آقای  با 
نامه  را می توان در  این روابط  بودند و عمق 
آنتونی بلینکتون به غنی دریافت که در آن 
نامه به غنی دستور داده شده بود که در حل 

بحران کشورش از سیاف مشورت بگیرد.
به گمان من بزرگ ترین خدمت آقای سیاف 

سنگین و باشکوه در جاده میدان هوایی در 
شمال شرق کابل کاری بی سابقه ای انجام داد. 
او پرچم دولت مجاهدین را بلند کرد، سرود 
آقای  و  نمود  پخش  را  مجاهدین  حکومت 
غنی را در سخنرانی تماشایی با بیان لطیف 
ایجاد  از  رسما  و  گرفت  به سخره  شیرین  و 
برابر  در  مجاهدین  قدرت  و  دوم  مقاومت 

طالبان سخن گفت.
به شدت  و  بود  باخته  را  بازی  آقای غنی که 
اشارات  با  می کرد،  سرخوردگی  احساس 
وقتش  که  فهماند  سیاف  آقای  به  الهامی  و 
این  روی  و  بیاید  میدان  به  او  تا  رسیده 
سیاف  کند.  کم  را  جسور  نورسته ی  جوان 
نیمه فارسی  فیسبوکی  کوتاه  نوشته ی  در 
غیرمستقیم  نیمه پشتو  و  دری(  )ببخشید، 
احمد و یارانش را متهم به ایجاد اختالف و 
تفرقه نمود و بر حذر داشت. نوشته ی کوتاه او 

مدیریت  و  رهبری  را  آن  تا  نمی شد  حاضر 
مدیر  عنوان  به  سیاف  آقای  از  آن ها  کند، 
لویه جرگه استفاده کردند. در عوض این همه 
کار و خدمات استاد سیاف، چند اتفاق خوب 

برای او افتاد:
یک: هیچ گاه پرونده ای برای آقای ممتاز که 
در معامالت زمین بسیار مسأله دار شده است، 

باز نشد.
قدرت  در  غالبا  سفرایش  و  والیان  وزرا،  دو: 

حفظ شدند.
سه: دانشگاه، تلویزیون و حزب دعوت اش به 

صورت باشکوهی ادامه یافت.
چهار: کرسی تدریس قرآن و مواعظش برقرار 
بود و به تازگی ها از نعمت فیس نیز برخوردار 
استفاده  حرفه ای  غیر  صورت  به  و  گردیده 
را هک  فیسبوکش  در ضمن، کسی  می برد. 

نمی کند.
در  مسلمیار  رهبری  کرسی  و  عضویت  پنج: 
سنا حفظ گردید. حتا وقتی یکی از اعضای 
برابر  در  را  خود  می خواست  سنا  انتصابی 

عادل حصارنایی

منافع  همیشه  که  است  مردی  سیاف  آقای 
تأیید  و  همراهی  در  را  حزبش  و  خود 
در  است.  کرده  تعریف  کابل  در  حکومت ها 
دوره مجاهدین همیشه مؤید و شریک قدرت 
حکومت های وقت بود، پس از سقوط طالبان 
در مدتی که آقای کرزی بر سرکار بود ایشان 
از مواهب قدرت در حکومت او برخوردار بود؛ 
داشت  سفیر  و  قوماندان  معین،  والی،  وزیر، 
کرزی  آقای  قدرت  شرکای  از  یکی  اصوال  و 
بود. وقتی آقای غنی قدرت را به دست گرفت 
و  قوی  بسیار  اما  حاشیه  نقش  سیاف  آقای 
حکومت  و  قدرت  از  حمایت  در  را  مفیدی 

او بازی کرد.

مأموریت جدید پس از کرزی
او با تشکیل شورای حراست و ثبات جمعی 
از ناراضیان آقای غنی و مدعیان قدرت را در 
کابل در خانه اش در پغمان گرد آورد و نقش 

پولیس ضد شورش حکومت را بازی کرد. 
نقش  داوودزی  عمر  تشکیالت  آن  در 
این  و  می کرد  بازی  را  رییس داراالنشا 
ریاست جمهوری  دوم  انتخابات  تا  تشکیالت 
که  نگذاشت  آقای سیاف هیچ گاه  بود.  فعال 
آقای  زیر چترش موی دماغ  مدعیان قدرت 
غنی  آقای  که  مواقع  از  برخی  شوند.  غنی 
را  قدرت  مدعیان  حال  زیاده روی هایش  با 
می گرفت و کسانی در درون شورای حراست 
و ثبات سر به شورش می گذاشت آقای سیاف 
بالفاصله از راه سر می رسید که مصلحت امت 
چنین نیست و باید جانب احتیاط را گرفت. 
و  شورش  به  متمایل  افراد  که  بود  چنین  و 

نکوهش سیاسی را آرام می ساخت. 
اصوال حراست و ثبات یک تشکیالت و سازه 
را  غنی  آقای  مخالفان  باید  که  بود  سیاسی 
گفته  می کرد.  مدیریت  بحران  مواقع  در 
با  را  غنی  رابطه حکومت  که  می شود کسی 
آقای سیاف تأمین می کرد معصوم ستانکزی 
در  همیشه  او  بود.  وقت  ملی  امنیت  رییس 
به سرای  و  پغمان  به  نیازها  و  بحران ها  ایام 
حتا  می جست.  کار  چاره  و  می رفت  استاد 
کسی  لویه جرگه ها  از  یکی  در  که  وقتی 

توافقی  ایجاد  در  همکاری اش  غنی  آقای  به 
میان عبداهلل و غنی بود. او البته در این راه 
یک شریک جدی، سمج و زیرک نیز داشت: 
حامد کرزی. هر دو از قدرت گرفتن عبداهلل 
ایجاد  با  تا  داشتند  نیاز  و  نبودند  خشنود 
آقای  بر  منتی  عبداهلل  و  غنی  میان  توافقی 
غنی بگذارند - بگذریم از این که امریکایی ها 
از  می شدند.  خشنود  توافقی  چنین  از  نیز 
درون همین توافق بود که وزارت شهرسازی 

جناب خان محمود کرزی متولد شد. 
ثور،   ۸ مراسم  برگزاری  با  این که  القصه 
نجیب  حکومت  بر  مجاهدین  پیروزی  روز 
آقای سیاف  برای  اتفاق شگفتی  کمونیست، 
افتاد؛ اتفاقی که در عمر سیاسی او بی سابقه 
بود. احمد مسعود جوان که از عدم واگذاری 
ثور   ۸ روز  از  تجلیل  برای  لویه جرگه  خیمه 
به شدت از آقای غنی ناراحت بود، در مانور 

استاد سیاف ابید توبه کند

هویت ایدئولوژیک مذهبی   ای که دولت ایران سعی می   کند 
در میان هزاره   ها و شیعیان تحکیمش کند و کشورهایی چون 

عربستان و پاکستان آن را در میان سنی   ها )پشتون   ها و تاجیک   ها 
و ازبیک   ها و...( پخش می کنند، یک هویِت ضد زندگی است. برای 

این که به مردمانی که قرن   ها با هم زندگی کرده   اند و تا حدودی 
یاد گرفته   اند که با هم زندگی کنند، یاد می   دهد که تجربه   های 

همزیستی خود را کنار بگذارند و به جان هم بیفتند.
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ضایع کردن  و  قربانیان  بر  ستم  جنایت، 
است.  قربانیان  حقوق  اساسی ترین  از  یکی 
جنایت  قربانیان  حقوق  اساسی ترین  از  یکی 
نسل کشی به صورت خاص و البته ی هرنوع از 
جنایات، این است که افراد و نهادها از انکار 
جنایتی که بر آن ها رفته اند، خودداری کنند. 
قربانی  با  برخوردها  غیرانسانی ترین  از  یکی 
این است که رنج و محنت را که بر او رفته 

است انکار کنیم.
کد  و  سیستم  در  نسل کشی  جنایت  انکار 
یک  به  عنوان  کشورها،  از  بسیاری  جزای 
شده  شناخته  رسمیت  به  سنگین  جرم 
است. هرچند که انکار نسل کشی در سیستم 
بین الملل  جزای  حقوق  و  بین المللی  جزایی 
قانون  یک  به  هنوز  و  نشده  جرم انگاری 

را  متحد  ملل  سازمان  و  جهانی  جامعه ی 
گزارش  در  است.  کرده  حذف  و  سانسور 
آمده  ریاست جمهوری  اول  معاونت  دفتر 
کابل،  غرب  در  مکاتب  امنیت  »تأمین  که 
آسیب دیده، کمک  خانواده های  به  رسیدگی 
و  تروریستی  حمله ی  مجروحان  تداوی  و 
رفع نیازمندی های مکتب سیدالشهدا« چهار 
خواسته ی اساسی این خانواده ها از حکومت 

افغانستان بوده است.
زدن  برای  عمدی  و  سیستماتیک  تالش 
انکار  و  قربانیان  دهان  بر  خموشی  قفل 
توسط  جنایت کاران  جنایت  و  قربانیان  درد 
نهادهای دولت، مقام های حکومت، رسانه ها، 
در  مدنی  و  سیاسی  اجتماعی،  فعاالن 
تفکر  با  به خودی خود همکاری  افغانستان، 

این  کارگران  و  نمازگزاران  دانش آموزان،  و 
گروه قومی را که صرفا به  دلیل تعلق مذهبی 
گرفتند،  قرار  هدف  قومی شان  هویت  و 

پاکسازی قومی و نسل کشی خواند.
جمع  سیدالشهدا،  مکتب  به  حمله  از  پس 
وسیعی از کارشناسان و متخصصین حوزه ی 
بشردوستانه ی  حقوق  و  بشر  حقوق  حقوق، 
مختلفی  پلت فورم های  طریق  از  بین الملل 
کلپ هاوس،  در  مجازی  جلسات  مانند 
و  رسانه ها  در  مقاالت  و  یادداشت ها 
هدفمند  حمالت  مجازی،  میزگردهای 
اخیر  سال  شش  در  هزاره ها  بر  تروریستی 
نسل کشی  انکار  غیرقابل  مصادیق  از  را 
و  کارشناسان  این  اعتقاد  به  برشمردند. 
نسل کشی  معرض  در  هزاره ها  متخصصان، 
افغانستان و نهادهای  قرار گرفته اند و دولت 
مؤظف اند  زمینه،  این  در  مسئول  بین المللی 
که از هزاره ها به  عنوان گروه قومی در معرض 
نسل کشی به صورت ویژه و با تدابیر امنیتی و 

سیاسی به خصوصی، حفاظت کنند.
بر  تروریستی  حمله ی  قربانیان  خانواده های 
مکتب سیدالشهدای کابل، یک هفته پس از 
حمله، در یک کنفرانس خبری، مطالبات شان 
از جامعه ی جهانی، سازمان ملل و حکومت 
افغانستان را فهرست کردند. در صدر فهرست 
شناخته شدن  رسمیت  به  مطالبات،  این 
تعلق  به دلیل  هزاره ها  بر  هدفمند  حمالت 
مذهبی و قومی شان به  عنوان پاکسازی قومی 

و نسل کشی بود.
حمالت  این  رسمیت شناختن  به  وصف  با 
غیرقابل  مصادیق  به  عنوان  هزاره های  بر 
مستقل  کمیسیون  از طرف  نسل کشی  انکار 
از  وسیعی  جمع  و  افغانستان  بشر  حقوق 
کارشناسان و متخصصین عرصه ی حقوق، اما 
دولت افغانستان، تعدادی از رسانه ها، فعاالن 
اجتماعی و مدنی و کنشکران سیاسی، نه تنها 
باز می زنند  این نسل کشی سر  به  اعتراف  از 
که به صورت عمدی و سیستماتیک سعی بر 
کرده  انکار  را  نسل کشی  این  که  دارند  آن 
این  قربانیان  بازماندگان  مطالبات  از  حتا  و 

حمله را سانسور و دست کاری کنند.

خادم حسین کریمی

بین المللی  قوانین  طبق  افغانستان  »دولت 
مؤظف  بشر  بین الملل  حقوق  و  بشردوستانه 
جنایت  خطر  معرض  در  جمعیت  از  است 
پاکسازی  بشریت،  علیه  جنایت  جنگی، 
این  کند.«  محافظت  نسل کشی  یا  قومی 
مفصل  رسانه ای  اعالمیه ی  از  بخشی  جمله، 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
خونبار  تروریستی  حمله ی  به  واکنش  در 
سیدالشهدا  لیسه ی  دختر  دانش آموزان  بر 
روز  عصر  بود.  کابل  برچی  دشت  در  واقع 
موتربمب  یک  انفجار  ثور،  هجدهم  شنبه، 
در  کارگذاری شده  ماین  دو  انفجار  سپس  و 
این  دختر  دانش آموزان  انبوه  جمعیت  میان 
مکتب که در حال خروج از ساختمان مکتب 
 ۱60 از  بیش  و  کشته   ۸6 دست کم  بودند، 
مجروح به جا گذاشت. اکثریت قاطع قربانیان 
و مجروحان، دانش آموزان دختر زیر ۱۸ سال 

بودند.
سیدالشهدای  مکتب  دانش آموزان  به  حمله 
دشت برچی، آخرین حمله از سلسله  حمالت 
هدفمند بر مردم هزاره در افغانستان بود که 
از حوالی سال ۱3۹4 آغاز شد. در طول شش 
سال گذشته، به صورت کالن شمار، دست کم 
کابل،  در  هزاره ها  بر  هدفمند  حمله ی   ۲5
و  ننگرهار  سرپل،  غور،  زابل،  بلخ،  هرات، 
این حمالت  در  است.  گرفته  بامیان صورت 
مراکز  آموزشگاه ها،  مکاتب،  مساجد،  بر  که 
عمومی  اماکن  دیگر  و  ورزشگاه ها  مذهبی، 
صورت گرفت، کم ازکم 77۸ غیرنظامی هزاره 
دیگر  غیرنظامی  دوهزار  به  نزدیک  و  کشته 
طرف  از  که  آماری  بر  بنا  شده اند.  مجروح 
منابع مردمی ارائه می شود، تعداد قربانیان این 
بیشتر  فراتر می رود.  نفر  از یک هزار  حمالت 
قربانیان این حمالت کودکان، دانش آموزان، 
دانشجویان، کارگران، نمازگزاران، ورزشکاران 

و مسافران بودند.
نخستین  برای  حمله،   ۲5 دست کم  از  پس 
بار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
هدفمند  حمالت  معتبر،  نهاد  یک  به  عنوان 
دانشجویان  کودکان،  کشتن  و  هزاره ها  بر 

»به لب هایم مزن قفل خمویش«

افغانستان، در پوشش  از رسانه های  تعدادی 
کنفرانس خبری بازماندگان قربانیان حمله به 
مکتب سیدالشهدا، مهم ترین درخواست آن ها 
مبنی بر به رسمیت شناخته شدن نسل کشی 
گزارش های شان  از  را  افغانستان  در  هزاره ها 
حذف کردند. این رسانه ها به حذف و سانسور 
قربانیان  خانواده های  مطالبه ی  مهم ترین 
این  مطالبات  بندهای  دیگر  بر  کردند  سعی 

خانواده ها تمرکز کنند.
دفتر معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان 
در گزارش دیدار خانواده های قربانیان حمله 
معاون  صالح  امراهلل  با  سیدالشهدا  مکتب  به 
در  نهاد  این  صفحه ی  در  که  رییس جمهور 
مهم ترین  نیز  است،  شده  منتشر  فیسبوک 
حکومت،  از  خانواده ها  این  مطالبه ی 
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روایت رنج زنی که به تنهایی در آشفته بازار افغانستان سه کودکش را بزرگ می کند

تالش سیستماتیک و 
عمدی برای زدن قفل 

خموشی بر دهان قربانیان 
و انکار درد قربانیان و 

جنایت جنایت کاران توسط 
نهادهای دولت، مقام های 

حکومت، رسانه ها، 
فعاالن اجتماعی، سیاسی 

و مدنی در افغانستان، 
به خودی خود همکاری 

با تفکر جنایت، ستم بر 
قربانیان و ضایع کردن 

یکی از اساسی ترین حقوق 
قربانیان است.

بی سرنوشتی را نسبت به جداشدن ترجیح می دهند. 
زلیخا  می گیرد،  اعتیاد  ترک  به  تصمیم  همسرش  آخر  بار  وقتی 
امیدش به زندگی مشترک بیشتر می شود و کودک سوم اش را به 
دنیا می آورد. اما این دلخوشی و امید او دیری نمی پاید و همسرش 
دوباره به مواد مخدر رو می آورد و زندگی را به کام او و فرزندانش 

تلخ می کند. 

افزایش زنان بی سرنوشت
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  عضو  سلطانی،  لطیفه 
زنان  تعداد  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در 
بیشتر شده  دیگر  سال ها ی  به  نسبت  افعانستان  در  بی سرنوشت 
این  به  بی سرنوشت  زن   600 از  بیش   ۱3۹۹ سال  در  است. 

کمیسیون مراجعه و از بی سرنوشتی خود شکایت کرده اند. 
هیوالی  نهایت  در  است.  بی سرنوشت  زنان  همین  از  یکی  زلیخا 
اعتیاد شیرازه زندگی زلیخا را از هم پاره می کند. او از بالتکلیفی و 
بی سرنوشتی خسته می شود و پس از هفت سال زندگی مشترک 
یک  از سوی  او  تفریق  درخواست  اما  می کند.  تفریق  درخواست 
باید  مرکز دینی در کابل رد می شود. گفته می شود برای تفریق 
همسرش حاضر باشد. زلیخا با کمک دیگران، همسرش را از زیر 

پل سوخته پیدا می کند. 
ندارند.  را  طالق  درخواست  حق  زن  افغانستان  مدنی  قانون  در 
زنان  پیش بینی شده   حالت  چهار  در  فقط  تفریق  قانون  براساس 
شوهر؛  طوالنی مدت  غیابت  کنند:  تفریق  درخواست  می توانند 
مرض  به  شوهر  مبتالشدن  نفقه؛  دادن  از  شوهر  خودداری 

صعب العالج یا معیوب شدن شوهر. 

قصه ی تلخی که پایانی ندارد
آغاز یک فصل  بلکه  تمام نمی شود،  تفریق  با گرفتن  زلیخا  قصه 
تازه ای از مشکالت بی سرنوشتی و بدبختی اوست. پس از جداشدن 
پدرش  خانه ی  به  وقت  چند  برای  کودکانش  با  همسرش،  از 
می روند. اما مادر و خواهرانش با سرزنش و زخم زبان او را ناگزیر 

به ترک خانه ی پدرش می کند.
با رفتن از خانه پدر باز هم مادر و خواهر بزرگ او هرچند وقت 
بعد یک خریدار جدید برای کودکان او به خانه می آوردند. اما او با 

گریه و زاری مانع این کار آن ها می شد.
زلیخـا می گویـد یـک بـار به دلیـل اصـرار مـادرش کوچک تریـن 
فرزنـدش را بـه فرزنـدی داده اسـت. وقتـی او ناگزیـر بـه قبـول 
جدایـی از کوچک تریـن فرزنـدش شـد، نـه وظیفـه داشـت و نـه 
پولـی بـرای بزرگ کـردن سـه پسـرش. امـا بخـت بـا زلیخـا یـار 
بـود. پـس از یـک سـال و چنـد مـاه، خانـواده ای که پسـر او را به 
فرزنـدی گرفته بود بنابر مشـکالت، پسـرش را بـه او برمی گرداند. 
او می گویـد جـای فرزنـدش در خانـواده ی جدیدش بهتـر از کنار 
او بـود، امـا هرچـه بـود ایـن اتفـاق پایـان یـک جدایی تلـخ مادر 

و فرزنـد نیـز بود. 
پس از چند ماه مادر و خواهر زلیخا دوباره همین کودکش را با 
اما  بار  این  ثروتمند می فروشند.  به یک خانواده ی  دعوا  و  جنگ 
زلیخا زیر بار نمی رود. زلیخا شش سال است با چنگ و دندان و 

هزاران مشکل پسرانش را بزرگ کرده است. 
زلیخا در تمامی این سال ها با فقر و بی سرنوشتی دست از تالش 
کمپین های  در  کار  مانند  متفاوت  کارهای  با  او  است.  برنداشته 
واکسیناسیون و یا کار در خانه ی مردم کودکانش را بزرگ کرده 

است. 
سخت تر  فرزندانش  و  زلیخا  برای  زندگی  شرایط  کرونا  آمدن  با 
می شود. می گوید این روزها در یک کارگاه خیاطی کار می کند و 
فقط هفته ای دوصد افغانی  عاید دارد. هرچند به گفته ی زلیخا او 
پروانه هایش از پیله ی سیاه نجات داد، اما چنگال فقر هنوز گلوی 
باشد  میان  در  کودکانم  »آینده ی  می دهد:  فشار  را  زندگی  این 
ناگزیر عاطفه را در نظر نگیرم. مجبورم پسر خردم را بفروشم تا 
نان خشک دو پسر دیگرم را تأمین کنم، وگرنه با هفته ی دوصد 

افغانی نمی توانم شکم آن ها را سیر کنم.«

فریضه عالمی

و  می ریزد  فرو  دلش  زلیخا  در،  زنِگ  درآمدن  صدا  به  بار  هر  با 
خواهرش  و  مادر  نکند  که  فرامی گیرد  ترس  را  وجودش  سراسر 
آورده  فقیرانه اش  و  کوچک  خانه ی  به  جدید  مشتری  و  خریدار 
باشند؛ نکند باز هم آن ها را از هم جدا کنند. بیشتر از چهار سال 

است او با ترس و هراِس جدایی از فرزندش زندگی می کند.
از همسرش سبب  از جدایی  پس  زلیخا  زندگی  و مشکالت  فقر 
شده تا همه برای او و زندگی اش نسخه بپیچند. زلیخا مادر سه 
فرزند و تنها نان آور خانواده است و سال هاست که به تنهایی سه 
کودک قدونیم قدش را در کابل بزرگ می کند. کاری که برای یک 

زن در جایی مثل افغانستان آسان نیست. 
برپایه ی آمارهای رسمی در افغانستان باالتر از پنچ میلیون زن از 
افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  می برند.  رنج  بیکاری  مشکالت 
افزایش  حال  در  افغانستان  در  بی سرنوشت  زنان  تعداد  می گوید 

است. 

رفتن تا مرز فروش فرزند
زلیخا به دلیل فقر و نداشتن توانایی بزرگ کردن سه کودک تا مرز 
فروش فرزندش هم پیش رفته است. زلیخا 3۲ سال دارد اما به 
سبب سنگینی غم و مشکالت روزگار مسن تر و شکسته تر به نظر 

می رسد.
او نچرخیده است. در  به مراد دل  چرخ روزگار زلیخا هیچ وقت 
۱3 سالگی به اجبار ازدواج کرده و در ۱5 سالگی اولین فرزندش 
را به دنیا آورده است. او پس از دو سال زندگی مشترک متوجه 
بیگاهش  و  گاه   غیبت های  و  است  معتاد  همسرش  که  می شود 

به دلیل استفاده از مواد مخدر است، نه یافتن کار.
می گویـد بـا بـه دنیاآمـدن اولیـن فرزنـدش مشـکالت اقتصـادی 
و دشـواری های زندگـی اش رفتـه رفتـه بیشـتر شـد و او ناگزیـر 
موضوع اعتیاد همسـرش و مشـکالت اقتصـادی اش را با والدینش 

. گفت
به  مجبور  را  او  بارها  موضوع  این  دانستن  از  پس  زلیخا  خانواده 
جداشدن و ترک خانه، همسر و فرزندانش می کند اما او برخالف 
خواست خانواده بار سنگین زندگی را تنهایی به دوش می کشد تا 

زندگی مشترک شان پابرجا بماند.
دنیای  در  بیشتر  روز  هر  او، همسرش  فداکاری های  تمام  خالف 
اعتیاد غرق می شود و زلیخا و دو کودک اش را فراموش می کند؛ 
صاحب خانه بارها او و کودکانش را به دلیل نپرداختن کرایه خانه، 
نیمه شب از خانه بیرون کرده و وسایل اش را به کوچه می اندازد. 
مشکالت  بار  زیر  کودکانش  دوست داشتن  به دلیل  زلیخا  اما 
و  اقتصادی  نابه سامانی  همسر،  بیکاری  می گیرد  تصمیم  و  نرفته 
به  نادیده بگیرد و تالش  کند همسرش را  سرخوردگی فامیل را 

ترک اعتیاد وادارد. 
به  تصمیم  نهایت  در  بسیار  تالش های  از  پس  جوان  بانوی  این 
و  او  پشیمانی  اظهار  و  زاری  با  همسرش  اما  می گیرد،  جدایی 
شود.  منصرف  طالق  گرفتن  از  تا  می کند  متقاعد  را  خانواده اش 
بار  برای  و  این که زن مطلقه خطاب شود می ترسد  از  نیز  زلیخا 
باور  همسرش  حرف های  به  خانواده  خواست  برخالف  چندم 
تنهاماندن و  ادامه داده است: »از  را  کرده و زندگی مشترک  اش 
نداشتن یک مرد کنارم می ترسیدم. از این که مردم مرا زن مطلقه 
و کودکانم را بی پدر بگویند می ترسیدم. از این که یک زن تنها و 
خانه ی  رفتن  و  برایم طالق گرفتن  می ترسیدم.  هم  باشم  بیچاره 
پدر با دو کودک ناممکن به نظر می رسید. تمام مشکالت را به جان 
خریدم تا همسرم ترک اعتیاد کند که نکرد. هر بار به من وعده 
می داد اما عمل نمی کرد. همه ی این غریبی ها و بیچارگی های ما 
فقط به او برمی گردد. همسرم به حال من و فرزندانش رحم نکرد.«

زنان زیادی در افغانستان مانند زلیخا در پیوند با پدیده ی طالق با 
چالش های زیادی روبه رویند و این موضوع هنوز به نوعی تابو است 
انگاشته شدن  ناپسند  با توجه به سنت حاکم و همچنین  و زنان 
آن از سوی جامعه با وجود تحمل مشقت بسیار حاضر به قبول 
و پذیرش این موضوع نیستند. آن ها هرنوع خشونت، بالتکلیفی و 

طوفانی از نقدها، فحش ها، پرسش ها، چالش ها 
مجازی  فضای  در  را  بی سابقه  نکوهش های  و 
او  هراس آور.  و  بنیان فکن  طوفان  کرد؛  ایجاد 
ناتو خطاب کردند، او را مالی قدرت  را شیخ 
خواندند، او را ساکت در برابر ستم و تبعیض 
قلمداد نمودند و... آقای سیاف هرچند کوشش 
که  نشد  اما  آید،  فایق  طوفان  این  بر  کرد 
تماس  احمد  با  که  رسید  جایی  به  کار  نشد. 
حرف ها،  آن  از  منظورش  که  گفت  و  گرفت 
پیش  وضعیتی  از  بلکه  نبوده  مجاهدین  و  او 
است  جالب  است!  ناراحت  پارلمان  در  آمده 
پارلمان،  تشکیل  ماه های  در  سیاف  آقای  که 
تنش، شورش،  با  بود  همراه  که  هفدهم،  دور 
سیاسی  و  شبه قومی  درگیری های  و  نکوهش 
ساکت بود. چه شد که ایشان بعد از ماه ها و 
مؤدبش  فرزند  که  پارلمانی،  اوضاع  از  سال ها 
اندوهگین شده  و  ناراحت  است،  آن  نیز عضو 
سیاف  آقای  که  است  این  قضیه  واقع  است؟ 
با گفتن این سخن، که انذار و تحذیر او ناظر 
به وضعیت آشفته پارلمان بوده، عذری بدتر از 
پارلمان،  اوضاع  از  ایشان  اگر  واقعا  آورد.  گناه 
که اکنون ماه هاست در آرامش به سر می برد و 
جز اختالفات جزئی که معمول است به انجام 
می باشد  ناراحت  است،  مصروف  خود  وظایف 
را  خود  ناراحتی های  آن  مورد  یک  حتا  چرا 
اداری و رییس مجلس  نمایندگان و هیأت  با 
نمایندگان شریک نساخت؟ چرا به زعم خود، 
اختالفات و تفرقه ها را این مدت تحمل کرد و 
حاال که اختالفی نیست نگران تفرقه و اختالف 

در مجلس شده است؟!
این  طرح  با  سیاف  آقای  که  است  درست 
احمد  حمایت  نوعی  به  توانست  تازه  موضوع 
مسعود را جلب کند و او را به ملت ارجاع داده 
تقصیراتش  از  و  بپذیرند  را  عذرش  شاید  که 
تازه،  موضوع  همین  طرح  با  اما  درگذرند، 
کرد.  طرح  را  تازه  ای  پرسش های  و  حرف ها 
جوان ها پرسیدند در این مدت که اشرف غنی 
همه  در  و  باندی ساخت  و  قومی  را  حکومت 
بخش ها مشغول تصفیه و تبعیض شد، او کجا 
بود که به ایشان تذکر دهد که این همه خالف 
مصلحت ملک و امت مسلمه است؟ این همه 
وقتی  است؟  معصیت سیاسی  و  گناه  و  حرام 

جنبش روشنایی به خاک و خون کشیده شد 
تانک ها  زیر  تغییر  وقتی جنبش  بود؟  کجا  او 
له شد او کجا بود؟ وقتی افسران و فرماندهان 
ملی  امنیت  و  پولیس  و  اردو  بدنه  از  رشیدی 
وقتی  بود؟  کجا  او  گردید  اخراج  و  تصفیه 
و چور  غارت  ملی  بودجه  از  افغانی  میلیاردها 
شد او کجا بود؟ اصال وقتی یک ملت درباره ی 
او  می پرسید،  دیگر  کدهای  و   ۹۲ و   ۹۱ کد 
کجا بود؟ چرا سیاف این همه مظالم را در حق 

ملک و ملت دید و دم برنیاورد؟
همه به خوبی می دانیم که چه کسی خبرنگاران 
عرب را نزد آمر صاحب احمدشاه مسعود آورد 
و همان خبرنگاران او را ترور کردند و یک ملت 

را به ماتم نشاندند.
و  اعتراضـات  کـه  اسـت  ایـن  قضیـه  واقـع 
اظهـارات جدیـد آقـای سـیاف، کـه طوفانـی 
پـی  در  را  نسـل  یـک  نفریـن  و  انتقـاد  از 
داشـت، سـبب شـد کـه ابهـت و شـخصیت 
در  اکنـون  کـه  سـیاف  آقـای  خدشـه ناپذیر 
سراشـیبی عمـر قـرار دارد به شـدت در افکار 
عمومی آسـیب ببینـد و ایشـان را از این همه 
واکنـش و نفـرت عمومـی به وحشـت انـدازد. 
حتـا دسـت به دامـن احمـد مسـعود و امراهلل 
صالح شـدن نیز برای ایشـان سـودی نداشـت.

به  زمان حکومت شان  در  طالبان  اگر  مطمئنا 
جایگاه  و  می دادند،  نشان  سبز  چراغ  سیاف 
مناسبی در حد امیرالمؤمنین یا معادل آن در 
او  نظر می گرفتند،  او در  برای  امارت اسالمی 
این جایگاه را قبول می کرد. زیرا سیاف تشنه ی 
قدرت است و برایش فرقی نمی کند این قدرت 

چگونه به او می رسد. 

راه حل چیست؟
این  سیاف  آقای  به  من  صمیمانه ی  پیشنهاد 
است که باید از نحوه زیست سیاسی و دینی 
خود در گذار این همه سال باید توبه کند و به 
مسیر اصلی دین، سیاست عدالت پرور و مدارا 
و مروت گرایی دینی برگردد. هرچند که اکنون 
در نزد ملت خوار و ذلیل است اما ممکن است 
با این تمهیدیدات بتواند در نزد خدای منان و 
سرای آخرت عزت و منزلتی برایش دست وپا 

کند!

زندیگ ای در چنگال اعتیاد، فقر و یب رسنوشیت
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از  بشر  ناتوانی  اما  است  نشده  مبدل  جهانی 
به  عنوان  نسل کشی  انکار  قانون  تصویب کردن 
جرم در سراسر جهان، چیزی از وقاحت انکار 
نسل کشی گروه های قومی و مذهبی در معرض 

پاکسازی قومی و مذهبی نمی کاهد.
متخصص  و  کارشناسان  از  وسیعی  جمع 
استدالل های  و  ادله   ارائه ی  با  حقوق  حوزه ی 
هزاره ها  بر  هدفمند  حمالت  اجتناب ناپذیر 
بارز  مصادیق  به  عنوان  را  اخیر  سال  در شش 
با  شناخته اند.  رسمیت  به  هزاره ها  نسل کشی 
از  وسیعی  جمع  عامدانه ی  تالش  وصف،  این 
رسانه ها،  مسئوالن  افغانستان،  دولت  مقامات 
فعاالن مدنی، حقوقی و اجتماعی و کنشگران 
هزاره ها  جاری  نسل کشی  انکار  برای  سیاسی 
سانسور  برای  شرم آور  تالش  آن،  از  فراتر  و 
همراهی  جز  تفسیری  قربانیان،  مطالبات 
غیرمستقیم با عوامل این جنایت، پامال کردن 
و  حقوق  انکار  و  قربانیان  حقوق  اساسی ترین 

مطالبات قربانیان نمی تواند داشته باشد.
حق  روایت،  حق  رسمیت شناختن  به 
دادخواهی، حق حفاظت و حراست از کرامت 
و  ابتدایی ترین  از  نسل کشی،  قربانیان  انسانی 
اساسی ترین حقوقی است که باید در خصوص 
انسان ها  شود.  لحاظ  نسل کشی  قربانیان 

حق  مسالمت آمیز،  زیست  به  که  افرادی  و 
زندگی، حق دادخواهی و حفاظت از قربانیان 
جنایات و به خاصه جنایت نسل کشی معتقدند، 
حقوق  اساسی ترین  و  ابتدایی ترین  نمی توانند 
قربانیان نسل کشی را انکار و پامال کنند مگر 
این که با این جنایت همسو باشند یا از رخ دادن 

آن احساس لذت و خشنودی کنند.
جنایت  انکار  غیرعمد  شاید  و  عامدانه  تالش 
قربانیان  حقوق  انکار  هزاره ها،  بر  نسل کشی 
حنجره ی  و  صدا  سانسور  و  نسل کشی  این 
قربانیان در افغانستان باید پایان یابد. زدن قفل 
خموشی بر دهان قربانیان نسل کشی، امتناع از 
به رسمیت شناختن جنایتی که بر آن ها جاری 
قربانیان  اساسی  حقوق  پامال کردن  و  است 
نفس  از  وقیح تر  و  سنگین تر  اگر  نسل کشی 
نباشد،  قومی  پاکسازی  و  نسل کشی  جنایت 
شدت  به لحاظ  دست کم  نیست.  آن  از  کمتر 
و غیرانسانی  ناشایست  برخورد  این  رنجی که 
بر قربانیان و آسیب دیدگان نسل کشی تحمیل 

می کند، از خود جنایت دردناک تر است.
هیـچ انسـانی نمی تواند ادعا کند کـه می تواند 
درد و رنج قربانی را بیشـتر از او درک می کند. 
بـه قربانی/قربانیـان  انسـانی نمی توانـد  هیـچ 
شـما  کشـته های  بگویـد  نسل کشـی  یـک 
مثـل کشـته های تصـادم ترافیکی یـا قربانیان 
یـک حملـه ی عـادی بر یـک مرکـز نظامی یا 
غیرنظامـی اسـت. هزاره هـا در جنـگ جـاری 
افغانسـتان بـه دو صـورت کشـته می شـوند؛ 
به  عنـوان کارمنـد دولـت، نظامـی، سـرباز یـا 
افسـر ارتـش یـا ماننـد آن بـدون دخیل بودن 
تعلـق مذهبـی یـا قومی شـان. در ایـن حالت، 
قربانیـان هزاره تبـار ماننـد قربانیانـی از دیگـر 
اقـوام افغانسـتان می میرنـد و نـوع حملـه بـر 
دوم،  صـورت  در  امـا  اسـت.  هماننـد  آن هـا 
کـودک، دانشـجو، دانش آموز، مسـافر، کارگر، 
نمازگـزار و غیرنظامـی هـزاره، صرفـا به دلیـل 
تعلـق قومـی و مذهبـی اش کشـته می شـود. 
ایـن صـورت از کشته شـدن، مصـداق بـارز و 
غیرقابـل انـکار نسل کشـی و پاکسـازی قومی 
بـا  همراهـی  نسل کشـی،  ایـن  انـکار  اسـت. 

اسـت. جنایت 
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۵ هزار پناهجو در یک روز وارد سئوتای اسپانیا شدند
استقالل  برای  متحد  ملل  سازمان  حمایت  با  رفراندومی 

است.
پس از آنکه نیروهایی اسپانیایی در سال ۱۹75 از منطقه 
دو  بین  غربی  صحرای  شدند،  خارج  آفریقا  غربی  شمال 
چندی  از  پس  گرفت.  شکل  موریتانی  و  مراکش  کشور 
موریتانی آن را به رسمیت شناخت، اما مراکش آن را جزو 
از آن زمان مبارزات جبهه  قلمرو خود محسوب کرد که 
غربی  صحرای  شد.  آغاز  کامل  استقالل  برای  پولیساریو 

منطقه ای غنی از منابع است.
که  داد  گزارش  اروپا  اتحادیه  مرزی  نیروی  این  بر  عالوه 
مهاجرت غیرقانونی به جزایر قناری اسپانیا - در سواحل 
مراکش - امسال افزایش یافته است. در سال های اخیر به 
طور مستمر اخباری مبنی بر مهاجرت با قایق های کوچک 

و غرق شدن در راه جزایر قناری گزارش شده است.
به   ۲0۱-۱6 سال  نسبت  به  مهاجران  شمار  حال  این  با 

شدت افزایش یافته است.

اما  هستند،  جوان  مردان  مهاجران  اغلب  گزارش ها  بنابر 
از  دسته  این  میان  در  نیز  خانواده  چندین  و  کودکان 

پناهجویان حضور داشتند.
مقامات محلی مهاجران را به یک مرکز پذیرش مهاجران 

منتقل کردند.
از  برخی  گفت  اسپانیا  خارجه  وزیر  گونزالس،  آرانچا 

مهاجران پیشتر به مراکش بازگردانده شده بودند.

جبهه پولیساریو؛ تنش در روابط مراکش و اسپانیا
روابط  متشنج  دوران  سئوتا  منطقه  به  پناهجویان  ورود 

مراکش و اسپانیا رخ داده است.
در  پولیساریو  جبهه  رهبر  غالی،  ابراهیم  از  مراکش 

بیمارستانی در اسپانیا تحت معالجه بوده عصبانی است.
با  مسلحانه  طور  به   ۱۹۹۱ سال  تا  که  پولیساریو  جبهه 
غربی  صحرای  استقالل  خواهان  می کرد،  مبارزه  مراکش 
برگزاری  خواهان  پولیساریو  جبهه  است.  کشور  این  از 

شنبه  پنج  روز  می گویند  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
منطقه  به  را  خود  مراکش  از  پناهجو  هزار  پنج  دستکم 
در  سئوتا  خودمختار  منطقه  رسانده اند.  اسپانیا  سئوتای 
شمال آفریقا، هم مرز با مراکش و تحت حاکمیت اسپانیا 

است.
پناهجو  تعداد  این  ورود  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
رکوردی تازه به شمار می آید. آنها می گویند دستکم صدها 

کودک در میان این مهاجران حضور دارند.
این پناهجویان یا خود را با شنا از کنار نرده های مرزی به 
منطقه سئوتا می رسانند یا هنگام جزر و مد قدم به دریا 

می گذارند.
گفته می شود بیشتر این پناهجویان اهل مراکش هستند.

جلوی  مراکشی  مرزبانان  می گویند  اسپانیایی  رسانه های 
آنها را نگرفتند. منطقه خودمختار تحت کنترل اسپانیا در 
شمال آفریقا تبدیل به کانون توجه پناهجویان آفریقایی 

شده است.
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MAIL/PD/NCB/G113/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک 49 قلم ریجنت برای البراتوارهای تشخیص ریاست صحت حیوانی( تحت 
نمبرتشخیصیه MAIL/PD/NCB/G113/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت )10:00( قبل از ظهر روز پنج شنبه مورخ 

20/03/1400 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر مبلغ )75,000( هفتاد و پنج هزار افغانی بشکل بانک گرنتی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد. 

آدرس مکان جلسه: اطاق جلسات آفرگشایی، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
نوت: داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت WWW.NPA.GOV.AF دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت 

تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری بطور رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

MAIL/PD/NCB/G-17/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک 320 تخته بورد - لوحه های متوسط و کوچک جهت استفاده کلکسیون ها و 
باغ های نمایشی میوه جات فارم تحقیقاتی بادام باغ( تحت نمبرتشخیصیه MAIL/PD/NCB/G-17/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه 

الی ساعت )10:00( قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 23/03/1400 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر مبلغ )30,000( سی هزار افغانی بشکل بانک گرنتی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد. 

آدرس مکان جلسه: اطاق جلسات آفرگشایی، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
نوت: داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت WWW.NPA.GOV.AF دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت 

تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری بطور رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

با  خود  مصاحبه  در  ناریشکین  سرگئی  اکنون 
بی  بی سی این احتمال را مطرح کرد که این حمله 

را نهادهای اطالعاتی غربی ترتیب داده باشند.
شرکت  ساخت  نرم افزارهای  که  حمله  این 
به  سختی  ضربه  بود  گرفته  هدف  را  سوالرویندز 
وزارت دارایی و وزارت بازرگانی و همچنین وزارت 

امنیت میهن امریکا زد. 
عالوه بر این، چند ماه طول کشیده بود تا حضور 

هکرها در شبکه کشف شود.
هک  این  روی  را  »سان برست«  نام  که  محققان 
بزرگ ترین  از  یکی  شناخت  می گویند  گذاشته اند، 
می تواند  کامل  طور  به  تاریخ  سایبری  حمالت 

سال ها به طول بینجامد.
هنوز معلوم نیست کدام اطالعات دولتی به سرقت 

رفته اند و ممکن است هرگز اعالم هم نشود.
ملی  امنیت  و محقق  دانشگاه  استاد  وودوارد،  آلن 
در دانشگاه ساری انگلیس می گوید: »این احتماال 
بزرگ ترین نفوذ به دولت های غربی از زمان جنگ 

سرد است که من از آن خبر دارم.

روابط محترمانه دو سرویس اطالعاتی
با  خود  مصاحبه  در  همچنین  ناریشکین  سرگئی 
استیو روزنبرگ خبرنگار بی  بی سی مسکو فاش کرد 
که سرویس اطالعات خارجی روسیه ارتباط خود را 
از سر گرفته   )MI6( بریتانیا  اطالعات خارجی  با 

است. 
محترمانه  را  تماس ها  این  روسیه  ارشد  مقام  این 

توصیف کرد.

سرویس  رییس  ناریشکین،  سرگئی  روز:  اطالعات 
مصاحبه ای  در   )SVR( روسیه  خارجی  اطالعات 
به  مربوط  ادعاهای  گفت  بی  بی سی  با  اختصاصی 
»سوالرویندز«  سایبری  حمله  در  روسیه  دخالت 
تایید  همچنین  او  است.  پوچ   و  اساس  و  بی پایه 
بریتانیا  خارجی  اطالعات  سرویس  روابط  که  کرد 

و روسیه از سر گرفته شده است.
درباره  امریکا  ادعاهای  روسیه  امنیتی  مقام  این 

دخالت روسیه در این حمله را رد کرد.
به نقل از بی بی سی فارسی، چند ماه پیش خبری از 
نفوذ هکرها به شبکه ارتباطات دولت امریکا منتشر 
شد که از آن با عنوان »پیچیده ترین هک جهان« 
پیشین  خارجه  وزیر  پومپئو،  مایک  می کنند.  یاد 
تجسس  حمله  »بدترین  را  حمله  این  نیز  امریکا 

سایبری علیه دولت امریکا« لقب داده بود.
در همان زمان و در واکنش به ادعای امریکا، وزارت 
خارجه روسیه در بیانیه ای که در فیس بوک منتشر 

کرد، این اتهامات را »بی اساس« خواند.

ییس رسویس اطالعات خارجی روسیه  ر
ین هک جهان« را رد کرد دخالت در »پیچیده تر

لرزش ساختمان به شدت احساس می شد.
شب گذشته اسرائیل 60 حمله هوایی در غزه انجام 
داد. پس از وقفه ای کوتاه، شبه نظامیان فلسطینی 
شلیک  اسرائیل  جنوب  سمت  به  راکت   ۹0 نیز 

کردند.
مقامات بهداشتی در غزه می گویند که در حمالت 
کشته شدن  از  گزارشی  هیچ  گذشته  شب  هوایی 

فلسطینی ها نداشته اند.
این اولین بار است که از آغاز زمان درگیری، یعنی 

هشت روز پیش، آمار تلفات کاهش یافته است. 
همزمان حماس نیز به پرتاب راکت ادامه داده است 
و صدای آژیر هشدار در شهرهای جنوبی اسرائیل 
بارها ساکنان این مناطق را به پناهگاه کشیده است.
می گوید  خود  استراتژی  از  دفاع  ضمن  اسرائیل 
از کشته شدگان فلسطینی، عضو  نفر  حداقل ۱50 

گروه های شبه نظامی هستند.
اعضای  تعداد  درباره  آماری  کنون  تا  حماس 

کشته شده این گروه ارائه نکرده است.

اطالعات روز: ارتش اسرائیل صبح امروز و کمی بعد 
از طلوع آفتاب، حمالت هوایی خود را ادامه داد و 
دو ساختمان در شهر غزه را تخریب کرد. اسرائیل 
تونل های  توانسته  که  است  کرده  اعالم  همچنین 
بیشتری را از حماس نابود کند. حمالت در حالی 
ادامه یافته که تالش ها برای آتش بس افزایش یافته 

است.
درگیری ها  این  براثر  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
که اکنون وارد هفته دوم خود شده است تا کنون 
از  در غزه کشته شده اند،  فلسطینی  دستکم ۲۱۲ 
مرکز  اعالم  بنابر  کودک.  و  زن  تقریبا ۱00  جمله 
پزشکی اسرائیل نیز، در این کشور نیز تا کنون ۱0 

نفر از جمله دو کودک کشته  شدند.
در تازه ترین تحوالت، والدیمیر پوتین رییس جمهور 
روسیه بار دیگر خواهان توقف فوری خشونت هایی 
شمار  شدن  قربانی  به  منجر  او  گفته  به  که  شد 
زیادی از غیرنظامیان از جمله کودکان شده است. 
با  گفتگو  در  بایدن  جو  اعالم  کاخ سفید  پیشتر، 
بنیامین نتانیاهو از او خواسته که برای رسیدن به 
آتش بس تالش کند و همزمان گفته واشنگتن در 
حمالت  کردن  متوقف  برای  قاهره  با  رایزنی  حال 

موشکی از غزه است.
رشدی ابولوف، خبرنگار بی  بی سی در غزه، در تویتی 
اسرائیل  عملیات شب گذشته جنگنده های  درباره 
را  زلزله ساختمان های غزه  مانند  نوشت »حمالت 

لرزاند«.
به گفته او، در حمالت شب گذشته صدای انفجار و 
غرش بمب ها زیاد نبود اما شعله های مهیب آتش و 

درگریی های غزه - ارسائیل؛ 
با وجود درخواست ها برای آتش بس حمالت هوایی ادامه دارد
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اب استفاده یب رویه از تکنولوژی های ارتباطی چه چیزی را از دست یم دهیم؟
همگانی سـازی ایـن مـوارد حسـاس بودیـم، حـاال چرا؟

پیامدها
سـخت اسـت که در مـورد پیامدهـای دزدیده شـدن زمان 
مـا حـرف بزنیـم. ایـن مسـأله ابعـاد مختلفـی دارد. در بعد 
خصوصـی، مـا کنتـرل زندگـی خـود را از دسـت داده ایـم. 
بهترین مهندسـان و طراحان جهان توسـط این شـرکت ها 
جـذب می شـوند تا زمان مـا را بدزدند. باهـم در این زمینه 
رقابـت سـختی دارنـد و هرکـدام که بیشـتر بدزدد بیشـتر 
سـود خواهـد بـرد. در ایـن میان هیچ کسـی به من و شـما 
منحیـث کاربـری کـه نـگاه مثبتـی بـه ایـن تکنولوژی هـا 
داشـته ایم نـدارد. به بـاور آن ها شـما نباید کتـاب بخوانید، 
نبایـد در مجالـس دوسـتان تان با دل و جان حضور داشـته 
باشـید، نباید سـر سـفره بـا خانـواده صحبت کنیـد، نباید 
از دنیـای واقعـی لـذت ببریـد؛ فقـط عکـس بگیریـد در 
فیسـبوک بیاندازیـد، بعـد بنشـینید ببینیـد چنـد الیـک 
بـود  بیشـتر  اگـر الیک تـان  گرفـت.  کامنـت خواهیـد  و 
خوشـحال می شـوید و عکـس دیگـری می گذاریـد و اگـر 
کمتـر بـود تشـویش و نگرانـی حاصـل می کنیـد کـه چرا 
افسـرده  نـه.  این قـدر الیـک می گیرنـد و شـما  دیگـران 
لـذت  واقعـی  زندگـی  از  و  می شـوید  تنبـل  می شـوید، 
نمی بریـد. تنهـا راهـی کـه تسـکین دردهای تان می باشـد 
ادامـه اسـتفاده از ایـن شـبکه ها اسـت چـون دیگـر معتاد 
شـده اید و کنتـرل زمان تـان را از دسـت داده ایـد. در بعـد 
کالن، پیامدهـای بسـیار خطرناکـی همیـن حـاال رخ داده 
اسـت. اگـر تنها بـه افغانسـتان بپردازیم، جامعـه ما چگونه 
شـده اسـت؟ اوج بی اعتمادی، اوج تعصب، اوج چنددستگی 
سیاسـی، اوج خشـونت، اوج ترس و اوج نفرت را مگر شاهد 
نیسـتیم؟! بـه ده نفـر اگر شـما هـر روز یک ویدیـوی گروه 
تروریسـتی را نشـان دهیـد که تبلیـغ کارشـان را می کند، 
ظـرف یـک مـاه چندنفـر تروریسـت خواهـد شـد؟ چقـدر 
میـزان افراطیـت بـاال خواهد رفـت؟ این ها تنهـا نمونه های 
کوچکـی هسـتند کـه بـر اثـر دزدیـدن زمـان مـا صـورت 
گرفتـه اسـت. مسـاله اطالعـات جعلـی )اخبـار جعلـی( 
محصـول همیـن دزدان زمـان مـا اسـت. آیـا می دانیـد در 
نزدیک تریـن روزهای انتخابـات امریکا میـزان اخبار جعلی 
که در فیسـبوک مـردم می دیدند و حتا بـاور نیز می کردند 
بیشـتر از اخبـار رسـانه های جریان اصلی بـود؟ همین حاال 
می بینیـد؟  فیسـبوک  در  را  نادرسـت  معلومـات  چقـدر 
فیسـبوک خـودش نیـز می دانـد که ما شـایعه ها را بیشـتر 
از واقعیت هـا بـاور می کنیم. پـس با شـناخت این خاصیت 
مـا، اطالعـات دروغیـن بیشـتری بـه خـورد مـا می دهـد. 
رسـانه های جریان اصلـی نمی داننـد چگونـه بـا این مسـأله 
مقابلـه کننـد، چـون حـاال بـاور دروغ آسـان تر از واقعیـت 
اسـت. شـما اگـر یک موضوع واحـد را به دو نفـر بدهید که 
در گـوگل جسـت وجو کننـد، دو جـواب متفاوتـی خواهند 
دیـد. ایـن یعنـی دو واقعیـت. آیـا مـا در دو جهـان زندگی 
می کنیـم؟ با تأسـف، تکنولوژی های ارتباطـی واقعیت ها را 
مطابـق بـه شـناختی کـه از ما دارند شـکل می دهنـد. این 
یعنـی هرکـدام مـا فکـر می کنیـم کـه مسـأله مـن واقعی 
اسـت و از تـو دروغ. ایـن یعنـی جهانـی مملـو از تضـاد و 

برخـورد و بی بـاوری.
امـا هنـوز هـم دیـر نشـده اسـت. فـرض کنیـد اگـر ایـن 
شـبکه ها تالش شـان ایـن  بود کـه راه بهتـر و روش زندگی 
مـا  می سـاخت، جهـان  همـوار  مـا  بـه  را  صلح آمیزتـری 
جـای بهتـری نمی بـود؟ اگـر تمـام تـالش این هـا بـرای 
رشـد انسـانیت و تقویـت دموکراسـی می بـود حـاال دنیای 
متفاوتـی می داشـتیم. مخاطـب مـن شـبکه های اجتماعی 
نیسـت، انسـان های واقعـی ای اسـت کـه نمی دانـم چنـد 
نفرشـان ایـن مطلـب را خواهـد خوانـد. زمـان ما بـا ارزش 
اسـت. زمان مـا اگر به قید ایـن غول های تکنولـوژی افتاد، 
دیگـر کنتـرل زندگـی خـود را از دسـت خواهیـم داد. من 
نمی گویـم هرگـز از این هـا اسـتفاده نکنیم، اسـتفاده کنیم 
امـا اسـتفاده هدف مند. اسـتفاده ای که زندگـی واقعی ما را 
تقویـت کنـد. نمی دانم مـا چـرا در مقابل افـرادی که قصد 
دارنـد ۱0 افغانـی مـا را بدزدند خیلی حسـاس هسـتیم اما 
در مقابـل آن هایـی کـه زمـان مـا )باارزش تریـن سـرمایه 

بشـریت( این قـدر بی احسـاس شـده ایم.

خیزش هـای  انقالب هـا،  اسـت.  اجتماعـی  شـبکه های  از 
مردمـی، اعتراضـات، انتخابـات و بسـیاری از مـوارد دیگـر 
حـاال به شـدت متأثـر از تکنولوژی هـای ارتباطی ای اسـت 
خیزش هـای  و  اعتراضـات  بـه  می کنیـم.  اسـتفاده  کـه 
مختلفی که در چندسـال اخیر در افغانستان رخ داده توجه 
کنیـد. چقـدر امـکان برگـزاری آن هـا وجـود داشـت اگـر 
شـبکه های اجتماعـی نمی بـود؟ مسـأله تنهـا این نیسـت. 
افـرادی هسـتند کـه چندسـال پیـش هیـچ عالقـه ای بـه 
سیاسـت نداشـتند اما حـاال حداقل روز یک متن سیاسـی 
در فیسـبوک می گذارنـد. افـرادی هسـتند کـه صمیمانه با 
اقـوام مختلـف رفاقـت داشـتند امـا حـاال نظریات زشـت و 
زننـده را علیه دوستان شـان در شـبکه های اجتماعی نشـر 
می کننـد. جامعـه ی ما عالقه بـه ادبیات داشـت، به ورزش، 
بـه سـینما و... اما حـاال چگونه جامعه ای داریم؟ سـفره های 
مـا پـر از حرف هـای سیاسـی اسـت، برنامه هـای پربازدیـد 
ما سیاسـی اسـت، محتوای بیشـتر نوشـته های ما سیاسی 
اسـت و سـایر موارد. اگر شـبکه های اجتماعـی نمی بود آیا 
این قـدر سیاسـت زده می شـدیم؟ همـه ی این هـا گـواه این 
مسـأله اسـت که با کنترل زمـان مـا، تکنولوژی های مدرن 
توانسـته تـا عقاید و رفتارهـای ما را نیـز جهت دهی نماید. 
وقتی شـما دوبار یک ویدیوی داغ سیاسـی را در فیسـبوک 
بیشـتر از سـی ثانیه نـگاه کنید، توسـط ویدیوهای مشـابه 
بمبـارد می شـوید. چـرا؟ چـون آلگوریتم هـای فیسـبوک 
فهمیدنـد کـه شـما به چـه چیزی توجـه می کنیـد. فرض 
کنیـد شـما ۱۸ سـال داریـد و تـازه شـبکه های اجتماعـی 
را اسـتفاده می کنیـد. هیچ نـوع نگـرش خاصی بـه قضایای 
فعلـی نداریـد. یکبـاره مسـأله سیاسـی توجه تـان را جلـب 
سیاسـی  متـن  و  تصویـر  ویدیـو،  چنـد  روز  می کنـد. 
می بینیـد. در نهایـت شـاید همین فیسـبوک سـبب شـود 
کـه در یک اعتراض خشـونت آمیز اشـتراک کنید و کشـته 
شـوید و یـا به شـخص تنـدرو سیاسـی و یـا دینـی مبدل 
شـوید. پـس هـر قـدر مـا زمـان می دهیـم آن هـا فرصـت 
بیشـتر پیـدا می کننـد تـا عقایـد مـا را شـکل دهنـد. مگر 
همین شـبکه های اجتماعی سـبب نشـده که شـما از غذا، 
از دفتـر کار، از فرزنـد و حتـا خصوصی تریـن مجالس تـان 
عکـس بگیریـد و اطالعـات نشـر کنیـد؟ ما قبـال در مقابل 

بیـش از حد ما سـبب می شـود تا این شـبکه ها، مـا را حتا 
بیشـتر از خـود ما بشناسـند و زمـان ما را در قیـد و اختیار 

خود داشـته باشـند.

دوم: فروش اطالعات
پـس از این کـه تکنولوژی هـای ارتباطـی ما را شـناختند و 
رفتارهـا، باورهـا و کنش هـای ما را تشـخیص دادنـد، نوبت 
بـه اسـتفاده از ایـن اطالعـات می شـود. خیلی هـا در واقـع 
نمی داننـد کـه مثال کمپنی هـای چون فیسـبوک، گوگل و 
تویتـر بـا اطالعات شـان چـه می کنند. جواب سـاده اسـت؛ 
آن هـا اطالعـات مـا را بـه بازرگانانی که تبلیـغ می کنند، به 
سیاسـیون و طبقه هـای این چنینـی می فروشـند. به گونـه 
مثـال، فـرض کنیـد شـما کمپنـی تولیـد لبـاس شـیک 
زنانـه داریـد و مشـتریان اصلـی شـما جوانان هسـتند. اگر 
بگذاریـد،  را  تبلیـغ محصول تـان  بخواهیـد در فیسـبوک 
فیسـبوک راحـت محصـول شـما را بـه افـرادی کـه جوان 
هسـتند و بـه چیزهایـی کـه اسـتفاده از محصـول شـما را 
کمـک کنـد، عالقـه دارنـد، تبلیـغ می کند. یا فـرض کنید 
آقـای غنـی می خواهـد مخاطـب اصلـی تبلیغاتـش افـراد 
باسـواد باشـد، فیسـبوک اطالعات این کـه چه تعـداد افراد 
باسـواد در افغانسـتان کاربـر هسـتند را برایـش می دهـد. 
کاربـران  اطالعـات  فـروش  و  امریـکا  انتخابـات  ماجـرای 
چیزهـای  بعـد  کنیـد،  جسـت وجو  را  فیسـبوک  توسـط 
زیـادی را در ایـن مـورد خواهیـد دانسـت. جالـب اسـت، 
شـاید تجربـه کرده ایـد کـه مثـال در گـوگل ساعت دسـتی 
در  را  سـاعت  تبلیغـات  بعـد  می کنیـد،  جسـت وجو  را 
فیسـبوک تان می بینیـد و یـا در آمـازون لبـاس ورزشـی 
جسـت وجو می کنیـد بعـد تبلیغـات آن را در انسـتاگرام 
می بینیـد. این هـا درواقـع مثال هایـی اسـت کـه فـروش و 

تبادلـه اطالعـات مـا را بیـان می کننـد. 

سوم: جهت دهی افکار، باورها و رفتارها
دزدیـدن  بـا  ارتباطـی  تکنولوژی هـای  کـه  سـومی  کار 
زمـان کاربـران انجـام می دهنـد، کـه در واقـع بسـیار مهم 
و  باورهـا  افـکار،  اسـت، جهت دهـی  نیـز  نگران کننـده  و 
رفتارهـای کابـران اسـت. جهـان مـا بسـیار بسـیار متأثـر 

فرهاد حقیار

تصـور کنید در جمع دوسـتانه ای نشسـته اید، اگـر صادقانه 
پاسـخ دهیـد دوسـتان تان، با وجـودی که بـرای لذت بردن 
دور هـم جمـع شـده اید، مصـروف چـه کاری می باشـند؟ 
مصـروف موبایـل نیسـتند؟ اگر هم با شـما صحبـت کنند، 
آیا توجه بیشترشـان به گوشی های شـان اسـت یا چشـمان 
شـما؟ گذشـته از ایـن مـوارد، بـه نخسـتین کاری که بعد 
از بیدارشـدن انجـام می دهیـد توجـه کنیـد؛ گوشـی تان 
... را چـک  را چـک نمی کنیـد؟ فیسـبوک، انسـتاگرام و 
نمی کنیـد؟ همچنـان به کاری کـه قبل از خوابیـدن انجام 
می دهیـد نیـز توجه کنید. قصـد ندارم با بیـان این مطالب 
شـما را متوجـه اعتیاد تکنولوژیک بسـازم، زیـرا اکثر ما در 
واقـع معتـاد تکنولـوژی شـده ایم. بحـث اصلـی این اسـت 
کـه مـا در واقـع چه چیـز گران بهایـی را از دسـت داده ایم/

می دهیـم؛ زمان!
کمپنی هـا و غول هـای تکنولـوژی در عصـر کنونـی تمـام 
تالش شـان این اسـت کـه زمان مـا را بدزدنـد. آن چنان ما 
را درگیـر موبایـل، تبلیـت و کمپیوتر بسـازند تـا زندگی را 
بـدون آن ها تصـور نتوانیـم. اگـر واقع بینانه اعتـراف کنیم، 
در کارشـان نیـز تاکنون موفق بوده اند. شـاید بپرسـید چرا 
زمـان مـا برای شـان ارزشـمند اسـت؟ جواب سـاده اسـت؛ 
پـول. هرقـدر که مـا درگیـر فناوری هایی چون فیسـبوک، 
همان قـدر  باشـیم  و...  پین ترسـت  انسـتاگرام،  گـوگل، 
جیب هـای آن هـا پـر از پـول می شـود. همان قـدر مفـاد و 

اعتبـار جهانـی نیـز کسـب می کنند.
تکنولوژی هـای  بی رویـه  و  بی هـدف  اسـتفاده  عواقـب 
مـدرن، مخصوصـا تکنولوژی هـای ارتباطاتـی، بحـث داغی 
در سـطح جهـان اسـت. همین حـاال صدها تحقیـق معتبر 
علمـی در ایـن زمینـه صـورت گرفته/می گیـرد. کافیسـت 
شـما جسـت وجو کنیـد. بـا بیـان ایـن مطلـب، نویسـنده 
قصـد دارد تـا سـه مسـأله مهم و حیاتـی را بـه خوانندگان 
افغانسـتانی روشـن سـازد کـه در پاییـن هر کـدام به بحث 

گرفتـه خواهد شـد. 

نخست: شناخت کاربران
نخسـتین تـالش هرکـدام از تکنولوژی هـای ارتباطاتـی را 
کـه می شناسـید، شـناخت مخاطـب و یـا اسـتفاده کننده 
اسـت. اطالعاتـی را کـه در زمان ثبت نـام برای ایـن ابزار ها 
می دهیـم آغـاز کار اسـت. شـاید فکر کنید مثال فیسـبوک 
هـم شـماره  یـا  و  آدرس  ایمیـل  تخلـص،  و  اسـم  تنهـا 
تماس تـان را می دانـد و بـس. تحقیقاتـی کـه در دانشـگاه 
اسـتنفورد امریـکا صـورت گرفتـه نشـان می دهـد کـه بـا 
۱0 الیـک فیسـبوک شـما را بهتـر از فـردی کـه همـکار 
شـما اسـت می شناسـد. بـا ۱50 الیـک، فیسـبوک شـما 
را بهتـر از مـادر تـان و 300 الیـک بیشـتر از همسـرتان 
می شناسـد. تعجـب نکنیـد. صفحاتی را که الیـک نمودید، 
ویدیـو، تصویـر، مطالـب و حتـا نظریاتی )کامنت هـا( را که 
الیـک نموده اید تمام شـان توسـط آلگوریتم های فیسـبوک 
تحلیل و بررسـی شـده و نوعیت رفتاری شـما را مشـخص 
می سـازد. فیسـبوک خوب می داند که شـما فرد گوشه گیر 
و یـا اجتماعـی هسـتید. غمگیـن و یـا شـاد، درون گـرا یـا 
برون گـرا، طالب و یا غیرطالب و... هسـتید. فیسـبوک فقط 
یـک مثـال اسـت. تمـام تکنولوژی هـای ارتباطـی هرکدام 
بـه نـوع خودشـان شـما را شـناخته اند. مطابـق بـه همین 
شـناختی کـه دارنـد، زمـان شـما را کنترل می کننـد. مثال 
در یکـی از تبلیغـات فیسـبوک واضـح بـه مخاطبـان گفته 
می شـود کـه اگـر می خواهیـد برند و یـا محصول شـما در 
جایـی کـه حداقـل روزانـه سه سـاعت افـراد در آن حضـور 
دارنـد تبلیـغ شـود پس بـه فیسـبوک مراجعه کنیـد. بعد 
می گوید مـا کاربـران را می خندانیـم، می گریانیم، متعجب 
می سـازیم و بـه نوعـی قانـع می سـازیم کـه محصول شـما 
را بخرنـد. اساسـی ترین بخـش ایـن تبلیـغ همـان بحـث 
حضـور سه سـاعته افـراد در فیسـبوک به طور روزانه اسـت. 
در این جـا فرامـوش نکنید، وقتی فیسـبوک و یا هر رسـانه 
دیگـر را مفـت اسـتفاده می کنیـم پـس ما مشـتری اصلی 
فیسـبوک نیسـتیم، مـا در واقـع محصـول ایـن شـبکه ها 
هسـتیم کـه بـه بازرگانـان فروختـه می شـویم. زمـان مـا 
بـرای آن هـا فروخته می شـود. پس گفتـه می توانیم حضور 
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جامعه ی ما عالقه به ادبیات داشت، به ورزش، به سینما و... اما حاال چگونه 
برنامه های  است،  سیاسی  حرف های  از  پر  ما  سفره های  داریم؟  جامعه ای 
پربازدید ما سیاسی است، محتوای بیشتر نوشته های ما سیاسی است و سایر 
موارد. اگر شبکه های اجتماعی نمی بود آیا این قدر سیاست زده می شدیم؟ 
تکنولوژی های  ما،  زمان  کنترل  با  که  این مسأله است  گواه  این ها  همه ی 

مدرن توانسته تا عقاید و رفتارهای ما را نیز جهت دهی نماید.
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نربد بر رس ترصف دهلیز اپیتخت؛ چرا غزین والیت اسرتاتژیک است؟

والی  نورستانی،  عمر  سید 
است  باور  این  به  والیت  این 
دارای  طالبان  برای  غزنی  که 
نخست  است.  اهمیت  دو 
این که این والیت مرکز ثقافت 
جهانی  امتیاز  و  است  اسالمی 
در  غزنی  این که  دیگر  دارد. 
مسیر شاهراه شماره یک واقع 
و  والیت  هشت  حدود  و  شده 
کشور  مرکز  به  را  بندر  پنج 
باره  این  در  او  می  کند.  وصل 
می تواند  »دشمن  که  افزود 
کرده  استفاده  جغرافیا  این  از 
والیت های  و  مرکز  ارتباط  و 
حتا  و  جنوب غرب  و  جنوب 
قطع  را  شمال شرق  و  شمال 

بسازد.«

آگاه  و  بازنشسته  جنرال  امرخیل،  عتیق اهلل 
مسایل نظامی به این باور است که مهم ترین 
حمالت  گرفتن  شدت  خصوص  در  مسأله 
طالبان در هفته های اخیر در غزنی و دیگر 
نشست  شدن  نزدیک  افغانستان  والیات 
روزنامه  با  گفت وگو  در  او  است.  استانبول 
کوشش  طالبان  که  گفت  روز  اطالعات 
می کنند یک دستاورد خوب داشته باشند و 
این دستاورد می تواند سقوط دادن مرکز یک 
والیت و مستقر شدن این گروه در آن باشد. 
امرخیل در پاسخ به سوالی که غزنی  آقای 
چه اهمیتی برای طالبان دارد، گفت: »نظر 
مال  اندر  و  ناوه  قسمت های  در  تاریخ،  به 
در  مقاومت  برخاست،  آن جا  از  عالم  مشک 
برابر امیر عبدالرحمان از همین نقطه شروع 
به  نادر خان می خواست  زمانی که  در  شد. 
او  با  سلیمان خیل  مردم  شود،  داخل  پکتیا 
تربیه  و  تعلیم  مراکز  اکثر  نبودند.  همکار 
دینی در مساجد نیز در همین منطقه زیاد 
بود. مالها و طالبان هم زیاد در این منطقه 
تربیه می شدند. از نظر تاریخی این موضوع 

دینی را هم دارد.«
در گذشته ی تاریخی، هنگامی که انگلیس ها 
را  افغانستان حمله کردند، فشار اعظمی  بر 
بر والیت غزنی وارد کردند و پس از تصرف 
غزنی توانستند به کابل داخل شوند. عتیق اهلل 
امرخیل می گوید از نظر نظامی والیت غزنی 
از  است  کابل  برای  استراتژیک  نقطه  یک 
به  می خواهند  که  کسانی  بیشتر  رو  همین 
کابل داخل شوند، غزنی را انتخاب می کنند. 
چند  کند،  سقوط  غزنی  »وقتی  گفت:  او 
والیتی که طرف جنوب و جنوب شرق قرار 
دارند، همه سقوط می کنند. مساعی اساسی 
که  می شود  متمرکز  نقطه  این  در  مخالفان 
همین نقطه، چه ناوه باشد یا اندر، را با تمام 
قدرت نگاه کند. چرا که راه ها قطع می شود.«

در سال ۱3۹7 هنگامی که مرکز شهر غزنی 
واردشدن  بر  عالوه  افتاد،  طالبان  به دست 
و  نظامیان  برای  سنگین  جانی  تلفات 
غیرنظامیان، خسارات اقتصادی سنگین نیز 
بر باشندگان این شهر تحمیل شد. براساس 
که  غزنی  والی  معاون  دفتر  گزارش  یک 
اطالعات روز به نسخه ای از آن دست یافته 
بود، در آن زمان تنها به ارزش 464 میلیون 
بازاریان  اموال  افغانی   600 و  هزار   466 و 
و  دکان  ده ها  و  شده  حریق  غزنی  والیت 
از  ناشی  آتش سوزی  نتیجه ی  در  بلندمنزل 

جنگ تخریب شده بود. 
لوای سوم ارتش که در چندکیلومتری مرکز 
شهر غزنی قرار دارد، در آن زمان نتوانست 
ورود  از  پس  و  شود  شهر  سقوط  مانع 
تمامی  شهر،  مرکز  به  طالبان  جنگ جویان 
قطع  انترنتی  و  تلفنی  ارتباطی  راه های 
گردیده بود. ارتش چند روز بعد وارد اقدام 
توپخانه  و  هوایی  سنگین  با حمالت  و  شد 
که  حاال  دهد.  شکست  را  طالبان  توانست 
دوباره حمالت طالبان در غزنی شدت گرفته 
است، برخی از آگاهان نظامی به این باورند 
و  امنیتی  نهادهای  تشکیالتی  ساختار  که 
به  قادر  کنونی  شکل  به  غزنی  در  دفاعی 

تأمین امنیت این والیت نیست.
عتیق اهلل امرخیل می افزاید: »در سابق غزنی 
و  بود  مشهور  غزنی  فرقه  داشت.  فرقه  یک 
اردو  قول  پکتیا یک  اداره می کرد.  را  غزنی 
اداره  پکتیا  طریق  از  غزنی  امروز  داشت. 
برابر  در  کامال  امریکایی ها  می شود. تشکیل 
غزنی  نیست.  سازگار  افغانستان  جغرافیای 
کندک هایش  لوا  این  و  دارد  لوا  یک  حاال 
آن  برای  که  است  شده  تقسیم  طوری 

اکماالت هم صورت گرفته نمی تواند.«

براساس  داشت.  کامل  امنیت  جاغوری 
آن  در  روز  اطالعات  روزنامه  که  آمارهایی 
زمان منتشر کرد، تنها در ولسوالی جاغوری 
غیرنظامی،   57 دست کم  غزنی  والیت 
محلی  پولیس  و  مردمی  مقاومت  نیروهای 
این جنگ  در  ارتش  کماندوی  و ۲6 سرباز 
نیروهای  غیرنظامی،   54 دست کم  و  کشته 
مقاومت مردمی و پولیس محلی و ۱3 سرباز 

کماندو زخمی شدند.
از  نگرانی هـا  نیـز   ۱3۹۹ جـوزای  مـاه  در 
تشـدید ناامنـی در غزنـی بیشـتر شـد. در 
آن زمـان موجـی از ترورهـای هدفمنـد در 
مرکز شـهر غزنی افسـران نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی، کارمنـدان ملکـی دولـت، اعضای 
جامعـه مدنـی و متنفـذان قومـی را هـدف 
گرفتـه بـود. ایـن وضعیـت تـا پایـان همین 
مـاه جـدی  در  و  کـرد  دوام  تقریبـا  سـال 
۱3۹۹ رحمـت اهلل نیکـزاد، رییـس اتحادیـه 
خبرنـگاران غزنـی توسـط افراد مسـلح ترور 

 . شد
جـدا از تـرور و حمـالت گاه و بیـگاه طالبان 
غزنـی،  والیـت  مختلـف  بخش هـای  در 
همـواره از بی توجهـی حکومـت مرکـزی و 
رهبـری آن در قبـال امنیـت والیـت غزنـی 
از  پـس  هرچنـد  اسـت.  زده شـده  سـخن 
تسـخیر شـهر غزنی در سـال ۱3۹7 توسط 
طالبـان، مقام هـای ارشـد امنیتی و شـخص 
رییـس جمهـور بارها بـه والیت غزنی سـفر 
کـرده و از رسـیدگی به وضعیـت امنیتی آن 

اما  غزنی  والیت  والی  نورستانی،  عمر  سید 
آقای  می کند.  رد  را  طالبان  گروه  ادعای 
به  مدتی  از  دشمن  که  می افزاید  نورستانی 
این طرف برنامه های شوم در سراسر کشور 
آنان  برنامه ی  اولویت  در  غزنی  و  داشته 
تسخیر  را  والیت  این  تا  است  داشته  قرار 
به  داده  سقوط  را  ولسوالی ها  بعضی  و 
به  ماه  دو  مدت  »از  گفت:  او  بیایند.  مرکز 
این طرف دشمن در غزنی تحرکات دارد و 
از  این جا ولسوالی هایی که  داشته است. در 
لحاظ استراتژیک اهمیت خاص دارد، بر آن 
هجوم آورده ولی در این دو ماه ولسوالی ها 
از  تلفات سنگین  بلکه  نتوانستند  را تسخیر 
بر آن ها وارد  نیروهای قهرمان کشور  طرف 
نتوانستند  تسخیر  را  ولسوالی ها  وقتی  شد. 
به حومه های شهر آمدند، در ساحات ارزوی 
خرد و کالن. در این ساحات جدی تر برنامه 
داخل شهر  طریق  آن  از  بتوانند  تا  داشتند 
تلفات  و  شد  دفع  حمالت شان  ولی  شوند 

سنگین بر طالبان وارد شد.«

ناامنی در غزنی
از  یکی  اخیر  سال های  در  غزنی  والیت 
است.  بوده  کشور  در  ناامن  والیت های 
راه های مواصالتی شماری از ولسوالی ها آن 
برای  مواردی  در  بلکه  است  ناامن  تنها  نه 
هفته ها و ماه ها از سوی گروه طالبان مسدود 
شده است. در یک مورد در ماه اسد ۱3۹7 
گروه طالبان حمالت وسیعی را بر مرکز شهر 
غزنی انجام دادند و توانستند شهر غزنی را 

تسخیر کنند. 
حکومـت،  رسـمی  گزارش هـای  براسـاس 
زمـان  آن  در  غزنـی  روز جنـگ  چهـار  در 
۹5 افسـر و سـرباز فرماندهـی پولیـس ایـن 
والیت و ۱۲ سـرباز ارتش کشـته شدند. ۸۱ 
تـن از سـربازان فرماندهـی پولیـس والیـت 
غزنـی و 3۱ سـرباز ارتـش در ایـن جنـگ 
زخمـی شـدند. افـزون بـر تلفـات نظامیان، 
نزدیـک بـه ۱00 غیرنظامـی نیـز در ایـن 

جنـگ چهـار روزه کشـته شـدند. 
حالت  به  غزنی  شهر  مرکز  وضعیت  هنوز 
عادی برنگشته بود که طالبان بر دو ولسوالی 
امن والیت غزنی، مالستان و جاغوری، حمله 
کردند. حمله بر این دو ولسوالی در دو دهه ی 
اخیر بی پیشینه بود زیرا در مدت زمانی که 
سایر ولسوالی های غزنی یا در کنترل طالبان 
و  مالستان  بود،  جنگ  در  یا  و  داشت  قرار 

الیاس نواندیش

نشست  برگزاری  مطرح شدن  با  همزمان 
در  افغانستان  صلح  مورد  در  استانبول 
نقاط  در  گذشته، شدت جنگ ها  هفته های 
براساس  و  شد  بیشتر  نیز  کشور  مختلف 
والیات  کشور  نظامی  مقام های  گفته های 
فاریاب  و  بغالن  غزنی،  قندهار،  هلمند، 
شاهد درگیری های شدید میان جنگ جویان 
طالبان و نظامیان دولت بوده است. از شدت 
آتش بس  و  عید  روز  سه  در  حمالت  این 
موقت کاسته شده بود اما پس از پایان مهلت 
آتش بس سه روزه، دو طرف دوباره به میدان 

جنگ برگشتند.
یکی از والیاتی که در روزهای آخر ماه رمضان 
بیشتر در معرض تهدید قرار گرفت، والیت 
غزنی است. طالبان در چندین ولسوالی و در 
مرکز شهر غزنی با نظامیان کشور جنگیدند 
و در حال حاضر نیز نقاط مختلف غزنی در 
تهدید قرار دارد. طالبان در یک مورد در ۱6 
ثور توانستند یک قرارگاه ارتش در مربوطات 
حوزه سوم پولیس واقع در مرکز شهر غزنی 
را تصرف کنند. این قرارگاه در منطقه اُرزو و 
در نزدیکی مقر لوای سوم قول اردوی ۲03 
تندر موقعیت دارد. چند روز پیش از آن نیز 
طالبان یک قرارگاه دیگر را در همین منطقه 
خود  با  را  سرباز   ۲0 حدود  و  کرده  تصرف 

بردند.
افزون بر سقوط قرارگاه های کوچک نظامی 
به دست طالبان، در بهار امسال چندین مقام 
کشته  طالبان  توسط  غزنی  در  نیز  نظامی 
ساتنمن  جاری  سال  ثور  دوم  در  شده اند. 
جاوید، سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی 
ده یک، در سوم ثور رحمت اهلل مبارز، فرمانده 
پولیس ولسوالی ناوه  و در ۲0 ثور عبدالغفور 
پولیس  فرماندهی  سرپرست  مرجان خیل، 
جریان  در  غزنی  والیت  گیروی  ولسوالی 

درگیری و یا انفجار ماین جان باختند.
والی  نورستانی،  عمر  سید  جنرال  برید 
والیت غزنی در روز پنج شنبه هفته گذشته 
طالبان  که  است  گفته  فطر  عید  نماز  در  و 
از  تا قسمتی  اخیر تالش کردند  ماه  در دو 
و  گرفته  کنترل  در  را  افغانستان  جغرافیای 
در  است  قرار  که  نشستی  در  آن  دنبال  به 
او  امتیازطلبی کنند.  برگزار شود،  استانبول 
مانع  غزنی  در  امنیتی  نیروهای  است  گفته 

رسیدن طالبان به این هدف شده اند.
ذبیح اهلل مجاهد، از سخن گویان گروه طالبان 
والیت  ولسوالی های  اکثر  که  است  مدعی 
برخی  و  دارد  قرار  طالبان  کنترل  در  غزنی 
از ولسوالی های این والیت نیز از سوی این 
او به روزنامه اطالعات  گروه محاصره است. 
حکومت  اخیر  هفته های  در  که  گفت  روز 
ده  ولسوالی  در  اما  کرد  آغاز  را  عملیات 
خواجه  ولسوالی  در  و  اُرزو  منطقه  در  یک، 
عمری در برابر طالبان شکست خورده و این 
گروه توانست شماری از پاسگاه های نظامی 
با  را  نظامیان  مهمات  و  اسلحه  و  تصرف  را 

خود ببرد.
در  که  سوالی  به  پاسخ  در  مجاهد  ذبیح اهلل 
مواردی ولسوالی ها از سوی طالبان محاصره 
محاصره  از  »حرف  گفت:  است،  شده 
نیستند.  محاصره  مردم  می شود،  زده 
عمری  خواجه  و  قره باغ  مقر،  ولسوالی های 
سوی  از  ولسوالی  ساختمان  نزدیکی  تا 
در  به خاطری که  است.  محاصره  مجاهدین 
زندگی  پوسته  به قسم  این ساحات دشمن 
می کند. راه های اکماالت به دست مجاهدین 
است که بند کرده است. راه مردم بند نیست 
و راه شان باز است. صرف علیه دشمن راه ها 

مسدود شده است.«

سـخن زده انـد امـا در عمل غزنـی همچنان 
یکـی از والیـات ناامن اسـت. 

چرا غزنی برای طالبان اهمیت دارد؟
طرف  از  افغانستان  شرق  جنوب  در  غزنی 
شمال با والیت های میدان وردک و بامیان، 
از طرف شرق با والیت های پکتیا و پکتیکا، 
طرف  از  و  زابل  والیت  با  جنوب  طرف  از 
غرب با والیت های ارزگان و دایکندی هم مرز 
است. از این میان والیت های میدان وردک، 
پکتیا، پکتیکا، زابل و ارزگان نیز والیت های 
شاهراه  بزرگ ترین  می آیند.  شمار  به  ناامن 
کابل-قندهار  شاهراه  افغانستان،  اقتصادی 
بر  افزون  می گذرد.  غزنی  شهر  مرکز  از  نیز 
این، غزنی یکی از والیت های استراتژیک از 
چندین  که  است  نظامی  و  اقتصادی  لحاظ 
و  مرکز  به  را  جنوب  والیت های  و  بندر 
والیت های مرکزی را به والیت های مشرقی 

وصل می کند. 
سید عمر نورستانی، والی این والیت به این 
دو  دارای  طالبان  برای  غزنی  که  است  باور 
والیت  این  این که  نخست  است.  اهمیت 
جهانی  امتیاز  و  است  اسالمی  ثقافت  مرکز 
شاهراه  مسیر  در  غزنی  این که  دیگر  دارد. 
شماره یک واقع شده و حدود هشت والیت 
و پنج بندر را به مرکز کشور وصل می  کند. 
او در این باره افزود که »دشمن می تواند از 
این جغرافیا استفاده کرده و ارتباط مرکز و 
والیت های جنوب و جنوب غرب و حتا شمال 

و شمال شرق را قطع بسازد.«
شدت حمالت طالبان در غزنی و چند والیت 
شدن  نزدیک  با  است  شده  همزمان  دیگر 
افغانستان.  صلح  مورد  در  استانبول  نشست 
برگزار  اپریل  ماه  در  بود  قرار  نشست  این 
شود اما طالبان در تاریخ تعیین شده شرکت 
نکردند و قرار شد این نشست پس از عید و 
ماه رمضان برگزار شود. هنوز روشن نیست 

این نشست چه زمانی برگزار می شود. 
والی والیت غزنی به این باور است که طالبان 
در تالش اند تا با حمله بر والیاتی چون غزنی 
در نشست استانبول امتیاز بگیرند. او در این 
خصوص گفت: »به خصوص غزنی در اولویت 
است  داشته  قرار  افغانستان  وطن  دشمنان 
را  ولسوالی ها  بعضی  و  تسخیر  را  غزنی  که 
سقوط و به مرکز بیایند و یک امتیازطلبی را 
در مذاکرات بعدی که در کشورهای متعدد 

رخ می دهد، داشته باشد.«


