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قانون خوب پالیسی بد 

کناره گیری طیب آغا
و شکاف های رهبری طالبان

کودکان با »جان سیناهای« محبس 
زنانه زندگی می کنند
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فعاالن مدنی:

عامالن برگزاری مراسم سوگواری مال عمر 
بازداشت شوند

3

دعا برای مال عمر: خود را مالمت کنید!
کمک 48 میلیون دالری صندوق انکشاف زراعت برای خانواده های فقیر

کودکان افغان فاقد سند را به مکتب می گیرد ایران 

ضمیر  اسداهلل  سفر  با  کمک  این 
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزیر 
کمک  است.  شده  تعهد  ایتالیا  به 
بین المللی  صندوق  جدید 
در  فقیر  خانواده های  برای  زراعت 

کودکان  نام  ثبت  روند  که  می افزاید 
ایران،  مکاتب  در  اسناد  فاقد  افغان 
صورت  وزارت  این  تالش های  از  پس 

می گیرد.
عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت 
ایران،  رهبر  دستور  براساس  که  می گوید 

پروژه  چارچوب  در  افغانستان، 
جدید»اس  آن پی پی 2« به منظور بهبود 
تامین  و  اقتصادی  وضعیت  بخشیدن 
فقیر  خانواده های  غذایی  مصوونیت 

روستایی صورت می گیرد.
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
است  قرار  که  گفته  اعالمیه ای  در 
آغاز شود.  ماه دیگر  تا یک  پروژه  این 
والیت های  در  وزارت،  این  گفته   به 
هرات، ننگرهار و بلخ تطبیق می شود و 
طی آن به پنجاه و هفت هزار خانواده 

کمک می شود. فقیر روستایی 
کمک  مورد چگونگی  در  وزارت  این 
روستایی  فقیر  خانواده های  به 

جزییات بیشتری ارایه نکرده است.

که  افغان  دانش آموز  زیاد  تعداد  عالوه بر 
مصروف  کشور  آن  در  حاضر  حال  در 
مکاتب  دروازه های  هستند،  تحصیل 
صدهزار  به  نزدیک  روی  بر  کشور  این 

کودک افغان باز خواهند شد.
پیش از این افغان های فاقد اسناد قانونی 
اقامت در ایران حق تعلیم و تحصیل در 
مهاجرین  وزارت  نداشتند.  را  کشور  آن 
حال  در  که  می  گوید  عودت کنندگان  و 
افغانستان در  میلیون شهروند  حاضر 1.4 
یک  و  دارند  اقامت  قانونی  اسناد  ایران 
قانونی  اسناد  بدون  هم  دیگر  نفر  میلیون 

کشور زندگی می کنند. در آن 

بین المللی  صندوق  کابل:  8صبح، 
مبلغ  که  کرده  زراعت اعالم  انکشاف 
منظور  به  دالر  میلیون  هشت  و  چهل 
حمایت از خانواده های فقیر به دولت 

کمک می کند. افغانستان 

و  مهاجرین  وزارت  کابل:  8صبح، 
روند  که  کرده  اعالم  کنندگان  عودت 
فاقد  افغان  مهاجرین  کودکان  نام  ثبت 

سند به مکاتب ایران آغاز شده است.
گفته  اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
افغان  کودکان  نام  ثبت  روند  که  است 
گذشته آغاز  به مکاتب ایران روز دوشنبه 
»بر  می گوید:  وزارت  این  است.  شده 
کودکان  اساس این اقدام حکومت ایران 
والیت های  مکاتب  در  می توانند  افغان 
جنوبی،  خراسان  قم،  اصفهان،  تهران، 
کنند.« یزد، البرز و سمنان ایران ثبت نام 

عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت 

چندپارچگی طالبان برای افغانستان
و پاکستان چه معنایی دارد؟

حکومت  متوجه  را  کم تری  تهدید  تئوری،  لحاظ  از  چندپارچه  طالبان 
گروه مرده است، نیروی  افغانستان می کند. اما حتا با این که رهبر این 
نظامی آن تابستان کنونی قدرتمندتر از همیشه بوده و نیروهای حکومت 
کرده اند تا از سقوط چندین ولسوالی به دست طالبان  در حالی که تالش 
کنند، تلفات سنگینی را متحمل شده اند. داعش هم تهدید  جلوگیری 
بالقوه شدیدی را اعمال می کند، رشدش می تواند مانع راه حل سیاسی 
که  گردد  تبدیل  برای هراس افگنانی  و به محل تجمع جدیدی  شده 

قصد حمله بر اهداف غربی را دارند.  4
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زنگ اول


ریاست جمهوری  اول  معاون  دوستم،  جنرال  دیروز 
کشور، گفت که یک سال پیش، از مرگ مال محمدعمر 
اطالع داشته است. شماری از مقام های دیگر کشور هم 
پیش می دانستند که مال  از دو سال  که  حاال می گویند 
سردرگمی  اظهارات  این  نیست.  زنده  دیگر  محمدعمر 
تا چند روز  آفریده است.  افغانستان  برای مردم  کالن 
محمدعمر  مال  مرگ  از  که  نمی گفت  کسی  هیچ  پیش 
اطالع داشته است. اما امروز کل مقام های دولتی خود 
را باخبر از مرگ مال محمدعمر اعالم می کنند. اگر این 
از مرگ مال محمدعمر  از جمله جنرال دوستم  مقام ها 
چرا  نکردند.  اعالم  را  خبر  این  چرا  داشتند،  اطالع 
اسناد و مدارکی را که دال بر مرگ مال محمدعمر بود، 

رسانه ای نکردند؟
مال  مرگ  ماندن  مخفی  که  نیست  تردیدی  این  در 
امنیتی  کالن  ناکامی  سال،  دو  برای  هم  آن  محمدعمر 
این  بود.  ناتو  عضو  کشورهای  و  افغانستان  برای 
عریض  استخباراتی  دستگاه های  آن که  با  کشورها 
نکردند  اعالم  قاطعیت  با  کدام  هیچ  اما  دارند،  طویل  و 
که مال محمدعمر مرده است. تمام رسانه های جهانی، 
مال  مرگ  ماندن  مخفی  در  هم  منطقه ای  و  داخلی 
محمدعمر به طور غیرمستقیم به طالبان و حامیان شان 
کمک کردند. اصالت پیام هایی که به نام مال محمدعمر 
نشر می شد، در هیچ رسانه ای مورد تردید قرار نگرفت. 
ناکامی  از  بخشی  که  می کوشند  بسیاری ها  حاال  اما 
نباشند. ناکامی وارث ندارد، همه می خواهند خود را از 

آن دور کنند. 
افغانستان یکی  به همین خاطر است که سیاستمداران 
پی دیگر اعالم می کنند که از مرگ مال محمد عمر اطالع 
داشته اند. پنهان ماندن مرگ مال محمدعمر یک ناکامی 
کالن برای کشورهایی بود که با طالبان و حامیان آنان 
به  و  کنند  اعتراف  ناکامی  این  به  باید  همه  می جنگند. 
جستجوی علت این ناکامی بپردازند. مقام های بلندپایه 
و تصمیم گیر حکومت وحدت ملی هم وقتی خبر مرگ 
مال محمدعمر را تایید کردند که اسالم آباد موضوع را 

به اطالع آنان رساند. 
مرگ  از  پاکستان  استخبارات  که  نیست  تردیدی 
وجود  هم  گزارش هایی  داشت.  اطالع  محمدعمر  مال 
در  محمدعمر  مال  از  پاکستان،  استخبارات  که  دارد 
این  استخبارات  اما  می کرد.  حفاظت  امنش  خانه های 
محمدعمر  مال  مرگ  جریان  در  را  کسی  هیچ  کشور 
طالبان  می خواست،  پاکستان  استخبارات  نداد.  قرار 
دچار چنددستگی نشوند و آتش جنگ را در افغانستان 
بیشتر داغ کنند. اعالم مرگ مال محمدعمر به سیاست 
امنیتی هندمحور این کشور در قبال افغانستان سودی 
نداشت. حاال که سیاست های جهانی تغییر کرده و همه 
از راه حل سیاسی سخن می گویند و پاکستان زیر فشار 
مذاکره  میز  پای طالبان روی  برای کشاندن  بین المللی 
سودی  محمدعمر  مال  مرگ  ماندن  مخفی  دیگر  است، 

برای استخبارات پاکستان نداشت. 
استخبارات این کشور همان طوری که اسامه بن الدن را 
مخفی کرده بود، مرگ مال محمدعمر را هم پنهان کرد 
و اجازه نداد که کسی از آن اطالع یابد. حاال چنددسته 
پاکستان  نیست.  پاکستان  زیان  به  هم  طالبان  شدن 
جناحی را روی میز مذاکره خواهد آورد که می خواهد 
پاکستان  کرد.  منزوی خواهد  را  انشعابی  جناح های  و 
به هر طریقی دنبال خواهد کرد،  امنیتی خود را  منافع 
کنیم.  دنبال  را  امنیتی خود  منافع  که  است  ما  بر  حاال 
دولتمردان و مقام های تصمیم گیر در دولت افغانستان 
مال  مرگ  از  قبلی  اطالع  مورد  در  دادن  بیانیه  به جای 
محمدعمر، از پارچه شدن طالبان استفاده اعظمی کنند.

ممکن  که  تاجایی  طالبان،  رهبری  شکاف های  از  باید 
طالب  شود.  استفاده  افغانستان  امنیت  سود  به  است 
دچار خالی رهبری است، صفوف طالبان فهمیده اند که 
در دو سال گذشته فریب خورده اند و از آنان به نام یک 
مرده بیعت گرفته شده است. حتا بر مبنای آموزه های 
فقه طالبانی هم بیعت گیری به نام یک مرده جواز ندارد. 
افغانستان باید تا جایی که ممکن است از این تحوالت 

استفاده استخباراتی، نظامی، تبلیغاتی و سیاسی کند. 

لزوم استفاده از فرصت

2 چهار شنبه  14 اسد 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2189

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه با تجلیل 
تغذیه  به  مادر،  شیر  با  تغذیه  جهانی  روز  از 
کودکان از شیر مادر تاکید کرده می گوید که 
تغذیه به غیر از شیر مادر، یکی از اسباب مرگ 

و میر کودکان به شمار می رود.
با شعار  امسال  با شیر مادر،  تغذیه  روز جهانی 
»مادران کارمند هم می توانند کار کنند و هم 
روز  دهند«،  شیر  را  شان  کودکان  می تواند 
گذشته طی مراسم خاصی با حضور برخی از 
مقام های دولتی و سازمان های بین المللی فعال 
تجلیل  کابل  در  بهداشت  و  صحت  زمینه  در 

شد.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت  عامه در 
این مراسم گفت: »افغانستان در ده سال گذشته 
بهبود  درزمینه  پیشرفت های چشم گیری  شاهد 
صحت و تغذیه اطفال بوده است، اماهنوز هم 
با شیر مادر یکی از  عدم تغذیه مناسب اطفال 
اسباب مرگ و میر اطفال به شمار می رود که 
یکی از چالش های بسیار عمده صحت عامه در 

افغانستان محسوب می شود.«
وزیر صحت عامه افزود که این وزارت تالش 
دارد تا در مورد اهمیت تغذیه کودکان با شیر 
مادر سطح آگاهی مادران و خانواده ها را بلند 

ببرد.
یونیسف  نماینده  آیر  آکیل  همین حال،  در 
شدن  مساعد  که  می  گوید  افغانستان،  در 
فرصت های کاری برای مادران شیرده کمک 
داشته  درست تری  تغذیه  کودکان  تا  می کند 
باشند. آقای آیر گفت: »ما می توانیم میلیون ها 
کاری  مناسب  فرصت های  ایجاد  با  را  مادر 
به وجه  را  اطفال شان   بتوانند  تا  نماییم  کمک 
مادران  برای  تنها  نه  بدهند. شیردهی  بهتر شیر 
و اطفال مفید است، بلکه برای کارفرمایان نیز 
زمانی که  مثال  بگونه  دارند.  پی  در  فوایدی 
مادران  برای  کاری  مناسب  فرصت های 
به  مادران  عالقمندی  گردد،  مساعت  شیرده 
کمتر  آنان  غیرحاضری  می یابد،  افزایش  کار 
افزایش  کار  ادامه  برای  شان  تعهد  می گردد، 

می یابد.«
سازمان  نماینده  کورن  پیپر  ریچارت  داکتر 
صحی جهان نیز در پیامی در مراسم تجلیل از 
روز جهانی تغذیه با شیر مادر گفت که تغذیه 
است.  موثر  راه  یگانه  مادر  شیر  با  کودکان 
زندگی  و  کار  میان  توازن  »ایجاد  گفت:  وی 
و  زنان  حقوق  تحقق  و  درک  مستلزم  فامیلی 
فراهم سازی  است.   سالم  کار  نیروی  داشتن 
مادران  برای  کاری  دوستانه  و  مناسب  زمینه 
از  است.  همگان  نفع  به  آنان  از  حمایت  و 
زندگی  کننده  مصوون  مداخالت  تمام  میان 
مداخله  یگانه  مادر  شیر  با  تغذیه  اطفال،  برای 
مادران  و  اطفال  صحت  برای  ارزان   و  موثر 
و  مادر  شیر  با  تغذیه خالص  می رود.  شمار  به 
تغذیه تکمیلی مناسب، مداخالت کلیدی برای 
بهبود و بقای اطفال به حساب می رود که میزان 
مرگ و میر اطفال زیر پنج سال را تا حدود 20 

در صد کاهش می دهد.« 
»تحقیقات  می گوید:  عامه  صحت  وزارت 
جهانی نشان داده است که تنها با آغاز تغذیه با 
شیر مادر درساعت اول بعد از تولد می توان 22 
درصد درمرگ و میر کودکان کاهش آورد. 
اول حیات  ماه  اگر کودکان درشش  همچنان 
تنها با شیر مادر تغذیه شوند می توان 13 درصد 
به  نظر  داد.  کاهش  را  کودکان  مرگ  دیگر 
 69 حدود  درافغانستان،  تغذیه  ملی  سروی 
درصد کودکان ما در ساعت اول بعد از تولد 
با شیر مادر تغذیه و به همین ترتیب 58 درصد 
صورت  به  حیات  اول  ماه  شش  تا  کودکان 

خالص با شیر مادر تغذیه می شوند.«
در  ساالنه  که  می افزاید  عامه  صحت  وزارت 
جهان بیشتر از سه میلیون کودک زیر سن پنج 
سال بدلیل سو تغذیه جان های خود را ازدست 
می دهند. به گفته این وزارت، در افغانستان نیز 
ساالنه بیشتر از صد هزار کودک زیر سن پنج 
که  می افزاید  وزارت  این  می دهند.  جان  سال 
هشت  و  چهل  حدود  مرگ  عامل  تغذیه  سو 
درصد کودکان زیر سن پنج سال در افغانستان 

به شمار می رود.

عدم تغذیه با شیر مادر، یکی از 
اسباب مرگ و میر کودکان

از حمله باالی تاسیسات دولتی در لوگر جلوگیری شد

مسوول دفتر سیاسی طالبان استعفا کرد

بیش از صد شورشی توسط اردوی ملی کشته و زخمی شدند

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی 
در والیت لوگر، از حمله تهاجمی و 
تروریستی باالی تاسیسات دولتی در 

این والیت جلوگیری کرده اند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  ملی  امنیت  مطبوعاتی 
نتیجه  در  ملی  امنیت  نیروهای 
مخفی گاه  یک  باالی  عملیاتی 
یک  امارتی  محمدعلی  تروریستان، 
را  طالبان  گروه  فرماندهان  از  تن 
تروریستی  گروه  به  اکنون  هم  که 
داعش پیوسته بازداشت کرده اند. به 
مخفی گاه  این  از  اداره،  این  گفته ی 
یک  انتحاری،  واسکت  ثوب  دو 
میل راکت، یک میل پیکا و دو میل 

سید طیب آغا، مسوول دفتر سیاسی 
گروه طالبان در قطر، در اعتراض به 
»پنهان کاری مرگ مال محمد عمر«، 
استعفا  سمتش  از  گروه،  این  رهبر 

داده است.
عبدالمنان نیازی، از اعضای شورای 
تایید  بی بی سی  به  تماس   در  کویته 
کرده که سید طیب آغا از سمت اش 

کنار رفته است.
گسترش  از  نشانه  تازه ترین  این 
تایید  از زمان  میان طالبان  اختالفات 
اختر  مال  انتخاب  و  عمر  مال  مرگ 
رهبر جدید  عنوان  به  منصور  محمد 

این گروه است.
به  که  نامه ای  در  آغا  طیب  سید 
مرگ  پنهانکاری  فرستاده  رسانه ها 
تاریخی  اشتباه  یک  را  مالعمر 
خوانده و گفته است که پس از این 

با گروه طالبان نخواهد بود.
او مسوول دفتر سیاسی گروه طالبان 
در قطر بود و از اعضای ارشد رهبری 
شورای طالبان به حساب می آید و از 

نزدیکان مال عمر بود.
از  انگلیسی و حاوی بیش  به  او  نامه  

یک هزار کلمه است.
در  که  این  برای  است  گفته  او 
نداشته  نقش  کشور  بعدی  منازعات 
از سمت اش  تا  باشد، تصمیم گرفته 
نقشی  هیچ  این  از  بعد  و  رود  کنار 
در پیام ها، اعالمیه و تصامیم »امارت 
اسالمی گروه طالبان« ندارد و از هیچ 

8صبح، کابل: وزارت دفاع اعالم 
عملیات های  نتیجه  در  که  کرده 
سربازان اردوی ملی در جریان یک 
شبانه روز گذشته، بیش از صد تن 
دولت  مخالف  مسلح  شورشیان  از 

کشته و زخمی شده اند.
این وزارت در اعالمیه ای می گوید 
هوایی  و  زمینی  عملیات های  این 

کالشینکوف نیز بدست آمده است.
امنیت  مطبوعاتی  دفتر  گفته  به 
که  داشتند  تصمیم  تروریستان  ملی، 
حمالت انتحاری و تهاجمی را باالی 

طرفی نیز حمایت نمی کند.
نوشته که  نامه اش  این  در  آغا  طیب 
با  مذاکره   2009 سال  در  عمر  مال 
آنچه  به  دادن  پایان  برای  را  امریکا 
که وی اشغال افغانستان خوانده بود 
و همچنین بر روی حل مسالمت آمیز 

مسایل این کشور توافق کرده  بود.
نوشته  طالبان  گروه  ارشد  عضو  این 
هیچ  بعد  به  سال 2013  از  که  است 
پیام صوتی از مال محمد عمر پخش 
طالبان  گروه  رهبر  به  آنچه  نشد، 
سال ها  این  در  شده  داده  نسبت 
پیام های شفاهی و کتبی بدون امضا 

او بوده است.
منصور،  محمد  اختر  مال  انتخاب  او 
بیرون  در  را  گروه  این  جدید  رهبر 
خوانده  تاریخی  اشتباه  افغانستان  از 
رهبری  هر  انتخاب  که  است  گفته 
افتاده،  اتفاق  از کشور  درخارج  که 
داشته   افغانستان  برای  بدی  عواقب 

شورشیان  سرکوب  منظور  به  که 
مسلح مخالف دولت و تامین امنیت 
ولسوالی   مربوطات  در  آرامش  و 
ازره و  اندر و مرکز والیت غزنی، 
مرکز والیت لوگر، شیرزاد والیت 
کندز،  والیت  خان آباد  ننگرهار، 
المار و برخی دیگر از مناطق والیت 
فاریاب راه اندازی شده بود، در آن 

نمایند.  راه اندازی  دولتی  تاسیسات 
این  جریان  در  که  افزوده  اداره  این 
کشته  تروریستان  از  تن  دو  حمله 

شده اند.

است.
رهبران  انتخاب  به  آغا  طیب 
در  مسکو  در  افغانستان  کمونیستی 
شوروی  توسط  کشور  اشغال  زمان 
وقت و تعیین رهبر دولت موقت در 
شهر بن آلمان پس از حمله نیروهای 
امریکایی به افغانستان در سال 2001 

به گونه مثال اشاره کرده است.
رهبر  تا  بود  نیاز  که  است  نوشته  او  
داخل  در  طالبان  گروه  جدید 
طالبان  افراد  حضور  در  و  افغانستان 

انتخاب می شد.
تمام  که  است  افزوده  آغا  طیب 
طالبان  گروه  مسوول  طرف های 
به داخل  را  باید مسوولیت های شان 
امور  همانجا  از  و  برگردانند  کشور 
باید  از همه مهم تر  تنظیم کنند و  را 
استقالل شان را کسب کنند، در غیر 
آن وی هشدار می دهد که با رسوایی 

تاریخی روبرو خواهند شد.

مسلح  از شورشیان  تن  سه  و  پنجاه 
و  پنجاه  و  کشته  دولت  مخالف 
هفت تن دیگرشان زخمی شده اند.

سه  که  می افزاید  دفاع  وزارت 
نیروهای  توسط  دیگر  شورشی 

امنیتی بازداشت شده اند.
خود  اعالمیه  در  دفاع  وزارت 
این  جریان  در  که  می کند  عالوه 
مستحکم  موضع  سه  عملیات ها 
ماین  حلقه  نه  و  تخریب  شورشیان 

نیز کشف و خنثا شده است. 
این وزارت از کشته شدن ده سرباز 
ارتش ملی نیز در نتیجه انفجار ماین 
ثقیل  سالح  انداخت  و  جاده  کنار 
است.  داده  خبر  شورشیان  توسط 
کشته  محل  مورد  در  دفاع  وزارت 
ارایه  جزییاتی  سربازان  این  شدن 

نکرده است.

ACKU
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فعاالن مدنی:

عامالن برگزاری مراسم سوگواری مال عمر 
بازداشت شوند

کودکان با »جان سیناهای« 
محبس زنانه زندگی می کنند

 سهیال وداع خموش

 ظفرشاه رویی

به دنبال برگزاری مراسم سوگواری برای مرگ مال عمر، رهبر 
گروه طالبان توسط برخی مقام های دولتی، احزاب  پیشین 
شورای  هم چنین  و  صلح  عالی  شورای  اعضای  سیاسی، 
والیات  از  برخی  و  کابل  در  افغانستان  علمای  انسجام 
دیگر، شماری از فعاالن جامعه مدنی از دولت خواسته اند 
و  شوند  بازداشت  مراسم هایی  چنین  برگزاری  عامالن  تا 

گیرند. تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار 
اسد،  سیزدهم  سه شنبه،  روز  مدنی  جامعه  فعاالن  این 
طالبان  گروه  حامیان  حضور  از  خبری  کنفرانس  یک  در 
کرده می گویند  یاد  به عنوان »ستون پنجم« در درون نظام 
عمر  مال  مرگ  برای  سوگواری  مراسم های  برگزاری  که 
گرفتن  بی اعتنایی و توهین به خون هزاران شهید و نادیده 

گروه طالبان است. ک  جنایات هولنا
این فعاالن مدنی در یک اعالمیه مشترک برگزاری مراسم 
مستقیم  دشمنی  اعالم  را  عمر  مال  مرگ  برای  سوگواری 
برگزاری  که  می افزایند  کرده  توصیف  افغانستان  مردم  با 
را  مردم  »نیم بند«  اعتماد  کشور  در  مراسم هایی  چنین 
انگیزه  کاهش  به  منجر  و  می برد  بین  از  دولت  به  نسبت 

به دامن مادرش چسپیده  که  کودک دوساله ای در حالی 
بود می خواست هر دو از فضای تنگ و تاریک آن محل 
بیرون روند، اما آن طرف، دروازه بزرگ آهنین توسط چند 
فرد مسلح قفل و مسدود شده و جز به افراد مسوول اجازه 

رفت وآمد نبود. 
این دختر دو سال و دوماه عمر دارد و در زندان به دنیا آمده 
مادرش  و  پدر  اعمال  زندانی  که  نمی داند  او  ولی  است، 
می باشد. زندگی او به همان زندان زنانه واقع در بادام باغ 
کوچکش آن را بزرگ  که با چشمان  کابل خالصه می شود 
کوچکش هردم هوای پریدن دارد و تنها  می بیند. مرغ دل 
که می تواند بدون هیچ ممانعتی در آنجا به سر ببرد،  محلی 
می خواهد  دلش  او  اما  می باشد.  زندان  کوچک  محوطه 
آن  از  بارها  و  بارها  زندانی  زنان  دیگر  که  برود  آن جاها  به 
این که  است  بلد  را  جمله  یک  فقط  او  می زنند.  حرف 
این  تفسیر  قدرت  کوچکش  مغز  اما  است،  خوب  آزادی 

جمله را ندارد.
که در وجود افراد ماحولش می بیند اشک  او تنها چیزی را 
اشتباهی  مرتکب  فرد  یک  که  زمانی  چون  بس.  و  است 
اشک  جز  می گردد،  محروم  آزادی  نعمات  از  و  می شود 
کند. که به هم نشین هایش نثار  ندامت چیز دیگری ندارد 

دیوار های زندان نیز دلگیرکننده به نظر می رسد، این دیوارها 
کسانی که یا در  با خط درشت به محل خاطرات آن عده 
کنون آنجا به سر می برند،  گذشته زندانی بودند و یا همین ا

تبدیل شده و چشم هر بیننده را به خود جلب می کند.
به  ماه  و هفت  از مدت دو سال  کودک دوساله  این  مادر 
و  سال  »دو  می گوید:  او  می برد.  سر  به  زندان  در  این سو 
هفت ماه می شود در این زندان به سر می برم، من به اتهام 
با  نیز  شوهرم  شده ام.  زندانی  و  دستگیر  انسان  اختطاف 
کابل  یکی از دوستان شامل این دوسیه بوده و در پلچرخی 
دیگر  ماه  سه  تنها  رهایی اش  به  که  او  می باشد.«  زندانی 
تربیت دختر دوساله اش  نگران  مانده است، خیلی  باقی 

که با او یکجا در زندان به سر می برد، می باشد. 
از  که یکی  )نام مستعار( می گوید: »دو دختر دارم  فاطمه 
گرفته است و  آن ها را مادرم در والیت هرات تحت پرورش 
که متولد این زندان می باشد، با من یکجا در یک  دومی  
هستم،  نگران  خیلی  بابت  این  از  و  می برد  سر  به  سلول 

کرده است.« کودکم با رویه متفاوت رشد  چون 
که در  کودکان  کودکش از لحاظ رفتاری با دیگر  به گفته او، 
او یک  متفاوت می باشد.  زندان هستند، خیلی  از  بیرون 
لجوج،  سرسخت،  عقده ای،  پرخاشگر،  وحشی،  کودک 

کینه توز به بار آمده است.  ناترس و 
هیچ  از  »دخترم  می گوید:  او  تربیت  چگونگی  از  فاطمه 
کس نمی ترسد و با رفتار های وحشیانه عادت  چیز و هیچ 
کرده است. به طور مثال نه از آبگرمی  می ترسد و نه از چاقو 

نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریسم می شود. در اعالمیه 
سپاس  »ضمن  است:  آمده  مدنی  جامعه  فعاالن  مشترک 
از دولت در اقدام به ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری 
زودتر  تا هرچه   تقاضا داریم  از حکومت  از جنایت کاران، 
به پیگیری عامالن برگزاری چنین محافل بپردازد. هر نوع 
و  شود  پنداشته  جرم  باید  طالبان  از  حمایت  برای  تبلیغ 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  باید  طالبان  نفع  به  تبلیغ  عامالن 

بگیرند.«
رییس مجتمع جامعه مدنی  رفیعی،  در همین حال، عزیز 
عمر  مال  مرگ  به خاطر  سوگواری  که  می گوید  افغانستان، 
این که  بر  کید  تا با  رفیعی  آقای  می شود.  پنداشته  جنایت 
جنایت های  مرتکب  عمر  مال  رهبری  تحت  طالبان  گروه 
داریم  باور  »ما  گفت:  است،  شده  افغانستان  در  زیادی 
جنایتی  هیچ  نوع دوست،  و  وطن دوست  انسان  هیچ  که 
افغانستان انجام داده  و می دهند  از جنایتکارانی که در  را 
از  حمایت  هرنوع  لحاظ  همین  به  بخشید.  نخواهند 
جنایت کار قانونا جرم است. ما توقع بسیار جدی و انتظار 
که به  مبرم از نهادهای امنیتی و قضایی افغانستان داریم 

وسایل  می خواهد  تمام  سرسختی  با  فقط  برق،  از  نه  و 
کند. او روزانه از هشت صبح الی 12  ک را تجربه  خطرنا
کودکستان این زندان به سر می برد و بعد از ظهر با  ظهر در 

من در اتاق هفت نفری زندگی می کند.«
مدیر  یوسفی،  راحله  سمونمل  که  است  حالی  در  این 
کابل،  کابل می گوید: »در زندان زنانه  عمومی  محبس زنانه 
از  فرار  اختطاف،  قتل،  به جرایم مختلف چون  زن   178
منزل، قاچاق مواد مخدر، جرایم اخالقی، سرقت، قمار به 
که بیشترین مورد آن را جرایم اخالقی تشکیل  سر می برند 
کودک   57 تعداد  به  زنان  ضمن  زندان  این  در  می دهد. 
که  می برند  به سر  یکجا  مادران شان  با  که  دارد  نیز وجود 

گرفته تا به هفت ساله را شامل می شوند.« از اطفال نوزاد 
بودوباش،  ک،  خورا لحاظ  از  زندان  وضعیت  او  به گفته 
پایوازی های زندانیان با اقارب شان از یک سال به این سو 

بهتر شده است.
وسایل  کودکستان،  زندانیان،  اطفال  »برای  می افزاید:  او 
گذشته در این  که نیز مساعد شده است. در  تفریح، خورا
از  برخی  و  داشت  وجود  زیادی  بی بندوباری های  زندان 
وا  شورش  به  را  دیگر  زنان  سرکشی های شان  با  زندانیان 
گروه به نام »گروه  داشته و اذیت و آزار می کردند، بعد یک 
به شکل  می رسید،  تن  پانزده  به  تعدادشان  که  جان سینا« 
سپس  و  گردیدند  انتقال  والیات  زندان های  به  جزایی 
بودند،  و سرکش  آشوبگر  که  قبل، هفت زن دیگر  چندی 

باشند  کوشا  افغانستان  در  جنایت  عامالن  قانونی  پیگرد 
هم چنین  وی  ندهند.«  انجام  کوتاهی  کوچک ترین  و 
کسانی که  کرد: »حامیان جنایت کار، جنایت کارند.  کید  تا
می کنند  حمایت  افغانستان  در  جنایت کار  حلقات  از 
خودشان در جنایت دخیل هستند و باید مجازات شوند 

و قانونا باید تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.«
این  در  نیز،  مدنی  نهادهای  عضو  دیگر  جامی،  رحیم 
که دولت افغانستان مسوولیت دارد  گفت  کنفرانس خبری 
که مراسم سوگواری  تا جواز فعالیت احزاب و نهادهایی را 
افزود:  وی  کند.  لغو  کرده اند،  برگزار  عمر  مال  مرگ  برای 
احزابی که  مخصوصا  و  افغانستان  نافذه  قوانین  »براساس 
قانون  ماده هجدهم  کرده اند طبق  برگزار  مراسم سوگواری 
دیگر  مساله  شود.  لغو  و  گرفته  احزاب  این  جواز  احزاب 
واحد  دیدگاه  یک  به  مجموع  در  دولت  که  است  این 
که زمانی از داخل شورای عالی  برسد و افراد معلوم الحالی 
می کنند  خطاب  شهید  را  طالبان  و  القاعده  رهبران  صلح 
افراد  این  برگزار می کنند،  فاتحه خوانی  مراسم  برای شان  و 
معلوم الحال باید بازداشت و طبق قوانین موجود مجازات 

کاپیسا، پروان و میدان وردک  نیز راهی زندان های والیت 
کنون فضای  گردند. با رفتن این زنان، ا شدند، تا اصالح 
گذشته شده است. اما این بدان معنا  زندان خیلی بهتر از 

که فضای سالم و مناسب برای اطفال باشد.« نیست 
رییس  کوهستانی،  عبدالعلیم  جنرال  حال،  همین  در 
افغانستان  تمام  »در  می گوید:  افغانستان  عمومی  محابس 
به  آن  در  که  دارد  وجود  توقیف خانه   222 و  محبس   36
زن،  که شامل 735  می باشند  زندانی  فرد  تعداد، 27125 
که با مادران شان در  کودک  257 تن اتباع خارجی و 310 

زندان به سر می برند، وجود دارد.«
زندانیان زن به جرایم قتل، جرایم جنایی  که  او می گوید 
کتگوری  به  گر  ا کل  در  هستند.  متهم  تروریستی  جرایم  و 
جرایم  تروریستی،  جرایم  را  ارقام  باالترین  گردند  تقسیم 
سایر  و  اختطاف  قتل،  آن  تعقیب  به  مخدر  مواد  قاچاق 

جرایم تشکیل می دهد.
که با مادران شان  کوهستانی می افزاید: »برای اطفالی  آقای 
که روز در  گردیده  کودکستان ایجاد  در زندان به سر می برند 
کودکستان  کودکستان و شب نزد مادران شان می باشند. در 
برای اطفال زمینه آموزش و تفریح فراهم شده، اما متاسفانه 
زندان، زندان است و فضای آن برای اطفال سالم نیست 

و خطرزا می باشد.«
از سوی دیگر، نجیب اهلل ببرکزی، مسوول حمایت حقوقی 
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید:  اطفال در 

شوند.« 
شد،  تایید  گذشته  چهارشنبه  شام  که  عمر  مال  مرگ  خبر 
به دنبال آن برخی از حلقاتی در درون دولت به خاطر مرگ 
برگزار  فاتحه خوانی  مراسم  کابل  در  طالبان  پیشین  رهبر 
شماری  در  نیز  طالبان  افراد  آن  به دنبال  هم چنین  کردند. 
کشور مردم را به زور برای حضور در مراسم  از والیت های 

کردند. فاتحه خوانی رهبر پیشین شان دعوت 
به دنبال این اقدام ها، دولت افغانستان برگزاری مراسم های 
فاتحه خوانی و همدردی برای مرگ مال عمر را ممنوع اعالم 
به  توهین  طالبان  پیشین  رهبر  از  یادبود  که  می گوید  کرده 
گروه جان های  که توسط این  خون هزاران شهیدی است 

خود را از دست داده اند.
مورد  در  اعالمیه ای  انتشار  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
مال  مرگ  فاتحه خوانی  مراسم  در  حضور  از  ممنوعیت 
به  تبلیغ  و  همدردی  همسویی،  »یادبود،  می گوید:  عمر 
مکتب مال عمر جفا به ملت بزرگ افغانستان و توهین به 
هزاران شهید افغان می باشد. بنا  دولت جمهوری اسالمی 
کشور دستور  و دفاعی  امنیتی  نیروهای  تمام  به  افغانستان 
که هر نوع تجمع جهت حمایت، همسویی و  داده است 
همدردی با مال عمر و یارانش هدف مشروع نظامی بوده و 
جهت جلوگیری از این تجمعات نیروهای امنیتی و دفاعی 

گفت.« به شکل سریع، قاطع و همه جانبه پاسخ خواهند 
در  قبل  سال  دو  عمر  مال  که  می افزاید  ملی  امنیت 
کشته  کستان به شکل مرموز  کراچی پا شفاخانه ای در شهر 
بزرگ ترین  به عنوان  طالبان  پیشین  رهبر  از  اداره  این  شد. 
کرده است. عامل عقب ماندگی و جنگ در افغانستان یاد 
روشن  که  می گویند  مدنی  جامعه  فعاالن  این حال،  با 
مخالف  مسلح  گروه های  قبال  در  دولت  سیاست  نبودن 
گروه ها تضعیف  دولت انگیزه سربازان را در نبرد علیه این 

می کند. 

می روند،  زندان  به  می کنند  جرم  بزرگ ساالن  که  »زمانی 
که مرتکب  با تاسف زنانی وجود دارند  نیز  افغانستان  در 
که  کسانی  اما  می برند،  سر  به  زندان  در  و  شده  جرم 
مادران شان  با  که  کودکانی اند  هستند،  آسیب پذیر  بیشتر 
کودکان  چون  می برند.  سر  به  زندان  سلول  عقب  در 
متخلف نیستند و فضای زنجیر، زوالنه و میله های زندان 
که  تاثیر منفی به جا می گذارد. همین  باالی شان خیلی ها 
آنان محدودیت دارند و نمی توانند به شکل دلخواه و آزاد 
خودش  کنند،  استفاده  تفریح  امکانات  از  و  برند  سر  به 

محرومیت پنداشته می شود.«
اطفال  که  است  آمده  طفل  حقوق  کنوانسیون  در  هرچند 
یا هم زندگی  باشند  به تماس  یا  با مادران شان  حق دارند 
گر مادر متخلف باشد و محیط برای بودوباش  کنند، اما ا
که باید از  آنان سالم نباشد، در اینجا مصلحت این است 
کرده، اما در روز های معین تماس  مادران شان جدا زندگی 

داشته باشند.
نگهداری  و  حمایت  سهولت  ببرکزی،  آقای  به گفته 
به شکل  آنهم  می باشد  کابل  به  منحصر  تنها  کودکان  از 
محدود، اما این سهولت در دیگر والیات نیست. بنابران 
نهاد های  تا  دارد  تالش  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون 
ذیربط را متقاعد سازد تا اطفال از مادران مجرم شان مجزا 
که باشد خدمات  نگهداری و به سر ببرند و به هر شکلی 

گردد. نگهداری آنان مساعد 
کدام  از  و  چگونه  زندان  در  زندانی  زنان  کودکان  این که 
استاد  معروف  عین الدین  هستند،  آسیب پذیر  نقاط 
در  زنان  »چون  می گوید:  کابل  دانشگاه  در  روانشناسی 
که  را  قرار دارند، آن محبتی  روانی  زندان تحت شکنجه 
الزم است و دیگر مادران برای اطفال خود می دهند، برای 
کودکان شان محبت داده نمی توانند. این اطفال در آینده 

یک شخص عقده ای و جنایتکار به بار خواهند آمد.«
به گفته استاد معروف، چون این گونه اطفال زیر سن هفت 
مادر  محبت  به  غذا  و  آب  از  بیشتر  آنان  دارند  قرار  سال 
که اطفال مقلد  نیازمند می باشند، و در ضمن از آن جایی 
پایه گذاری  طفولیت  در  فرد  هر  شخصیت  نیز  و  می باشند 
می گردد، بنابران این گونه اطفال مثل مادر و دیگر زندانیان 
که 80 در صد  گفت  کرد. »به صراحت باید  رفتار خواهند 
کودکان در آینده جانی و قاتل خواهند شد. وقتی ما  این 
کودکان می گوییم، زندان محیط  محیط سالم برای تربیت 
که  کسانی را می بیند  کودک  سالم نیست. چون در زندان 

با جرایم معلوم الحال زندانی هستند.«
هم نشینی  به  نیاز  فطرتا،  کودکان  معروف،  استاد  باور  به 
و  بیاموزند  یک دیگر  از  تا  دارند  خود  سال  و  سن  هم  با 
خودشان  که  افرادی اند  با  آنان  نشستن  اما  بیاموزانند، 
متخطی از قوانین ملی و بین المللی می باشند. بنابران این 

کودکان، در آینده افراد نورمال نخواهند بود.

ACKU
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کناره گیری طیب آغا و 

شکاف های رهبری طالبان
چندپارچگی طالبان برای 
افغانستان و پاکستان چه 

معنایی دارد؟

فرماندهان  بزند.  دست  می داند،  طالبان  گروه  منافع 
که مال طیب آغا  طالبان در داخل هم به این نظر بودند 
فیصله های  به  دلیل  همین  به  و  است  رهبرشان  نماینده 
در  امریکایی ها  با  آغا  طیب  می گذاشتند.  احترام  او 
کشور با زندانیان  مورد تبادله یک خرد ضابط ارتش آن 
به  و  کرد  کره  مذا گوانتانامو  در  طالبان  گروه  سرشناس 
حقانی  شبکه  نزد  امریکایی  خرد ضابط  رسید.  موافقه 
خرد ضابط  این  حقانی  شبکه  جنگجویان  بود.  زندانی 

امریکایی را ربوده بودند. 
وقتی طیب آغا با امریکایی ها در مورد مبادله او به توافق 
رسید، سران شبکه حقانی به این فیصله طیب آغا احترام 
امریکایی ها  به  را  امریکایی  خرد ضابط  و  گذاشتند 
گوانتانامو  سپردند. امریکایی ها هم زندانیان طالب را از 
رویداد  این  در  کستان  پا استخبارات  فرستادند.  قطر  به 
این  نفوذ  این که  به دلیل  داشت،  اندکی  نقش  ظاهرا 
کم بود. اما طیب آغا با  استخبارات در دفتر قطر خیلی 
مرگ مال محمدعمر، نخواست با مال اخترمحمد منصور، 
برمی آید  فرستاده  رسانه ها  به  که  نامه ای  از  کند.  بیعت 
که طیب آغا مال اخترمحمد منصور را شخص نزدیک به 
از  کستانی ها  پا که  آغا می داند  کستان می داند. طیب  پا
که در آینده طالبان  او دل خوشی ندارند و نمی خواهند 
سازمان  که  می رسد  به نظر  باشد.  داشته  مهم  نقش 
را  محمدعمر  مال  خانواده  کل  کستان  پا استخبارات 
کرده است. خبرهای قتل پسر مال محمدعمر شاید  منزوی 
استخبارات  که  است  روشن  اما  باشد  نداشته  واقعیت 
که خانواده مال محمدعمر، پس از  کستان نمی خواهد  پا

مرگ او در تحریک طالبان نقش مهم داشته باشند. 
طالبان  رهبری  و  صفوف  در  هوادارانی  آغا  طیب  مال 
را  خود  رابطه  آینده  در  هم  او  هواداران  احتماال  و  دارد 
که در چهارده  کستان  پا از دست می دهند.  با وضعیت 
در  را  منابعش  و  کرد  میزبانی  طالبان  از  گذشته  سال 
اختیار آنان قرار داد، حاال خودش را مالک طالبان تصور 
گروه مستقالنه تصمیم  که سران این  می کند و نمی گذارد 
به سران  آستانه خروج شوروی هم  کستان در  پا بگیرند. 
تنظیم ها اجازه نداد تا مستقالنه در مورد موضع گیری های 
استفاده  با  که  گروه هایی  بگیرند.  سازمانی شان تصمیم 
کشور خود می جنگد،  کشور دیگر بر ضد  از منابع یک 
کشور میزبان  که بخواهند نمی توانند از سطله  هر قدر هم 

رهایی یابند. 
کالنی در اختیار دولت  چندپارچه شدن طالبان فرصت 
که  جایی  تا  باید  کابل  است.  داده  قرار  افغانستان 
می تواند از پارچه شدن طالبان، استفاده تبلیغی، سیاسی 

کند.  و استخباراتی 

داده  ادامه  جنگ  به  جناح ها  برخی  که  طوری 
خود  تثبیت  صدد  در  که  داعش  به  برخی  و 
بپیوندند.  است،  کستان  پا و  افغانستان  در 
از  گزارش هایی  پیشتر  افغانستان  رسانه های 
کویته، شهری  در  رقیب  گروه های  میان  درگیری 
کرده  نشر  آن مستقر است،  در  رهبری طالبان  که 
گزارش فرزند مال عمر در میان  بودند. طبق یک 

کشته شده اند.  که  کسانی بود 
تهدید  تئوری،  لحاظ  از  چندپارچه  طالبان 
می کند.  افغانستان  حکومت  متوجه  را  کم تری 
است،  مرده  گروه  این  رهبر  این که  با  حتا  اما 
از  قدرتمندتر  کنونی  تابستان  آن  نظامی  نیروی 
که  حالی  در  حکومت  نیروهای  و  بوده  همیشه 
ولسوالی  چندین  سقوط  از  تا  کرده اند  تالش 
کنند، تلفات سنگینی  به دست طالبان جلوگیری 
بالقوه  تهدید  هم  داعش  شده اند.  متحمل  را 
شدیدی را اعمال می کند، رشدش می تواند مانع 
جدیدی  تجمع  محل  به  و  شده  سیاسی  راه حل 
که قصد حمله  گردد  برای هراس افگنانی تبدیل 

بر اهداف غربی را دارند. 
نیروی  اثر  در  آمده  به وجود  سردرگمی  کل،  در 
گروه،  نظامی طالبان و اختالفات در رهبری این 
فراهم  اوباما  رییس جمهور  برای  دیگری  دلیل 
نیروهای  تمام  خروج  برای  خود  پالن  تا  می کند 
تعداد  گذاشتن  باقی  و  متحده  ایاالت  نظامی 
آن  دیپلوماتیک  نمایندگی  در  نیرو  معدودی 
کشور تا ختم دوره ریاست جمهوری خود را مورد 
ادامه  تصریح  با  اوباما  آقای  دهد.  قرار  بازنگری 
از  افغانستان  ارتش  از  متحده  ایاالت  حمایت 
سال  از  بعد  لوژستیکی  حمایت  و  آموزش  طریق 
کسانی را تقویت  آینده، می تواند در درون طالبان 
مصالحه اند.  به  متمایل  حاضر  حال  در  که  کند 
تروریستی  ضد  نیروهای  حفظ  با  می تواند  وی 
امریکا در افغانستان از ایجاد پناهگاه دیگری در 

کند. کشور برای داعش جلوگیری  این 

گروه طالبان  سید طیب آغا، رییس دفتر طالبان در قطر از 
که  کرد. مال طیب آغا در نامه ای نوشته است  کناره گیری 
کاری در مورد مرگ مال محمدعمر  در اعتراض به پنهان 
گروه طالبان را  کستان  و تعیین زعیم جدید طالبان در پا
که باید آن عده از  ترک می کند. طیب آغا نگاشته است 
که از مرگ مال محمد عمر اطالع داشتند،  رهبران طالبان 
که  گفته است  موضوع را به او خبر می دادند. او هم چنان 
طالبان  کنترول  زیر  مناطق  در  باید  طالبان  جدید  زعیم 
کستان. مال  پا نه در  تعیین می شد،  افغانستان  در داخل 
آخر  تا  محمدعمر  مال  که  است  باور  این  به  آغا  طیب 
در  طالبان  کنترول  زیر  دوردست  روستا های  در  عمرش 

کستان نرفته بود.  قلمرو افغانستان زندگی می کرد و به پا
سخنگویان غیررسمی طالبان، طیب آغا را چهره مستقل 
سال  در  را  آغا  طیب  می کردند.  معرفی  کستانی  ضدپا و 
روستا های  از  یکی  به  آلمانی  دیپلومات  یک   2010
امنیتی  و  استخباراتی  مقام های  با  تا  برد  برلین  نزدیک 
که  آلمانی  کند. یک دیپلومات  کره  آلمان مذا و  امریکا 
مال  با  می کرد،  وظیفه  ایفای  اسالم آباد  در   2000 سال  در 
که آن زمان منشی سفارت طالبان در اسالم آباد  طیب آغا 
کرده بود. این شخص در سال 2010  بود، معرفت حاصل 
مقام های  به  را  او  و  گرفت  تماس  آغا  طیب  با  دیگر  بار 
زمان  آن  هم  آغا  طیب  کرد.  معرفی  آلمانی  و  امریکایی 
مقام های استخباراتی امریکا و آلمان را قانع ساخته بود 
که به نمایندگی از شخص مال محمدعمر سخن می گوید. 
کرات محرمانه امریکایی ها با طیب آغا بود  در نتیجه مذا
گشوده شد و برخی از نمایندگان طالبان در  که دفتر قطر 
گشایش  که طیب آغا در  گفته می شود  آن مستقر شدند. 
دفتر قطر نقش عمده داشت و دیگر اعضای این دفتر هم 
که  به سفارش او معرفی شدند. برخی از منابع می گویند 
مال طیب آغا فهرست نام هایی را به مقام های امریکایی 
سپرد تا به قطر بیایند و به طالبان دفتر بگشایند. بر مبنای 
به  را  فهرست  این  امریکایی ها هم  منابع،  این  معلومات 
این  سفر  زمینه  تا  دادند  کستان  پا استخبارات  مقام های 
کنند. بر مبنای معلومات این منابع،  افراد را به قطر فراهم 
کستانی ها را در مقابل عمل انجام شده قرار  طیب آغا پا
کل اعضای دفتر  کستان می خواست  داد. استخبارات پا
جریان  اما  باشند،  آی اس آی  تایید  مورد  آدم های  قطر 
نظامی  استخبارات  سازمان  خواست  به  صد درصد  قطر 

کستان پیش نرفت.  پا
آغا  به طیب  که مال محمدعمر  منابع می گویند  از  برخی 
مال  دارد.  تام  و  عام  او صالحیت  از طرف  که  بود  گفته 
که این فرمان مال محمدعمر به او  طیب آغا فکر می کرد 
جهت  در  را  آن  که  اقدامی  هر  به  تا  می دهد  صالحیت 

ایجاد  برای طالبان  مال عمر  مرگ  با  که  چالشی 
را  خود  قبل،  هفته  گهانی  نا گری  افشا در  شد، 
را  خود  رهبر  مرگ  گروه  این  این که  داد؛  نشان 
که  زمانی  بود.  کرده  پنهان  سال  دو  مدت  به 
سر  بر  طالبان  میان  در  شد،  علنی  عمر  مال  مرگ 
استراتژی  چه  گروه  این  این که  و  وی  جانشینی 
نداشت.  وجود  اجماعی  کند،  تعقیب  باید  را 
جدید،  »امیر«  منصور،  اخترمحمد  می شد  تصور 
ایجاد  خالی  شد،  اعالم  جمعه  روز  نامش  که 
کرده  شده در اثر نبود مال عمر را از زمان مرگش پر 
است، ولی اقتدار وی خیلی زود از سوی برادر و 

کشیده شد.  فرزند مال عمر به چالش 
گزارش های متناقض در این باره زیاد  اظهارات و 
کستانی  پا مقام های  نزدیک  متحد  منصور  اند. 
گفتگوهای  طرفدار  که  شده  توصیف  کسی  و 
اخیر صلح با حکومت افغانستان است؛ اما وی 
ریشخند  به  را  گفتگوها  این  بیانیه اش  اولین  در 
با  که  اند  آن  از  کی  گزارش ها حا برخی  و  گرفت 
کرده است. مرگ مال عمر،  کستانی ها مشاجره  پا

که از سوی حکومت  اول بار نه از سوی طالبان 
گمانه زنی هایی  که به  افغانستان اعالم شد؛ امری 
کابل یا شاید  انجامید مبنی بر این که مقامات در 
صلح  گفتگوهای  تخریب  قصد  اسالم آباد،  هم 
شده اند:  موفق  آن ها  باشد،  چنین  گر  ا دارند.  را 
جمعه  روز  بود  قرار  که  طرف  دو  دوم  نشست 

گردد، لغو شد.  گذشته برگزار 
رهبری  امیدوارند  گفته اند  امریکایی  مقام های 
انتقالی طالبان، به تعهد محکمی برای دستیابی 
به یک مصالحه سیاسی با حکومت اشرف غنی 
که تالش زیادی برای نزدیکی با طالبان و حامی 
می شد  تصور  برسد.  است،  کرده  کستانی شان  پا
که تا حدودی مشهور به میانه روی است،  منصور 
اسالم آباد  حمایت  با  را  اقدامی  چنین  بتواند 

پیش ببرد. 
گروه هست؛  با آن هم احتمال بیشتر تجزیه این 

کاوش  فردوس 

 منبع: واشنگتن پست 
 برگردان: یحیا سرپلی
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قانون خوب پالیسی بد 

جنگل های نورستان و کنر
 منابع غنی اما در معرض خطر

معرفی پارک ها و مناطق حفاظت شده کشور

و  بقا  برای  نمی نشینند.  دولت ها  منتظر  هستند.  خود 
از  می کنند.  تالش  مردم  خود  توسعه،  در  پایداری 
زندگی  برای  نیز  را  بهتری  راه های  که  است  این رو 
نشان می دهد آن هایی  تحقیقات  پیدا کرده اند.  سبزتر 
فعالیت های  اثرات  به  رابطه  در  بیشتری  آگاهی  که 
مخرب بر منابع طبیعی داشته اند، پایبندی بیشتری برای 
مراتب  به  و  داده  نشان  از محیط زیست خود  حفاظت 
از  بهینه تر  استفاده  و  پاسداری  برای  از دولت ها  بیشتر 

طبیعت نقش ایفا کرده و می کنند.
عواقب  از  نداشتن  آگاهی  می گویند  کارشناسان 
مخرب فعالیت هایی که اثرات سوء بر کره زمین دارد، 
به  باید  خودش یک مشکل بزرگ دیگری است که 
آن توجه جدی صورت گیرد. اکنون با این وجود اگر 
پالیسی های خوب  و  ایجاد شود  قانون های خوبی هم 
اثرات  از  آگاهی  مردم  نشود،  درست  تطبیق  برای 
کسب  محیط زیست  در  خود  فعالیت های  مخرب 
طبیعت  حال  به  فایده ای  قوانین  ایجاد  صرفا  نکنند، 

نخواهد داشت.
کوره،   1200 تنها  کابل  در  می گوید  نورانی  جاوید 
تن  هزار  چهار  روزانه  دارد.  وجود  خشت پزی 
تا خشت های خام، پخته  زغال سنگ مصرف می شود 
شوند. این مقدار زغال سنگ برای تبدیل کردن هوا و 
محیط کابل به هوا و محیط آلوده کافی است. مردم 
از اثرات مخرب سوخت های فسیلی در این کوره های 
خشت پزی آگاهی ندارند و یا این که اگر آگاه هستند 

مجبور به انجام این کار می باشند. 
مشکل  محیط زیست  قانون  نظر  از  افغانستان  آن که  با 
عمل  درستی  به  قوانین  اجرای  برای  نهاد ها  اما  ندارد 
نمی گذارند.  احترام  قوانین  به  نیز  مردم  و  نمی کنند 
جاوید نورانی به این باور است که مقررات و پالیسی 
دولت نمی تواند تا حدی جوابگوی این »قانون خوب« 
باشد. مقررات و پالیسی باید براساس آگاهی کافی از 

محیط زیست ساخته شوند. 
به  را  دولت  کشور  سطح  در  آن  گسترش  و  ناامنی 
محیط زیست  است.  ساخته  مجبور  اولویت بندی ها 
جزو اولویت های دولت نیست. بیشتر بودجه دولت در 
موضوعات  شرایط  این  در  می گردد.  مصرف  جنگ 
محیط زیست آن قدر داغ نیست که دولت و نهاد ها به 

آن توجهی از خود نشان بدهند.
آنچه  و  محیط زیست  مسایل  می گویند  کارشناسان 
یک  جغرافیای  در  می گردد  بر  محیط زیست  به  که 
به  فرامرزی  و  نیستند  تعریف  قابل  تنهایی  به  کشور 
صورت  فعالیت های  اگر  به خصوص  می روند.  شمار 
گذاشته  طبیعت  روی  منفی  اثرات  بشر  توسط  گرفته 
باشد، این اثرات را نمی توان در مرز یک کشور تحت 

جنگل های نورستان می باشد.
نورستان و کنر  نوع درختی که در والیت های  بیشتر 
به شکل انبوه و جنگل وجود دارند، بلوط است. مردم 
این والیت ها از این درختان بیشتر برای مواد تعمیراتی 
و ساخت مبل و فرنیچر و به صورت چهارتراش استفاده 

کرده و به خارج به شکل غیرقانونی صادر می کنند.
در سال 1389 کابینه آن زمان فیصله کرده بود که تمام 
درختانی که در جنگل های نورستان و کنر قطع شده، 
باید از این ساحات خارج شده و به جنگل های ثابت 

دیگر آسیبی نرسد. 
اما جالل الدین ناصری می گوید قاچاقبران از این موقع 
استفاده کردند و درختان تازه را هم قطع کردند و در 
قرار دادند. هرچند که  جمع درختان قطع شده سابقه 

کنترول در آورد. اما این طبیعی است وقتی که جنگی 
مالی  مصونیت  از  بیشتر  جانی  مصونیت  دارد،  جریان 
مطرح باشد. اما تخریب محیط زیست در اثر ناامنی ها 
خود به عاملی برای تنازع تبدیل خواهد گردید به ویژه 
این که طرف های درگیر به هیچ قانون و قاعده ای خود 

را ملزم ندانند.
مسایل  در  انسانی  امنیت  می گوید  نورانی  جاوید 
که  هرچند  است  نو  بحث  یک  تقریبا  محیط زیستی 
20 سالی از آن سپری می گردد. برخی از فعالیت های 
حد  از  بیش  انسان ها  به  می تواند  بشر  زیست محیطی 
ضرر برساند. به این دلیل است که بحث امنیت و امنیت 
انسانی به عنوان یک بحث بسیار محوری مطرح شده و 
باید دولتمردان و سیاستمداران در این باره توجه کنند.

جاوید نورانی می گوید: »روزانه تعدادی از شهروندان 
ما به خارج برای تداوی سفر می کنند، ارقام این بیماران 
مستند ساخته نشده اند، اما می توانیم بگوییم که تا 50 
محیط زیستی  منفی  اثرات  به دلیل  بیماران  این  درصد 

مجبور به سفر برای تداوی می باشند.«
افغانستان،  محیط زیست  قانون  در  دقت  و  مطالعه  با 
پیش بینی های صریح، مفید و کارساز قانونی در داشتن 
اثر عمل  اما در  به دست می آید،  پاک و سالم  محیط 
نکردن به آن ها و نبود پالیسی های مطابق به واقعیت های 

جامعه، مشکالت مردم افزایش یافته است. 
باید  که  است  دولت  مسوولیت  این  می گوید  نورانی 
یک محیط سالم را برای شهروندانش فراهم کند این 
از  نمی کند، حکایت  این قسمت توجه  که دولت در 
قانون  کارشناس،  این  به گفته  دارد.  ضعیفش  سیاست 
افغانستان، یک قانون بسیار خوب است  محیط زیست 
برای  مقررات  و  پالیسی ها  برای  منبع  می تواند یک  و 
مطالعات محیط زیستی و اثرات اجتماعی از استفاده از 

محیط زیست باشد.
اما دولت آمار دقیقی از محیط زیست ندارد و به همین 
گونه، پالیسی های خوب برای تطبیق قوانین تهیه نکرده 
و  تطبیق  برای  خوب  قانون  یک  که  حالی  در  است. 

اجتماعی ساختنش به یک پالسی خوب نیاز دارد. 

مالیه این درختان را به دولت در ازای هر فوت دوصد 
صدمه  یک  خودش  این  اما  کردند  پرداخت  افغانی 

بزرگ به جنگل های نورستان و کنر به شمار می رود.
این  مساحت  از  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره 
ندارد.  دقیق  اطالع  کنر  و  نورستان  جنگل های 
در  مردم  هستند.  سرسبز  والیات  این  می گوید  اما 
ارتفاعات و جنگل های این والیات زندگی نمی کنند. 
ولی معیشت مردم وابستگی باال به جنگل و محصوالت 

جنگل مانند چلغوزه و چهارمغز دارد.
ناامنی  ناحیه  از  که  تهدیداتی  بر  ناصری  جالل الدین 
قرار  خطر  معرض  در  را  کنر  و  نورستان  جنگل های 
داده، تاکید می کند و خواهان توجه بیشتر به حفاظت 

از این مناطق است.
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آن کمک کنند.
»اجتماعی  می گوید:  طبیعی  مسایل  کارشناس  این 
زیر  بعد  چند  از  باید  و  است  زمان گیر  قانون  ساختن 
کار باشد که بتوانیم آن را با جامعه شریک بسازیم و 
هم چنان بتوانیم همکاری مردم را به دست بیاوریم. ما 

در این عرصه ها بسیار ضعیف هستیم.«
از  حفاظت  ملی  اداره  عملکرد  از  نورانی  جاوید 
»موضوعات  می گوید:  و  می کند  انتقاد  محیط زیست 
حفاظت  ملی  اداره  آن ها  به  باید  مهمی  که  بسیار 
محیط زیست اهمیت بدهد، اهمیت نمی دهد. کارمندان 
این اداره منتظر هستند تا دیگرانی که فعالیت های شان 
آن ها  پیش  دارند  محیط زیست  روی  منفی  اثرات 
این  با  را  محیط زیستی  فعالیت  منفی  اثرات  و  بیایند 
ملی حفاظت  اداره  آن،  از  بعد  بسازند،  اداره شریک 

محیط زیست عکس العمل نشان می دهد.«
کشور  شهروند  هر  وظیفه  محیط زیست  از  حفاظت 
کشورهای  به ویژه  و  دیگر  کشورهای  در  است. 
و  حیوانات  محیط زیست خود،  درباره  مردم  پیشرفته، 
گیاهان تحقیق می کنند. آن ها همواره به دنبال راه های 
محیط زیست  با  خوب تر  تعامل  و  زندگی  برای  بهتر 

یک  به  شدن  تبدیل  معیار های  ساحه  این  دارد.  ادامه 
پارک ملی را دارد. تنها مشکلی که وجود دارد، تعداد 
نفوسی است که در این ساحه بودوباش دارند و ممکن 

است برای این ساحه مشکل ساز شوند. 
والیت  که  دیگری  ویژگی  ناصری،  آقای  به گفته 
همسایه  کشورهای  با  بودن  هم مرز  دارد،  نورستان 
است. زیرا آن سوی سر حد یکی از پارک های ملی 
سر حد  این سوی  اگر  و  می رود  شمار  به  کشور  آن 
معرفی  شده  حفاظت  یا  و  ملی  پارک  به عنوان  هم 
شود، می توان با همکاری های منطقوی برای تعهدات 

بین المللی به یک نتیجه مثبت نزدیک تر شد. 
این  برای  ناامنی ها  ناصری  جالل الدین  به گفته  اما 
قطع  هم  آن  و  آورده  به وجود  خوبی  یک  جنگل ها 
برخی  اما  است  شده  محدود  ساحه  این  درختان 
بی رویه  استفاده  جنگل ها  این  از  بین المللی  قاچاقبران 
برای  بزرگ  تهدید  یک  خودش  این  و  می کنند 

فرامرزی است و مرزهای  محیط زیست یک موضوع 
سیاسی نمی توانند اثرات منفی فعالیت مخرب محیطی 
قانونی  محیط زیست،  زمنیه  در  اگر  بسازند.  خنثا  را 
موضوعات  این که  بر  عالوه  باید  می شود،  ساخته 
بین المللی هم در نظر گرفته می شود، به پالیسی مناسب 

نیز توجه شود.
که  هستند  باور  این  به  محیط زیست  کارشناسان  اکثر 
قانون  یک  حدی  تا  افغانستان  محیط زیست  قانون 
خارجی  کارشناسان  همکاری  به  زیرا  است  خوب 
تهیه و تنظیم شده و آن ها در ساختار این قانون کمک 
کرده اند. اما به باور این کارشناسان یک قانون خوب 

به یک نهاد خوب برای تطبیق نیز نیاز دارد. 
برای  می گوید  محقق  و  کارشناس  نورانی،  جاوید 
نیز  خوب  دولتی  ادارات  خوب  قانون  یک  تطبیق 
ساختن  اجتماعی  طرفی  از  اما  بیاید،  به وجود  باید 
قانون بسیار مهم تر است. اما دولت برای تطبیق قانون 

ظرفیت ها و منابع محدودی دارد.
قانون  تطبیق  برای  را  جامعه  نقش  نورانی،  جاوید 
برجسته می داند و می گوید اگر مردم از کارساز بودن 
درست  تطبیق  به  می توانند  کنند،  پیدا  آگاهی  قوانین 

اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور می گوید نه 
تنها در سطح کشور بلکه در سطح منطقه جنگل های 
ناامنی ها  به دلیل  ولی  دارند.  شهرت  کنر  و  نورستان 
شده  محدود  بسیار  والیت ها  این  از  گزارش  و  ارقام 

است.
با آن که ناامنی ها در این والیت ها، امان را از مردم و 
حیات وحش و جنگل ربوده است، اما تعهدات قوی 
وجود  مردم  بین  در  غنی  منابع  این  از  حفاظت  برای 
به این شده اند که جنگل های  دارد. مردم محل وادار 
تنها  والیات  این  در  اما  بکنند.  حفظ  را  نورستان 
قرار  محیط زیستی  بحث  مورد  که  نیستند  جنگل ها 

دارند. 
از محیط زیست می گوید دو سال  اداره ملی حفاظت 
یک  براساس  محیط زیست  اداره  محلی  ریاست  قبل 
ازریابی، پیشنهاد کرده بود که ساحه های بین »وامه تا ا 

شتویی« به عنوان پارک ملی اعالم شود.
میراث های  حفظ  بخش  رییس  ناصری،  جالل الدین 
طبیعی در این باره می گوید که تحقیقات در این زمینه 

 مریم حسینی 

  بخش پنچم 

 مریم حسینی 
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 دای چوبانی
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فروپاشی  از  پس  سابق  پرسیده اید که کمونیست های 
رژیم شان در کابل بر حسب تعلقات قومی به یکی از 
تنظیم های جهادی و طالبی پیوستند؟ برای همین برای 
وقتی یک کمونیست  که  می گویم  عزیز  خوانندگان 
طالب  به  و  می بندد  لنگی  می گذارد،  ریش  سابق 
افغانستان ممکن است،  می پیوندد، پس هر کاری در 

از جمله برگزاری مراسم فاتحه برای مال عمر.
سیاسی ترین  عمر  مال  برای  فاتحه  مراسم  برگزاری 
رهبر  عمر  مال  می کند:  افشا  را  جامعه  این  واقعیت 
که  بود  سیاسی  بنیادگرای  و  مسلح  تحریک  یک 
سیاستمدار  دوست ترین  صلح  و  دموکرات ترین  حتا 
در  او  با  روزی  تا  بود  مایل  قلب  صمیم  از  نیز  افغان 
میز مذاکره به نتیجه روی ختم جنگ و تقسیم قدرت 
برسد. درست است که همه او را مزدور و جنایتکار 
عمر  مال  که  داشتند  دوست  همه  ولی  می دهند  لقب 
که  نیست  جالب  می بود.  کابل  در  قدرت  شریک 
فرد  دلخواه ترین  و  مهم ترین  مزدور«  رهبر  »یک 
برای مصالحه و مذاکره بود؟ از همه جالب تر این که 
شعارهای ضد پاکستانی از سوی سیاستمداران سابق و 
فعلی افغانستان سکه رایج است ولی مهم ترین خواست 
دو حکومت بعد از یازده سپتامبر در افغانستان تقسیم 
»مال  رهبری  به  اسالمی  طالبان«  »تحریک  با  قدرت 
محمد عمر« بوده است که معموال به عنوان نیروی زیر 
دست »جنراالن پاکستانی« و آی اس آی شناخته شده 
است. چطور است که برگزاری فاتحه برای مال عمر 
او  عید  تبریکی  پیام  از  تشکری  ولی  قطغن  و  مذموم 

گوارا و واجب است؟
توضیح  توان خود  قدر  به  را  معما  این  شما  برای  من 
می دهم. فارغ از این که در کابل در مورد مال عمر چی 
است.  ناخوشایند  سیاسی  واقعیت  یک  او  می گویند، 
او رهبری جنبشی را به عهده داشت که در جنوب و 
شرق افغانستان حاکمیت دولت مرکزی را به صورت 
که  بپرسیم  خود  از  باید  ما  کشید.  چالش  به  کامل 
چطور این کار ممکن بوده است. وقتی حکومتی توان 
فساد در حکومتداری  نداشت، وقتی  را  حکومتداری 
یک  در  باید  که  محلی  دعواهای  حل  مانند  محلی، 
محکمه پاک و عادل حل می شد، باعث رشد و نفوذ 
مال  و  طالب  می گردید،  شرق  و  جنوب  در  طالبان 
فساد  شدند.  تبدیل  افغانستان  سیاسی  واقعیت  به  عمر 
مناطق  از  برخی  از مال عمر و طالب در  بی کفایتی  و 
از  فراتر  فاجعه  الترناتیف ساخت. پس  افغانستان یک 

فاتحه خوانی است.
من در کابل بزرگ شده ام و شاهد جنگ های داخلی 
جناح های  تمام  روزگار،  آن  در  بودم.  شهر  این  در 

دخیل در جنگ که اکنون صاحبان اصلی قدرت در 
همسایه-  کشور های  از  یکی  به  کابل اند،  حکومت 
ایران، روسیه و هند- نسبت داده می شدند.  پاکستان، 
هر کشوری دوست داشت که جناح نظامی  طرفدارش 
سر  بر  جنگ  نتیجه  در  بگیرد.  کابل  در  را  قدرت 
قدرت میان جناح های سیاسی و نظامی جهادی، کشتار 
انسان ها، ویرانی شهرها و روستاها و مهاجرت صدها 
هزار انسان اتفاق افتاد. جنایاتی که در کابل اتفاق افتاد 
در  همه  نداشت.  طالبان  زمان  جنایات  دست کمی  از 
جهادی  تنظیم های  قوماندانان  که  داشتند  آرزو  کابل 
از میان برداشته شده و به جای آن ها کسی در کشور 
بیاید که خادم منافع کشور های دیگر نبوده و به فکر 
اگر  اوایل  در  حتا  باشد.  افغانستان  آبادانی  و  وحدت 
داشت  وجود  طالبان  به حاکمیت  نسبت  خوشبینی ای 
ناشی از جنگ ها، رفتار ملیشه ها و پاتک های احزاب 

جهادی ای بود که همه را به ستوه در آورده بودند.
می کنم.  زندگی  کابل  شهر  در  من  بازهم  اکنون 
در  افروز  جنگ  سیاستمداران  و  قوماندان ها  همان 
و  دموکراسی  از  صحبت  دارند،  حضور  قدرت 
بشری  حقوق  کارنامه  منتقدان  می کنند،  صلح طلبی 
طالبان  به  و  برچسپ می زنند  مزدور خارجی  را  خود 
مهم تر  از همه  نفرت می فرستند.  به خاطر جنایات شان 
این  از  زبانی  قومی  و  مسایل  به خاطر  جوانانی  این که 
قوماندانان سابق زیر القاب جدید دفاع می کنند، برای 
به  که  می گویند  حتا  می کنند  سیاسی  تبلیغات  آن ها 
از »جامعه مدنی« حمایت خود را از آن ها  نمایندگی 

اعالم می دارند.
از  ثابت  دفاع  پس مشکل در یک جای دیگر است: 
همه  و  نداشته  وجود  ما  جامعه  در  انسانی  ارزش های 
چیز تابع مقتضیات سیاسی گروه های قومی  و جناحی 
تحت  سابق  قوماندان  یک  جنگی  جنایات  است. 
مقضیات سیاسی حاضر فراموش شده و توجیه گردیده 
ولی در مقابل جنایت یک قوماندان جدید، چه طالب 
که  نیست  این  مهم  می گردد.  برجسته  غیر طالب،  و 
از  معتبر  و  شیک  القاب  دیروز  پاتک دار  قوماندان 
و  فرهنگی«  »جوانان  و  مدنی«  جامعه  »فعاالن  سوی 
است  این  مهم  می گیرد،  والیت  فالن  ادبی«  »انجمن 
انسان ها  برابر جنایات و نقض حقوق  برخورد در  که 
برابر کشور های  افغانستان و حتا وابستگی در  این  در 
خارجی حالت نسبی به خود گرفته است. برای همین 
وقتی چنین جامعه ای جنایات سابق را فراموش می کند 
و عامالن جنایات را بر اساس مقتضیات قومی  و سیاسی 
توجیه می کند، پس جنایاتی که در حال حاضر اتفاق 

افتاده نیز به همین شکل با آن برخورد خواهد شد.

همه از برگزاری فاتحه در افغانستان برای مال عمر بر 
آشفته شده اند. دلیل این بر آشفتگی روشن است: او 
را همه مزدور پاکستان، سرلشکر سپاه جهل و تخریب 
وسطا  قرون  به  افغانستان  بازگشت  نماد  و  افغانستان 
بدی های  تمام  نماد  یک چشم  مالی  این  می دانند. 
سال  چند  در  او  سربازان  است.  افغانستان  در  ممکن 
افغانستان  گذشته کالن ترین جنایات را در حق مردم 
مرتکب شده اند. با این که مال عمر به عنوان نمادی از 
تصویر  به  زبان  فارسی  رسانه های  قومی  در  فاشیسم 
کشیده می شود، اما مهم ترین قربانیان جنایات مال عمر 

پشتون های افغانستان بوده اند.
که  خوابیده  یک چشمی   قهرمان  نفرت  این  بطن  در 
از  یکی  که  جایی  تا  است،  حادی  سیاسی  واقعیت 
نمایندگان زن پارلمان او را به عنوان »مال عمر مجاهد« 
یاد کرد. با این که برخی از مقامات سابق حکومتی با 
لعن و طعن از مال عمر یاد می کنند ولی در عین حال، 
از  افغانستان، آقای حامد کرزی،  رییس جمهور سابق 
یاد کرد.  برادران خود  به عنوان  مال عمر و سپاهیانش 
در  عمر  مال  از  نفرت  از عمق  آقای کرزی  این که  با 
جامعه آگاه بود ولی با این حال با نیت سیاسی خاصی 

روی برادر خوانی مال عمر تاکید داشت.
از سوی حکومت آقای کرزی  برادرخوانی مال عمر 
این  می سازد؛  برمال  افغانستان  در  را  سختی  واقعیت 
آن  به  را  شما  توجه  می خواهم  من  که  است  واقعیتی 
سیاسی.  بی رحم  و  سخت  واقع گرایی  کنم:  جالب 
در  سیاسی  بی رحم  و  سخت  واقع گرایی  از  منظور 
جناح های  منافع  پای  وقتی  که  است  این  افغانستان 
قومی  و سیاسی پیش می آید، جنایتکاران به سادگی به 
قهرمانان و برادران تبدیل می شوند. واقع گرایی سخت 
است  آن  معنای  به  افغانستان  در  سیاسی  بی رحم  و 
مدار  بر  سیاست  تعیین  و  می رزمند  بقا  برای  همه  که 
به خصوص  است.  ممکن  کار  بی مایه ترین  ارزش ها 
که ارزش ها حالت نسبی را به خود گرفته اند. مال عمر 
رییس جمهور  برادر سیاسی  به  تبدیل  نفر  قاتل صدها 
می شود که روزگاری آرزو داشت سربازان دلیر طالب 
بجنگند. همان رییس جمهوری که  او  برای حکومت 
و  داشت  طالبان  با  نزدیکی  بسیاری  رابطه  روزگاری 
به دست  او  حکومت  در  مقامی   که  می خواست  حتا 
بیاورند؛ همان وزیران حکومتی که طالبان را نمادی از 
اعاده قدرت سیاسی پشتون ها در افغانستان می دانستند.

آیا از خود پرسیده اید که چطور یک وزیر تکنوکرات 
نتیجه  این  به  خود  تحلیل  در  امریکا  شهروند  افغان 
می رسد که طالبان بهترین گروه سیاسی برای رسیدن 
خود  از  شما  آیا  است؟  قومی اش  خواست های  به 

بعد از برگزاری مراسم پر شوروشوق فاتحه 
کرد  اعالم  ملی  امنیت  ریاست  کابل،  در 
که منبعد هیچ کسی حق برگزاری مراسم 
فاتحه برای مال عمر را ندارد. امنیت ملی 
کارمندانش را گماشت تا در مورد تجمع 
کسانی که ریش های ژولیده و بلند دارند، 
بدن شان را از ماه ها به این طرف نشسته اند 
و چهره های غمگین دارند گزارش دهند. 
از  وقتی  کارمندان  این  از  یکی  دیروز 
تمام  کابل می گذشت،  پل سوخته  منطقه 
نشانی های فوق را در سیمای مردمان زیر 
داد.  گزارش  محل  پولیس  به  و  دید  پل 
است،  فعال  و  مستعد  همیشه  که  پولیس 
آنجا سر رسیده، تجمع را پراگنده نموده، 
محل فاتحه را آتش زده، حاکمیت دولت 
را در اطراف پل سوخته تثبیت نمود. یکی 
از آسیب دیدگان این حادثه، اعتراضش را 

با پولیس چنین در میان گذاشت. 
پودری: او الال پولیش، فاتحه اینجا نیشت. 
فاتحه را کارمندان دولت و ارگ برگژار 
مجلش  برو  می کشد،  ژورت  اگر  کرده. 
خر  د  که  ژور تان  کو.  خراب  را  اونها 

نرشید، پاالنیشه می ژنید. 
در  نباشید،  طالب  شما  اگر  پولیس: 
از  نمی کنید.  تجمع  حساس  وقت  این 
طالب  که  برمی آید  شما  سروصورت 

هستید. 
پودری: نیشتیم الال پولیش. حاجی محمد 
محقق ما را می شناشد. یک بار آمده بود. 
همراه ما شناخته اشت. گفت باژ میایه ما را 
تداوی می کنه. باژ نیامد. ما پودری هشتیم. 

کل منطقه ما را می شناشد. 
مکلف  هم چنان  ما  خوب.  بسیار  پولیس: 
مصرف کنندگان  تجمع  محل  که  هستیم 
فرقی  کنیم.  تخریب  را  مخدر  مواد 

نمی کند. 
پودری: الال پولیش، حالی که ما اژ این جا 
باید  دولت  برویم؟  کجا  شویم،  پراگنده 
دقیق  برنامه  مخدر  مواد  با  مبارژه  برای 

داشته باشد. 
پولیس: شما خیلی علمی حرف می زنید؟ 

نکند از پوهنتون کابل فارغ باشید؟
فارغ  آکشفورد  اژ  مه  الال،  برو  پودری: 
اگر  شدیم.  پودری  بی کاری  اژ  هشتم. 
می کرد،  ایجاد  شغل  ملیون  یک  دولت 
برای  را  خود  وقت  که  نبود  الژم  امروژ 
 Do .خراب کردن النه ما مشرف می کرد

 ?you undershtand
پولیس: ببخشید، به انگلیسی چه گفتید؟

مراسم فاتحه اشتباهی
دای چوپانی

خود را مالمت کنید!
سلیم آزاد

دعا برای مال عمر:

ACKU
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Tender Notification call for expression of interest for inquiry#91090998 chemistry 
materials and inquiry#91090999 biology, physics and mathematics materials: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for supply of Lab materials to 
submit their expression of interest letter, Company profile and past experience contracts with 
organizations in this field   to participate in the bidding process for” supplying of Lab materials such as 
chemistry, biology, physics and mathematics to BEPA projects in Balkh, Samangan, Takhar and 
Badakhshan. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 6 August 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
برای   بیولوژی،فزیک و ریاضیاتکیماوی،تهیه مواد البراتوار از قبیل مواد   نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی شرایطبا توجه با ت بلخ،سمنگان،تخار و بدخشان اپروژه بیپا در والی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2015  اگست6بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

Co-soft # 83207407 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to conduct a survey for GIZ 
TVET Staff recruitment and qualification strategies to submit their expression of interest letter to 
participate in the bidding process. 

 

To claim the tender documents for the bidding process please send your interest letter along with the 
factsheet and copies of contracts as past experience with the reference of (Co-soft # 83207407) to 
tenders-afg@giz.de  latest by 12th August, 2015 at 4:00 O’clock, Kabul local time. 

Note: The timeline for this survey is estimated three months 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک در  دارای تجریه و، مجرب دوطلبان از کابل مقیم GIZ بنـا دفتر  
در این  شرایط قراردادبا توجه با   استراتیژی استخدام و شرایط کاری کارمندانانجام دادن سروی برای داوطلبی پروسه 

 پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

12 ماه  بجه تاریخ  4به ساعت تا  معه پروفایل کمپنی و کاپی قرارداد فعالیت های کذشته خویش را گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 5102 گست سالآ

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.    tenders-afg@giz.de  

.سه ماه میباشدتخمینی این سروی  مدت نوټ:   

ACKU



Hasht e Subh

افزایش تالش ها برای آماده سازی خط لوله گاز پاکستان- ترکمنستان

وزیر خارجه روسیه: سعودی برای پایان دادن به بحران سوریه تالش می کند

پایین ترین میزان قیمت نفت برنت در شش ماه گذشته

با  ديدار  در  اسد   12 دوشنبه  روز  پاکستانی  مقامات 
نماينده گان دولت ترکمنستان اظهار نمودند که پروژه 
10 ميليارد دالری پايپ الين گاز که از آسيای مرکزی 
سال  دسامبر  ماه  در  می يابد  امتداد  جنوبی  آسيای  الی 

جاری شروع خواهد شد.
هند  و  پاکستان  افغانستان،  ترکمنستان،  های  کشور 
نموده اند.  باز  پروژه  اين  روی  بلند پروازانه ای  حساب 
پروژه مذکور باعث افزايش انرژی مورد ضرورت در 
سه کشور آسيای جنوبی می گردد. اما مسايل اداری و 
ادامه نا آرامی ها در افغانستان تحقق اين پروژه را چالش 

کشيده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه مقامات ترکمنستان روز 
پاکستان  وزير  نخست  با  ديدار  در  اسد،   12 دوشنبه 
سال  در  پروژه  اين  کار  اند  نموده  بيان  شريف،  نواز 
جاری شروع خواهد شد. به گفته يک مقام حکومتی، 
مراسم افتتحايه پروژه گاز تاپی )ترکمنستان، پاکستان، 
برگزار  جاری  سال  دسامبر  ماه  در  هند(   و  افغانستان 

خواهد شد.
نيز  سياسی  نظر  از  مذکور  پروژه  8صبح،  گزارش  به 
بين 4 کشور  اقل  نيازمند همکاری حد  بوده و  پيچيده 
های  چالش  با  لوژستيکی  نگاه  از  هم چنان،  می باشد. 
زيادی روبرو می باشد. پايپ الين متذکره که از طريق 
افغانستان و پاکستان می گذرد، شديدا متاثر از  خاک 
تاکنون  باشد.  می  منطقه  در  طالب  موجود  شورشيان 
اين  امتياز  تا  است  کرده  تالش  فرانسه  توتال  شرکت 

، وزير خارجه روسيه، روز سه شنبه 4  سرگی الوروف 
اگست طی سخنانی با قدردانی از نقش پادشاهی سعودی 
در زمينه تالش جهت يافتن راه حل سياسی برای بحران 
بزرگ ترين خطری است  »داعش«  تاکيد کرد،  سوريه، 

که منطقه خاورميانه را تهديد می کند«.
بحران سوريه يکی از مهم ترين محورهای گفتگوی ميان 
وزيران خارجه اياالت متحده امريکا، روسيه و پادشاهی 

سعودی در دوحه بود.
الروف افزود: »برای پايان دادن به جنگ داخلی سوريه، 
همه طرف های سياسی اين کشور بايد با هم ديگر گفتگو 

کنند«.
وی افزود:»ماهنوز با اياالت متحده در اين زمينه  اختالف 

نظر داريم.«
به  که  است  تالش  در  مسکو  که  معتقدند  کارشناسان 

پايين ترين ميزان در  به  قيمت نفت برنت دريای شمال 
شش ماه گذشته رسيد. خبرگزاری بلومبرگ چشم انداز 
لغو  از  پس  جهانی  بازار  به  ايران  نفت  ورود  افزايش 
تحريم های بين المللی و کاهش رشد صنعتی در چين را 

از عوامل افت قيمت نفت ارزيابی کرده است.
ايران اعالم کرده است فردای  نفت  بيژن زنگنه، وزير 

پروژه را به دست گيرد، اما در اين اوخر روسيه نيز ابراز 
عالقه مندی نموده است تا در پروژه مذکور سهم بگيرد.

پاکستان به دليل نياز روز افزون  اش به انرژی تالش های 
ايران  از  الين  پايپ  انتقال  پروژه  خاتمه  برای  را  خود 
اعمال تحريم ها عليه  پاکستان شدت بخشيده است.  به 
ايران که کشور غنی از گاز ونفت می باشد اين پروژه 
را نيز به خطر انداخته بود. کشورهای جنوب آسيا دليل 
کمبود انرژی دراز مدت با مشکالت عديده ای دچار 
هستند. اين عامل باعث تضيف اقتصادی اين کشور ها 
گرديده و حدود 200 ميليون از باشندگان از قطع پی در 

پی برق رنج می برند.
به ارزش 7.5 ميليارد  ايران و پاکستان  پايپ الين گاز 
دالر با عنوان درشت در دسامبر سال 2013 آغاز شد اما 
باالی  بين المللی  فشار های  دليل  به  زودی  به  پروژ  اين 

تهران به کندی گراييد.

موثر  نقش  سوريه  بحران  در  که  کشورهايی  نحوی 
دارند را به اولويت دادن به جنگ عليه داعش و ديگر 

سازمان های تروريستی در منطقه متقاعد کند.
تهديد  داعش  اين که  بر  تاکيد  با  روسيه  خارجه  وزير 
منطقه  امنيتی  »اوضاع  است، گفت:  منطقه  برای  بزرگی 
خاورميانه رو به بدتر شدن گذاشته و اين امر تنها به نفع 

تروريست ها خواهد بود.«
از  متحده  اياالت  و  سعودی  »پادشاهی  افزود:  الوروف 
تالش های استفان دی ميستورا، فرستاده ويژه سازمان ملل 

متحد برای حل وفصل بحران سوريه، حمايت کردند.«
روند  در  که  کرد  اميدواری  ابراز  روسيه،  خارجه  وزير 
قوی  جبهه های  شکل گيری  و  سوريه  بحران  سياسی 
پيشرفتی  خاورميانه  در  تروريستی  تهديدهای  برابر  در 

ملموس حاصل شود.«

ايران  بشود  برچيده  ايران  عليه  تحريم ها  که  روزی 
ميزان  بر  بشکه  هزار  پنج صد  روزانه  بود  خواهد  قادر 

توليداتش بيافزايد.
سپتامبر،  ماه  در  تحويل  برای  دريای شمال  برنت  نفت 
روز دوشنبه در بازار لندن با 1 دالر و ۶8 سنت کاهش، 

بشکه ای 50 دالر و 53 سنت معامله شد.
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پايتخت  کابل،  به  گفتند  که  بود  شب  بازگشت،  »هنگام 
افغانستان رسيديم. من که پس از سال ها کابل را می ديدم، 
رونق غيرقابل مقايسه با زمان فرار از کشور يافته بود و شب، 
هنگام عبور از جاده ها همانگونه که در تاکسی شهری از 
جايی به جايی می رفتيم، از پنجره ماشين سرک می کشيدم و 
به هر طرف که می ديدم، منظره های روشنی مرا وا می داشت 
که بيشتر اميدوار شوم و با خود می گفتم وطن به سوی آبادی 

روان است. خوب شد که برگشتم.«
تماشای  از  پس  به ويژه  نخست،  شب  در  اميدواری  اين 
برانگيخت  بيشتر  مرا  عواطف  کابل  در  آسمان خراش ها! 
همان گونه  شد.  رونما  من  در  عجيبی  شادمانی  حس  و 
به  چشمانم  می ديدم،  را  بيرون  و  می کشيدم  سرک  که 
و  بود  معلوم  ذيلش  که  می افتاد  بلندبااليی  ساختمان های 

صدرش نامعلوم. 
در شگفت آمده بودم که اين همه بازسازی چطور ممکن 
است در اين زمان کوتاه شکل گرفته باشد. فردای آن روز 
پس از اين که خواب عميِق پس از خستگی شديد را پشت 
از  آفتاب  گشودم،  را  چشمانم  که  هنگامی   گذاشتم،  سر 
پنجر ه ی زده وزخمی  با شيشه های شکسته و ريخته به داخل 
اتاق درز کرده بود و من خود را در اتاق مختصری يافتم که 
فاقد هر نوع امکانات الزم بود. در همان لحظه با ترديد سوالی 
در گوشه های  است  ممکن  که: چطور  خاريد  را  مخيله ام 
شهر آسمان خراش ها صدرشان به آسمان ها رسيده باشد و 
در گوشه  ديگر شهر، وضعيت چنين باشد؟ حوصله ی تامل 
عجيبی  صداهای  گرسنگی  از  شکمم  و  نداشتم  را  بيشتر 
می کشيد. از اتاق بيرون شدم و به سالون غذا رفتم. نشستم 
و به چهار اطراف پرسش برانگيزانه نظری افکندم. صبحانه  
ترک  را  هوتل  از شهر،  بازديد  برای  و  مختصری خوردم 
گفتم. در روشنايی روز، شهر را معاينه کردم، به هر طرف 
می ديدم. هرچيز به نظرم می آمد جز آسمان خراش ها! برايم 
کابوسی شده بود اين آسمان خراش هايی که هرگز وجود 

نداشتند. 
تغيير  هيچ  کابل  اين که  نه  گشتم.  را  شهر  از  گوشه هايی 
بود.  شده  وارد  آن  در  تغييراتی  شدت  به  بود،  نکرده 
چون هنگامی که من کشور را ترک کرده بودم، از سبب 
جنگ های داخلی کابل تبديل به ويرانه ای شده بود که حتا 
نداشتند،  آن  آسمان  در  را  پرواز  ديگر جسارت  پرندگان 
زمين کابل آنروزگار خيلی نامساعد تر از آسمانش بود. روز 
کم کم به پايانش نزديک می شد و من هرگز نشانی از آن 
آسمان خراش ها نيافته بودم. عصر بود که به خوابگاهم در 
هوتل برگشتم. چايی خوردم و نفسی تازه کردم. تازه هوا 
تاريک شده بود که همان تصويرهای نخستين، کابوس ناک 
از نظرم عبور کردند. کابل را در همان نگاه اول غرق در 
روشنی يافته بودم با آن آسمان خراش هايش. ذهنم، دلم را 
وسوسه کرد که با تاکسی گشتی به شهر بزنم و بار ديگر 
تالشم را به خرج بدهم تا شايد همان تصويرهای اميد بخِش 
نخستين را باز ببينم. همين کار را کردم. گشتی زديم و باری 
باال در  بلند  از ساختمان های  متوجه شدم که چشم اندازی 

دور دست ها و حتا در نزديکی های من خودنمايی می کنند. 
به عقل و ِخرد خود شک کردم که من آيا حالم خوب است. 
را گشتم که ساختمان های  اين شهر  مگر روز من کجای 
پرسيدم  آهسته  راننده  از  نديدم؟  هرگز  را  بزرگی  اين  به 
راننده  دارد؟«  نام  چه  است؟  شهر  کجای  اين جا  »استاد 
پاسخ داد: »اين دامنه های کوه تلويزيون است.« بعد هر جا 
دقت  می گرفت.  نيز  را  ديگر  نام کوه های  می رسيديم  که 
که کردم ديدم که اين ساختمان های بلند، فی الواقع همان 
کوه های بلند هستند که شهر را در حصار خود دارند! اما 
باشد  گياه  و  درخت  از  پر  آن ها  دامنه های  اين که  به جای 
به گونه  بخورد، حال  به درد  برای سالمت محيط زيست  و 
که  تا جايی  نقطه،  تا آخرين  حتا  و  تسخير شده اند  کامل 

ممکن بوده است، خانه ها ساخته اند.«
بسته ايم، پرسش هايی  را  قول  نقل  اين  حال که »گيومه«ی 
را با شما در ميان می گذاريم. به راستی چه فکری به حال 
اين کوه ها بايد کرد؟ اصال چه فکری به حال خودمان بايد 
از ازدحام و آلودگی قرار  بکنيم؟ خودمان که در هاله ای 
بی رويه  بسيار  و  غيرمنصفانه  به گونه  که  خودمان  داريم. 
هر کار که دل مان شد می کنيم و هيچ به فکر آينده کابل 
نيستيم و با اين ازدياد روزافزون جمعيت در شهر، چگونه 
کنار بياييم. هرچند در اکنون چالش های عمده تری وجود 
دارند به ويژه در زمينه  امنيتی که دولت بر اساس اولويت بندی 
باشيم در  اما اگر دقت کرده  بايد به آن ها رسيدگی کند، 
نيست که همه چيز در دستان شخص  اين گونه  نيز  دولت 
همه  و  باشد  دولت  بلندپايه ی  مقام های  يا  رييس جمهور 
داشته  محدود  مراجع  اين  از  را  تمامی  کارها  چشم داشت 
که  دارند  وجود  نهادهايی  نيز  بخش ها  اين  در  که  باشيم، 
حفظ  و  شهری  امور  به  رسيدگی  و  دارند  مستقل  بودجه  
به  رسيدگی  نيز  و  شهر  و  جاده  ظرفيت  و  جمعيتی  توازن 
امور محيط زيستی و پاکيزگی، در زمره  وظايف اصلی اين 
نهادها محسوب می شوند. مثال همين شهرداری کابل يا هم 
ملی حفظ محيط زيست که هر دو هم  اداره   نام  به  نهادی 
بودجه دارند و تشکيل، چه کار می کنند که به اين معضل ها 
رسيدگی نمی کنند؟ هرچند فرهنگ شهری حکم می کند 
که متقابال شهروندان نيز بايد در همه امور در کنار نهادهای 
مسوول، سهم شهروندی خود را تمثيل کنند ولی اين نکته 
را هم فراموش نمی توان کرد که مردم، صالحيت اجرايی و 
قانونی برای رسيدگی به اکثر اين امور را ندارند. پس وظيفه  
نهادهای مسوول، در اين جا درشت تر و اساسی تر است در 
بايستی يک  به مردم. من می گويم شهرداری کابل  نسبت 
و  بکند  شهر  اين  کوه های  دامنه های  برای  اساسی  فکر 
به فرصت های  تامل و طرح های عقالنی،  با  را  اين چالش 
ممکن  اگر  است.  شدنی  کار  اين  و  کند  تبديل  قشنگ 
باشد، در هماهنگی با متخصصان شهرداری های کشورهای 
کمک کننده به افغانستان، طرح نوی در اندازند و کابل را 
از اين حالت نجات دهند. ما که صالحيت اجرايی نداريم، 
سهم ما گفتن بود که گفتيم. تو خود حديث مفصل بخوان 

از اين مجمل.

جلوه های آسمان خراشانه  
شب های کابل

 سید جعفر راستین
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