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دادستانی کل به ۵۶۹ پرونده تجاوز 
جنسی رسیدگی کرده است

جنگوصلحافغانستانونظریهیبازیها
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لوی سارنوالی می گوید که در جریان سه سال اخیر به ۵۶۹ قضیه تجاوز جنسی زنان 
رسیدگی شده است. بیش تر این آمار در والیت های کابل، بلخ و هرات ثبت شده 
است. لوی سارنوالی تصریح می کند که از میان این قضایا، ۱۷۳ قضیه تجاوز جنسی 
تا کنون  مالی  روان  آغاز سال  از  نهاد،  این  به گفته  مربوط سال ۱۳۹۹ می شود. 
سه هزار قضیه خشونت در اداره لوی سارنوالی ثبت و بررسی شده است که از این 
میان، ۲۸۷ تن مرتکب خشونت علیه زنان شده بودند و محکوم به مجازات شده اند. 
این اداره به تازه گی شماره تماس »۱۸۰« را فعال کرده است و مردم در صورت 
دیدن تخلفات در اداره های دولتی و غیر دولتی، می توانند به این شماره به تماس 
شده و شکایت شان را ثبت کنند. لوی سارنوالی از رسیدگی به پرونده های خشونت 
علیه زنان، به ویژه پرونده های تجاوز جنسی خبر می دهد. سینا شنا منصور، معاون 

لوی سارنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و...

نظریه ی بازی ها با استفاده از مدل های ریاضی به تحلیل روش های هم کاری یا رقابت موجودات 
منطقی و هوشمند می پردازد. این نظریه، در واقع شاخه ای از ریاضیات کاربردی است که در 
علوم اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی، روابط بین الملل و اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. 

سفر همراه با ناامیدی خلیل زاد به منطقه؛ دریچه صلح همواره باز نمی ماند

نماینده  زلمی خلیل زاد،  ۸صبح، کابل: 
افغانستان،  صلح  امور  در  امریکا  ویژه 
خود  سفرهای  تازه  دور  آغاز  با  هم زمان 
است که  ناامیدی کرده  ابراز  منطقه،  به 
انجام شده،  تعهدات  رغم  به  خشونت ها 

کاهش نیافته است.
او که قرار است در این دور به ناروی و 

دشمنی، عدم توافق بر سر معادله ای برای 
همکاری سیاسی، زمینه ساز جنگ شده 

است.
خلیل زاد می گوید که افغان ها این روزها 
به سرعت به کام مرگ فرستاده می شود 
به  افغان ها  از  منطقه ای  تخریب کاران  و 
عنوان توپ برای اهداف شان نامشروع شان 

استفاده می کنند.
باید  خون ریزی  که  است  افزوده  وی 
جای  به  افغان ها  و  کند  پیدا  خاتمه 
جای  به  و  ثبات  هرج ومرج،  و  تخریب 
انتقام، بخشش، سازش و انعطاف پذیری 

را انتخاب کنند.
نشر  با  نیز  امریکا  خارجه  وزارت 
زلمی  که  است  کرده  اعالم  خبرنامه ای 
به  را  خود  سفرهای  تازه  دور  خلیل زاد 
منطقه در پیوند به روند صلح افغانستان 

در ۲۶ ششم اکتوبر آغاز کرده است.
سفر  ناروی  و  قطر  به  است  قرار  او 
هیأت های  با  قطر  در  خلیل زاد  کند. 
و  دیدار  طالبان  و  دولت  مذاکراه کننده 

گفت وگو می کند.

قطر سفر کند، گفته است که این سفر را 
به ناامیدی آغاز می کند.

نماینده ویژه امریکا هشدار داده است که 
دریچه دست یابی به یک توافق سیاسی 
نخواهد  باز  همیشه  برای  افغانستان  در 

بود.
به گفته او، عدم سازش و امتناع از ترک 

زلمی  امریکا،  وزارت خارجه  اعالم  طبق 
را  مذاکره کننده  طرف های  خلیل زاد 
تحت فشار قرار خواهد داد تا از افزایش 

خشونت ها جلوگیری شود.
خلیل زاد طبق اعالم وزارت خارجه امریکا 
طرف  دو  تا  می آورد  فشار  طرف  دو  بر 
درباره کاهش خشونت منجر به آتش بس 
را  تالش های شان  و  برسند  توافق  به 
نقشه  یک  روی  تا  ببخشند  سرعت 
ساله   ۴۰ جنگ  پایان  برای  سیاسی 

افغانستان موافقت کنند.
امریکا گفته است که دو  وزارت خارجه 
طرف باید مراحل مقدماتی را طی کنند و 

وارد مذاکرات اساسی شوند.
این اظهارات در حال مطرح می شود که 
خورده  بن بست  به  دوحه  در  مذاکرات 
است. این مذاکرات در ۲۲ سنبله امسال 
پی  در  مملوسی  نتایجی  اما  شد،  آغاز 

نداشته است.
دو طرف در حال حاضر در جست جوی 
تسهیل کننده برای عبور از این بن بست 

هستند.
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تالش های صلح، جوی 
خون را قطع نکرد

گزارش یوناما از تلفات هزاران غیرنظامی:

قضیه های قطور خشونت علیه زنان؛

نگرانی از حضور گسترده 
طالبان در فراه
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والیت  مدنی  کنش گران 
کشور،  غرب  در  فراه 
در  ناامنی  ها  افزایش  از 
نگرانی  ابراز  والیت  این 
آنان  گفته ی  به  می کنند. 
طالبان  گروه  اکنون  هم 
و  سرباز گیری  حال  در 
اکماالت جنگ جویانش است تا در آینده بتواند 
بر بخش های دیگر از این والیت که در اختیارش 
که  می کنند  تأکید  آنان  کند.  حمله  نیست، 
طالبان در سه  کیلومتری مرکز والیت فراه حضور 
دارند و کنترل نیمی از ولسوالی های این والیت به 

گونه ی کامل در اختیار این گروه است.  
برخی نمایند  گان پارلمان نیز از افزایش خشونت 
و  می گویند  سخن  والیت  این  در  ناامنی  و 
پافشاری دارند که مقام های محلی و امنیتی در 
تامین امنیت فراه ناکام اند و برنامه ای برای رفع 
آنان،  باور  به  ندارند.  این دشواری ها روی دست 
ساحه ی حاکمیت حکومت در این والیت بسیار 
مناطق  بر  تا  و طالبان در تالش اند  است  اندک 

دیگری که در اختیارشان نیست، مسلط شوند.
کنش گران  ادعای  رد  با  فراه،  امنیتی  مقام های 
مدنی و نمایند  گان مجلس می گویند هم اکنون 
والیت فراه امن  است و هیچ رویدادی از ناامنی در 
۴۸ ساعت گذشته گزارش نشده است. از دید این 
امن ترین والیات  از  فراه  مقام ها، در حال حاضر 
حوزه غرب کشور است و در ماه های اخیر، گواه 
رویدادهای ناگوار و خونین همانند سایر والیات 

غربی کشور نبوده است. 
که  می گویند  محلی  مقام های  دیگر  سوی  از 
و  است  قناعت بخش  فراه  امنیتی  وضعیت 
جنگ جویان طالبان به تاز  گی در این والیت جای 
پا باز نکرده و از سال ها پیش، حضور آنان در این 

والیت پُررنگ بوده است.  
کنش گران مدنی فراه می گویند گزارش هایی به 
آنان رسیده که طالبان از والیات دور و نزدیک، 
گردهم آمده اند و قصد دارند همانند سال گذشته، 
بر مرکز این والیت حمله کنند و برای راه اندازی 

جنگ بزرگی آماده گی می گیرند. 
محمدداوود حق یار، از کنش گران مدنی فراه، در 
میان  از  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  با  صحبت 
۱۰ ولسوالی این والیت، طالبان کنترل نیمی از 
آن را در اختیار دارند و حضور جنگ جویان این 
گروه در پنج ولسوالی دیگر نیز از حکومت بیش تر 

است. 
هیأت های  میان  بن بست  ایجاد  با  او،  دید  از 
حضور  و  قطر  دوحه ی  در  صلح  مذاکره کننده  
از  نگرانی ها  روز  هر  فراه،  در  طالبان  گسترده 
بر بخش های  تسلط طالبان  و  ناامنی ها  افزایش 
حکومت  و  بیش ترمی شود  والیت  این  گوناگون 

محلی توجه چندانی به این نگرانی ها ندارد. 
مقام های امنیتی در فراه ادعا دارند که هم اکنون 

این والیت نبست به سایر والیات حوزه  غرب کشو 
امن تر است و هیچ گزارشی از تحرکات گسترده 

طالبان به آنان نرسیده است. 
به  فراه،  پولیس  سخنگوی  محب،  محب اهلل 
اخیر  ماه  یک  در  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
هیچ رویداد ترور و حمله خونین در این والیت 
به ثبت نرسیده، گراف جرایم جنایی کاهش یافته 
و امنیت در مسیر بزرگ راه ها با ایجاد پاسگاه های 

امنیتی، بهبود یافته است. 
شورای  فیصله  براساس  که  می کند  تأکید  او 
که  ولسوالی  پنج  امنیتی  نیروهای  فراه،  نظامی 
هم اکنون زیر کنترل طالبان است را برای تأمین 
این والیت  امنیتی  به کمربندهای  بهتر،  امنیت 
در  دیگر  ولسوالی  پنج  کنترل  و  کرده  جابه جا 

اختیار نیروهای امنیتی است.
از سویی هم برخی نمایند گان مجلس، مقام های 
محلی این والیت را به بی کفایتی و سوء مدیریت 
این  که  دارند  این  بر  تأکید  و  می کنند  متهم 

مقام ها در تأمین امنیت ناکام اند. 
پارلمان،  در  فراه  مردم  نماینده   روشن،  بلقیس 
هم  طالبان  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به 
ُگلستان،  باالبلوک،  بکواه،  ولسوالی های  اکنون 
اختیار  در  کاماًل  را  فراه  و شیب کوه  خاک سفید 

دارند و مرکز این ولسوالی ها در شهر فراه است.
او افزون بر این تأکید می کند که در پنج ولسوالی 
دیگر و مرکز این والیت نیز گروه طالبان بیش تر 
در  امنیتی  مقام های  و  دارد  تسلط  حکومت  از 
بازپس گیری این مناطق تا کنون اقدام نکرده اند. 
می گویند  فراه  محلی  مقام های  دیگر  سوی  از 
والیت  این  در  امنیتی  شرایط  اکنون  هم  که 
قناعت بخش است و اطمینان می دهند که جای 

نگرانی وجود ندارد. 
تاج محمد جاهد، والی فراه، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید این والیت از سال ها پیش از جمله 
والیات ناامن در حوزه غرب کشور بود و ناامنی 
در آن به تاز گی به میان نیامده است. وی افزون 
بر این می گوید طالبان در این اواخر تالش هایی 
برای برهم زدن امنیت فراه انجام داده اند که با 
واکنش شدید نیروهای امنیتی، خسارات مالی و 
جانی زیادی به این گروه وارد شد و بدون هیچ 

دست آوردی از منطقه فرار کرده اند. 
آقای جاهد می افزاید که تهدیدهای امنیتی هنوز 
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  اما  دارد،  وجود  هم 
توان مقابله با گروه های هراس افگن را دارند، اما 
طالبان توان مقابله و رویارویی با نیروهای امنیتی 

را ندارند.
هرچند طی روزهای اخیر والیات غربی و جنوبی 
کشور گواه حمالت گسترده  طالبان بوده  و در این 
رویدادها، شمار زیادی از نیروهای امنیتی و افراد 
غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند، اما فراه که 
از والیات ناامن زون غرب به شمار می رود، گواه 

چنین رویدادهایی نبوده است.

 

گزارش هیات معاونت سازمان ملل متحد از تلفات غیر نظامیان 
نشان می دهد که افغانستان هنوز مرگ بارترین کشور جهان است.

با وجود آن که بر اساس این گزارش شمار تلفات امسال از سال 
۲۰۱۲ تا اکنون، کم ترین رقم تلفات غیر نظامیان را نشان می دهد، 
با آن هم تلفات غیر نظامیان در نُه ماه اول سال ۲۰۲۰ برای مردم 
افغانستان مصیبت بار بوده است. عوامل این تلفات عمدتاً جنگ و 
انفجار ماین ها خوانده شده است. بر اساس این گزارش، طالبان در 
۴۵ درصد تلفات نقش داشته اند و نیروهای امنیتی افغانستان نیز 
در ۲۳ درصد این تلفات مقصر دانسته شده اند. در میان قربانیان 

شمار زیادی نیز معلول و معیوب شده اند.
در این گزارش هم چنان آمده است که با وجود آغاز گفت وگوهای 
مستقیم صلح، هنوز هم افغانستان مرگ بارترین کشور برای غیر 

نظامیان بوده است.
در این گزارش هم چنان تصریح شده است که طرف های جنگ در 
میز مذاکرات برای حفظ جان مردم به گفت وگوها اولویت بدهند.

از ماه حوت سال روان به این سو تالش ها برای پایان جنگ آغاز 
کابل-  اعالمیه مشترک  دوحه،  توافق نامه صلح  امضای  شده اند. 
واشنگتن و قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که هر دو 
سند را تایید کرد در راستای پایان جنگ از جمع این تالش ها 
به شمار می رود. واقعیت اما نشان می دهد که همه این تالش ها 

سبب کاهش خشونت ها در میدان های جنگ نشده است.
به شدت  اصلی جنگ هایی اند که هنوز  قربانی  افغانستان  مردم 
ادامه دارند. در یک هفته گذشته در ۲۶ والیت افغانستان جنگ 
جریان داشته است. گزارش یوناما نشان می دهد که در این جنگ 

مردم افغانستان تلفات زیادی را متحمل شده اند.
نماینده وزارت امور خارجه امریکا در امور صلح باربار گفته است 

که محور اصلی توافق نامه دوحه کاهش خشونت ها است.
طالبان با وجود آن که به کاهش خشونت ها تعهد سپرده بودند، 
برعکس در میدان های جنگ خشونت ها را تشدید بخشیدند و بر 
اساس گزارش یوناما در تلفات ملکی ها بیش ترین سهم را طالبان 

داشته اند.
هر چند طالبان در اعالمیه ای امروز یافته های یوناما را رد کرده اند، 
ثابت  این ادعای طالبان را  اما واقعیت میدان های جنگ خالف 

می کند.
حکومت افغانستان از همان آغاز گفت وگوها همواره از آتش بس 
به عنوان اولویت سخن گفته است. طالبان برعکس حتا به کاهش 
خشونت ها پابند نبودند، حمالت اخیر آن ها بر مرکز هلمند، فراه، 
بر خالف  نشان می دهد که  افغانستان  و سایر والیات  بدخشان 
تشدید  را  خشونت  خشونت ها،  کاهش  بر  مبنی  ادعاهای شان 
بخشیده اند، در پی جنگ لشکرگاه هزاران تن از غیرنظامیان از 

خانه های شان بی جا شدند.
مردم افغانستان در اوایل گفت وگوهای صلح به سخنان طالبان 
خوش بین بودند و به این باور بودند که طالبان با حاضر شدن به 
مذاکرات به پایان جنگ متعهد اند، همه مردم افغانستان از این 
عمل آنان استقبال کردند و امید صلح در دل شان زنده شده بود، 
رویای مردم افغانستان که طوالنی ترین جنگ را تجربه کرده اند و 
به گونه روزمره قربانیان این جنگ اند، این بود که باالخره جنگ 
به پایانش نزدیک شده است. هر چند طالبان در جریان مذاکرات 
به  بودند که  تعهد کرده  اما  ادامه می دادند،  را  نیز حمالت شان 
شهرهای کالن بر اساس اصل کاهش خشونت ها حمله نمی کنند، 
اما تشدید خشونت های شان در روزهای اخیر خالف این ادعاها 
را ثابت می کند. طالبان هرگز حاضر نشدند به آتش بس تمکین 
کنند. بر اساس حقایق انکارناپذیر طالبان در تشدید خشونت های 
اخیر مالمت اند، حکوممت افغانستان با در آوردن نیروهای امنیتی 
به حالت دفاع فعال و تاکید همیشه گی بر آتش بس در موقعیت 

برتر اخالقی قرار دارد.
صلح  امور  در  خارجه  امور  نماینده  به  امریکایی  نهادهای  حتا 
واقعیت میدان های جنگ  به  اشاره  با  و  آوردند  افغانستان فشار 
گفتند که طالبان برخالف تعهدشان به آنان، خشونت های شان 
به کاهش  پیوند  زلمی خلیل زاد در  داده اند. تالش های  ادامه  را 
خشونت ها بی نتیجه ماند و سرانجام نیروهای امریکایی در جنگ 
انجام  طالبان  مواضع  بر  هوایی  حمالت  میدان وردک  و  هلمند 

دادند.
است،  آتش بس  افغانستان  مردم  و  منطقه  جهان،  خواست 
آن ها  که  می شود  روشن  زمانی  صلح  با  پیوند  در  طالبان  نیت 
حمالت شان را کاهش بدهند و آتش بس را بپذیرند و هم زمان با 

آن مذاکرات شان را ادامه دهند.
و ۱۱۷  هزار  دو  اخیر،  ماه  نُه  در  یوناما  اخیر  گزارش  اساس  بر 

غیرنظامی کشته و سه هزار و ۸۲۲ تن دیگر زخمی شده اند.

افغانستان مرگ بارترین کشور جهان؛
کی ها مقصر اند؟
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ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  ۸صبح، 
مخالف  دیدگاه های  کابینه  که  جمهوری می  گوید 
نشر عکس های جرم  پیشه گان را با قاطعیت رد کرده 

است.
اول ریاست جمهوری روز سه شنبه، ششم  معاون 
برای  تاکنون  او  که  موردی  دو  تأییدی  از  عقرب 
تأمین امنیت شهر کابل مطرح کرده است، از سوی 
به  دوشنبه  روز  کابینه  نشست  داد.  خبر  کابینه 

ریاست رییس جمهور غنی برگزار شد.
صالح گفته است که طرح راه اندازی »زمرک« در 
منظور  کابینه  سوی  از  رسمی  صورت  به  مکاتب 

شده است.
معاون اول ریاست جمهوری هم چنان نوشته است: 
و  را که چهره ها  بعضی ها  نظر  افغانستان  »کابینه 
عکس های جرم پیشه گان را افشا نسازیم با قاطعیت 

رد کرد.«
او گفته است که مردم نیاز دارند تا بدانند که در 
محافظت  را  خود  کی ها  از  و  هستند  کی ها  شهر 

کنند.
امراهلل صالح تأکید کرده است که »مجرم« باید از 
شرم خانواده، جامعه و زیر فشار دولت یا آدم شود و 

یا عقب میله زندان قرار بگیرد.
معاون اول ریاست جمهوری پس از آن که مدیریت 
امنیت شهر کابل را بر عهده گرفت، طرح »تشهیر 
منفی« متهمان را مطرح کرد. این طرح عملی شده 
و  پولیس  پی گرد  تحت  افراد  عکس های  و  است 

مظنون در نقاط شهر چاپ و نشر شده است.
این اقدام منتقدانی نیز داشته است. هرچند صالح 
آن را در امر ردیابی مجرمان و کاهش جرایم موثر 

خوانده است.
معاون اول ریاست جمهوری به تازه گی گفته است 
که عکس شماری از طراحان حمالت خون بار در 
نصب  کابل  دروازه های  و  جاده ها  در  کابل  شهر 

می شود.
این  در  را  عزیزان شان  که  کسانی  او،  گفته  به 
کنند  عریضه  می توانند  داده اند،  دست  از  حمالت 
تا در صورت بازداشت این افرد دعوای »حق العبد« 

علیه آن ها داشته باشند.
صالح می گوید که ضرور است تا مردم »چهره های 
خون خوار« را بشناسند و بدانند که دشمن »ملت و 

دولت« چه کسانی هستند.
پوشش امنیتی ویژه غرب کابل

پوشش  که  می گوید  دیگر  جانب  از  صالح  امراهلل 
صورت  به  کابل  غرب  آسیب پذیر  ساحه  امنیتی 
متفاوت روی دست گرفته می شود. صالح دلیل این 
اقدام را نیز راه اندازی »جنگ علنی« از سوی شبکه 
حقانی و داعش علیه مردم غرب کابل عنوان کرده 
است. صالح افزوده است که کار برای شامل سازی 

نظر مردم در این تدابیر آغاز شده است.
معاون اول ریاست جمهوری تأکید کرده است که 
درد مردم غرب کابل درد تمام مردم افغانستان است 
و دولت اجازه نمی دهد که »منافقان و تروریستان« 

بساط فتنه و نفاق را بین مردم پهن کند.
صالح افزوده است: »وقتی وطن داران مظلوم ما تنها 
به خاطر درس خواندن و تالش برای کسب دانش 
مورد حمله و ترور قرار می گیرند در آن لحظه و به 
خاطر کاهش آن درد ما همه شیعه می شویم و مرز 

مذهبی را به رسمیت نمی شناسیم.«
است  کرده  تصریح  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
که پرونده مرکز کوثر دانش تا زمانی زنده خواهد 
بود که »تروریستان« به پنجه قانون سپرده شوند 
تکرار خواهد شد که  تا هنگامی »کوثر دانش«  و 
طراحان حمله بر آن، در عقب میله های عدالت و در 

صف اعدامی ها دیده شود.
حوزه های  بررسی  کار  که  می گوید  صالح  امراهلل 
امنیت ملی، حوزه به حوزه نیز در کابل آغاز شده 
با  که  مشکوک  افراد  که  می گوید  صالح  است. 
تروریستان در تماس هستند، از تعقیب غیرعلنی 

زیر تعقیب علنی قرار می گیرند و احضار می شوند.
بین  که  می افزاید  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
تفکیک واضح  امنیت ملی  و  پولیس  ساحه کاری 
و  علنی  کارهای  از  ملی  امنیت  و  می شود  ایجاد 

فزیکی بیرون ساخته خواهد شد.
ملی  امنیت  حوزات  تشکیالت  که  می گوید  صالح 
علنی  حضور  و  می شود  سری  و  غیرعلنی  کاماًل 

امنیت ملی در شهر کابل برداشته می شود.
میثاق  که  می گوید  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
است  شمول  افغانستان  و  سراسری  طرح  امنیتی 
و  درس های آموخته شده از آن در سراسر کشور 

توسط دفتر شورای امنیتی اجرا می شود.
صالح از حدود ۱۰ روز به این سو مسوولیت امور 

امنیتی شهر کابل را بر عهده گرفته است.

صالح: 
کابینه دیدگاه های 

مخالف نشر عکس های 
جرم پیشه گان را با 

قاطعیت رد کرد
نگرانی از حضور گسترده 

طالبان در فراه 

خلیل رسولی 



بر اساس معلومات این نهاد، دو 
هزار و 117 غیرنظامی در جریان 
خشونت های نُه ماه اخیر کشته و 
سه هزار و 822 تن دیگر زخمی 

شده اند. تلفات به غیرنظامیان 
در سال روان بیش تر در نتیجه 

درگیری ها و انفجارها وارد شده 
است. بر اساس آمار یوناما، 606 
غیرنظامی در جریان درگیری های 

نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالبان 
کشته و یک هزار و 669 تن زخمی 
شده اند که 38 درصد مجموع آمار 

را در بر می گیرد. افزون بر این، 
525 غیرنظامی در نتیجه انفجارها 
کشته و یک هزار و 175 تن دیگر 

زخمی شده اند.

گزارش یوناما نشان می دهد در 
میالدی،  اخیر  ماه  نُه  جریان 
غیرنظامی  هزار  شش  حدود 
شده اند.  زخمی  یا  کشته 
واقع  در   ،۲۰۱۲ سال  از  پس 
تلفات  میزان  کم ترین  این 
غیرنظامیان است که در جریان 
نُه ماه اول سال میالدی ثبت می شود. هرچند شمار 
شمار  در  اما  یافته،  کاهش  مدت  این  در  زخمیان 
کشته گان تغییر محسوس نیامده است. عوامل اصلی 
تلفات غیرنظامیان در این مدت نیز بیش تر درگیری ها 
است. طالبان در ۴۵ درصد  انفجارها خوانده شده  و 
تلفات غیرنظامیان نقش داشته اند و نیروهای امنیتی 
دانسته شده اند.  مقصر  تلفات  این  درصد  در ۲۳  نیز 
تلفات  میزان  که  می دهد  نشان  هرچند  آمارها 
غیرنظامیان در سال روان در مقایسه با سال گذشته 
با وجود  اما  یافته،  میالدی حدود ۳۰ درصد کاهش 
تعهد طالبان به کاهش خشونت ها، هیچ گونه کاهش 
دیده  شده،  وارد  گروه  این  سوی  از  که  تلفاتی  در 
از طرف ها  ماهش  نُه  گزارش  در  نهاد  این  نمی شود. 
خواسته است که دست کم برای حفظ جان مردم شان، 
به گفت وگو در روی میز اولویت دهند. شورای امنیت 
ملی می گوید که طالبان مسوول تلفات ملکی اند و »با 
توجه به نگرانی های موجود در مورد میکانیزم تهیه این 
گزارش«، این نهاد حاضر است که به گونه مشترک با 
تا  یافته های میدان جنگ کار کند  یوناما روی  دفتر 
»ارقام واقعی« انعکاس یابد. طالبان اما یافته های یوناما 
را »غیرواقعی« خوانده و تصریح کردند که این گزارش 

بر اساس معلومات حکومت تهیه شده است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان 
تلفات  گزارش  عقرب  ششم  سه شنبه،  روز  »یوناما« 
را  میالدی  روان  سال  اخیر  ماه  نُه  در  غیرنظامیان 
هم زمان با ادامه مذاکرات صلح همگانی کرد. بر اساس 
در  غیرنظامی   ۱۱۷ و  هزار  دو  نهاد،  این  معلومات 
جریان خشونت های نُه ماه اخیر کشته و سه هزار و 
۸۲۲ تن دیگر زخمی شده اند. تلفات به غیرنظامیان در 
سال روان بیش تر در نتیجه درگیری ها و انفجارها وارد 
بر اساس آمار یوناما، ۶۰۶ غیرنظامی در  شده است. 
جریان درگیری های نیروهای امنیتی و جنگ جویان 
طالبان کشته و یک هزار و ۶۶۹ تن زخمی شده اند 
که ۳۸ درصد مجموع آمار را در بر می گیرد. افزون بر 
این، ۵۲۵ غیرنظامی در نتیجه انفجارها کشته و یک 
هزار و ۱۷۵ تن دیگر زخمی شده اند. از این آمار، ۶۹ 
کشته و ۳۵۷ زخمی آن در نتیجه حمالت انتحاری 
بوده و سایر تلفات نیز برخاسته از ماین های چسبکی 
و کنار جاده ای خوانده شده است. بدین صورت، آمار 
تلفات برخاسته از انفجارها در مقایسه با سال گذشته 
این  یافته است. هرچند  افزایش  میالدی، ۴۳ درصد 
کم ترین تلفات غیرنظامیان در هشت سال اخیر است 
اما شمار کشتگان هم چنان طبق روال عادی »بلند« 

خوانده شده است.
افزون بر این، ۵۳۱ تن در جریان نُه ماه اخیر میالدی 
این  نتیجه  در  و  شده اند  ترور  هدف مند  حمالت  در 
در  برداشته اند.  زخم  دیگر  غیرنظامی  حمالت، ۴۰۳ 
واقع آمار کشتگان ترورهای هدف مند، ۱۶ درصد همه 
آمار را تشکیل می دهد و در مقایسه با سال گذشته 
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و زخمی ساختن ۵۲۳ تن دیگر آن مقصر اند. افزون 
جنگی  صفوف  در  کودکان  افزایش  از  یوناما  این،  بر 
خبر داده و گفته است که این شمار در سال گذشته 
میالدی ۴۹ کودک بود، در سال روان به ۱۵۵ کودک 
افزایش یافته است. از این میان، ۱۴۴ کودک توسط 
گروه طالبان و ۱۱ کودک توسط نیروهای امنیتی برای 

مقاصد جنگی استفاده می شوند.
یوناما هم چنان ۴۵ حمله بر نهادهای آموزشی و ۵۲ 
حمله بر مراکز صحی را در نُه ماه سال روان میالدی 
ثبت کرده است. این نهاد در ادامه از طرف های درگیر 
خواسته است که بر نهادهای آموزشی و صحی حمله 
در  می شود.  غیرنظامیان  کشتار  سبب  زیرا  نکنند؛ 
جریان  در  غیرنظامی   ۲۶ دست کم  مورد،  تازه ترین 
حمله انتحاری بر آموزشگاه کوثر دانش کشته و حدود 
۷۰ تن دیگر زخمی شده اند. ماین های چسبکی که 
نقش  نیز  می شود  استفاده  هدف مند  ترورهای  برای 
می گوید  یوناما  دارد.  غیرنظامیان  تلفات  در  اساسی 
این حمالت کشته شده اند،  افرادی که در  که شمار 
برداشته اند.  زخمی  دیگر  تن  و ۲۶۱  است  نفر   ۳۲۳
زنان ۳۱ درصد این آمار و کودکان نیز ۱۲ درصد آن 
را تشکیل داده اند. افزون بر این، این نوع حمالت ۴۴ 
درصد افزایش یافته است که طالبان در ۹۹ درصد آن 

مقصر دانسته شده اند.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد، یوناما، در گزارش 
خود گفته است که با توجه به شرایط، طالبان توانایی 
کاهش در آمار تلفات غیرنظامیان را دارند و باید این 
تلفات را کاهش دهند. این نهاد هم چنان دریافته است 
که حمالت بر غیرنظامیان تاثیر شدیدی بر زخمیان 
گزارش  جریان  در  که  نهاد  این  است.  داشته  رویداد 
خود با پنج هزار ۹۳۹ تن از زخمیان و نزدیکان شان 
مصاحبه کرده، دریافته است که ۸۳ درصد از زخمیان 
رویداد با معلولیت دایمی یا درازمدت روبه رو شده اند. 
از این میان، همه افراد مصاحبه شونده از تاثیر مخربی 
که حمالت بر روان شان گذاشته است، سخن گفته اند. 
جریان  در  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان  درصد   ۹۰
حمالت نُه ماه اخیر، صدمات اقتصادی دیده اند و ۲۲ 
درصد حتا به ترک خانه های شان مجبور شده اند. ۶۸ 
درصد از مصاحبه شوندگان تصریح کرده اند که پس از 
حمالت، از جامعه دوری می کنند و به انزوای اجتماعی 

دچار شده اند.
از میان مجموع مصاحبه شوندگان، ۱۷ درصد گفته اند 
که توسط یکی از طرف های درگیر از شرایط   شان باخبر 
تنها  یوناما  گفته اند،  افراد  این  از  درصد  شده اند. ۴۵ 
نهادی است که در این جریان از آنان پیرامون حمالت 
نیز   مصاحبه شوندگان  از  درصد   ۱۴ است.  پرسیده 
دریافت کمک مالی پس از آسیب ها را تایید کرده اند 
و بیش از ۷۵ درصد هنوز برای دریافت این کمک ها 
منتظر اند. ۱۵ درصد از این افراد هم چنان گفته اند که 
پس از وارد شدن تلفات، از سوی طرف های درگیری 
بدین  است.  شده  غم شریکی  و  برقرار  تماس  آنان  با 
ترتیب، آمار تلفات غیرنظامیان با وجود گفت وگوهای 
صلح، در مقایسه با سال گذشته میالدی ثابت باقی 

مانده است و تغییر آن چنانی در آن دیده نمی شود.
مذاکرات  که  است  گفته  گزارش  این  در  یوناما 
تا  است  کرده  فراهم  را  خوبی  فرصت  بین االفغانی 
طرف ها با درک ابعاد آسیب های جنگ، از خشونت ها 

آنان  که  گفته اند  مصاحبه شوندگان  بیش تر  بکاهند. 
که  کشور  غرب  در  تن  یک  می خواهند.  صلح  فقط 
یوناما  به  از دست داده،  انفجار  را در  همه فرزندانش 
گفته است که هیچ چیزی توقع ندارد، اما می خواهد 
تنها مطمین شود که پدر دیگری آسیب نمی رساند و 
فرزندانش کشته نمی شود. هیأت معاونت سازمان ملل 
متحد در افغانستان در ادامه گزارش نُه ماهه خود، از 
اولویت دهند  به گفت وگو  طرف ها خواسته است که 
و برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، هرچه زودتر 

تصمیم گیری کنند.
یوناما  گزارش  به  واکنش  در  ملی  امنیت  شورای 
می گوید که بر اساس شواهد حکومت از ساحه، طالبان 
بیش ترین مسوول تلفات غیرنظامیان اند. به گفته این 
شورا، گروه طالبان یا به گونه مستقیم، عامل تلفات 
دیگر  تروریستی  گروه های  به  هم  یا  اند  غیرنظامیان 
را  حمالت  غیرنظامیان  بر  تا  می کنند  زمینه سازی 
انجام دهند. این نهاد تصریح کرده است که با توجه به 
نگرانی های موجود در مورد میکانیزم تهیه این گزارش، 
دولت متعهد است که دفتر مشترک روی یافته های 
میدان جنگ کار کند تا ارقام واقعی را انعکاس دهند. 
شورای امنیت ملی تصریح می کند که نیروهای امنیتی 
برای تالش موفقیت آمیز صلح و به هدف حفاظت از 
مردم هنوز هم در حالت دفاع فعال اند. به گفته این 
نهاد اما طالبان در جریان نُه ماه اخیر و با گذشت هر 
روز سطح خشونت ها را افزایش داده اند. این شورا از 
طالبان خواسته است که آتش بس دایمی و سراسری 
را بپذیرند و با توقف »قتل عام افغان ها«، صداقت شان 

را در گفت وگوهای مستقیم نشان دهند.
تلفات  پیرامون  یوناما  ماهه  نُه  گزارش  اما  طالبان 
سه شنبه،  روز  گروه  این  کرده اند.  رد  را  غیرنظامیان 
تلفات  باره  در  یوناما  گزارش  که  گفت  عقرب  ششم 
غیرنظامیان بر اساس معلومات حکومت ترتیب شده و 
واقعیت ندارد. در اعالمیه آمده است که حدود نیمی از 
تلفات غیرنظامیان به این گروه نسبت داده شده است، 
اما در جزییات آن جرایم جنایی و »حمالت از سوی 
حلقات مربوط به حکومت« نیز به طالبان نسبت داده 
تلفات  گروه سطح  این  طالبان،  گفته  به  است.  شده 
غیرنظامیان را به صفر کاهش داده و یک کمیسیون 
ویژه روی آن با جدیت کار می کند. این گروه تصریح 
حمالت  دلیل  به  تلفات  بیش تر  که  است  کرده 
هوایی، راکت پراگنی و حمالت هدف مند حکومت به 

غیرنظامیان وارد می شود.
تاکید دارد که  به کاهش خشونت ها  یوناما در حالی 
جنگ  میدان های  بر  محسوس  تاثیر  مذاکرات  هنوز 
نداشته است. پس از گشایش مذاکرات در بیست ودوم 
سنبله، درگیری ها میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان 
شدت یافته است. افزون بر آمار یوناما که محدود به 
یکم جنوری سال روان میالدی تا آخر سپتامبر است، 
ماه  روز   ۲۷ جریان  در  غیرنظامیان  از  زیادی  شمار 
با شدت  این ماه هم زمان  نیز صدمه دیده اند.  اکتوبر 
گرفتن درگیری ها در هلمند، بغالن، بدخشان و کندز 
است که تلفات زیادی برای غیرنظامیان در پی دارد. 
گفتنی است که بر اساس معلومات نهادهای امنیتی، 
همین اکنون جنگ در ۲۶ والیت کشور ادامه یافته 
به کاهش خشونت ها،  تعهد  اعالم  با وجود  و طالبان 

حمالت تهاجمی شان را ادامه داده اند.

میالدی، ۱۶ درصد بیش تر شده است. این نهاد تصریح 
می کند که در جریان حمالت هوایی بر منازل مسکونی 
و برخی از نقاط دیگر، ۲۵۶ غیرنظامی کشته و ۲۴۴ 
تن زخمی شده اند که هشت درصد همه تلفات را در 
بر می گیرد. ارزیابی یوناما هم چنان بیان گر آن است 
که ۸۶ غیرنظامی در نتیجه انفجار بقایای بازمانده از 
جنگ کشته و ۲۱۲ تن دیگر زخمی شده اند که پنج 
درصد مجموع آمار را احتوا می کند. تلفات چهار درصد 
دیگر که ۱۱۳ کشته و ۱۱۹ زخمی را شامل می شود، 
در نتیجه سایر خشونت ها به غیرنظامیان تحمیل شده 

است.
گروه طالبان در این خشونت ها نقش اساسی را داشته 
این  جنگ جویان  شده،  نشر  آمار  بر  مبتنی  و  است 
گروه مسوولیت ۳۸ درصد مجموع تلفات را به دوش 
داشته اند. بر اساس گزارش یوناما، طالبان در کشتن 
یک هزار و ۲۱ غیرنظامی و زخمی کردن یک هزار 
و ۶۲۲ غیرنظامی دیگر مقصر بوده اند. از سویی هم، 
از  برخاسته  غیرنظامیان  زخمی   ۹۱۶ و  کشته   ۴۶۶
حمالت نیروهای امنیتی است که ۲۳ درصد مجموع 
در  نیز  بین المللی  نیروهای  را شامل می شود.  تلفات 
دیگر  تن  و زخمی کردن ۳۰  غیرنظامی  کشتن ۸۳ 
آنان مقصر خوانده شده اند که سه درصد مجموع آمار 
را احتوا می کند. در این میان، ۲۷ کشته و ۳۹ زخمی 
غیرنظامیان به سایر نیروهای وابسته به حکومت و ۲۶ 
از  به گروه های مسلّحی که  نیز  و ۵۹ زخمی  کشته 
سوی حکومت حمایت می شود، نسبت داده شده است 
احتوا  را  آمار  مجموع  درصد  یک  یک-  کدام  هر  که 

می کند.
بر اساس نمودار یوناما، تلفات غیرنظامیان توسط گروه 
روان  ماه جنوری سال  از  امنیتی  نیروهای  و  طالبان 
میالدی در حال افزایش بود و تا ماه سپتامبر شکل 
زمان گشایش  بین  تلفات  این  است.  صعودی داشته 
میالدی  گذشته  ماه  اواخر  و  بین االفغانی  مذاکرات 
بیش تر شده است. با این حال، حمالت گروه داعش 
سینوسی بوده که در برخی از ماه ها افزایش داشته، 
یافته است. بدین ترتیب،  اما در برخی دیگر کاهش 
یوناما معتقد است که با وجود تکرار طالبان از تعهد 
به کاهش خشونت ها، هیچ تغییری در تلفات برخاسته 
این  به گفته  است.  نشده  این گروه دیده  از حمالت 
اخیر  تا  تلفات غیرنظامیان در جریان دوازدهم  نهاد، 
تلفات  آمار  بیش تر  واقع  در  میالدی  سپتامبر  ماه 
غیرنظامیان از زمان آغاز مذاکرات بین االفغانی خوانده 

شده است.
کودکان  که  است  داده  تذکر  خود  گزارش  در  یوناما 
بیش ترین نقش را در تلفات نُه ماه اخیر داشته اند. بر 
نُه ماه سال  اساس این آمار، ۵۵۳ کودک در جریان 
جاری میالدی کشته و یک هزار و ۲۹۵ کودک دیگر 
زخمی شده اند که ۳۱ درصد کل آمار را در بر می گیرد. 
۷۹ درصد این تلفات در نتیجه انفجارها به کودکان 
با سال  وارد شده است. هرچند این آمار در مقایسه 
از  یوناما هم چنان  اما  یافته،  پیش ۴۷ درصد کاهش 
نگرانی  ابراز  کنونی  جنگ  در  کودکان  آسیب پذیری 
کرده است. از میان مجموع این آمار، ۲۴۶ کشته و 
شده  ثبت  دولتی  نیروهای  پای  به  آن  زخمی   ۴۷۶
مخالفان  که  است  دریافته  هم چنان  نهاد  این  است. 
مسلح حکومت، به ویژه طالبان در کشتن ۱۹۲ کودک 

تالش های صلح، جوی خون را قطع نکرد
گزارش یوناما از تلفات هزاران غیرنظامی:



چهار شنبه
شماره 3465

7 عقرب 1399
28 اکتوبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

به  ریاضی  مدل های  از  استفاده  با  بازی ها  نظریه ی 
منطقی  موجودات  رقابت  یا  تحلیل روش های هم کاری 
از  شاخه ای  واقع  در  نظریه،  این  می پردازد.  هوشمند  و 
ریاضیات کاربردی است که در علوم اجتماعی و به ویژه 
علوم سیاسی، روابط بین الملل و اقتصاد مورد استفاده قرار 
می گیرد. نظریه ی بازی ها، در تالش است تا به وسیله ی 
ریاضیات، رفتار را در شرایط راه بردی یا در یک بازی که 
در آن موفقیت فرد در انتخاب کردن، وابسته به انتخاب 
بازی ها،  نظریه ی  ساختار  کند.  برآورد  است،  دیگران 
معموالً از سه بخش یعنی بازی گرها، ُکنش ها و نمایه ی 
عمل تشکیل شده است. در نظریه ی بازی ها، بازی گران 
همان تصمیم گیرندگان بازی اند. ُکنش ها، مجموعه ای 
بازی گر می تواند،  اقداماتی که هر  از تصمیمات و  است 
انجام دهد. نمایه ی عمل، هر زیر مجموعه ای از مجموعه 
اعمال ممکن را یک نمایه در بازی می گویند. این نظریه 
تا حدودی می تواند، جنگ و صلح افغانستان را تحلیل 
و مدل سازی کند. نه تنها که منافع مردم افغانستان در 
آن می تواند رقم بخورد، بلکه اگر متحدان و بازی گران 
ذی دخل در موضوع افغانستان به اصول این بازی عمل 
کنند تا حدودی می توانند جنگ را پایان بخشند و صلح 

را در این جامعه ی درگیر خشونت حاکم سازند. 

جنگ، صلح و بازی نامتقارن طالبان
که  هستند  بازی های  اغلب  نامتقارن  بازی های  اوالً 
مجموعه ای راه بُردهای یک سانی برای بازی گران در بازی 
را پیشه کرده اند  از یک سو، صلح  ندارد. طالبان  وجود 
و از سوی دیگر جنگ را در کشور تشدید بخشیده اند 
و به این فکر هستند که گویا با فتح نظامی می توانند 
بازی  داستان  همانند  نگاه  این  برسند.  پیروزی  به 
بازی  در  است.  زندانی«  »معمای  بازی  یا  »چوچه ها« 
چوچه ها، دو نوجوان در موترهای شان با سرعت به طرف 
یک دیگر می رانند، بازنده کسی است که اول فرمان موتر 
را بچرخاند و از جاده منحرف شود. بنابراین، اگر یکی 
بترسد و منحرف شود، دیگری می برد. اگر هر دو منحرف 
شوند، هیچ کس نمی برد، اما هر دو باقی می مانند. اگر 
هیچ کدام منحرف نشوند، هر دو موترهای شان و یا حتا 
احتماالً زندگی شان را می بازند. بنابراین به احتمال زیاد، 
یا هر دو تصادف کرده و یا مساوی می شوند. در چنین 
حالتی، احتمال برد یکی خیلی کم است. یا در داستان 
»معمای زندانی«، دو نفر متهم به شرکت در یک سرقت 
مسلحانه، در جریان یک درگیری دست گیر شده اند و 
قرار می گیرند. در طی  بازجویی  هر دو جداگانه مورد 
این بازجویی با هر یک از آن ها جداگانه به این صورت 

در  زنان  نهاده،  هستی  به  پای  بشر  که  هنگامی  از 
سیاست،  اقتصاد،  هم چون  زندگی  عرصه های  همه ی 
و  حیاتی  نقش  مردان  پا به پای  هنر،  و  فرهنگ  دین، 
خالق را ایفا کرده اند. زنان در جای جای تمدن بشری 
نشانه های سازنده خویش را بر تارک زمان حک کرده 
گنجینه های  در  اکنون  هم  را  ماندگاری  درخشش  و 
بزرگ دنیا در قالب آثار بازمانده از عصر ماقبل تاریخ، 
تاریخ و زمان متأخر به نمایش گذاشته اند. کار و فعالیت 
بدون  و  است  بشری  زندگی  دایمی  پدیده  اقتصادی، 
تا  است.  غیر  ممکن  خاکی  کره  بر  انسان  زندگی  آن 
انسانی  آوردن مجموعه  پدید  و  نهاد خانواده  تشکیل 
متشکل از پدر، مادر، فرزندان پسر و دختر و گسترش 
این نهاد و تشکیل خانواده بزرگ تر به نام های عشیره، 
قبیله، ایل و... به تدریج به نوعی تقسیم کار در میان 
آنان پدید آمد. مهم ترین مساله ای که بر این امر اثر 
می گذاشت، وضعیت طبیعی و بدنی مرد و زن بود. زن 
با امرهایی هم چون بارداری و شیردادن به فرزندان و 
نگهداری از وی تناسب کامل داشت و از سویی از نظر 
از همین  بود.  مرد  از  تا حدی ضعیف تر  بدنی  قدرت 
 رو تحت مدیریت مرد، کارهای خانه و خارج از خانه 
مثل کار در زمین کشاورزی، انجام امور مربوط به دام 
را انجام می داد. در طول تاریخ جز در موردهای نادر، 
تعداد  در  فقط  و  داشته  کامل  حاکمیت  پدرساالری 
مدیترانه،  دریای  در  ساکن  قبیله های  از  معدودی 
ویژه  رشد  از  پیش  تا  است.  بوده  برقرار  مادرساالری 
جمعیت دنیا، مساله کار کردن زن به  صورت مستقل 
در بیرون از خانه و وقت های فراغت وی چندان مطرح 
نبود، زیرا کارهای مربوط به  خانه و فرزندان به  گونه ای 
وقت وی را پر می کرد که به  طور عملی وقتی برای 
آن ها نداشت. تا زمانی که اقتصاد معیشتی و کشاورزی 
بر قرار بود، بخشی از کارهای اقتصادی به  وسیله زنان 

آزاد  تو  بدهی،  فریب  را  دوستت  اگر  می شود.  معامله 
می شوی، ولی او به پنج سال حبس محکوم می شود. اگر 
هر دو یک دیگر را فریب بدهید، هر دو به سه سال حبس 
را  خود  هم دیگر  هیچ کدام  اگر  شد.  خواهید  محکوم 
فریب ندهید، هر دو یک سال در مرکز بازپروری خدمت 
خواهند کرد. در این بازی، به نفع هر دو زندانی است 
که هر دو، گزینه ی سوم را انتخاب کنند، ولی چون هر 
کدام از آن ها به دنبال کسب بهترین نتیجه برای خود 
یعنی آزادشدن است و به طرف مقابل نیز اعتماد ندارد، 
دوست خود را فریب می دهد و در نتیجه هر دو زندانی 
متضرر می شوند. این دو داستان شبه جنگ افغانستان 
است. اگر طالبان به این فکر باشند که با کشتار و جنگ 
در میدان های نبرد می توانند حکومت و مردم افغانستان 
در  و  خوانده اند  اشتباه  کنند،  تسلیم شدن  به  قانع  را 
جنگ بیش تر، هر دو طرف ضرر می بیند. جنگ راه حل 
معقولی برای هر دو طرف نیست. به قول داکتر نجیب اهلل 
احمدزی، رییس جمهوری پیشین افغانتسان، مگر پس 
قبرستان ها  و  گورستان ها  بر  کشتار،  همه  »این  از 

حکومت خواهی کرد؟«.

جنگ و صلح افغانستان با بازی و بازی گران متعدد
در جنگ و صلح افغانستان بازی گران متعدد نقش دارند 
دامن  را  نقش شان جنگ  و  میزان سهم  به  یک  هر  و 
زده اند و می توانند صلح را نیز بیاورند. من در جنگ و 
صلح افغانستان حداقل شش گروه را تاثیرگذار می دانم. 
گروه اول، مردم و حکومت افغانستان است. گروه دوم، 
طالبان است. گروه سوم، ایاالت متحده  امریکا است. گروه 
چهارم، پاکستان است. گروه پنجم، ایران، روسیه، چین 

فعالیت های  در  هم  امروزه  حتا  می گرفت.  صورت 
کشاورزی و دام داری در روستاها و عشایر، زنان نقش 
قالی بافی،  مثل  تولید  فعالیت های  در  دارند.  مهمی 
حصیربافی، ریسندگی و مانند آن سهم بسیار فراوانی 
دارند. ورود به نظام صنعتی و مدرن و پیش رفت علم 
و تکنولوژی در زمینه های گوناگون از جمله پزشکی 
باعث شد میانگین عمر انسان و جمعیت افزایش یابد 
و بحث کنترل جمعیت به  صورت جدی مطرح شود. 
گسترش بحث های آزادی سیاسی و اجتماعی، زمینه 
کرد  فراهم  اجتماعی  فعالیت های  در  را  زنان  حضور 
شهرها  به  روستاها  از  را  اقتصاد  صنعت،  گسترش  و 
کشاند و جمعیت انبوه در شهرها ساکن شد. کار در 
محیط شهری از کار روستایی متفاوت بود. کارخانه ها 
به   صنعتی  سرمایه داری  نظام  در  بودند.  کار  محل 
علت فراوانی نیروی کار دست مزد اندکی به کارگران 
را  خانواده  هزینه  جواب گوی  که  می شد  پرداخت 
نمی کرد و گاه به ناچار فرزند و همسر هم در کنار پدر 
به  کار می پرداختند. اگر برای اقتصاد مشکل هایی رخ 
نیروی درجه  می داد و رکود می شد، زنان در جایگاه 
جامعه  بر  فشار  می شدند.  بی کار  مردان  از  پیش  دو، 
کارگری زنان باعث شد مبارزه های سیاسی و اجتماعی 
امریکا  و  اروپا  در  یابد.  گسترش   ۱۹ قرن  در  آنان 
را  کارگری  اتحادیه های  سوسیالیستی،  جنبش های 
قوی تر سازد. در خواست های رفاهی زنان در مورد لزوم 
مهد کودک در کارخانه ها، مرخصی برای ایام بارداری 
و شیرخوارگی فرزندان و مانند آن تا حدی به نتیجه 
رسید. وقوع جنگ های بین المللی اول و دوم، جایگاه 
زنان در راه اندازی مرکز های اقتصادی را جلوه گر کرد 
و به  تدریج زمینه داشتن حقوق مساوی با مردان را به 
زنان در محیط های  تبعیض علیه  آوردند. ولی   دست 
اقتصادی از سوی کارفرمایان و رقیبان مرد آنان وجود 
داشته و دارد. دست مزد کم تر، بی توجهی به وضعیت 

و ترکیه اند. گروه ششم، سایر کشورها مانند »کشورهای 
در  هم  گروه ها ،  این  از  یک  هر  اند.  اروپایی«  و  عربی 
جنگ افغانستان و هم در صلح افغانستان تاثیرگذار اند. 
نه تنها در جنگ و صلح افغانستان بازی گران متعددی 
شده  عملی  هم  گوناگونی  بازی های  بلکه  دارد،  وجود 
است و یا در آینده عملی می شود. از بازی تضارب منافع 
نیابتی سازمان های  بازی قدرت های بزرگ و جنگ  تا 
استخباراتی منطقه، مجموعه ای از  بازی هایی است که 
مردم افغانستان پیامدهای شوم آن را متحمل شده اند. 
افغانستان  جانب  از  که  بازی  است،  این  من  پیشنهاد 
راه انداخته می شود، می باید متناسب به منافع همه ی 
میدان  بازنده ی  صورت،  این  غیر  در  باشد.  بازی گران 

مردم افغانستان خواهند بود.

صلح و مجموع صفر- مجموع ناصفر
ارزش  که  هستند  بازی هایی  صفر،  مجموع  بازی های 
بازی در جریان بازی ثابت می ماند و کاهش یا افزایش 
که  سودی  مجموع  بازی ها،  این  در  نمی کند.  پیدا 
تمام  در  و  همیشه  رفته  هم  روی  می برند،  بازی گران 
ترکیبات استراتژی های مختلف صفر است. یعنی سود 
بازی گر دیگر همراه  زیان  با  و فقط  بازی گر فقط  یک 
یک  صفر  مجموع  بازی  یک  ساده تر  عبارت  به  است. 
بازی بُرد-باخت است و به ازای هر برنده، همواره یک 
بازنده وجود دارد. صلح تنها بازی است که مجموع صفر 
آن  اصلی  برنده ی  صلح  بلکه  ندارد،  ناصفر  مجموع  و 
طرف های درگیر در جنگ است. صلح می تواند فرصتی 
برای بازسازی افغانستان، دولت سازی و ملت سازی باشد، 
چیزی که مردم افغانستان شدیداً به آن ضرورت دارند. 

و  آنان  از  استفاده جنسی  و  فرزند  تربیت  برای  زنان 
اجبار در اخفای آن، از موردهایی بوده که سال ها در 
بود.  افگنده  سایه  امریکا  و  اروپا  کارگری  محیط های 
در اوایل قرن ۲۰ پس از جنگ بین المللی اول، اصل 
تساوی مزد به تصویب رسید. گرچه میلیون ها نفر از 
را  بین المللی دوم جای مردان  زنان در هنگام جنگ 
گرفتند و حتا در کارخانه های سالح سازی مشغول به 
کار شدند، ولی با بازگشت مردان از جبهه جنگ باید 
تدریج  به  می شد.  خالی  آنان  برای  کاری  محیط های 
سازمان های  در  زنان  کار  نفع  به  مقرراتی  و  قانون ها 
بین المللی به تصویب رسید و کوشش شد امتیازهای 
علت  به   اخراج  از  و  شود  یکسان  مردان  و  زنان  کار 
ازدواج و بارداری جلوگیری به عمل آید. این کارها به 
 صورت الزمه جامعه توسعه یافته تلقی شده و امروزه 
بخشی از معیارهای توسعه یافتگی درباره حقوق زنان 
در زمینه آموزش، اشتغال، بهداشت، ازدواج و خانواده، 
حقوق زنان روستایی است. امروزه در اغلب کشور های 
جهان، زمینه و عرصه حضور زنان در بستر توسعه بر 
پایه تعریف همه سویه نگری و کل گرایی توسه فراهم 
شده است و زنان نه تنها به عنوان یک جنسیت، بلکه 
با جایگاه ها و موقعیت های متنوع و متفاوت بر خاسته 
از توانمندی ها و مهارت های علمی - تخصصی و نیز 
اختیار  در  سیاسی  نظام  و  جامعه  که  فرصت هایی  با 
توسعه  آفرینی در عرصه  به نقش  قرار می دهد،  آنان 

می پردازند.
گرچه  داده،  رخ  امریکایی  و  اروپایی  جوامع  در  آن چه 
می تواند  ولی  است،  اسالمی  جامعه های  از  متفاوت 
باعث  جمعیت  کنترل  لزوم  باشد.  داشته  شباهت هایی 
از طرفی به  تا خانواده های کوچک پدیده آمده و  شده 
 علت افزایش هزینه زندگی، در آمد مردان برای اداره خانه 
به  باید  نیز  زنان  فراوان  فراغت  نبوده و وقت های  کافی 
 صورت مناسبی پر شود. از سوی دیگر، گاه جامعه ظرفیت 

راه حل چیست؟
بر بنیاد اصول نظریه ی بازی ها در علوم سیاسی، در مورد 
جنگ و صلح افغانستان سه راه حل اساسی وجود دارد 
که می تواند بُن بست گفت وگوهای صلح امروزی را پایان 
بخشد و بستر صلح خواهی را هموار سازد. این راه حل ها 

عبارتند از:

۱. سیاست مثبت و نظریه ی انتخاب اجتماعی
خارجی  ابعاد  در  مثبت  سیاست  کاربُرد  از  ما  منظور 
و  داخلی  جریان های  یا  قدرت ها  میان  که  است  این 
و  جنگ  عرصه ی  در  تا  شود  ایجاد  توازن  بین المللی 
براساس  این کشورها و گروه های که  افغانستان،  صلح 
منافع و مصالح خودشان در رقابت اند، ما از پیامدهای 
این قبیل رقابت ها مصون بمانیم و اقدام به ایجاد توازن 
مورد  در  ولی  کنیم.  آن ها  میان  یک سان  عمل کرد  و 
رو  اجتماعی  انتخاب  نظریه ی  به  باید  طالبان،  گروه ی 
کنیم. نظریه ی انتخاب اجتماعی یک چهارچوب نظری 
برای اندازه گیری سالیق، ارزش ها و رفاه به عنوان یک 
مانع  که  اختالفی  موارد  پس  است.  جمعی  تصمیم 
پیش رفت گفت وگوها شده است و یا باعث شده است 
به  آن را  باید  برسد،  بُن بست  به  صلح  گفت وگوهای  تا 
مواردی  بگذاریم.  افغانستان  مردم  عمومی  همه پرسی 
چون نوع نظام و تعدیل قانون اساسی از موارد جدی 
اختالفی است که نیازمند واگذاری به همه پرسی مردم 

افغانستان دارند. 

2. تقسیم عادالنه ی قدرت و ثروت
طالبان،  گروه  میان  ثروت  و  قدرت  عادالنه ی  تقسیم 
جهادی  گروه های  و  قدرت  در  حاکم  تکنوکرات های 
سابق، راه کار دیگری است که می تواند پایانی به جنگ و 
بازشدن درهای گفت وگوهای به بُن بست رسیده ی صلح 

باشد.

3. نظریه ی انتخاب عمومی
نظریه های  از  یکی  واقع  در  عمومی،  انتخاب  نظریه ی 
است که در آن فرض می شود سیاست مداران در موقع 
یک  دارند.  مدنظر  را  خود  فردی  منافع  تصمیم گیری 
مقوله ی معروف است که جنگ زمانی پایان پیدا می کند 
که طرف های درگیر سود خود را از تداوم جنگ بر پایان 
جنگ ببینند. پیشنهاد من به نخبه گان حاکم در قدرت 
سیاسی افغانستان این است که منافع و سود طالبان در 

پایان جنگ است نه در تداوم جنگ.

به کار گیری زنان در عرصه تولید را دارد و افزایش رشد و 
رونق اقتصادی نیازمند حضور زنان در عرصه های تولیدی 
است. عامل های پیش  گفته اقتضا دارد که بحث اشتغال 
زنان و فعالیت اقتصادی آنان به  صورت مستقل مد نظر 
قرار گیرد و با کاوش در متن های دینی، موضع دین در 
این  باره معلوم شود. کار اقتصادی زنان در صدر اسالم در 
خانه و خارج از آن وجود داشته و تحت تعلیم های دینی 
برخوردار  استقالل  و  مدیریت  ثروت،  مالکیت،  از  زنان 
و  خانواده  نهاد  نباید  خانه  از  خارج  در  کار  ولی  بودند؛ 
تحت الشعاع  را  و حقوق همسری  فرزندان  رشد  محیط 
قرار دهد. وظیفه هر فرد در خانه باید با هم آهنگی افراد 

خانواده و در چارچوب حقوق انسانی تعیین شود. 
افغانستان،  فرهنگی   - اجتماعی  هنجار های  به  نظر 
یعنی به خاطر حفظ احترام به خانواده، هر آن چه که 
توسط زنان تولید شده، یا مشترکاً توسط زنان و مردان 
برای  بازارها  به  مردان  توسط  تنها  می شوند،  تولید 
فروش منتقل می شوند، در واقع زنان مستقیماً به آن 
بازارها دسترسی ندارند. از آن جایی که توانمندسازی 
نقش  از  مردم  آگاهی  و  دید  طرز  به  زنان  اقتصادی 
اجراآت  از طرف دیگر، چون  و  دارد  ارتباط  جنسیت 
مبنی بر جنسیت در ذات خودش شامل اجزای عمده 
اجتماعی و فرهنگی است، بنابراین چگونگی و میزان 
اینکه  به  اقتصادی،  فعالیت های  در  زنان  سهم گیری 
می کنند،  نگاه  چطور  را  جنیست  نقش  جامعه  افراد 
ارتباط دارد. این دیدگاه ها شامل »جنسیتی ساختن 
را  آن ها  وابستگی  قسماً  زنان  قشر  )زنانگی  ماحول« 
و  اجتماعی  پارامترهای  می دهد(،  نمایش  مردان  به 
فرهنگی برای زنان و محروم ساختن زنان از بخش ها و 
یا اماکن عمومی و بیرونی می شود. از قدیم این مسایل 
ارتباط  در حوزه بشر شناسی اجتماعی و در خصوص 
فرهنگ با محیط در حوزه جامعه شناسی - فمینیستی 

مورد بحث علمی بوده است.

جنگ و صلح افغانستان 
و نظریه ی بازی ها

موانع فرهنگی اشتغال زنان

رامش نوری، استاد دانشگاه

سعادت شاه موسوی - قسمت اول 
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پین  توماس   ،۱۷۷۶ جنوری  در 
رساله ای   )Thomas pain(
نوشت به نام »عقل سلیم«. در 
رساله ی عقل سلیم آورده بود 
مهاجرنشین های  استقالل  که 
امریکایی برابر با آزادی تام ابنای 
بشر است. پین در کتابش »آزادی 
را به جان ظلم انداخت« و جای ظهور ظلم را بریتانیای 
کبیر دانست. توماس پین قیمومیت امریکا را توسط یک 
جزیره ی کوچک »بریتانیا« منزجرکننده خواند. همه جا 
مردم مهاجرنشین رساله ی عقل سلیم را خواندند و از 
بود  استفاده کردند. همین  بریتانیا  علیه  مبارزه  در  آن 
را  استقالل  اعالم نامه ی  کنگره   ۱۷۷۶ جوالی  در  که 
ایاالت متحده در میان  تصویب کرد که به موجب آن 
دولت های روی زمین از استقالل و تساوی برخوردار شد. 
حقوق  حکمت  »ترجمان  امریکا،  استقالل  اعالم نامه ی 
تمام مردم منصف جهان  برای  بود.«  آن عصر  طبیعی 
و  آفریده شده اند  افراد یک سان  »تمامی  که  عیان شد 
خالق در نهاد آن ها پاره ی حقوق الینفک نهاده است که 
از آن جمله حق حیات، آزادی و کسب سعادت است.« 

)پالمر، ۵۷۲،۵۷۰:۱۳۸۹(
ملت  هر  از  بیش  امریکایی ها  امریکا،  استقالل  از  پس 
اختیارات  از  باید  فقط  دولت  که  معتقد شدند  دیگری 
محدودی برخوردار باشد و فقط بر طبق شروط قانون 
اساسی مکتوب و معین عمل کند. »امریکایی ها در آزاد 
تمامی  که  بودند  داده  انجام  را  عملی  خویش  ساختن 
انقالبیون  باشند.«  کرده  آن چنان  بایستی  بشر  ابنای 
آزادی  مذهب،  آزادی  دانستند.  ملت  مخلوق  را  دولت 
بازداشت خودسرانه  از  آزادی  و  آزادی شور  مطبوعات، 
به میل و نظر اولیای امور... تمامی این حقوق برای همه 
یک سان شد. در واقع امریکایی ها عقایدی را که در اروپا 
می خوردند،  را  حسرتش  اروپاییان  یا  بود  شده  شیوع 
واقعیت بخشیدند و عملی کردند. امریکا برای اروپایی ها 
غایت مقصود را پیدا کرد. سرزمینی که گوته با حسرت 
مخاطب اش می ساخت و می سرود:» امریکا، تو بهتر داری 

از آن چه قاره ی فرتوت ما دارد.« )همان،۵۷۸(.
آزادی طلبی  و  آزادی خواهی  الگوی  امریکا  انقالبیون 
سرمشق  بعدها   )۱۷۷۶ )انقالب  امریکا  حرکت  شدند. 
آزادی خواهان جهان شد. در فرانسه ی سده ی هجدهم 
وجود  مردم  قاطبه ی  و  طبقات  میان  عمیقی  شکاف 
داشت. خانواده ی سلطنتی در رأس جامعه قرار داشت. 
داشتند.  قرار  روحانیون  و  ثروت مند  اشراف  آن  از  بعد 
عالی ترین سمت ها را خانواده ی سلطنتی و کلیسا به خود 
اختصاص می دادند. در پایین این سلسه مراتب کارگران 
تهی دست شهری و دهقانان قرار داشتند. این طبقه که 
مولد تمام نیازمندی های اجتماعی است در حالی که از 
تمام امتیازات دربار و دولت محروم بود، بیش تر مالیه را 
می پرداخت )خانواده ی سلطنتی و روحانیون از پرداخت 
سه  نمایندگان  شانزدهم،  لوی  بودند(.  معاف  مالیه 
طبقه ی یاد شده را در تاالر آیینه ی کاخ ورسای دعوت 
کرد. نخست طبقه ی روحانیان وارد شدند و بعد از آن 
نجبا. در ۱۷۸۹ جمعیتی هشت هزار نفری متشکل از 
شهروندان پاریسی مسلح وارد کاخ تویلر شدند. جمعیت 
وارد ساختمان شدند و محل شاه را پیدا کردند. جمعیت 
شورشی شاه را مجبور کردند که کاله سرخ که نشانه ی 
به سالمت  و  بگذارد   به سر  بود،  انقالبی  سان کولوت 
ملت بنوشد. شاه از خواست ملت تبعیت کرد و گفت: 
»مردم پاریس! می نوشم به سالمتی شما و سالمتی ملت 

فرانسه«. )کورزین،۹۳،۹۴:۱۳۸۴(.
ملت های  از   تعدادی  فرانسه  و  امریکا  انقالب  از  پس 
جهان چاره ی درد استبداد و بی عدالتی را انقالب و قیام 
می دانستند. برای همین در سده ی بیستم تعداد زیادی 
مبارزات  و  کمونیستی  انقالب های  از کشورهای جهان 
از  یکی  افغانستان  کردند.  تجربه  را  ملی  رهایی بخش 
تجربه  بیستم  سده ی  در  که  است  جهان  کشورهای 
ظهور  و  راست  و  کشمکش های چپ  مشروطه خواهی، 
و زوال این جریان ها را تجربه کرده است. عبدالرحمان 
و  مشروطه طلبی  برجسته ی  و  بلند  قامت  محمودی 

آزادی خواهی سده ی بیستم در افغانستان است.
از  یکی   )۱۳۴۰-۱۲۸۸( محمودی  عبدالرحمان 
مشروطه ی  مبارزان  صادق ترین  و  نیک نام ترین 
آزادی خواهی،  دوستی،  انسان  است.  افغانستان  سوم 
عدالت طلبی، دموکراسی دوستی و ظلم ستیزی، چیزهای 
است که در کارنامه ی سیاسی او ثبت شده است. او این 

شروع شد و فعال شد. )غبار،۲۵۸،۲۷۰:۱۳۸۰(.
جریده ی »ندای خلق« که صاحب امتیازش عبدالرحمان 
محمودی بود، جز به حق خلق و رساندن صدای خلق به 
گوش اهالی حکومت و مردم چیز دیگری نبود. محمودی 
در سرمقاله ی شماره ی اول ندای خلق تذکر می دهد که 
»نامه ی ندای خلق، خادم خلق رهنمای مردم به اساسات 
ندای  نامه ی  است.  مبارزه ی حقوق خلق  و  دموکراسی 
خلق راه حصول حکومت خلق، توسط خلق، برای خلق را 
برای مردم نشان می دهد. متکی بر اساسات دموکراسی، 
آزاد،  برای روی کار آوردن شورای اساسی و  نامه ی ما 
انتخابات آزاد، تأمین تعادل اساسی در بین قوای ثالثه 
مدافع  را  خود  ساحه  این  در  و  نموده  نشرات  و  سعی 
حقوق خلق می شناسد.« )ندای خلق،  سال اول، شماره ی 

اول(
اغلب سرمقاله های ندای خلق را خود محمودی نوشته 
الفاظ  تندترین  با  سرمقاله ها  تمام  در  محمودی  است. 
انتخابی،  انتقاد می کند و ضرورت حکومت  از حکومت 
مجلس نمایندگان آزاد و موجودیت قوای سه گانه واقعی 
را پیوسته تاکید می کند. در سرمقاله ی شماره ی پنجم 
چیست؟«  ما  درد  چاره ی  و  نجات  »راه  عنوان  تحت 
می گوید: »... اکنون که دولت در اثر سیر حوادث گیتی 
و مجبوریت های سیاسی و تجارب تلخ چندین ساله اداره 
خود را دموکراسی می خوانند، خلق هم حق دارند برای 
تشکیل حکومت توسط رای آزاد خویش مبارزه نمایند...«
دموکراسی  آوردن  محمودی  رهبری  به  خلق  حزب 
بود.  ساخته  خود  اصلی  شعار  را  اجتماعی  برابری  و 
اشتراک مردم را در اداره ی امور دولت به وسیله ی احزاب 
سیاسی در همان زمان امکان پذیر می دانست و تشکیل 
حکومت ها را بر مبنای اکثریت پارلمانی و احزاب منتقد 
اول مرام نامه ی حزب خلق  بند  ضروری می دانست. در 
بر  که  است  ملی  حزب  یک  خلق  »حزب  است:  آمده 
اساسات معلومه ی دموکراسی بنا یافته است.« و در بند 
سوم »چون حزب خلق یک حزب دموکراسی حقیقی 
است، فلهذا برای تامین غایه ی حقیقی دموکراسی، یعنی 
حکومت خلق، توسط خلق و برای خلق مبارزه می کند.« 
آمده است. در آن زمان که مجال نفس کشیدن نبود و 
کوچک ترین انتقاد، ممکن بود سر انسان را به باد نیستی 
در  اطرافش  یاران  و  محمودی  عبدالرحمان  بسپارد، 
مرام نامه ی حزب خلق از آزادی در همه ی امور صحبت 
می کردند: »حزب خلق اساس حکومت را متکی بر اصول 
دموکراسی مستند بر یک شورای اساسی و آزاد و محترم 
و انتخابات آزاد، تامین تعادل اساسی در بین قوای ثالثه 
سعی  مشروع  و  مقدس  آرزوی  با  نیل  برای  و  دانسته 

می کند.« )شماره ۲۹ جریده ندای خلق(.
حزب خلق »کار« را نخستین عامل سعادت می دانست 
و بی کاری را ننگ و عار می شمرد. و ندای خلق خود را 
: »خدمت گار و راهنمای مردم است و به خاطر حقوق 
مردم مبارزه می کند و هدف آن دست یابی به پارلمان 
آزاد  براساس انتخابات است«  می خواند، که پس از ۲۹ 

شماره نشرات توقیف شد.
محمودی همیشه با مردم و در صف مردم بود. روزی در 
تکیه خانه ی شیعیان راجع به انتخابات بلدی یا شهرداری 
داری  گروه خود  انتخاب سه  از  باید  مردم  بود،  گفته  
نمایند: »اول محمدزاییان، دوم حضرات مجددی و سایر 
روحانیون و سوم سرمایه داران.«. او در درون درمان گاهش 

با تمام اقشار جامعه در مورد ظلم و استبدادی خاندان 
سجیه ی  با  خوش مشرب  مرد  می کرد.  صحبت  شاهی 
انسانی که محل کارش همیشه حیثیت کلوب تبلیغات 
سیاسی را داشت و صداقت و فدای کاری اش برای مردم، 
او را به چهره ی محوری مبارزات عدالت خواهانه ی دوران 
خاطرات  در  فرهنگ  صدیق  بود.  کرده  تبدیل  خویش 
یاد کرده  به عنوان »یک موسسه«  این مرد  از  خویش 

است. )فرهنگ، ۲۱۶،۲۳۵:۱۳۹۴(.
محمودی  توسط  دولتی  ضد  خیابانی  تظاهرات  اولین 
را  آن  دولت  که  شد  راه اندازی  او  زمان  روشن فکران  و 
سرکوب و رهبرانش را زندانی کرد. روشن فکران این دوره 
همه خواهان مشروطیت بودند و به خط واحدی تعلق 
دست آوردها  و  سوم  مشروطه ی  مبارزات  در  نداشتند. 
و پیامدهای آن که جایگاه برازنده در تاریخ افغانستان 
جریده  و  او  حزب  محمودی،   عبدالرحمان  نقش  دارد،  
»ندای خلق« که ارگانی نشراتی او بود، تعیین کننده بود. 

)طنین، ۸۵،۸۷:۱۳۸۴(.
مبارزه ی  به  معتقد  و  متعهد  خلق  ندای  جمعیت 
مسالمت آمیز بودند که این روش نقطه ی مقابل انقالبیون 
شخص  اند.  دشمن  و  حریف  علیه  خشونت  به  معتقد 
و  مشروطه  شاهی  دموکراسی،  طرف دار  محمودی 
حقوق مساوی برای تمام مردم افغانستان بود. محمودی 
سلطنتی  خانواده ی  علیه  تندش  انتقادهای  خاطر  به 
جذابیت و مقبولیت پیدا کرده بود و برای همین سردار 
داکتر  از  بیش تر  روشن فکران  همه ی  »از  داوود  محمد 
محمودی نفرت داشت و چنین گفته می شد که سردار 

قصد از بین بردن او را دارد.« )آهنگ، ۲۹۱:۱۳۹۹(.
هر جا برای منسجم کردن اطالعاتم در مورد این شهید 
سخاوت،  از  زدم،  سر  آزادی  و  دموکراسی  راه  بزرگ 
آزادی خواهی و عدالت طلبی اش سخن رفته بود. دستگیر 
سخت  سر  دشمن  »محمودی  می گوید:  پنجشیری 
سلطه ی  و  استعمار  نفوذ  مطلقه،  سلطنت  و  استبداد 
انحصارات امپریالیستی بود. به اندیشه های مردم ساالری 
قوی  گرایش  مشروطیت  و  علمی  جهان بینی  اصول  و 
داشت. به فعالین سیاسی کورس های اقتصاد سیاسی را 
دایر می کرد تا تامین دموکراسی، عدالت اجتماعی،  تامین 
حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم، تاسیس پارلمان 
بیروکراتیک  افشای ماهیت دولت  آزاد.  آزاد، مطبوعات 
فیودالی، توسعه ی تعلیم و تربیه، تقویت جنبش سواد و 
سوادآموزی همه و همه مسایل حیاتی و اهداف سیاسی 
جریان فکری محمودی بوده است. پایه های سیاسی و 
اجتماعی هواداران دکتر محمودی کارگران، پیشه وران، 
شهری  زحمت کشان  و  ملی  سرمایه داران  روشنفکران، 

بوده است. )پنجشیری، ۱۲۵:۱۳۷۷(.
و  آزاده  که  است  مبارزانی  آن  جمله ی  از  محمودی 
ایستاده مرد. او در برابر تمام شکنجه ها، زندان رفتن ها 
داد.  نشان  ثبات  و  شکیبایی  صبر،   خود  از  تهدیدها  و 
برابر آفات شدید  از قماش تسلیم شوندگان نبود. در  او 
تهدید  و  از هر شکنجه  نپوسید. پس  و  نشارید  روزگار 
پخته تر و آب دیده تر در میان مردم ظاهر شد. به قول 
زنده یاد اکرم عثمان »او چون حضر دل به دریا زد و راه 
ظلمات را پیش گرفت تا به آب حیات و بی مرگی رسید. 
بسیاری ها در زندان افسردند، پژمردند و ندامت کشیدند، 
اما محمودی روز تا روز مستانه تر، بی باک تر و بی پرواتر 
شد،  تا این که حس کرد آزادی یک حالت روحی است 

تا موقعیت فزیکی.« )عثمان،۲۶۷:۱۳۹۲(.
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بیدار  و  آزاد  انسان  انسان جدید-  را ضرورت های  همه 
می دانست و در راه و برای تحقق این ارزش های انسانی، 
صادقانه و جان بازانه مبارزه کرد. او برای تحقق و بر پا 
کردن این ارزش های واالی انسانی سال ها در زندان های 
مخوف خاندان یحیا اسیر و شکنجه شد، اما هیچ گاه آه 
دوره ی  بدترین  در  او  نکرد.  پشیمانی  اظهار  و  نکشید 
و  بلند و رسای عدالت طلبی  افغانستان صدای  تاریخی 
آزادی خواهی بود و هیچ گاه در برابر ستم گران و حاکمان 
زانو نزد، ایستاده و قهرمانانه جان سپرد. در تاریخ معاصر 
افغانستان، کم تر کسی مثل او جان بازانه و صادقانه در راه 
وطن و مردم گام نهاده است. مرد حماسه، قلم، انقالب 
فرهنگی و رزم بود. او با سپردن بی هراس جانش در راه 
دموکراسی، عدالت، آزادی و میهن، خودش را جاویدانه 

کرد. نوشته ی زیر ادای دینی است به او.
زلمیان«  »ویش  اساس گذاران حزب  از  یکی  محمودی 
غیرملی ویش  اولین جلسه ی حزبی، مشی  در   بود که 
زلمیان را مورد انتقاد قرار داد و به رسم اعتراض جلسه 
را ترک کرد. او بنیان گذاران ویش زلمیان را برتری طلب 
می دانست. مبارزه ی او به گونه ای بود که پی آیندگان او 
اعم از چپ و راست، لینینست ها و مایویست ها، لیبرال ها 
آزادگی  و  وطن  عشق  و  شور  که  گروه هایی  دیگر  و 
نیکی  به  او  از  و  دادند  قرار  الگوی شان  را  او  داشتند، 
خلق  دموکراتیک  حزب  بنیان گذاران  کردند.  یادآوری 
افغانستان جلسات شان را با یک دقیقه سکوت به احترام 
دموکراتیک  حزب  کنگره ی  اولین  می کردند.  آغاز  او 
به  شود  )نگاه  شد.  افتتاح  »محمودی«  نام  به  خلق 
یادداشت های محمدطاهر بدخشی در مورد شکل گیری 

حزب دموکراتیک خلق(.
تمام تاریخ نگاران افغانستان، مبارزان و دوستان نزدیک او 
به مردم دوستی، میهن پرستی و آزادی خواهی او شهادت 
می دهند. او می گفت: »چون من از توده ام، مردم پرستم«. 
او هدف زندگی خود را آگاهی دهی به مردم می دانست 
با  هیچ گاه  محمودی  آگاهی شان«.  جز  نیست  »مرامم 
حکام زمانه و استبداد آنان نساخت و نیامیخت. همیشه 
به حکام و استبدادشان به چشم دشمن و پستی نگاه 
می کرد: »همه خون خوار و پست و بدسرشت اند« و »ز 
استبداد جز پستی نزاید.«. او در سال ۱۳۳۲ در پشت 
میله های زندان دهمزنگ سرود: »بگو با دشمنان پست 

مردم/که محمودی نمیرد سخت جان است.«
که  بود  یگانه کسی  داکتران طب  قطار  »در  محمودی 
بود.  نداده  قرار  تامین معیشت خود  را حرفه ی  طبابت 
مطب  عواید  داشت،  که  بخششی  و  بذل  همه  با  او 
راه  راه ضد خاندان سلطنتی و در  را در  شخصی خود 
می رساند.«  مصرف  به  تبعیض  و  فقر  ریشه کن کردن 

)صاعد،۱۱۵،۱۰۰:۲۰۱۰(.
در  نوین  دوره ی  یک  آغاز   ۱۳۳۱ تا   ۱۳۲۷ سال های 
وطن پرست  مبارزان  از  گروهی  است.  افغانستان  تاریخ 
در بین این سال ها با »ترک مال و ترک جان و ترک 
ایستادگی  و  دموکراسی  آوردن  مشروطه،  راه  در  سر« 
علیه استبداد رژیم های زمانه، وارد میدان مبارزه شدند. 
این  در  که  مبارز  و  سیاسی  شخصیت های  از  بعضی 
سال ها دست به تأسیس حزب و تأسیس نشریه زدند، 
در راه آزادی و مردم هیچ چیز از خودشان کم نگذاشتند 
و این راه را تا آخرین مرحله یعنی مرگ ادامه دادند. 
یکی از آن مردان که دلیرانه و پاک زیست و در برابر 
شالق و ساطور حاکمان دورانش زانو نزد، عبدالرحمان 

محمودی است.
محمودی در سال ۱۹۵۰/۱۳۲۹ حزب خلق را تاسیس 
حاکم  خاندان  علیه  انتقادی اش  نطق های  برای  و  کرد 
مورد استقبال مردم کابل قرار گرفت. جریده ی »ندای 
جوزای  در  که  بود  خلق  حزب  نشراتی  ارگان  خلق«، 
۱۳۳۰ تأسیس شد. اما چند ماه بعد دولت وقت آن را 
تا سال ۱۳۴۰  از سال ۱۳۳۱  او  کرد.  تعطیل  و  بست 
زندان  در  ماند.  یحیا  خانواده ی  زندان  در  خورشیدی 
گرفتار امراض مختلف شد تا حکومت آزادش کرد. دو 
از  چشم  زندان،  از   )۱۳۴۰ )میزان  آزادی  از  بعد  ماه 
جهان فرو بست و حزب اش نیز از میان رفت. نخستین 
پارلمانی  اپوزسیون  فعالیت های سیاسی، جراید حزبی، 
تأثیر  تا ۱۳۳۰ که  از ۱۳۲۶  انتخاباتی  و تظاهرات های 
عظیم در اذهان عمومی و رفتار دولت و امور اجتماعی 
داشت را مرهون مبارزات شجاعانه و انسانی محمودی 
و رفقای نزدیک به او مثل میرغالم محمد غبار، صدیق 
آزادی خواهی،  نخستین  استیم.  دیگران  و  فرهنگ 
مردان  این  رهبری  تحت  کشور  در  دموکراسی خواهی 

عبدالرحمان محمودی؛ 

شمعی در برابر تاریکی

حبیب حمیدزاده



لوی سارنوالی از رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان، به ویژه پرونده های تجاوز 
جنسی خبر می دهد. سینا شنا منصور، معاون لوی سارنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه 
زنان، تخلفات اطفال و حقوق بشر روز سه شنبه، ششم عقرب در نشست خبری گفت که 

سارنوالی های کشور در سه سال اخیر به 569 قضیه تجاوز جنسی زنان رسیده گی کرده است.

الهام ظهیر

لوی سارنوالی می گوید که در جریان سه سال اخیر به 
است.  زنان رسیدگی شده  تجاوز جنسی  ۵۶۹ قضیه 
بیش تر این آمار در والیت های کابل، بلخ و هرات ثبت 
شده است. لوی سارنوالی تصریح می کند که از میان این 
قضایا، ۱۷۳ قضیه تجاوز جنسی مربوط سال ۱۳۹۹ 
می شود. به گفته این نهاد، از آغاز سال روان مالی تا 
لوی سارنوالی  اداره  کنون سه هزار قضیه خشونت در 
تن  میان، ۲۸۷  این  از  است که  بررسی شده  و  ثبت 
به  محکوم  و  بودند  شده  زنان  علیه  مرتکب خشونت 
تماس  شماره  تازه گی  به  اداره  این  شده اند.  مجازات 
»۱۸۰« را فعال کرده است و مردم در صورت دیدن 
تخلفات در اداره های دولتی و غیر دولتی، می توانند به 
این شماره به تماس شده و شکایت شان را ثبت کنند.

لوی سارنوالی از رسیدگی به پرونده های خشونت علیه 
زنان، به ویژه پرونده های تجاوز جنسی خبر می دهد. 
سینا شنا منصور، معاون لوی سارنوالی در امور مبارزه 
بشر  حقوق  و  اطفال  تخلفات  زنان،  علیه  خشونت  با 
روز سه شنبه، ششم عقرب در نشست خبری گفت که 
سارنوالی های کشور در سه سال اخیر به ۵۶۹ قضیه 
تجاوز جنسی زنان رسیده گی کرده است. از میان این 
آمار، ۱۹۵ قضیه در سال ۱۳۹۷، ۲۰۱ قضیه در سال 
۱۳۹۸ و ۱۷۳ قضیه در ۱۳۹۹ ثبت شده است. به گفته 
وی، بیش تر این قضایا در والیت های کابل، بلخ و هرات 
ثبت شده است. خانم منصور افزود که در میان ۱۷۳ 
قضیه ای که در سال ۱۳۹۹ رخ داده است، قضایای حاد 

تجاوز و خشونت علیه زنان را نیز شامل است.
وی در ادامه به چند مورد عمده این خشونت ها اشاره 
بانو منصور، قضیه تجاوز جنسی باالی  کرد. به گفته 
والیت  در  برادرش  توسط  وی  قتل  و  »نورجهان« 
این قضیه به  از مواردی بود که متهم  جوزجان یکی 
۳۰ سال حبس تنفیذی محکوم شده است. افزون بر 
این، هفت فرد بازداشت شده در پیوند به تجاوز جنسی 
باالی یک دختر در بلخ توسط محکمه استیناف محکوم 

زعفران ایرانی در 
بازار جهانی به نام 
زعفران افغانستان 
فروخته می شود

این سو خبرهایی در  به  از مدتی 
ایران  از  زعفران  قاچاق  مورد 
زعفران  نام  به  آن  فروش  و 
بازارهای  در  افغانستان 
است.  شده  نشر  جهانی 
برخی فروشند گان و بازرگانان 
می پذیرند  هرات،  در  زعفران 
گونه ی  به  ایرانی  زعفران  که 

قاچاقی و غیرقانونی وارد افغانستان می شود.
از دید اعضای اتاق زراعت و مالداری هرات و بازرگانان 
پرده  پشت  در  والیت،  این  در  زعفران  صادرکننده 
قاچاق زعفران ایرانی به افغانستان دست هایی است 
که می خواهند زعفران افغانستان را در بازار جهانی 

بدنام بسازند.
به  پیوند  در  می گوید  هرات  مالداری  و  زراعت  اتاق 
قاچاق زعفران از آن سوی مرز به افغانستان، بارها به 
مقام های محلی هرات شکایت شده است، اما تاکنون 
حکومت برای مهار قاچاق زعفران اقدامی نکرده است.
که  می پذیرد  هرات  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق 
مناسب،  فروش  بازار  نبود  مورد  در  شکایت  هایی 
کرونا  همه گیری  دلیل  به  صادرات  میزان  کاهش 
قاچاق  و  خارجی  کشورهای  مرز  شدن  مسدود  و 

زعفران، به این نهاد صورت گرفته است.
و  امریکا  متحده  ایاالت  شدید  تحریم های  از  پس 
این  سوی  از  حداکثری«  »فشار  استراتژی  اجرای 
مقابل  در  ایرانی  ریال  ارزش  ایران،  ضد  بر  کشور 
ارزهای خارجی کاهش شدید پیدا کرد و این موارد 
سبب دشواری تجارت ایران با کشورهای خارجی شد.
هم زمان با کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل ارزهای 
ایران به کشورهای  از  خارجی، قاچاق برخی کاالها 
همسایه از جمله افغانستان افزایش یافت. با اجرای 
تحریم های اقتصادی، بازرگانان ایرانی تالش کردند با 
روش های گوناگون تحریم ها را دور بزنند و راهی برای 

تجارت با کشورهای خارجی پیدا کنند.  
به دنبال صادرات و قاچاق کاالهای گوناگون از ایران 
به افغانستان، بازار ورود غیرقانونی و قاچاق زعفران 
نیز طی ماه های اخیر رونق پیدا کرده است. برخی 
اجناس  که  می پذیرند  هرات  در  اقتصادی  فعاالن 

جلوگیری از ورود زعفران ایرانی به افغانستان شده اند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری  عبداهلل دشتی، معاون 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات، 
کاهش قیمت زعفران در ایران به دلیل کاهش شدید 
ارزش ریال ایرانی و نیز نبود شرایط صادرات زعفران 
از ایران به کشورهای خارجی، سبب شده زعفران این 

کشور به نام زعفران افغانستان صادر شود.
از  پشتی بانی  برای  کشورها  برخی  می افزاید،  او 
صادرکنند گان و فروشند  گان زعفران و ایجاد سهولت 
تعرفه  افغانستان،  با  تجاری  روابط  افزایش  برای 
با  مقایسه  در  را  افغانستان  زعفران  واردات  گمرکی 

کشورهای دیگر کاهش داده اند.
هند از جمله کشورهایی است که از چند سال پیش، 
صادرکنند  گان  برای  سهولت  فراهم سازی  منظور  به 
برای  را  زعفران  واردات  تعرفه  افغانستان، 
صادرکنند گان کشور کاهش داده است. بر این اساس، 
تعرفه واردات زعفران برای سایر کشورها ۳۶ درصد و 

برای صادرکنند  گان افغانستان سه درصد است.
این  هرات،  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  باور  به 
به  ایران  از  زعفران  قاچاق  مهم  عوامل  از  یکی  امر 
افغانستان و فروش زعفران ایرانی در بازارهای جهانی 

به ویژه بازارهای هند به نام زعفران افغانستان است.
افغانستان  محلی  بازارهای  در  زعفران  بهای  کاهش 
دلیل  به  آن  صادرات  میزان  چشم گیر  کاهش  و 
همه گیری کرونا و مسدود شدن مرز برخی کشورهای 

تعقیب پولیس است و قضیه آن به دستور لوی سارنوالی 
در سارنوالی امنیت ملی زیر تعقیب قرار دارد که با پایان 
هم چنان  شد.  خواهد  فرستاده  محکمه  به  آن  یافتن 
قضیه تجاوز و لت و کوب یک پسر خورد سال در قندهار 
که منجر به مرگ این طفل شده بود، نیز زیر کار است. 
به گفته بانو منصور، در پیوند به این رویداد شش تن از 
منسوبان ولسوالی دند والیت قندهار بازداشت شده و 
قضیه زیر کار لوی سارنوالی قرار دارد. وی تصریح کرد 
که متهمان به جرم شان در این قضیه اعتراف کرده اند. 
افزون بر این، قضیه تجاوز جنسی بر یک کودک که به 
تخلف یک پسر به اسم »صدیق« صورت گرفته بود، نیز 
بررسی شده است. به گفته وی، مظنون به مدت پنج 
سال محکوم به حجز شده است. در این میان هم چنان 
قضیه اقدام به تجاوز جنسی به یک دختر در ولسوالی 

نگرانی های  از  دیگر  یکی  اخیر،  ماه های  در  خارجی 
مهم صادرکنند گان طالی سرخ در هرات است.

تجارت  اتاق  مدیره  هیأت  عضو  الکوزی،  خان جان 
روزنامه  با  گفت وگو  در  افغانستان،  سرمایه  گذاری  و 
۸صبح می پذیرد که پس از همه گیری جهانی ویروس 
کرونا، میزان صادرات زعفران افغانستان به کشورهای 

خارجی کاهش چشم گیری داشته است.
وزارت  سرپرست  احدی،  انوارالحق  دیگر،  سوی  از 
زراعت، آبیاری و مالداری، چندی پیش در سفر به 
که  داد  اطمینان  زعفران  صادرکنند گان  به  هرات، 
فراهم سازی  برای  تالش هایی  افغانستان  حکومت 
سهولت بیش تر برای صادرات زعفران، انجام می دهد.

زعفران از گیاهان دارویی است که در جریان سال های 
قابل  رشد  هرات  در  آن  برداشت  و  کاشت  پسین 
هرات  زراعت  ریاست  آمار  است.  داشته  مالحظه ای 
نشان می دهد که در این والیت شش تا هفت هزار 
هکتار زمین زیر کشت این گیاه است. در ولسوالی های 
انجیل، گذره، غوریان، زنده جان و پشتون زرغون هرات 

زمین های زیادی زیر کشت زعفران است. 
کاهش  و  صادرات  شدن  محدود  با  که  اوضاعی  در 
کشاورزان  داخلی کشور،  بازارهای  در  زعفران  بهای 
و صادرکنند گان آن دچار زیان مالی شده اند، قاچاق 
زعفران ایرانی و فروش آن در بازار جهانی به نام طالی 
سرخ افغانستان، بر نگرانی کشاورزان و صادرکنند  گان 

زعفران در هرات افزوده است.

خوست ثبت شد که پرونده بعد از رسیدگی سارنوالی 
به محکمه محول شده است.

خانم منصور هم چنان افزود که عالوه بر قضایای تجاوز 
جنسی علیه زنان، به سایر قضایای خشونت نیز توسط 
لوی سارنوالی رسیدگی می شود. وی از برخی موارد به 
دایکندی،  در  زلیخا  قتل  کرد.  یادآوری  نمونه  عنوان 
بریدن بینی زریکه در پکتیکا، قتل افسانه در هرات، 
قتل نازکو و صابره در بامیان، حلق آویز کردن طاهره 
در بامیان، قتل فاطمه در بغالن، قتل حلیمه در لوگر، 
قتل بلبل، بی بی زهرا و شفیقه در سرپل، قضیه بلبل و 
خودکشی شمایل در والیت غور، قتل زهرا و زر بی بی 
در نیمروز و قتل شکوفه در کابل از مواردی است پس 
از تحقیق توسط سارنواالن والیت ها به محکمه راجع 
یافتن  پایان  محض  به  نیز  دیگر  برخی  و  است  شده 

بررسی ها، به محاکم مربوطه راجع می شود.
لوی سارنوالی هم چنان می گوید که از آغاز سال مالی 
اداره  در  خشونت  قضیه  هزار  سه  حدود  به  کنون  تا 
این  از  است.  بررسی شده  مورد  و  ثبت  لوی سارنوالی 
میان، ۲۸۷ تن که مرتکب خشونت علیه زنان شناخته 
شدند نیز به مجازات محکوم شده اند. جمشید رسولی، 
سخنگوی اداره لوی سارنوالی می گوید این نهاد به همه 
قضایای جرمی در سراسر کشور رسیدگی خواهد کرد 
و هیچ گونه جرم بدون واکنش نخواهد ماند. وی افزود 
که به تازگی شماره »۱۸۰« توسط لوی سارنوالی فعال 
هر  یا  مسووالن  کم کاری  از  کسی  اگر  و  است  شده 
موضوع دیگر شکایت داشته باشد، می تواند که به این 
شماره تماس بگیرد و سارنوالی ها در مرکز و والیتی ها 

به آن رسیدگی خواهند کرد.
نهادهای  آمارهای  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
اخیر خشونت بارترین  ماه های  در  افغان  رسمی،  زنان 
هرچند خشونت  علیه  می گذارند.  پشت سر  را  روزها 
زنان در کشور حرف تازه ای نیست،  اما افزایش قضایای 
است.  داشته  همراه  به  را  نگرانی هایی  خشونت،  حاد 
وزارت امور زنان چندی پیش گفته بود که در جریان 
قتل  به  زن  دست کم ۶۱  جاری،  سال  اول  ماه  شش 
رسیده اند و افزون بر این، موارد دیگری از خشونت های 
حاد نیز ثبت شده است. گفتنی است که بیش تر موارد 
یا  بر دالیل خانوادگی  بنا  تجاوز جنسی  یا  زنان  قتل 

محدودیت های اجتماعی، ثبت نمی شود.

ایرانی از این کشور به افغانستان قاچاق می شود.
اتاق زراعت و مالداری هرات می گوید که گزارش هایی 
در پیوند به قاچاق زعفران از ایران به افغانستان وجود 
زعفران  قاچاق  از  جلوگیری  برای  نهاد  این  و  دارد 
هرات  محلی  مقام های  به  بارها  کشور،  به  ایرانی 
چندانی  نتیجه ی  شکایت ها  این  اما  کرده،  شکایت 

نداشته است.
مالداری  و  زراعت  اتاق  معاون  رحمتی،  نجیب اهلل   
والیت،  این  در  زعفران  صادرکنند گان  از  و  هرات 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که »دوستان 
نادان و دشمنان دانا« سبب بدنامی زعفران مرغوب 

افغانستان در بازارهای جهانی شده اند.
افغانستان  به  ایران  از  زعفران  قاچاق  او،  گفته ی  به 
و فروش زعفران ایرانی به نام زعفران افغانستان در 
بازارهای جهانی، اندکی سیاسی شده و دامن زدن به 
آن به سود صادرات کنند گان زعفران در کشور نیست.
وی می افزاید، افزون بر زعفران، کاالهای مشابه دیگر 
از جمله مواد غذایی، تخم مرغ، گوشت مرغ و انواع 
گوناگون کاالهای ایرانی به پیمانه فراوان از آن سوی 
مرز به افغانستان قاچاق می شود و حکومت نتوانسته 

جلو ورود اجناس مشابه را بگیرد.
به  که  هرات می گوید  و سرمایه گذاری  تجارت  اتاق 
دنبال قاچاق زعفران ایرانی از این کشور به افغانستان، 
صادرکنند گان زعفران از این مسأله ابراز نگرانی کرده 
اتاق، خواهان  این  اعضای  با  و در نشستی مشترک 

به مجازات شدند، اما برای لوی سارنوالی پذیرفتنی نبود 
و این قضیه به دادگاه عالی راجع شده است. یک قضیه 
نیز در تاریخ هژدهم اسد سال روان در ولسوالی بلچراغ 
والیت فاریاب اتفاق افتاده بود که در نتیجه آن، یک 
تجاوز  سال  خورد  طفل  یک  باالی  ملی  اردوی  افسر 
رییس  هدایت  به  توجه  با  وی،  گفته  به  بود.  کرده 
جمهور، به قضیه توسط لوی سارنوالی رسیدگی شده 
سال  بیست  به  مظنون  که  افزود  منصور  بانو  است. 
حبس تنفیذی و دادن وجه معادل مهر باالمثل مطابق 
حال  در  و  است  شده  مجازات  به  محکوم  قوانین  به 

حاضر جزایش را در زندان سپری می کند.
به گفته سینا شنا منصور، تجاوز گروهی بر دو خانم 
در والیت کاپیسا رخ داده و هفت تن در پیوند به آن 
بازداشت شده اند. به گفته وی، سایر افراد مظنون زیر 

قضیه های قطور خشونت علیه زنان؛
دادستانی کل به ۵۶۹ پرونده تجاوز 

جنسی رسیدگی کرده است
چهارشنبه
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به  نازبوبو  و  مریم  قصه های  از 
کوچ  دیگری  زن  حرف های 
می کنم، زنی که رنج زیستن 
گوشت  و  پوست  تمام  با  را 
این  و  است  کرده  حس  خود 
رنج ها حاال به چین و چروک ها 
در صورت او عرض اندام کرده. از 
میان سخت ترین روزهای حمالت طالبان، فرار کرده اند 
تا خودشان را به جای امن تری برسانند. قابی که تصویر 
قشنگ روزهای گذشته در آن نفس می کشید را صدای 
شلیک گلوله ها شکسته است، تصویری که او با خودش 
از سانچارک آورده، ویرانه ای است که زندگی، جریان 

عادی اش را در آن جا توقف داده است.
حامل  مزار  شهر  حومه ای  در  خیمه ای  در  او  حضور 
با همین پیام  پیامی است که او خود حرف هایش را 
هر  بیایه،  استیم که صلح  »ما خوش  شروع می کند، 

کسی َد وطن خودش باشه.«
ولسوالی  از  را  خانواده اش  و  او  نامهربان جنگ  دست 
سانچارک والیت سرپل به شهر مزار آواره کرده است، 

شهری که نه سرپناهی در آن دارد و نه آشنایی.
او مادر شش فرزند است. پنج دختر دارد و یک پسر.

زندگی اما آن روی بی رحمش را آن جا نشان می دهد 
که او همسرش را که افسر اردوی ملی بوده از دست 
اند و  می دهد. آن روزها که فرزندانش هم کوچک تر 

مسأله ی  خصوص  در  پناهنده:  حقوقی  ماهیت  ب- 
پناهندگی و پناهنده پذیری، این سوال مطرح می شود: آیا 
پناهندگی برای افراد یک حق است که در شرایط خاص 
باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست 
پناهندگی یک تکلیف به شمار می آید؟ از بررسی مجموع 
در  که  افرادی  گفت  می توان  بین المللی  معتبر  منابع 
شرایط خاص در معرض خطر و ترس قرار می گیرند، حق 
کشورهای  و  شوند  پناهنده  دیگری  کشورهای  به  دارند 
داشته  را  ملل  سازمان  عضویت  که  فرد  تقاضای  مورد 
بررسی مواد ۳۱  با  به پذیرش آن ها است.  باشد، مکلف 
و ۳۳ کنوانسیون ژنیو )۱۹۵۱( و هم چنین مقدمه ی این 
کنوانسیون که به آزادی های فردی و حقوق اولیه انسان، از 
جمله حق حیات تصریح دارد، پاسخ سوال فوق به خوبی 
روشن می شود. روح حاکم بر این کنوانسیون، قایل شدن 
حق پناهندگی برای افرادی است که در معرض خطر و 
ترس هستند و از سوی دیگر تکلیفی است که بر عهده ی 
دولت های متعهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده 

است.
این  تعهدات  مهم ترین  کنوانسیون:  این  تعهدات  ج- 

کنوانسیون قرار ذیل است.
۱- عدم تبعیض: دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را 
بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی، 

درباره پناهندگان اجرا خواهند کرد.
۲- دین: دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی 
دینی- تعلیمات  دادن  و  دینی  امور  اجرای  در  پناهنده 
مذهبی به کودکان، رفتار حداقل در حد رفتاری که نسبت 

به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند کرد. 
۳- اشتغال با دست مزد: در مورد حق اشتغال به کار با 
دست مزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به 
طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند، مطلوب ترین 
رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه 
معمول می دارد، به عمل خواهد آورد. هم چنین مواد ۱۸ 
و ۱۹، در مورد فراهم آوردن زمینه ی اشتغال به کارهای 
صنعتی، تجاری، کشاورزی و هر نوع فعالیت آزاد علمی 

توصیه می کند. 
۴- جیره بندی: در صورتی که نظام جیره بندی وجود 
میان عموم  در  توزیع محصوالت کم یاب  و  باشد  داشته 
مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز 

مانند اتباع کشور پذیرنده، رفتار خواهد شد.
به  متعاهد،  دول  از  یک  هر  آمد:  و  رفت  آزادی   -۵
سر  به  آن ها  سرزمین  در  قانون  طبق  که  پناهندگانی 
می برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب 
نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت، رفت و آمد 

تمام بار مسوولیت خانواده روی دوش او می افتد. روزها 
به مزارع پنبه می رود و کار می کند تا چرخ زندگی از 

حرکت عادی اش باز نایستد.
نمی داند  او  می گذرد.  همسرش  نبود  از  سال  پنج   
همسرش را چگونه کشته اند، پیکرش را هم سنگرانش 

نتوانسته اند پیدا کنند.
میان رنج عظیمی که او به عنوان یک زن در افغانستان 
تحمل می کند، فراموش می کنم اسمش را بپرسم. در 
خیمه اش نشسته ایم به تماشای روزهایی که زندگی، 

خواب و خوراکش را از او گرفته.
حاال دیگر توان کار کردن در بدن نحیف او نمانده است 
و تنها پسرش، نان آور خانواده است. هر روز صبح زود، 
کیلومترها راه را با پیاده طی می کند تا برسد به مرکز 

شهر مزار.
»مه نمی فامیدم که به عسکرهایی که َد جنگ کشته 
نشده،  اوالدایش کالن  تا  می شن دولت معاش می ته 
کسه نداشتیم که یک راه و چاره ره به ما نشان بته. 
شوهرم کشته شد و هیچ کس از دولت هم پرسان ما ره 
نکرد که همی آدم خو کشته شد، حالی خانواده اش چه 

کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که معموالً در این گونه 
موارد، درباره ی خارجیان اجرا می شود. 

دول  ابتدایی،  تحصیالت  مورد  در  دینی:  تعلیمات   -۶
رفتار  خود  اتباع  مانند  پناهندگان  به  نسبت  متعاهد 
خواهند کرد. در مورد تحصیالت غیرابتدایی و مخصوصاً 
در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک 
ممالک  از  صادره  دانش نامه های  و  دیپلم ها  تحصیلی، 
اعطای  به  مربوط  عوارض  و  حقوق  تخفیف  و  خارجی 
خواهند  معمول  رفتاری  پناهندگان،  به  هزینه  کمک 
داشت. رفتاری که تا سرحد امکان مساعد باشد و در هر 
حال از رفتاری که نسبت به بیگانه گان به طور کلی به 

عمل می آید، نامساعدتر نباشد. 
پناهندگان:  درباره ی وضعیت  پروتکل ۱۹۶۷  بند سوم- 
از  قبل  رخدادهای  به  زمانی  نظر  از   ۱۹۵۱ کنوانسیون 
اروپا  قاره ی  به  نظر جغرافیایی  از  و  اول جنوری ۱۹۵۱ 
محدود بود. در حالی که اساس نامه ی UNHCR هیچ یک 
از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً 
و   ۱۹۵۰ دهه ی  اواخر  در  پناهندگی  ی  مسأله  بروز  با 
اوایل دهه ی ۱۹۶۰ مشکالتی را به وجود آورده بود که 
سال های  در   UNHCR اجرایی  کمیته ی   جلسات  در 
مناسبت،  همین  به  شد.  مطرح  مکرراً   ۱۹۶۵ و   ۱۹۶۴
یک گردهمایی بین المللی تحت عنوان »کنفرانس بررسی 
کنوانسیون  در  پناهندگی  مسأله ی  حقوقی  جنبه های 
۱۹۵۱ و اساس نامه ی دفتر کمیساریای عالی ملل متحد 
بالجیو  شهر  در   ۱۹۶۵ اپریل  در  پناهندگان«  امور  در 
ایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از ۱۳ متخصص 
حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود 
که پیش نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی 
کمیسر  نمود.  تهیه  را  کنوانسیون  از   ۱۹۵۰ ژانویه  اول 
پیش نویس  متن  همراه  به  کنفرانس  این  گزارش  عالی، 
کنوانسیون  عضو  کشورهای  و  اجرایی  کمیته ی  به  را 
ارسال کرد و گزارش را با اصالحاتی به شورای اقتصادی-
اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی-اجتماعی در اجالس 
پنجاه ویکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع 
 ۱۹۶۶ دسامبر   ۱۶ در  عمومی  مجمع  فرستاد.  عمومی 
قطع نامه ی XXI ۲۱۸۹ را در این مورد گذراند که حاوی 
بند اجرایی زیر بود: »ضمن توجه به متن پروتکل پیوست 
به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از 
دبیرکل درخواست می نماید که این متن را جهت الحاق 
در اختیار کشورها قرار دهد.«. در واقع می توان گفت که 
پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوبه ی ۳۱ جنوری 
۱۹۶۷ مکمل و توسعه دهنده ی مواد کنوانسیون می باشد. 
اصلی ترین تحول در متن پروتکل ۱۹۶۷، در مقایسه با 

کار می کنن؟ کسی َر دارن که یک لقمه نان پیدا کنه 
به همینا یا نی؟ با هردم شهیدی گذراندم زندگی مه.«

کم  آهسته آهسته  نور  منبع  و  است  غروب  نزدیک 
پسرش  راه  به  چشم  خیمه اش  تاریکی  در  می شود. 
خشک  نان  قرص  چند  باشد  توانسته  اگر  تا  نشسته 

محدود را برای مادر و خواهرانش بیاورد.
او برای فرزندانش آرزوهای زیادی داشت که اگر جنگ 

نمی بود به دیدن بارور شدن آن آروزها می نشست.
گذشته  ناآرامی  و  جنگ  در  زندگی ام  تمام  می گوید 
است، آرزویم اما این است که فرزندانم زندگی آرام تری 
گونه  این  نان  لقمه  یک  دنبال  به  و  باشند  داشته 
سرگردان و حیران نباشند. از سه وعده غذا به سختی 
می توانی یک وعده اش را پیدا کنی. می گوید فرزندم 
برایت آرزو می کنم که هیچ گاه نگران استطاعت مالی 

نباشی،  خانه ات همیشه روشن باشد.
آفتاب کامل غروب کرده است. پسرش هنوز از شهر 
خبر  روز  یک  می ترسد  است.  نگران  مادر  برنگشته. 
ناگواری بیاورند و او حتا نتوانسته باشد برای آخرین بار 

به چشمان روشن پسرش نگاه کند.

کنوانسیون ۱۹۵۱ در ماده ی اول کنوانسیون وجود دارد 
و براساس آن: 

۱- دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می نمایند، مواد ۲ 
تا ۳۴ کنوانسیون را کاًل در مورد پناهندگانی که مصداق 

تعریف ذیل هستند، اجرا نمایند.
۲- اصطالح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد 
است  افرادی  کلیه ی  شامل  ماده،  این   )۳( بند  اجرایی 
کنوانسیون  اول  ماده ی  در  مندرج  تعریف  مصداق  که 
می باشند. مشروط بر آن که عبارت »پس از بروز این قبیل 
حوادث« مندرج در بند ۲ بخش الف ماده ی اول »کان  لم 

 یکن« تلقی گردد.
هیچ گونه  بدون  متعاهد  دول  توسط  حاضر  پروتکل   -۳
معهذا  آمد.  خواهد  در  اجرا  به  جغرافیایی  محدودیت 
اعالمیه هایی که قباًل از طرف دولت هایی که تاکنون طرف 
متعاهد کنوانسیون شده اند، به موجب جزء الف از بند ۱ 
از بخش الف از ماده ی اول کنوانسیون صادر شده، تحت 
رژیم پروتکل حاضر نیز به اجرا گذاشته خواهد شد؛ مگر 

کمپ  میدان  در  بیروبار  می شویم.  بیرون  خیمه  از 
به جایی  برگشته اند.  یکی یکی  بیش تر شده، کودکان 
آن طرف تر اشاره می کند، می گوید آن جا را ببین این 
محل  آن جا  آمده اند.  آن جا  از  می بینی  که  کودکانی 
هر  تمام شدن  از  بعد  است.  امنیتی  نیروهای  تمرین 
تمرین کودکان به آن جا می روند تا پوچک های مرمی ها 
برده  شهر  در  را  پوچک ها  این  بعد،  و  کنند  را جمع 

بفروشند.
با  فاصله ی چندانی  بی جاشدگان والیت سرپل  کمپ 
اکادمی پولیس والیت بلخ ندارد و چون از مرکز شهر 
بسیار فاصله دارد، نیروهای امنیتی برای تمرین جایی 
در همین حوالی را انتخاب کرده اند تا صدای شلیک 
اما  که  آن هایی  نیندازد؛  وحشت  به  را  مردم  گلوله ها 
گلوله ها جان  میان  از  زندگی می کنند  این کمپ  در 
سالم به در برده اند و دیگر صدای شلیک هیچ گلوله ای 
هر  به  رفته رفته  آدمی  نیست.  وحشت آور  برای شان 

چیزی عادت می کند و این فاجعه است.
مادر به گفت وگوهای صلح با طالبان خوش بین است. 
می گوید جنگ از او همسرش و خانه اش را گرفته است 
و دیگر توان کشمکش نیست با ایام. او آرزو دارد یک 
بار دیگر بتواند با خانواده اش زیر سقف خانه اش زندگی 

کند.

این که مسوولیت های دولت صادرکنندهی اعالمیه، طبق 
مفاد بند دوم از بخش ب از ماده ی اول کنوانسیون افزایش 
پروتکل  که  است  توجه  قابل  نیز  نکته  این  باشد.  یافته 
۱۹۶۷ عالوه بر حذف محدودیت زمانی، مفاد کنوانسیون 
یک  خود  که  هرچند  می گیرد،  بر  در  نیز  را   ۱۹۵۱
معاهده ی حقوقی مستقل به شمار می رود و پیوستن به 
آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نیست. پروتکل 
۱۹۶۷ هم چنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای ۳۵ و ۳۶ 
کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد همکاری مقامات ملی با ملل 
متحد و اطالعات مربوط به قوانین و آیین نامه های داخلی 
دارد. به عالوه ، اختالفات اندکی در رابطه با عضویت دول 
فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می شود.

ادامه دارد...

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعیه تصمیم اعطا ی قرار داد
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ۱۲۸۰۰ سیر چوب محروقاطی بلوط و۵۸۳۹۲ 
کیلوگرام گازمایع مورد ضرورت بخاریهای شعبات وزارت درفصل زمستان تحت دوالت با کود نمبر 

                                                   الت اول )گاز( را به محترم ببرک امیری لمیتد دارنده جواز 
نمبر  )۰۱۰۱-۱۹۲۳۸( به قیمت مجموعی مبلغ )۲,۷۸۶,۷۳۶( دومیلیون و هفتصدوهشتادوشش 
هزاروهفتصدو سی وشش افغاني، و الت دوم )چوب( را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی عثمان 
حسیب دارنده جواز نمبر )۶۱۵۰۹( به قیمت مجموعی مبلغ )۱,۰۷۵,۲۰۰( یک میلیون وهفتادوپنج 

هزارودوصد افغاني اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  وفق  مینه،  کارته سخی، جمال  واقع  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، 

قرار داد منعقد نخواهد شد.
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 ۲۱ صلح  مذاکره کننده  هیات  اشاره: 
عضو دارد. آن ها مسوولیت سنگینی 
افغانستان  صلح  و  جنگ  زمینه  در 
با  مردم  آشنایی  گرفته اند.  بر عهده 
رو،  این  از  است.  مهم  بسیار  آن ها 
تا هر یک  دارد  نظر  در  روزنامه ۸صبح 
از اعضای هیأت مذاکره کننده صلح را با 
تهیه شناس نامه آن ها به مردم معرفی 
کند. این کار به نوبت و در شماره های مختلف انجام خواهد 

شد.
چانه  افغانستان  منافع  برای  کسانی  چه  مذاکرات  میز  در 

می زنند؟
می گوید: دهه ۷۰ بود و دوران حاکمیت طالبان، نمی شد که 
دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم. به کمک چند زن 
فعال دیگر دو مکتب را به  گونه ی مشترک در کابل ساختیم 
و آموزش به دختران را در صنوف اول، دوم و سوم به شکل 
اما طالبان فهمیدند و یک روز صبح  آغاز کردیم،  محتاطانه 
و  بستند  دختران  روی  به  را  مکتب  دو  هر  دروازه های  آمده 

گفتند تعلیم دختران مجاز نیست. 
هیات  عضو  زرمتی،  شریفه  روایت های  از  بخشی  این 
مذاکره کننده حکومت در دوحه است که از دوران طالبان و 

مخالفت جدی این گروه با تعلیم دختران، روایت می کند.
خاستگاه  است،  شرقی  والیت  یک  از  برخاسته  زنی  »او 

بنیان گذار شبکه حقانی، والیت پکتیا.«
سال ۱۳۴۷ خورشیدی است که شریفه متولد می شود. زندگی 
او به دلیل وظیفه دولتی پدرش در بخش زراعت، در سفرهای 
متعدد والیتی می گذرد؛ دوران کودکی اش در قندهار و دوران 

مکتب در هلمند ولسوالی گرشک.
برگ دیگری از مهاجرت داخلی برای شریفه و خانواده اش با 
رفتن به هرات ورق می خورد. ۱۳۵۷ است و دوران حکومت 
نورمحمد تره کی، زند گی در این والیت خیلی دیر نمی پاید و 
با آغاز جنگ در هرات در سال ۱۳۵۸ خانواده زرمتی دوباره به 

هلمند باز می گردند. 

تا محتاطانه بتوانم ضمن کار در هالل احمر، به فعالیت هایم در 
راستای زنان و تعلیم دختران بپردازم.«

سال ۲۰۰۱ میالدی است، هم زمان با سقوط طالبان، شریفه 
رسانه می گذارد؛  دنیای  و  اطالع رسانی  عرصه  در  مهمی  گام 
این مقدمه ای است برای کارهای بزرگ ترش در مسیر حقوق 
زنان و پاگذاشتن در دنیای سیاست. او فعالیت در دنیای رسانه 
را با رادیو و تلویزیون ملی افغانستان شروع می کند، هم زمان 
مدنی  جامعه  اتحادیه  عضویت  مدنی،  فعالیت های  تقویت  با 
افغانستان علیه فساد اداری)A.F.C.A.C( و بورد مشورتی 

فدراسیون جامعه مدنی کشور را کسب می کند.
در  جدی  فعالیت های  خود  خبرنگاری  سال های  در  زرمتی 
مسیر تامین عدالت برای زنان قربانی تجاوز جنسی دارد که 
اظهاراتش در موضوع تجاوز به زنی به نام لعل بی بی در کندوز 

یکی از نمونه های بارز آن است.
انتخابات دور پانزدهم پارلمان است و شریفه از پکتیا خود را 
نامزد می کند. با حمایت بزرگان قومی پکتیا به مجلس راه پیدا 

کرده و معاون کمیسیون مخابرات و مواصالت می شود.
او که یکی از طرف داران حقوق اسالمی زنان است، در پارلمان 
و  ناامنی  بر جنگ،  دادن  پایان  و  با طالبان  بر مذاکره  تاکید 
جرگه  و  است  میالدی   ۲۰۰۷ سال  دارد.  صلح  به  رسیدن 
منطقه ای میان پاکستان و افغانستان در کابل برگزار می شود. 
حامد کرزی و نخست وزیر وقت پاکستان این جرگه را رهبری 
می کنند. شریفه در راستای برگزاری این جرگه، ابراز خرسندی 
می کند و تاکید بر این دارد که طالبان دشمن خارجی نبوده 
و برادران ناراضی ما هستند. باید مذاکره برای حل منازعات و 

رسیدن به صلح صورت گیرد.
با پایان ماموریت زرمتی در پارلمان، مدتی به حیث سخنگوی 
وزارت امور زنان فعالیت می کند و پس از آن عضو کمیسیون 

مستقل انتخابات می شود.
سال ۲۰۱۴ و انتخابات پر  افت و خیز ریاست جمهوری افغانستان 

پایان دوران مکتب نقطه عطف شریفه برای آغاز فعالیت های 
هلمند  مردساالر  و  سنتی  جامعه  در  است،  او  اجتماعی 
برای  را  کابل  به  رفتن  عزم  سپس  و  کرده  آغاز  را  معلمی 
شروع تحصیالت عالی و ورود به دانشگاه می کند. هر چند او 
برخاسته از والیتی است که سنت قبیله به زن، مجال بودن 
و فعالیت کردن را نمی دهد، اما پدر شریفه درس خواندن و 

پیش رفت فرزندانش را دوست دارد و حمایت شان می کند.
دانشگاه تعلیم و تربیه کابل و آغاز دوره ی لیسانس در رشته 
کنار  در  کابل هم  در  ادبیات؛ شریفه  دانشکده  از  پشتو  زبان 
معارف  در  او  تجربه  آخرین  می دهد.  ادامه  را  معلمی  درس، 
روزهای پایانی معلمی اش در لیسه سوریا است و دوره بعدی 
کاری او در همکاری با وزارت اطالعات و فرهنگ کلید می خورد.

اواخر ۱۹۹۶ میالدی است، طالبان با تصرف کابل بیرق های 
سفید خود را در پایتخت برافراشته اند. آغاز حاکمیت طالبان 
مصادف با زمانی است که زرمتی رضاکارانه در جمعیت هالل 
و محدودتر می گردد  روز محدود  احمر کار می کند. فضا هر 
و قیود وضع شده توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر 
طالبان شرایط را برای فعالیت زنان با چالش جدی مواجه کرده 

است.
افزون بر این، دروازه برای تعلیم،  پیش رفت، کارهای انکشافی 
بسته  افغان  زنان  روی  به  و سیاسی  اجتماعی  فعالیت های  و 

شده است. 
سوتیتر: در میان ترتیب این گزارش به زرمتی زنگ می زنم و 
از وضعیت زنان در روزهای سیاه حاکمیت طالبان می پرسم. 
می گوید: »زنان در آن زمان بدون محرم از خانه نمی توانستند 
خارج شوند، اما زمانی  که من به  گونه ی رسمی در جمعیت 
هالل احمر به عنوان رضاکار وظیفه داشتم، با استفاده از یک 
موتر از خانه به دفتر و از دفتر به خانه می رفتم و با مشکل 
خاصی مواجه نمی شدم؛ چراکه هالل احمر یک ارگان رسمی و 
نهاد خیریه بود و مشکل ساز نمی شد. این برای من فرصتی بود 

زنی برخاسته از خاستگاه حقانی 

Lorem 

   زموږ ماشومان زموږ راتلونکی دی  

 

 

خپل ماشومان مو د پولیو پھ
وړاندې واکسین کړئ او د

افغانستان راتلونکې روښانھ کړئ

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي

Lorem 

   اطفال ما آینده ما است  

 

 

اطفال تان را در مقابل پولیو
واکسین کنید و آیند افغانستان

را درخشان سازید

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید

است و زرمتی یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات. 
با تشکیل حکومت وحدت ملی، شریفه زرمتی به عنوان مشاور 

رییس جمهور در بخش حقوق بشر معرفی می شود. 
سال ۲۰۲۰ است و مذاکرات دوحه قطر، حاال شریفه زرمتی 
به عنوان عضو هیات مذاکره کننده حکومت مجال این را یافته 
است تا روبه روی طالبان از صلح و آشتی سخن بگوید و دفاع 

تمام قد از زنان سراسر افغانستان داشته باشد.
مذاکرات  وضعیت  آخرین  مورد  در  زرمتی  شریفه  از  وقتی 
می پرسم، می گوید: »امید داریم مسایل اختالفی پایان یابد، 
اما نمی توانم بگویم که در ایده طالبان تغییر کامل آمده است، 
کشور  در  روز  هر  که جنگ  هستیم  شاهد  ما  زیرا  هیچ گاه، 
ریخته  خون  است،  شده  زیادتر  افغان کشی  می یابد،  شدت 
می شود، کوچه به کوچه و خانه به خانه غم نازل شده است و 

مردم افغانستان از ناامنی کنونی به ستوه آمده اند.«
به  جنگ  قربانیان  و  زنان  بشر،  حقوق  کمیته  او  گفته ی  به 
در  چانه زنی  برای  را  تالش های جدی  سرابی  رهبری حبیبه 
رابطه با تامین عدالت، حقوق زنان و قربانیان جنگ به خرج 

می دهد.

آسیه حمزه ای


