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سال پنجم، شماره 141،  شنبه، 1 جوزا 1400، 22 می 2021

پیام های مبهم جهانی درباره هویت 
عامالن فاجعه

```

من از زخم تاریخی یک نسل می گویم

```

مدیر مکتب سیدالشهدا: 
کم کاری حکومت باعث این فاجعه شد 
همه دختران به کوه چهل دختران پناه 

برده بودند

```

نسل کشی مکرر و انکار دولت از به 
رسمیت شناسی جنایت

```

فهرست شش سال کشتارهای هدفمند 
هزاره ها

پیام ما به قاتالنمان: 
»هیچ چیزی مانعمان نمی شود«

```

تا حاال کجا بودید؟ 
روزی که ما فریاد می زدیم 
معلم نداریم، کتاب نداریم...

```

اورژانس اجتماعی و بازگرداندن بازماندگان 
فاجعه به زندگی

 ```
چشم هایش می پرید و پلک می زد
اما خبری از تنش نبود

```
در  20 سال یک هزار مکتب تخریب شده است
```

بیست سازمان بین المللی حمایت از اطفال 
در افغانستان تماشاگر قتل عام کودکان

»حفاظت خودی« تنها راه هزاره ها 
برای مقابله با نسل کشی قومی

قربانیان چگونه 
می توانند مجرمان 

جنایت علیه بشریت 
و نسل کشی را 
به دادگاه الهه 

بکشانند؟

گفتگو با ملیسا کیووندا، پژوهشگر در زمینه هزاره های افغانستان
نسل کشی خاموش

ویژه نامه

گفتگوی ویژه؛
با نجیب امین، مشاور  ارشد دادگاه الهه

و احسان قانع، پژوهشگر

ده
بزا

ربا
یرا

بش
س:

عک



 1400شنبه 1 جوزا 141 شماره سال پنجمwww.n imrokh.af 2

با  را  خود  همدردی  فرانسه  کابل،  در  دخرتان  مدرسه  یک  بر 

فامیل و نزدیکان قربانیان اعالم می دارد. تروریست ها با حمله به 

دانش آموزان می خواستند جوانان و آرزوی افغانستان را بکشند.

سفارت بریتانیا: هدف قرار دادن دانش آموزان غیر قابل تصور 
است. خشونت ها فوری پایان یابد تا کودکان بی گناه دیگر جان 

خود را از دست ندهند.

آملان: حمله بر مکاتب در واقع حمله بر آینده کودکان افغانستان 
است.

ترکیه: این رویداد یک حمله تروریستی و غیرانسانی است.
ایران: حسن روحانی، رییس جمهور ایران در گفتگو با رییس 
مردم  علیه  تروریستی  گروه های  حمالت  استمرار  غنی:  جمهور 

بی دفاع و نیروهای امنیتی افغانستان، هدفی جز قرار دادن دولت 

داشته  مذاکرات صلح منی تواند  در  در موضع ضعف  این کشور 

باشد.

در  را  نامناسب  حمالت  پاکستان  پاکستان:  خارجه  وزارت 
مدرسه ای در کابل افغانستان که منجر به از دست دادن جانها و 

جراحت های گرانبها شده است، به شدت محکوم می کند.

واکنش مراجع مذهبی

سازمان  عمومی  رسمنشی  العثمین،  احمد  بن  یوسف  دکتور 
الفاظ  شدیدترین  با  را  تروریستی  حمله  این  اسالمی:  همکاری 

محکوم کرده و در مبارزه علیه تروریزم و خشونت بطور قاطع در 

کنار حکومت جمهوری اسالمی افغانستان می ایستیم.

پاپ فرانسیس، رهرب کاتولیک های جهان در جریان یک مراسم 
منطقه دشت   در  به  مکتب سیدالشهدا  مذهبی: حمله خونین 

برچی کابل یک اقدام غیرانسانی بود، خداوند به افغانستان صلح 

عطا کند.

سیدعلی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان عراق؛ محمداسحاق 
فیاض، سید وحید خراسانی و واعظ زاده بهسودی از مراجع تقلید 

شیعیان افغانستان؛ سیدعلی خامنه ای، رهرب ایران، حوزه علمیه 

قم-ایران و شامری از مراجع تقلید شیعه مانند صافی گلپایگانی، 

مکارم شیرازی و دیگران ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، 

از جامعه جهانی خواسته اند که این »فاجعه و عمل تروریستی« را 

پیگیری کنند. اما شورای علامی افغانستان در این مورد واکنش 

رسمی نداشت.

واکنش های منابع داخلی

ارشف غنی، رییس جمهور افغانستان: گروه های جهل و تاریکی 
اینگونه  با  داعش  عنوان  تحت  گاهی  و  طالب  نام  تحت  گاهی 

حمالت وحشیانه می خواهند فرزندان ما را از کاروان علم و ترقی 

عقب نگهدارند و باور مردم ما را به آینده روشن تضعیف منایند. 

طالبان با تشدید جنگ نامرشوع و خشونت شان یک بار دیگر نشان 

دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح آمیز و اساسی 

متایل ندارند، بلکه با پیچیده ساخنت وضعیت، فرصت فراهم شده 

به خاطر صلح را سبوتاژ می کنند.

امرالله صالح، معاون اول رییس جمهور: صفحات جعلی داعش 
مدیریت  طالبان  بیرون مرزی  قرارگاه های  از  همه  که  خراسان 

در مقابل فجایع این چنینی انجام دهند؛ نظر شام 

چیست؟

این درست است که جامعه جهانی تنها به محکوم کردن اکتفا کرده 

و کار دیگری انجام منی دهد )و حتی در بعضی از موارد به اندازه 

کافی محکوم هم منی کند.( به عنوان مثال واکنش ایاالت متحده 

به حمله به دانش آموزان بسیار ضعیف بود. متاسفانه جامعه جهانی 

بخصوص ایاالت متحده امریکا تصمیم گرفته است که نیروهای 

نظامی خود را از افغانستان خارج کند و برایشان مهم نیست چه 

حمالتی در افغانستان بوقوع می پیوندد )تنها چیزی که ممکن 

است این دیدگاه را تغییر دهد، وقوع حمالت بین املللی است(. 

می شود.  عملی تر  اقدامات  به  مربوط  که  جایی  تا  می کنم  فکر 

بهرتین کار این باشد که وضعیت مردم هزاره به رسمیت شناخته 

شود. به این معنا که اذعان شود که این مردم بخاطر قومیت و 

نسل کشی  با  مواجه  گذشته  در  که  دلیل  این  به  یا  مذهبشان 

حتی  که  بگویم  صادقانه  باید  اما  می گیرند.  قرار  هدف  بودند، 

این موضع گیری هم انتظار منی رود. زیرا افغانستان برای جامعه 

واکنش های جامعه جهانی

باید  عامالن  متحد:  ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو 
پاسخگوی این جنایت فجیع باشند.

از متامی کشورها خواسته  امنیت سازمان ملل متحد:  شورای 
و  بین املللی  قوانین  بر  تعهدات شان  به  مطابق  که  می شود 

کشانیدن  عدالت  به  برای  شورا،  این  به  مربوط  قطع نامه های 

و دیگر  افغانستان  با دولت  بر مکتب سیدالشهدا  عامالن حمله 

نهادهای مربوطه همکاری فعال داشته باشند.

ناتو: استیفانو پونتیکورو، مناینده ملکی ناتو در افغانستان: این 
حمله ناجوان مردانه است. مردم افغانستان به یاد خواهند آورد که 

چه کسی خشونت را در سطوح غیرقابل قبول نگه داشته است و 

رشایط را برای اقدامات شنیع فراهم کرده است.

مردم  با  همبستگی  در  را  خود  پرچم  ما  امروز،  اروپا:  اتحادیه 
یاد قربانیان حمالت وحشیانه در  به  پایین می آوریم.  افغانستان 

رسارس  در  که  کسانی  همه  و  لوگر  علم  پل  برچی-کابل،  دشت 

افغانستان قربانی اینگونه خشونت  ها شده اند.

صندوق حامیت از کودکان سازمان ملل)UNICEF(: خشونت 
در اطراف مکاتب به هیچ وجه قابل قبول نیست. مکاتب باید محل 

صلح باشند و جایی که کودکان بتوانند با احساس امنیت و حفظ 

مصونیت به بازی، آموزش و اجتامعی شدن بپردازند.

واکنش  کشورها، سفارت خانه های مقیم کابل و رهربان جهان

نزدیک  وحشیانه  حمله  متحده  ایاالت  امریکا:   خارجه  وزارت 
خانواده های  به  ما  می کند.  محکوم  را  کابل  در  مدرسه دخرتانه 

قربانیان که بسیاری از آنها کودک بودند، تسلیت می گوییم. ما 

غیرنظامیان  دادن  قرار  هدف  و  خشونت  فوری  خامته  خواستار 

بی گناه هستیم.

روسیه: زاخاراوا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه: این وحشتناک 
چنین  ما  هستند.  حمالت  اصلی  قربانیان  کودکان  که  است 

اقدامات را غیرانسانی می دانیم. روسیه از گروه طالبان و حکومت 

افغانستان می خواهد تا هرچه زودتر به خشونت ها پایان دهند زیرا 

گروهای  دیگر  و  داعش  فعالیت های  برای  را  راه  این خشونت ها 

تروریستی در این کشور باز می کند.

اعالم  چین:  خارجه  وزارت  سخنگوی  چونینگ،  هوا  چین: 
ناگهانی اخیر امریکا در مورد خروج کامل نیروها از افغانستان منجر 

به حمالت انفجاری پی در پی در رسارس این کشور، وخیم تر شدن 

اوضاع امنیتی و تهدید صلح و ثبات و همچنین جان و امنیت مردم 

افغانستان شده است. نیروهای خارجی امنیت مردم افغانستان و 

منطقه را در نظر داشته باشند، مسئوالنه بیرون شوند و از درد و رنج 

بیشرت بر مردم جلوگیری کنند.

هند:  هدف قرار دادن دانش آموزان دخرت جوان، حمله به آینده 
افغانستان است. این حادثه، بار دیگر نشان داد که برای برقراری 

آتش بس دوامدار و صلح پایدار در افغانستان نیاز فوری است تا 

پناهگاه های تروریستی برچیده شود.

حمله  از  پس  فرانسه:  جمهور  رییس  مکرون،  امانوئل  فرانسه: 

از  یکی  در  جلوی  که  انتحاری  حمله  که  دارید  اطالع  حتام 

این  در  و  شد  انجام  کابل  غرب  در  مکاتب  پرجمعیت ترین 

حادثه صدها دانش آموز کشته و زخمی شدند. سوال من از 

شام این است که شنیدن این خرب برای شام که در جریان 

رویدادهای مربوط به افغانستان هستید، چه واکنشی ایجاد 

کرد؟ 

حمله ای که اخیرا بر مکتب در دشت برچی اتفاق افتاد، متاسفانه 

مایه تعجب گردید. من انتظار داشتم که حمالت بر هزاره ها افزایش 

یابد. هم به این دلیل که معتقدم طالبان و دیگر گروه های افراط گرا 

در سایه انکشافات سیاسی اخیر قدرت بیشرت یافته اند و هم به 

این دلیل که در این اواخر به دلیل سقوط دادن یک هلیکوپرت 

احساسات ضد هزارگی در رسانه ها شدت گرفت. برای من شخصا 

درک حمله بر مکتب از راه دور بسیار دشوار بود. من با مردم هزاره 

در افغانستان احساس نزدیکی دارم و از اینکه این حمله توجه های 

بین املللی را به خود جلب نکرد، حس یاس و ناامیدی دارم.

می کنیم  بررسی  را  اجتامعی  شبکه های  ما  وقتی 

تصور  افغانستان  کاربران  از  بسیاری  که  می بینیم 

می کنند که جامعه جهانی در مقابل فجایعی مثل 

همین فاجعه فقط به محکوم کردن بسنده می کنند 

عملی تری  و  بیشرت  واکنش  که  ندارند  عالقه ای  و 

می شوند گاهی بخاطر خاک اندازی باالی این جنایات آنرا بدوش 

می گیرند. حمله بر محصلین در لوگر و متعلمین در دشت برچی 

جنایت طالبان است.

پشت  در  شک  بدون  جمهور:  رییس  دوم  معاون  دانش،  رسور 
این قضیه دلخراش طالبان قرار دارند و هیچ گروه تروریستی جز 

طالبان در این منطقه امکان انجام عمل تروریستی با این وسعت 

را ندارد. این عمل وحشیانه و ضد انسانی از مصادیق بارز جنایت 

علیه برشیت است؛ زیرا به طور واضح هدف تروریست ها قوم خاص 

با باورهای خاص است و این فاجعه با هدف نسل کشی و از بین 

بردن یک کتله اجتامعی صورت گرفته است.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی: تروریستان 
مبارک  ماه  در  اسالمیت،  و  انسانیت  دایره  از  خارج  و  جنس  بد 

رمضان ده ها مومن روزه به  دهان و کودکان و نونهاالن کشور را به 

خاک و خون کشیده و مردم ما را به  ماتم نشاندند.

به  باید  افغانستان  حکومت  برش:  حقوق  مستقل  کمیسیون 
سیاسی  و  مدنی  حقوق  بین املللی  میثاق  طبق  خود  تعهدات 

اذعان کند. دولت  به کشتار هدفمندانه ی هزاره ها  و  کند  عمل 

افغانستان باید فوراً طرح حامیتی  را مبتنی بر حقوق برش برای 

باید  این  کند.  و  ابالغ  تهیه  کابل  غرب  مناطق  و  دشت  برچی 

شامل برنامه هایی برای جربان خسارت جمعی نیز باشد. هزاره ها 

در معرض نسل کشی قرار دارد. در مورد این رویداد سازمان ملل 

بررسی تخصصی انجام دهد و شورای امنیت قطع نامه صادر کند.

مجلس منایندگان: نهادهای بین املللی این نسل کشی را بررسی 
کند. حکومت و به ویژه رییس امنیت ملی خودشان می گویند که 

تروریستان اهدافی را در غرب کابل مورد حمله قرار می دهند و در 

صورت که خودشان می دانند و جلوگیری منی کنند، پس رشیک 

این جنایات هستند.

فاجعه  روشنایی  و  علم  دشمنان  دیگر  یکبار  معارف:  وزارت 
به  تسلیت  ابراز  افغانستان ضمن  معارف  وزارت  آفریدند. رهربی 

خانواده های شهدای حادثه، از درگاه ایزد منان برای شهدا بهشت 

فردوس و برای مجروحان صحت عاجل استدعا می کند.

وزارت خارجه: حنیف امتر، رسپرست وزارت: قتل عام کودکان 
بی گناه که به دنبال کسب علم بودند، جنایت جنگی فراتر از تصور 

است و من این عمل تروریستی وصف ناپذیر را محکوم می کنم و 

از جامعه جهانی می خواهم تا ما را در مبارزه و شکست دشمن 

همراهی کنند.

دادستانی کل: دادستانی کل یا لوی سارنوالی و دادگاه عالی 
یا سرته محکمه افغانستان به عنوان مراجع عدلی و قضایی کشور 

نسبت به این رویداد واکنش رسمی نشان ندادند.

کریم خلیلی، رهرب حزب وحدت اسالمی افغانستان از احزاب 
پرنفوذ در میان هزاره ها: جای تأسف است که نهادهای امنیتی 

چرا چنین حمالت را پیش از وقوع، کشف و جلوگیری منی کنند؟ 

موجود  امنیتی  راهربد  که  می دهند  نشان  وضوح  به  عملکردها 

قادر به تأمین امنیت نیست. فاجعه از آنجا آغاز می گردد که اراده 

سیاسی برای بسیج ظرفیت های ملی در جهت امن سازی کشور 

وجود ندارد.

واکنش های مردمی

دست دولت دخیل است
احسان اکربی: حاال یک ظن و گامن غالب در جامعه هزاره وجود 

جهانی اولویتش را از دست داده است. هر چند این درست نیست 

اما واقعیت به هامن سو روان است. 

به نظر شام آیا این حمله به اندازه قتل جورج فلوید 

که در امریکا اتفاق افتاد، توانست توجهات جهانی 

را به خود جلب کند؟ 

فکر می کنم قتل جورج فلوید توجهات بیشرتی را به خود جلب کرد، 

بیشرت این توجهات به آن دلیل بود که جنبش اعرتاضی برخاسته از 

آن حادثه در ایاالت متحده بعدتر در رسارس جهان گسرتش یافت. 

فکر منی کنم که جنبش اعرتاضی مشابه در افغانستان باعث جلب 

توجه جدی بین املللی بر مسایل هزاره ها شود. چنین حمالتی 

در افغانستان از زاویه دید رشق شناسی به عنوان منازعات قومی 

و قبیله ای تلقی می شود و این بدان معناست که جامعه جهانی 

چند  هر  می گیرد.  نادیده  را  حمالتی  چنین  نادرستی  علیرغم 

اعرتاضات هزاره ها با حمالت متقابل و ناامنی شدید مواجه است. 

حمالت بر جنبش اعرتاضی روشنایی در سال 2016 از جمله این 

اعرتاضات می شود. 

کشتار  به  من  اشاره  است  داده  رخ  تاکنون  آنچه 

دانش آموزان در چند روز گذشته و در سال های 

بیامرستان  در  نوزادان  و  زنان  کشتار  و  گذشته 

مخصوص پزشکان بدون مرز در غرب کابل است. آیا 

به نظر شام ما شاهد یک نسل کشی قومی هستیم؟

به نظر من کسانی که این حمالت را برای کشنت دانش آموزان 

می شوند.  مرتکب  بیامرستان  در  کودکان  و  زنان  قتل  یا  هزاره 

هدفشان ارتکاب نسل کشی است. من هیچ توجیه دیگری برای 

کشنت مادران و اطفال نوزاد یا کشنت دخرتان دانش آموز به این 

پیامنه منی بینم. 

مورد  کسانی  امروز  که  هستید  مطلع  حتام  شام 

حمله های هدفمند قرار می گیرند که به ارزش هایی 

که جامعه جهانی در طول دو دهه اخیر می خواستند 

این  در  بیاورند، معنی بخشیده اند.  افغانستان  در 

میان مسئولیت جامعه جهانی و حکومت افغانستان 

در قبال آنچه که به عنوان نسل کشی خاموش در 

حال اتفاق افتادن است، چیست؟ 

زندگی  وضعیت  و  هزاره ها  به  نسبت  جهانی  جامعه  من  نظر  به 

آنان مسئولیت مهمی دارد، به اعتقاد من توافق انجام شده بین 

طالبان و ایاالت متحده امریکا به قدر کافی بر این گروه فشار وارد 

منی کند که از اقلیت ها حفاظت کند. برعکس این توافق منافع 

طالبان را تامین کرده و خواسته های اندکی از آنان دارد. همچنین 

فکر می کنم به رسمیت شناخنت اینکه اینگونه حمالت بر هزاره ها 

به قصد ارتکاب نسل کشی یا پاکسازی قومی انجام می شود، یک 

رضورت است. این کار می تواند فشار بیشرتی به گروه هایی وارد 

کند که هزاره ها را هدف قرار می دهند.

قرار  حمله  مورد  هدفمند  طور  به  که  مردمی  شام  نظر  به 

می گیرند، در قبال این فجایع چه باید بکنند؟

یعنی  روند  همین  به  طرف  یک  از  هزاره  مردم  من  نظر  به 

توامنندساخنت خود از طریق آموزش، مشارکت دموکراتیک و غیره 

ادامه دهند. از سوی دیگر مردم هزاره نیاز دارند که حفاظت از 

خود را خودشان برعهده بگیرند. واضح است که آنان منی توانند 

در این امر به حکومت افغانستان یا جامعه بین املللی اتکا کنند و 

متاسفانه گزینه دیگری هم وجود ندارد. البته قبال گام هایی در این 

زمینه برداشته شده است. در عین حال باید به وضوح به جامعه 

جهانی و همچنین به جوانب داخلی این پیام داده شود که این نوع 

دفاع از خود جنبه تقابل با حکومت ندارد.  

داده  توقف  مردم  این  کشتار  رسیال  و  هدفمند  حمالت  دارد: 

منی شود. در حمله اخیر، انگشت اتهام بیشرت متوجه خود حکومت 

است تا طالب، داعش و دیگر گروه های تروریستی. حکومت اگر 

واقعا در این حمالت دست ندارد برای اعتامد از دست رفته مردم، 

کوچکرتین کاری که انجام داده می تواند بررسی ابعاد نسل کشی 

هزاره ها از طرف یک سازمان متخصص و بی طرف است تا قضیه را 

بررسی منوده و برای مردم روشن سازد. اگر حکومت از کنار این 

قضیه مثل قضایای دیگر بگذرد بدون شک که کار خود حکومت 

است.

مهدی حیدری: نه طالب است نه داعش، فقط خود حکومت ... 

روزی  از  است  یادتان  کند.  پیرشفت  است که منی خواهد هزاره 

که غنی حکومت را در دست گرفته تا امروز  هر وقتی که ما حق 

خواستیم رسکوب شدیم، از جنبش روشنایی تا امروز از هر جایی 

که رس بلند کردیم رسکوب شدیم.

دولت مقرص است
#مکتب_ فاجعه ای  مورد  در  غنی  ارشف  پیام  به  رسوش:  قیوم 

سیدالشهدا توجه کنید: 1. هیچ سخنی از تحقیق در مورد عاملین 

حادثه نیست؛ برعکس با متهم کردن طالبان – قبل از تحقیق – 

سعی در سودجویی سیاسی دارد؛ 2. هیچ سخنی از بازپرس و 

بازجویی از مسئولین امنیتی در مورد این فاجعه نیست؛ گویا این 

یک چیز عادی است.

است  تبعیض  و  نام خون  به  در جغرافیایی  تنها  رسولی:  مهدی 

و  کانکور(  می کنند)سهمیه بندی  سهمیه بندی  را  دانش  که  

#افغانستان_ می کشند.  خون  و  خاک  به  را  دانش آموزانش 

جغرافیای_خون_و_تبعیض #مکتب_سیدالشهدا

واکنش خانواده قربانیان
ثور   26 قربانیان،  خانواده های  مطبوعاتی  کنفرانس  قطع نامه 

حمالت  ادامه  سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  خورشیدی:   1400

به  که  است  مساجد  و  زیارتگاه ها  آموزشی،  مراکز  بر  زنجیره ای 

صورت مستمر هزاره ها را هدف قرار داده و باید از سوی حکومت 

به رسمیت  به عنوان مصداق نسل کشی  بین املللی  نهادهای  و 

شناخته شود.

واکنش گروه طالبان
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان: ما انفجارات امروز در 

منطقه دشت برچی کابل را محکوم می منائيم که عليه مردم ملکی 

انجام شد و متأسفانه تلفات زياد وارد کرد. اين اعامل شوم، کار 

حلقات منحوسی می باشد که تحت پرورش و حاميت استخباراتی 

اداره کابل بنام داعش فعاليت دارند.

واکنش داعش
برخالف دیگر موارد مشابه که حداقل 22 حمله هدفمند به جان 

گروه ها، مراکز آموزشی، فرهنگی و مذهبی هزاره ها را داعش به 

عهده گرفت و یا دولت اعالم می کرد که مسئول رویداد گروه داعش 

است، این بار در نخستین دقایق وقوع رویداد وزارت امور داخله و 

مقام های ارشد حکومت این رویداد را کار طالبان اعالم کردند و 

آدرس های منتسب به داعش که پیش از این مسئولیت حمله بر 

هزاره ها را به عهده می گرفت هنوز غیرفعال است.

روز شنبه، 18 ثور 1400 خورشیدی، در اثر انفجار یک موتربم و دو 

انفجار دیگر در نزدیکی مکتب سیدالشهدا در ناحیه سیزدهم شهر 

کابل دست کم 85 نفر کشته و 207 نفر زخمی شدند.

پیام های مبهم جهانی درباره هویت عامالن فاجعه

»حفاظت خودی« تنها راه هزاره ها برای مقابله با نسل کشی قومی
گفتگو با ملیسا کیووندا، پژوهشگر در زمینه هزاره های افغانستان

دریچه

اشاره:
از ابتدای روی دادن فاجعه تا کنون، کشورهای منطقه و کشورهای غربی به همراه سازمان های بین المللی با فرستادن 
اعالمیه های مختلف حمله به جان دختران دانش آموز را در مکتب سیدالشهدا محکوم کرده اند اما آنچه در این بین مورد 

توجه است، محکومیت های شعاری بر روی کاغذ و عدم اهمیت به شناسایی هویت عامالن فاجعه است.  
نیمرخ

بصیر آهنگ

اشاره:
ملیسا کیووندا، استادیار و دکترای انسان شناسی در 

دانشگاه زاید ابوظبی است. او هم اکنون در حال انجام 
یک پروژه تحقیقاتی با پناهندگان افغان در آتن، یونان 
و در مورد فعاالن جامعه مدنی هزاره در بامیان و کابل 

است. دکتر کیووندا انگیزه دارد که به درک وسیع تری از 
وضعیت فعلی افغانستان ، به ویژه با توجه به مسائل 
قومی و فرقه ای کمک کند. دکتر ملیسا تحقیقات خود 

را در جالل آباد در سال 2010-2011 آغاز کرد، جایی که او 
پروژه ای را در مورد زنان پشتون که در سازمان های 

انکشاف بین المللی استخدام شده بودند، به پایان 
رساند. وی سپس رساله خود را در مورد هویت قومی 

هزاره در بامیان تاریخی نوشت.
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نفــرت بــود، تصویرســازیش بــرای یــک روایتگــر کار ســاده 

گونه هــای  و  کارگــر  پــدران  ترکیــده  دســتان  نیســت، 

ســیلی زمانــه خــورده مــادران زحمت کــش، رسخ شــده در 

خــون دخــرتان عاشــق فــردا، ایــن چــه رسنوشــتی بــود کــه 

ــا  ــار، ج ــل و تب ــن نس ــه ای ــر گرفت ــم های گُ ــم چش ــر حری ب

خــوش کــرد؟

مــردن  تنهــا  مــرگ  آن  در  کــه  صحنه هایــی  متاشــای 

نیســت بلکــه نابــودی و ویرانــی تاریخــی اســت، امــا از 

بــس زخم هــا عمیــق شــده و قلب هــا ســنگ و زمخــت، 

نظاره گــر  بی انصافانــه  نیــز،  ویرانــی  ایــن  متاشــاگران 

عــِر پــس از بــاران را کــه در بادامی تریــن چشــم های 

چهــل  کــوه  از   شــد،  رسنوشــت  رنــگ  خــون  زمانــه، 

دخــرتان کابــل تــا چهــل دخــرتان ارزگان، روایــت مغمــوم 

ــتین  ــل، در نخس ــد نس ــورده ی چن ــاک خ ــای خ در ورق ه

ــای  ــان نفس ه ــودم را در می ــونامی خ ــس از س ــاعت پ س

ــدم . ــا دی ــده متن بری

و  غــم  از  پــر  دانایــی،  و  مهــر  قتلــگاه  برچــی،  دشــت 

سال هاســت  پلیدی هــا  ایــن  هرچنــد  بــود،  ناامیــدی 

برچــی را ســوزانده اســت امــا اینبــار، انــگار زخم هــا زبــان 

داشــت و جســدهای پــر از خــون چشــم بادامی هــا حــرف 

ــی زد. م

ــی  ــئولیت حکومت ــک مس ــِس ی ــه از پ ــم ک ــن و همکاران م

ــامریم و  ــا را بش ــا زخم ه ــم ت ــه بودی ــتان ها رفت ــه بیامرس ب

از مــرگ پرســتوها گــزارش دهیــم، پشــت پنجره هــا، رد 

ــواز  فریادهــا را می گرفتیــم و یــک یــک صــدا می کــرد، پای

ــه ای  ــود لحظ ــنگین ب ــه س ــه و ... و چ ــرا، فاطم ــا، زه متن

کــه پرســتارها می گفتنــد، جســدها را تحویــل بگیریــد، 

ــود. ــی ش ــد خال ــا بای تخت ه

نــخ شــال رسخ  دیــدم چگونــه گوشــواره ها روی  مــن   

دخــرتان چهــل دخــرتان، بنــد افتــاده بــود و ســوغاتی شــد 

ــرده  ــا م ــان را روی تابوت ه ــه آرزوهایش ــی ک ــرای مادران ب

. می دیدنــد 

ــه گیســوان لیــال دخــرت 15 ســاله اهــل  مــن دیــدم چگون

بامیــان را کــه میــان خــون و خــاک، حنای خشــم خــورده و 

خشــک شــده بــود، خــون ریختــه از میــان همین گیســوان، 

ــخ  ــاده و  تاری ــان چشــم و گــردن و رسنوشــت افت خــِط می

نســلش را نقاشــی کــرده بــود.

ســنگینی  می نوشــتم،  بغض هــا،  ایــن  دل  از  مــن 

بــر  را  بادامی هــا  چشــم  نســل  انــدوه  شــانه هایم، 

منی تابیــد، کفــن، تابــوت، فریادهایــی کــه صداهــای 

نــازک و خفــه شــده را بــه رخ تاریــِخ درد می کشــید و یــک 

افــزوده می شــد. مرده هــا  بــه جمــع  یــک  بــه 

آن عــر، کتاب هــا ســوخت، آرزوهــای میلیون هــا انســان 

نیــز ســوخت، مــن در مــدت زندگیــم در کابــل بارهــا شــاهد 

صحنه هــای مرگ هــای جمعــی بــوده ام، امــا ایــن بــار 

ــک  ــت از دل ی ــدم، روای ــا دی ــدن را در تابوت ه ــت ش روای

نسل کشــی متــام عیــار، گفــنت و نوشــتنش ســخت نیســت 

ــود. امــا دیــدن و درک کــردن ایــن رویــداد طاقت فرســا ب

دو ســاعت در یــک شــفاخانه، 20 پرنــده در خــون شــناور 

را آوردنــد و بــر تکه هــای ســفید پیچاندنــد و بردنــد، پشــت 

هــر تابــوت، صــدا نــه، بــل طوفــان و تالطــم خشــم و 

بودنــد.

ــس  ــردا نف ــرای ف ــم ب ــردم، روح ــه ُم ــن حادث ــس ازی ــن پ م

ــی را  ــق زندگ ــت های عاش ــاب بدس ــی کت ــد، وقت منی کش

ــرای سیاســت دیــدم، وقتــی بیگانگــی  ــازی ب ســوژه های ب

ــم  ــم را تقدی ــتم، روح ــردم و نوش ــس ک ــا را ح ــان درده می

ــر نوشــتم. ــی تقدی ــام قومــم را قربان ــِخ درد کــردم و ن تاری

مــن از چهــل دخــرتان ارزگان نــه، بــل از کــوه چهــل 

دخــرتان کابــل روایــت می کنــم، پشــت انــدوه چنــد قــرن، 

ــده و  ــای عق ــه پ ــه ب ــم ک ــم و خش ــر از خص ــا را پ تصویره

ــر  ــی، تی ــت جمع ــارک رسنوش ــر ت ــرده و ب ــن ک ــرت کمی نف

خالصــی رهــا می کنــد، دیــدم.

مــن از چهــل دخــرتان فقــط خوانــده ام امــا ســونامی 

مکتــب پــای کــوه چهــل دخــرتان کابــل را دیــدم و نوشــتم، 

اینجــا بــه جــرم دانایــی بــر فــرق ایــن نازنینــان تــرب خــورد.

ــد  ــه بای ــالن محاکم ــه قات ــت ک ــد نوش ــی خواه ــه کس چ

گــردد؟ 

چــه کســانی خواهنــد گفــت، ماییــم و قهرمانــان ایــن 

فاجعــه؟

ایــن  خانواده هــای  و  تاریــخ  پیشــگاه  از  کســانی   چــه 

خواســت؟ خواهــد  معــذرت  رویــداد 

و چه کسانی غرامت پرداخت خواهند کرد؟

منیدانم 

فقط دیدم که کشتند

من از زخم تاریخی یک نسل می گویم

رشیفـه 12 سـاله نیـز بـا حمیـده در یک اتاق بسـرتی اسـت. 

امـا  اسـت  برنداشـته  عمیقـی  جسـمی  جراحـت  چنـد  هـر 

آمـده  هـوش  بـه  رشیفـه  کـه  زمانـی  »از  می گویـد:  مـادرش 

بـا هیـچ کسـی حرفـی نـزده اسـت.« او شـاهد کشـته شـدن 

بـود.   بهرتیـن دوسـتش 

زینـب 1۳ سـاله یکـی دیگـر از زخمی هـای فاجعـه 18 ثـور 

اسـت کـه در کنـار اتـاق حمیـده بسـرتی اسـت. او دانـش 

آمـوز صنـف هفتـم مکتب سیدالشـهدا بـود. زینـب می گوید: 

از مکتـب بیـرون شـده بـودم و بـه سـمت کوچـه می رفتـم کـه 

انتحـاری شـد. نگـران شـدم و بـه دنبـال خواهـرم بـه سـوی 

مکتـب رفتـم. متوجـه شـدم کـه از دسـتم خـون می آیـد، از 

هـوش رفتـم.« مـادر زینـب می گویـد کـه دخرتش خیلـی زود 

خـوب می شـود. هـر چنـد زینـب جراحـت عمیقـی برنداشـته 

اسـت؛ امـا از لحـاظ روحـی آسـیب شـدیدی دیـده و دیگـر 

سـخن از مکتـب منی گویـد.

هیچ چیزی مانعم منی شود

در اتـاق کنـاری، مجـروح دیگـری را می بینـم. در اولیـن نگاه 

بـه سـوختگی صورتـی می افتـد کـه در حادثـه روز  چشـمم 

شـنبه 18 ثـور سـوخته اسـت. مریم دانـش آمـوز صنف هفت 

دو روز از فاجعـه مکتـب سیدالشـهدا گذشـته بـود و رمضـان 

بـه اخریـن روزهـای خـود نزدیـک مـی شـد. برخـالف انتظـار 

شـفاخانه علـی جنـاح شـلوغ و پـر از ازدحـام جمعیـت به نظر 

منی رسـید سـاعت دو و نیم بعد از چاشـت را نشـان می داد. 

محوطـه بیرونـی شـفاخانه در سـکوت فـرو رفتـه بـود، گویـی 

هیـچ اتفاقی نیفتاده اسـت. از شـعبه معلومـات، آدرس بخش 

ویـژه زخمـی هـای فاجعـه را گرفتم.   

»فقط همین دخرت را داشتم« 

زمانیکـه از زینه هـا بـاال می شـدم چشـمم بـه مردی خـورد که 

از چهـره آشـفته  بـا موبایـل صحبـت می کـرد،  در گوشـه ای 

گفتـم:  می شـد،  دیـده  وضـوح  بـه  چیـز  همـه  غمناکـش  و 

مـن  بـا  رویـداد  ایـن  مـورد  در  لحظـه ای  چنـد  می توانیـد 

صحبـت کنیـد؟ درحالیکـه گلویش را بغض گرفته و اشـک در 

چشـامنش حلقـه زده بـود فقـط گفـت »تـا هنـوز نیافتـم« بعد 

بـا عجلـه بیـرون شـد.

درمنـزل دوم شـفاخانه، مـادری را متوجـه دیدم کـه رسگردان 

بـود و مـدام راه می رفـت، او بـا بغض می گویـد: »طاقت حرف 

زدن را نـدارم، پـاره تنـم در داخـل بـا مـرگ دسـت وپنجـه نرم 

می کنـد، مـن فقط همیـن دخرت را داشـتم.«

»ما می سازیم تا نسل بعدی قربانی نشود«

در داخـل بخـش اورتوپیـدی شـفاخانه می رسـم به نخسـتین 

اتاقـی کـه دو نفـر از زخمیـان درآن جا بسـرتی اسـت. دروازه 

اتـاق را کـه بـاز می کنـم؛ دو دخـرت را می  بینـم کـه روی تخت 

سـکوت  در  مـادری  و  پـدر  تخـت،  اطـراف  در  خوابیده انـد، 

بـه دخـرت خوابیـده در تخـت چشـم دوخته انـد. او، حمیـده 

متعلیـم صنـف دهـم مکتب سیدالشـهدا اسـت. او بـا نگاهی 

کـم رمـق بـه مـادرش می نگـرد و می گویـد: »زمان برگشـت از 

مکتـب به سـوی خانـه همراه دوسـتم در حال صحبـت بودیم 

کـه یکدفعـه ای نفهمیـدم چـی شـد، افتـادم زمیـن و بی حال 

بـودم بعـد از اینکـه بـه هـوش آمـدم، یـک دسـتم جـدا شـده 

بـود. زمانـی کـه می خواسـتم بلند شـوم، انفجـار دوم رخ داد، 

بعـد خالـه مکتـب را دیـدم کـه گریـه می کند.«

حمیـده دوبـاره به دسـتش نـگاه کرد و بغض کـرد، در حالیکه 

تـالش می کـرد، مانـع اشـک هایش شـود، می گویـد: »آینـده 

ایـن رسزمیـن در دسـت مـا اسـت. مـا بایـد بسـازیم تـا نسـل 

بعـدی قربان نشـود.«

اسـت. پـدرش چنـان غـرق متاشـای دخـرتش شـده کـه گویا 

سـال ها از او دور بـوده اسـت. پـدرش وقتـی متوجـه حضـورم 

در اتـاق می شـود؛ زود از جـا بلند می شـود و لبخنـد تلخی بر 

لبانـش نقـش می بنـدد و می گویـد: »پدر هسـتم، درکم کنید 

و بیـرون می شـود.« مریـم می گویـد: »من بـا انتحـاری فاصله 

کمـی داشـتم، دوسـتانم هـر طـرف افتـاده بودنـد، دسـت و 

رویـم سـوخته و پایم زخمی شـده بـود. همه جا جیـغ و فریاد 

بـود. کمـی مکـث می کند و می گویـد خیلی وحشـتناک بود، 

از هـم صنفی هایـم هیـچ خـربی نـدارم، منی فهمـم کشـته یا 

زخمـی شـدند.« بعـد در حالیکـه اشـک مـی ریـزد، می گوید: 

»پیامـی دارم بـه عامـالن )فاجعـه( مـن بـه هدفـم می رسـم 

هیـچ کسـی و هیـچ چیـزی مانع رسـیدن به هدف هایم شـده 

منی توانـد.«

شـفاخانه را تـرک می کنـم؛ امـا این تنها شـفاخانه ای نیسـت 

کـه کشـته و زخمی هـای رویـداد روز شـنبه در آن آورده شـده 

اسـت. ده هـا زخمی ایـن حمله تروریسـتی در چند شـفاخانه  

و دولتـی دیگـر در شـهر کابـل بسـرتی هسـتند. شـخصی 

آخریـن آمـاری ه وزارت داخلـه ارایـه کرده، بیش از 80 کشـته 

و150 زخمـی را تاییـد می کنـد.

پیام ما به قاتالنمان: »هیچ چیزی مانعمان نمی شود«

نجیباخالقی_شیبان

رویا طاها

با گذشت چند روز هنوز هم کابل در سکوت ناشی 

از هولناکرتین فاجعه ی انسانی در بیست سال اخیر 

افغانستان مچاله شده است. عقربه های ساعت  در 

1:20 عر را نشان می دهد. یک روز گرم با آفتاب 

کاری یک  پیش دفرت  از  رویا همکارم  و  دلگیر. من 

فاجعه  وقوع  محل  به  تا  می شویم  سوار  را  تکسی 

کیلومرتی   8 فاصله   جاده،  ترافیک  بخاطر  برویم. 

دقیقه   40 از  بیش  در  را  برچی  عمومی  جاده 

می پیامییم. هرچه به محل رویداد نزدیک می شویم 

کوچه ها  و  پایین تر  خانه ها  ارتفاع  خاکی،  جاده ها 

عید  به  مانده  دیگر  روز  دو  آنکه  با  تنگ تر می شود. 

کمرت  گذشته،  خالف  کابل  غرب  مردم  اما  فطر، 

سودای عیدی خریده، شور و نشاط هنگامه ی عید 

جایش را به دلرسدی، بغض و خشم داده است.

به آخرین نقطه غرب کابل، پای کوه چهل دخرتان، 

در  بالک  هشت  رسیدیم.  سیدالشهدا  مکتب  در 

زمینی حدوداً پنج جریب جاخوش کرده، تا سه روز 

اینجا  در  و پرس  و 700 دخرت  هزار  روزانه 14  قبل 

مروف آموزش بودند. حاال دیگر نیستند.

عکس  من  برمی دارد،  را  یادداشتش  دفرت  رویا 

در  است.  صحی  مرکز  یک  ورودی  اینجا  می گیرم. 

مکتب  عمومی  دروازه  مرتی  یکصد  از  کمرت  فاصله 

سیدالشهدا. دو روز قبل، ساعت چهار و 26 دقیقه 

وقوع  به  اینجا یک جنایت هولناک  در  عر شنبه، 

با  جویچه ای  در  هنوزهم  را  آن  نشانه های  پیوست. 

از  نیمه  تا  که  دید  عمق 80 سانتی مرتی می توان 

خون پر است، به دیوارهایی که با خون بی آزارترین 

قرش جامعه قرمز شده است، به ستون های برقی که 

در آتش سوخته، به غرفه های آهنی که همچون کاغذ 

مچاله شده، به دکان های آسیب دیده و جاده ای که 

هنوز رسخ است.

تقدیر،  از  شاید  است.  بسته  صحی  مرکز  دروازه 

این  اگر  آمدند،  اشتباهی  را  آدرس  رویداد  عامالن 

چه؟  می داد  رخ  مکتب  عمومی  دروازه  در  اتفاق 

آن  از  بود  قرار  دخرت  دانش آموز  هزاران  که  جایی 

خارج شوند.

و  از ساحه عکس  آمده  خربنگاران یکی پی دیگری 

فلم می گیرند، از مردم محل می پرسند که دقیقاً چه 

توکلی،  عقیله  می رویم.  مکتب  اداره  به  داد؟  روی 

همکار  سه  با  سیدالشهدا  دخرتانه  لیسه  مدیر 

امور  متامی  مربع  مرت   18 دفرت  یک  در  دیگرش 

اداری و تدریسی یک مکتبی با بیش از هفت هزار 

برای  توکلی  خانم  می برند.  پیش  به  را  دانش آموز 

یک گفتگوی نیم ساعته با نیمرخ وقت گذاشته بود. 

بعضی  و  خصوصی  مکاتب  منایندگان  محل،  مردم 

مکتب  به  همدردی  ابراز  برای  دولتی  مقام های 

می آمدند.

زرهی،  موترهای  با  رسهم  پشت  سیاسی  مقام های 

سیدالشهدا  مکتب  به  مسلح  گارد  چندین  و  رنجر 

می شود،  ایجاد  هرج ومرج  دقایقی  می آیند، 

دفرت  بهرت  کرسی های  روی  بر  سیاست مداران 

را  محل  رسعت  به  و  می خوانند  فاتحه  می نشینند، 

ترک می کنند. نشانه های حضورشان آژیر رنجرهایی 

غرب  خاکی  و  تنگ  کوچه های  در  یکرسه  که  است 

کابل می پیچد و گردوخاکی که بر روی عابران جاده 

می پاشند.

دفرتش  پستوی  در  مکتب  مدیر  توکلی،  عقیله  با 

از وضعیت خونبار مکتب،  روی موکت قرمز نشسته 

صحبت  آن  پیامدهای  و  رویداد  وقوع  چگونگی 

با خشم و هیجان  با بغض، گاهی  می کنیم. گاهی 

با آه رسد کلمه هایش را ادا می کند. رساپا  و گاهی 

موهایش  سپید  تارهای  و  کرده  تن  به  سیاه  لباس 

از زیر مقنعه نشان می دهد که مدیریت یک مکتب 

کار  دانش آموز  هزاران  با  امکانات  بدون  و  محروم 

در  داریم،  بالک  هشت  می گوید  نیست.  ساده ای 

هرکدام 16 صنف درسی، در بخش دخرتانه 7500 

دانش آموز، در بخش پرسانه 7200 دانش آموز، یک 

دفرت اداری، در هر تعمیر چهار تا پنج معلم، 125 

معلم برای بخش دخرتانه کمبود است.

چهار خانم کمی آنسوتر از ما حارضی همه صنف ها 

دارند.  سن  سال   ۳5 تا   25 بین  می زنند.  ورق  را 

زبیده در یک دستش لیست قربانیان رویداد است 

صنف  از  زهرا  حارضی،  جدول  دیگرش  دست  در  و 

از صنف هفت شهید،  هفت زخمی، چهار معصومه 

قطره های اشکش چکید روی جدول حارضی صنف 

سالمت  به  جان  نفر  دو  فقط  صنف  یک  از  هفت. 

برده، باقی همه کشته و زخمی.

معصومه ها  مورد  در  خواستم  دیگری  معلمی  از 

شد:  جاری  خشمش  ترکید،  بغضش  بزنند.  حرف 

می زدیم  فریاد  ما  که  روزی  بودید؟  کجا  حاال  »تا 

دعوت  را  رسانه  هشت  نداریم،  کتاب  نداریم،  معلم 

کردیم یکی نیامد. حاال خربنگار، سیاستمدار و فعال 

تسلیت.  برای  می کشند  صف  رسهم  پشت  مدنی 

می خواهید صدای...

تا حاال کجا بودید؟ 
روزی که ما فریاد می زدیم 

معلم نداریم، کتاب 
نداریم...

ادامه در صفحه 4

حسین احمدی

آن عصر، کتاب ها سوخت، آرزوهای 
میلیون ها انسان نیز سوخت، من 

در مدت زندگیم در کابل بارها شاهد 
صحنه های مرگ های جمعی بوده ام، 
اما این بار روایت شدن را در تابوت ها 

دیدم، روایت از دل یک نسل کشی تمام 
عیار، گفتن و نوشتنش سخت نیست 

اما دیدن و درک کردن این رویداد 
طاقت فرسا بود.
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»این یک حرف مسلم و حقیقی ست که این فاجعه نتیجه 

صبح  که  فاجعه  روز  هامن  در  است.  حکومت  کم کاری 

هفت ونیم  اگر  گفتم  برایش  آمد  یام  ده  ساعت  حوالی 

هزار شاگرد را یکی یکی رخصت کنیم که ساعت ها طول 

بفرستید،  گزمه  شاگردان  شدن  رخصت  زمان  می کشد، 

گفتند این مسئولیت حوزه مربوطه است. اگر از آنها گارد 

امنیتی خواستیم گفتند تشکیالت کم است.« 

قبل از حمله بر مکتب سیدالشهدا، وضعیت امنیتی 

این مکتب چگونه بود؟

کابل  غرب  آموزشی  مراکز  و  مکتب ها  امنیتی  نگاه  از 

بسیار  بعد  به   1۳96 سال  از  بود.  تهدید  زیر  همیشه 

صحبت  زیاد  شاگردان  با  ما  بود.  جدی  تهدیدهای 

از مکتب  را  اگر حادثه ای شد چگونه خود  می کردیم که 

بود. کورس کوثر  این تهدیدها همیشگی  بیرون بکشند. 

دانش و موعود، شفاخانه یکصد بسرت تانک تیل، مسجد 

نقاط غرب کابل  و دیگر  تبیان  آموزشی  زمان، مرکز  امام 

را با انتحاری و انفجار زدند. ما از وقوع چنین فاجعه ای 

ترسیده بودیم.

آیا پیش از این از سوی امنیت ملی یا حوزه 

پولیس برایتان گفته شده بود که مکتب تان 

زیر تهدید است؟

امسال گفتند. در سال های گذشته منی گفتند که کدام 

مکتب ولی می گفتند که مکاتب غرب کابل تحت تهدید 

شاید  زد.  خواهند  را  پرجمعیت  مکاتب  می گفتند  است. 

اطالع کامل نداشتند، به ما که چیزی منی گفتند. مکاتب 

پرجمعیت در غرب کابل بسیار زیاد است. از ۳0 مکتب 

دولتی غرب کابل 17 باب آنها لیسه های پرنفوس استند.

مأموران  که  بودید  گفته  رسانه ها  به  شام 

به  رویداد  این  وقوع  روز  در  ملی  امنیت 

مکتب آمده بودند.

یک  می ایستم.  حرفم  باالی  هم  باز  و  بودم  گفته  بلی، 

با  اینها  است.  ملی  امنیت  ساحوی  مسئوالن  از  گروپی 

امنیتی  وضعیت  بررسی  برای  هستند.  همکار  مکاتب 

می آیند. در سالهای گذشته هم بودند و امسال هم.

شام آنها را می شناسید؟

را  تخلصش  ولی  بود؛  یام  نامش  می شناسم.  بلی، 

ما  به  ملی  امنیت  اداره  جانب  از  اینها  چون  منی فهمم؛ 

کسانی  دارند.  عضویت  کارت  و  فورم  می شوند.  معرفی 

که آنروز آمدند عضو امنیت ملی بودند. حتا زمانی که از 

آمریت... امنیت ملی با ما در متاس شد من گفتم که یام 

او و همکارانش  تأیید کرد که بلی  صبح شنبه آمده بود، 

شخصی  لباس  با  آنها  هستند.  ما  ساحوی  همکاران 

صحبت  ما  با  می بینند،  را  مکتب  اطراف  و  می آیند 

می کنند، این پروسه کاری شان است.

صبح شنبه، 18 ثور چه اتفاق افتاد؟

و  یام  گذشته:  سالهای  مثل  بگویم  یا  همیشه  مثل 

از مکتب می خواستند که شام چه  همکارانش یک راپور 

آنها به من یک فورم دادند تا مشکالت  مشکالت دارید؟ 

و درخواست های مان را برای تدابیر امنیتی مکتب ثبت 

کنیم. گفتند در قسمت مراجعین که به مکتب می آیند در 

تالشی جدی باشید، در زمان رخصت شدن شاگردان را از 

یک دروازه خارج نکنید. پرسیدند که کمره امنیتی دارید 

فورمی که  در  را  این موضوعات  نه.  دارید؟ گفتم  گارد  و 

داده بود هم درج کردم. متامی مکاتب دولتی غرب کابل 

از لحاظ امنیتی آسیب پذیر است. دولت برای مکتب این 

امکانات را منی دهد، مردم این محل اکرثیت شان فقیر و 

مستضعف استند که توان همکاری با مکتب را ندارند، آنها 

حتا کتاب دخرتانشان را منی توانند بخرند.

رفت وآمد  مورد  در  محل  مردم  از  برخی 

اطراف مکتب  و موترهای مشکوک در  افراد 

گفته اند.

اگر پیش از این چنین راپوری برای ما می آمد، حتمی رفته 

اواخر که  این  امنیتی صحبت می کردیم. در  با مسئوالن 

تهدیدهای امنیتی به صورت کلی در شهر افزایش یافته 

کشمش  یا  و  آیسکریم  که  را  کراچی هایی  حتا  ما  بود، 

می فروختند نیز از حوالی مکتب دور کردیم. هرگاه آنها را 

می دیدیم توصیه می کردیم از اینجا بروند اگر منی رفتند 

و  استادان  می زنیم.  زنگ  حوزه  به  که  می کردیم  تهدید 

موتربم  که  آنجا  در  را  موتری  هیچ کسی  مکتب  مسئوالن 

منفجر شد، ندیده اند. این حمله پالن شده ی چندین ماه 

بوده که رویش کار شده؛ چون دو انفجار پس از موتربم 

انجام  که  بود،  ماین های جاسازی شده  زیاد  احتامل  به 

چنین کاری در روز روشن در این جاده ی شلوغ ناممکن 

است. شاید شب این کار را کرده اند.

انفجار دقیقاً در کجا صورت گرفته؟

اسـت.  گرفتـه  صـورت  دیگـر  انفجـار  دو  و  موتربـم  یـک 

موتربـم در کم تـر از یکصـد مـرتی دروازه عمومـی مکتـب 

صـورت گرفـت، دقیقـاً در جوار مکتـب اما در پیـش دروازه 

کلینیـک. مکتـب سیدالشـهدا دو دروازه دارد. یکی دروازه 

فاجعـه  ایـن  کـه  و حقیقی سـت  مسـلم  حـرف  یـک  ایـن 

فاجعـه  روز  در هـامن  اسـت.  کـم کاری حکومـت  نتیجـه 

کـه صبـح حوالـی سـاعت ده یـام آمـد برایـش گفتـم اگـر 

کنیـم  رخصـت  یکـی  یکـی  را  شـاگرد  هـزار  هفت ونیـم 

شـدن  رخصـت  زمـان  می کشـد،  طـول  سـاعت ها  کـه 

شـاگردان گزمـه بفرسـتید، گفتنـد ایـن مسـئولیت حـوزه 

مربوطـه اسـت. اگـر از آنهـا گارد امنیتی خواسـتیم گفتند 

اسـت. کـم  تشـکیالت 

شـام بـه رسـانه ها گفتید صبح شـنبه امنیت 

و عـرص  کـرد  بررسـی  را  مکتـب  آمـده  ملـی 

بـر مکتـب  نیـم  و  روز سـاعت چهـار  هـامن 

حملـه شـد، واکنـش امنیـت ملـی چـه بـود؟

آمـر هـامن بخـش امنیـت ملـی بـا مـن متـاس گرفـت کـه 

یـام در آن کار می کنـد. بـه مـن گفـت: شـام در رسـانه  ها 

ایـن حـرف را گفتیـد. برایشـان گفتـم بلـی، گفتـم و پـای 

حرفـم هسـتم. حتـا از رسـانه ها متـاس گرفتنـد کـه شـام 

شـاهد دارید. گفتم شـاهد چـه؟ خودم هسـتم. من فورمه 

درخواسـت ها و مشـکالت امنیتـی مکتـب را بـرای شـان 

نوشـتم و گفتـم کـه گارد و گزمـه می خواهیـم. متأسـفانه 

هـامن روز بـرق نبـود کـه هـامن فـورم را کاپـی می کـردم. 

حتـا فـردای آن فاجعـه، هـامن مسـئول سـاحوی امنیـت 

ملـی، یـام سـاعت نه صبـح به مکتـب آمد و گفت که شـام 

ایـن حـرف را گفتیـد؟ گفتـم بلـی، شـام آمـده بودیـد و از 

مـن سـواالتی داشـتید. گفـت مدیـر صاحـب حقیقـت را 

بگوییـد. گفتـم مـن حقیقـت را گفتـم و بـاز هـم می گویـم 

کـه شـام در روز حادثـه آمـده بودیـد! گفـت بلـی، آمـده 

بودیـم، پیشـنهادتان پیـش مـن اسـت رفتـم احـکام کنـم.

منظـور یـام ایـن بـود کـه امنیـت ملـی کار خـود را انجـام 

داده و وقـوع ایـن فاجعـه نتیجـه کـم کاری حـوزه پولیـس 

. ست ا

زمانیکـه آمر باالدسـت یـام از امنیـت ملی به 

شـام متـاس گرفت به شـام چـه گفت؟

امنیتـی  حـوزه  آمـر  مـن  گفـت  ولـی  نگفـت،  را  نامـش 

هسـتم. شـام در رسـانه ها چنیـن حرفـی گفتیـد؟ گفتـم 

بلـی، گفتـم و پـای حرفـم ایسـتاد هسـتم و گفتـم آیـا یـام 

مـا  همـکار سـاحوی  بلـی،  گفـت  نیسـت؟  همـکار شـام 

اسـت. مـن از ایـن حـرف خـود هـم منی گـذرم کـه امنیت 

ملـی در متـام مکاتـب دولتـی می آینـد. قبـالً شـخصی به 

نـام صدیقـی بـود، امسـال آقـای یـام بـه مـا معرفـی شـد. 

لحنـش تهدیدآمیـز نبـود. تـا فعالً کـه برایم مشـکلی پیش 

نیامـده اسـت.

تهدیـد  خودتـان  شـخص  ایـن  از  پیـش  آیـا 

بودیـد؟ شـده  امنیتـی 

قبـالً از طریـق گوشـی بـه طـور شـخصی خـودم تهدیـد 

می شـدم. حـدود دو سـال قبـل، کسـی بـه شـامره متاس 

شـخصی ام زنـگ می زد و می گفت از ایـن چوکی)مدیریت 

مکتـب سیدالشـهدا( اسـتعفا بـده یـا دور شـو. وقتی زنگ 

مـی زد، می گفـت بچه تـان را اختطـاف می کنیـم. موترتان 

را می گیریـم، حتـا خانـه ام را پیـدا کـرده بودنـد. مـن ایـن 

موضـوع را بـه حوزه سـیزدهم پولیـس کابـل و امنیت ملی 

خـرب دادم و عرایـض کتبـی ثبـت کردم. نهادهـای امنیتی 

شـخص تهدیدکننـده را پیـدا نکردنـد ولـی در مـرور زمـان 

خـودش رد ایـن کار را رهـا کـرد.

یادداشـت: نیمـرخ در مـورد مسـایل امنیتـی ایـن رویداد 

بـا ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی بـه صـورت مکـرر متـاس 

گرفـت؛  امـا مسـئولین امنیـت ملـی  در ایـن مـورد حـارض 

بـه پاسـخ گویی نشـدند.

کوچـه  از  کـه  مکتـب  خروجـی  دروازه  دیگـری  و  اصلـی 

اسـت. از احاطـه مکتـب بـه کلینیـک همجوار هیـچ راهی 

وجـود نـدارد. کلینیـک تـا سـاعت یک عـر فعال اسـت، 

دروازه  در  دقیقـاً  موتربـم  می شـود.  تعطیـل  آن  از  بعـد 

در  نیـز  سـومی  انفجـار  و  شـد  منفجـر  کلینیـک  ورودی 

نزدیکـی آن صـورت گرفـت.

شام در زمان وقوع رویداد کجا بودید؟

مـن در صحـن مکتـب در دروازه دومـی بـودم کـه انفجـار 

اول رخ داد. زمانیکـه انفجـار شـد رفتـم در دروازه عمومـی 

شـاگردان  از  برخـی  کـه  دیـدم  رسـاندم،  خـود  مکتـب 

بیهـوش شـده بودنـد و همـه داد می زدنـد. دخـرتان را بـه 

داخـل صحـن مکتـب کشـیدم و گفتـم کـه دخرتهـا آرام 

باشـید شـاید بالـون گاز باشـد در کلینیـک انفجـار کـرده؛ 

می خواسـتم روحیـه بدهـم و تـرس نخورند. رسوصـدا زیاد 

بـود، بـا آنهـا حـرف مـی زدم کـه انفجـار دوم رخ داد. بـه 

بیـرون از مکتـب رفتـم و دروازه را بسـتم تـا اگـر مهاجمـی 

هسـت، داخـل نیاید و شـاگردان بیـرون نیایند. دو اسـتاد 

بـا مـن بودنـد کـه یکـی از آنهـا رفـت طـرف محـل انفجار، 

بـروم زخمی هـا را کمـک کنـم. مـن پشـت رسش  گفـت 

رفتـم، دیـدم شـاگردانم داد می زدنـد کـه رشیفـه کجایی، 

شـفیقه کجایی؟ کسـی دوسـت و کسـی خواهرش را صدا 

مـی زد. هـردو طـرف شـامل و جنـوب مکتـب پـر شـده بود 

از کشـته و زخمـی، دوبـاره دویـدم و بـه دخرتهـا گفتـم 

کـه دخرتهـا برویـد، از هـر راهـی کـه می توانیـد از مکتـب 

خارجـی شـوید. انفجـار سـوم رخ داد. دروازه عمومـی را 

بسـتیم و بـه دخرتهـا گفتیـم از دیوارهـا بپرنـد. انفجارهـا 

پـی هـم هرکـدام در فاصلـه کمـرت از پنـج دقیقـه رخ داد. 

بـه یـاد می آیـد کـه فریـاد مـی زدم دخرتهـا از رس دیوارهـا 

بپریـد، بـه طـرف کوه چهل دخـرتان پراگنده شـوید، دیگر 

چیـزی یـادم نیسـت. وقتـی به خـود آمدم دیـدم در مکتب 

هیـچ کـس منانـده؛ دمل افتـاد کـه یعنـی همـه دخـرتان 

شـهید شـده! دیـدم نـه، تعمیرهـای مکتب هسـت، جایی 

آتـش نگرفتـه، دیوارهـای اطرافم تخریب نشـده. اسـتادان 

و مـردم محـل، سـیم های خـاردار رس دیوارهـای مکتـب را 

پـاره و یـک جـای دیـوار را سـوراخ کـرده بودنـد، دخرتهـا 

همـه بـه کـوه چهل دخـرتان پناه بـرده بودند. مـردم هجوم 

کـه  می دویدنـد  تعمیرهـا  طـرف  بـه  خانواده هـا  آوردنـد، 

شـاید دخرتهایشـان را در صنف هـای درسـی پیـدا کننـد؛ 

کشـته  چنـدی  نبـود،  مکتـب  در  شـاگردی  هیـچ  ولـی 

بـه  فـرار کـرده جـان  شـدند، چنـدی زخمـی و تعـدادی 

سـالمت بردنـد.

مسئول این فاجعه کیست؟

چهل دختران

مدیر مکتب سیدالشهدا: کم کاری حکومت باعث این فاجعه شد 
همه دختران به کوه چهل دختران پناه برده بودند

گفتگو با عقیله توکلی، مدیر مکتب سیدالشهدای کوه چهل دختران

من در صحن مکتب در دروازه 
دومی بودم که انفجار اول رخ داد. 
زمانیکه انفجار شد رفتم در دروازه 

عمومی مکتب خود رساندم، 
دیدم که برخی از شاگردان بیهوش 

شده بودند و همه داد می زدند. 
دختران را به داخل صحن مکتب 
کشیدم و گفتم که دخترها آرام 
باشید شاید بالون گاز باشد در 

کلینیک انفجار کرده؛ می خواستم 
روحیه بدهم و ترس نخورند. 

سروصدا زیاد بود، با آنها حرف 
می زدم که انفجار دوم رخ داد.

... ما را به چه کسی برسانید؟ حاال برای ما بسته های 

کرده،  همکاری  اعالم  رضاکار  معلامن  می آورند،  کتاب 

دخرتان ما را کشتند، می خواهند به چه کسی تدریس 

کنند؟ کتاب را به کی می آورند؟«

کالس  هیچ  مکتب،  این  درسی  صنف   160 میان  در 

و  میزها  سامل ترین  نداشت.  وجود  مجهزی  و  منظم 

تازه  که  کالس ها  از  یکی  در  را  مکتب  چوکی های 

صفاکاری شده بود جمع آوری کرده بودند. عکس هایی 

که از جریان گل گذاشنت مقام های دولتی در فیسبوک 

در  دانش آموزان  بود.  ساختگی  و  تزئینی  شد،  منترش 

بعضی از کالس ها که خاکش تا یک سانتی مرت باال آمده 

از  بعضی  در  می نشسته اند.  چوبی  تخته های  روی  بود 

کالس ها فقط موکت های خاکی فرش شده بود که انگار 

سال ها در چهارراهی شهر پهن شده است.

کارگران رشکت انکشاف ملی که متعلق به دفرت ریاست 

قرار  آورده اند،  دروازه  دستک  و  زلفک  است،  جمهوری 

بر رخ دیوارهای مکتب سیدالشهدا رنگ  امروز  از  است 

بکشند تا شاید بتوان اینگونه رنج محرومیت این مردم و 

زخم یک فاجعه را پنهان کرد.

حسن رضا 40 ساله یکی از معلامن مکتب سیدالشهدا 

را در صحن مکتب می بینم. در نزدیکی ما رسبازان حوزه 

نبود  از  یافته  اینجا مأموریت  امنیتی کابل که در  هفتم 

غذا و جای خواب شکایت دارند. رسبازان قطعه واکنش 

رنجر  یک  و  تانک  دو  با  را  مکتب  دروازه  پولیس  رسیع 

تانک های  و  رنجرها  به  حسن رضا  می کنند.  محافظت 

دو  را  تانک ها  همین  »ایکاش  می کند:  اشاره  پولیس 

از  مکتب  مدیر  که  زمانی  هامن  می آوردند،  پیشرت  روز 

بود.  کرده  امنیت  تأمین  درخواست  امنیتی  مسئوالن 

چهارمین سال است که تحت تهدید قرار داشتیم.«

مهدوی،  شیرحسین  فاجعه،  وقوع  محل  به  برمی گردیم 

نجاری  دکان  رویداد  محل  چندقدمی  در  ساله   58

دارد. می گوید: »دخرتان مکتب مثل هر روز در امتداد 

از پیش دکانم رد می شدند،  جاده صف کشیده بودند، 

بلندبلند  دوستان شان  با  می دویدند،  می خندیدند، 

به  شنیدم،  مهیبی  صدای  ناگهان  می کردند.  صحبت 

زمین پریدم، همه جا را سکوت فراگرفت، در کمرت از یک 

دقیقه برخاستم، گوشم چیزی منی شنید. بیرون برآمدم 

که یک موتر مدل کروال با رنگ نقره ای در حال سوخنت 

است، دود و آتش به هوا زبانه می کشید، روی جاده پر 

تا چند  بریده های بدن دخرتانی که  از خون،  بود  شده 

ثانیه پیشرت شبیه چادرهای سفیدشان پاک و معصومانه 

می خندیدند.«

چند  در  سومی  و  مکتب  جنوب-رشق  در  دومی  انفجار 

فهیمه  علی زاده،  برات  می دهد.  رخ  شیرحسین  قدمی 

از  یکی  در  رویداد  وقوع  از  پس  24 ساعت  را  دخرتش 

بخاطر  کرد.  پیدا  کابل  غرب  خصوصی  شفاخانه های 

حرف  درست  منی تواند  هنوزهم  دیده  که  روانی  آسیب 

بزند، کلمه هایش قطع می شود و حرف دیگری را از رس 

پولیس  داد،  رخ  انفجار  که  می گیرد. می گوید هنگامی 

یک ساعت بعد و آمبوالنس های دولتی 15 دقیقه پس از 

پولیس به ساحه رسیدند.

باالتر  کوچه  چند  می برد،  عاقله  خانه ی  به  را  ما  برات 

فهرست  جمع  در  نیز  عاقله  نام  سیدالشهدا.  مکتب  از 

او به  از  شهدای این فاجعه است. تنها نشانی هایی که 

است  خاطراتی  و  کتابچه ها  نیم بافته،  قالی  مانده،  جا 

دخرت  به  عاقله  مادر  و  پدر  دارد.  دل  به  مادرش  که 

کشتند  را  »عاقله  می گویند:  کرده  اشاره  کوچکرتشان 

ولی خواهرش فردا به مکتب می رود.«

یکصد مرت باالتر از مکتب سیدالشهدا، به قربستانی رس 

می زنیم که حدود ده تن از قربانیان این رویداد در آنجا 

زیر  اینجا  در  نفر  به خاک سپرده شده اند. حدود 150 

خاک خفته اند. جالب است، بر روی بیشرت از 20 لوحه 

سنگ نوشته اند »شهید«. اکرثاً مردان جوانی هستند که 

در حوادث تروریستی و یا در صفوف اردوی ملی هنگام 

مبارزه با طالبان کشته شده اند.

نشسته   مکتب  ساختامن  جوار  در  دوستانش  و  فرهاد 

وجب  که  شده اند  خیره  چهل دخرتان  کوه  سایه ی  به  و 

از  می کشد.  آغوش  در  را  سیدالشهدا  مکتب  وجب  به 

همه ی  شاید  گفت؟  چه  مادرت  می پرسند  همدیگر 

فرهاد  کنند.  فکر  فرهاد  مادر  شبیه  کابل  غرب  مادران 

باید  بی سوادی  و  مرگ  »میان  مادرم  قول  به  می گوید 

یکی را انتخاب کنیم«.

عکس آنچه در روحیه مردم عام دیده بودیم، اینجا ده ها 

پرس نوجوان و دخرتان بایسکل سوار آمده اند تا تاریخ آغاز 

مجدد مکتب را مشخص کنند. سهراب عطایی، ۳5 ساله 

می گوید:  می خواند.  درس  مکتب  این  در  فرزندش  سه 

زنده  بخاطر  را  خود  فرزندان  اگر  امروز  نشویم،  »تسلیم 

ماندن از مکتب بکشیم، فردا در جاده می کشند، کوثر 

و موعود را نیز با انتحاری زدند، حاال موعود چهار شاخه 

دارد، مسجدها را زدند ولی ما دوباره ساختیم.«

ناامید  »نباید  است.  همنظر  او  با  نیز  ساله   18 سایمه 

شد، فاجعه بسیار بزرگ است، چندهفته ای زمان می برد 

به  تاحاال ده ها حمله  برگردند،  به حالت عادی  تا مردم 

مکتبی  هیچ  دروزاه  اما  شده،  ما)هزاره ها(  مردم  جان 

دوباره  هم  ما  نشد،  تعطیل  کورسی  هیچ  نشده،  بسته 

شعری  یاد  به  سایمه  روحیه ی  متاشای  با  می آییم.« 

افتادم که پس از هر کشتار گروهی و فاجعه ی هولناکی 

مردم غرب کابل زمزمه می کنند: »با رویش ناگزیر جوانه 

چه می کنید؟«

تا حاال کجا بودید؟ 
روزی که ما فریاد...

ادامه از صفحه 2

گفتگو کننده: حسین احمدی
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افغانسـتان، خانواده هـای  فاجعـه در  وقـوع هـر  از  بعـد 

بـه  هرگـز  نیـز  ای  عـده  و  می شـوند  داغـدار  بسـیاری 

زندگـی طبیعـی بـاز منی گردنـد و بـه دردهـای جسـمی 

همیـن  گاهـا  کـه  می شـوند  مبتـال  متعـددی  روحـی  و 

دردهـای جسـمی و روحـی آسـیب های جـربان ناپذیـری 

رضورت  می گـذارد.  بازمانـدگان  زندگـی  کیفیـت  بـر 

توجـه بـه ایـن مسـاله سـبب شـد تـا گفتگویـی بـا بتـول 

سـیدحیدری، روانشـناس و مشـاور خانواده انجام دهیم.

قربانیـان  خانواده هـای  می تـوان  چگونـه 

زندگـی  بـه  را  حمـالت  دیـدگان  آسـیب  یـا 

برگردانـد؟ طبیعـی 

کار بسـیار سـختی اسـت و بـرای بازگردانـدن روح و روان 

برایـن  عـالوه  طبیعـی  زندگـی  بـه  خانواده هـا  پاشـیده 

کـه گـذر زمـان نقـش مهمـی دارد امـا درکنـارش بایـد 

تیـم بسـیار متخصـص و ماهـر در بـازه زمانـی شـش تـا 

و  بگیرنـد  قـرار  یکسـال کنـار خانواده هـای آسـیب دیده 

در متـام برهه هـای سـخت روحـی و روانـی کـه بـا آن هـا 

روبـرو می شـوند، نهایـت همـکاری و همدلـی را داشـته 

باشـند. از مهمرتیـن شـاخصه هایی که به بازگشـت بهرت 

می توانـد  نرمـال  زندگـی  بـه  آسـیب دیدگان  رسیع تـر  و 

کمـک  کنـد، حامیـت اجتامعـی سـازمان ها و نهادهـای 

فعـال در سـطح کشـور اسـت کـه در سـامل سـازی روان 

آسـیب دیده  خانـواده هـا کمک کننـد. منظـور از حامیت 

اجتامعـی؛ حامیـت اقتصـادی، حامیت روانـی و حامیت 

عاطفی اسـت که شـبکه های مختلف تحت پوشـش خود 

بـه شـکل دوام دار ایـن گـروه را تحـت حامیت قـرار دهند 

و در مـورد خدماتـی کـه می دهند، حتمن پیگیر باشـند؛ 

نـه اینکـه بـه دلیـل فشـار رسـانه ها و نگاه هـای مـردم، 

بـرای اینکـه فـرار از مسـئولیت نشـود؛ چندصباحـی بـا 

رسکشـی بـه ایـن خانواده ها و حضـور در مراکـز و نهادها 

روی موجـی کـه ایجـاد شـده اسـت، سـوار شـوند و بعـد 

از مدتـی کـه تـب و تـاب هیجان هـا فروکـش کـرد، همـه 

چیـز را رهـا کننـد و غیرمسـتقیم عاملـی شـوند کـه ایـن 

خانواده هـای قربانـی حـس طـرد و یـاس و ناامیدیشـان 

شود.  بیشـرت 

یکـی از گروه هایـی کـه می توانـد نقش مهمـی درکاهش 

فشـار روحـی ناشـی از حوادثـی کـه خانواده هـا درگیـر 

اسـت  فامیل هایـی  باشـند؛  داشـته  نقـش  شـده اند، 

کـه در گذشـته خودشـان قربانیـان فاجعه هـای مشـابه 

بـر مکتـب سیدالشـهدای در  حملـه خونیـن هفتـه گذشـته 

غـرب کابـل بـا توجـه بـه وسـعت فاجعـه همزمـان کـه رویـداد 

یـا  نسل کشـی  بـارز  مصـداق  بـود،  فاجعه بـار  تروریسـتی 

ژنوسـاید نیـز می باشـد. گـپ اول رسـیدگی جـدی بـه بیـش 

از 240 زخمـی و خانواده هـای 90 دانش آمـوز کشـته شـده 

در ایـن رویـداد خونیـن اسـت و همیـن گونـه، تـالش بـرای 

برگردانـدن فضـای نسـبتاً آرام و ترمیـم آسـیب های روانـی که 

بر دانش آموزان و اسـتادان این مکتب وارد شـده اسـت. امری 

کـه می توانـد از سـوی دولـت، نهادهـای خیریـه و کمک های 

مردمـی انجـام شـود. کاری کـه فقـط می تواند تالشـی باشـد 

در حـد کمک رسـانی  اولیـه. امـا کارهای اساسـی  کـه باید در 

قبـال رسـیدگی بـه ایـن پرونـده ی فاجعه بـار صـورت بگیـرد، 

هسـتند؟ کدام هـا 

شهامت اخالقی دولت 

بـر  حملـه  حقوق بـرش،  بین املللـی  اسـناد  بـا  باتوجـه 

بـارز جنایـت  مکتـب سیدالشـهدا در غـرب کابـل، مصـداق 

مجـازات  و  منـع  کنوانسـیون  اسـت.  نسل کشی/ژنوسـاید 

از  جلوگیـری  بـرای  ژنوسـاید(  )کنوانسـیون  یـا  ژنوسـاید 

نسل کشـی یا ژنوسـاید در جهان، در سـپتامرب 1948 توسـط 

سـازمان ملـل متحـد تصویب شده اسـت. تا هنوز 149 کشـور 

ایـن  از  یکـی  افغانسـتان  کرده انـد.  الحـاق  کنوانسـیون  بـه 

کشـورها می باشـد کـه در سـال 1956 بـه ایـن کنوانسـیون 

کنوانسـیون  یـک  بـه  کشـوری  وقتـی  اسـت.  کـرده  الحـاق 

بین املللـی الحـاق  کنـد، ملـزم بـه رعایـت، پیـروی و تطبیـق 

می شـود.  کنوانسـیون  آن  الـزام آور  اصول هـای  متـام 

یـک روز پـس از حملـه ی فاجعه بـار بـر مکتـب سیدالشـهدا 

در غـرب کابـل، کمیسـیون مسـتقل حقوق بـرش افغانسـتان 

بـا انتشـار اعالمیـه ای همزمـان کـه از سـازمان ملـل متحـد، 

بررسـی  خواسـتار  اروپـا  اتحادیـه  و  امریـکا  متحـده  ایـاالت 

حرفـه ای و همـه جانبـه ی ایـن حملـه شـد، دولت افغانسـتان 

موظـف  حقوق بـرش،  بین املللـی  قوانیـن   اسـاس  بـر  نیـز  را 

دانسـت کـه بایـد از هزاره هـا و حـوزه غـرب کابـل بـه عنـوان 

علیـه  جنایـت   جنایت جنگـی،  خطـر  معـرض  در  جمعیـت 

کنـد  مخافظـت  نسل کشـی  یـا  پاکسـازی قومی   برشیـت، 

امـا واکنـش دولـت در قبـال ایـن رویـداد فاجعه بـار نـه تنهـا 

مناسـب بـا سـطح و نـوع جنایـت انجـام شـده نبود کـه عملن 

برخـورد سـطحی و رصفـا عاطفـی بـود. 

اعـالم یک روز عـزای عمومی، برگزاری مراسـم فاتحه خوانی و 

اطالع رسـانی دربـاره کمـک بـه مراسـم خاکسـپاری قربانیان، 

مرتـب قیـاس می کنند کـه فامیل فالنی دو دخرتشـان را 

از دسـت دادنـد یـا تـالش درکوچـک انـگاری آسـیبی که 

به شـخص وارد شـده بنامیند، کار درسـتی نیسـت چون 

باعـث می شـود کـه بـه مـرور زمـان در ماه هـای بعـد در 

جایـی کـه اصـال فکـرش را منی کنیم، فـرد اسـیب دیده، 

تخلیـه درد روحـی را کـه بخاطر فشـار اطرافیـان رسکوب 

کـرده بـود. ایـن مشـکل بـه شـکل دردهـای جسـمی یـا 

حافظـه و شـناخت وروحـی خـودش را نشـان دهـد کـه 

اگـر در هـامن هفته هـای اول اجـازه می دادیـم کـه ایـن 

برون ریـزی به شـکل درسـت انجـام می گرفـت و همراهی 

مـا بـه عنـوان ناظـر کامـال علمـی و اصولـی بـود، شـاهد 

فاجعـه روحـی بعـد از شـش مـاه منی شـدیم .

اطرافیانـی کـه در قالـب عضو حامـی قـرار می گیرند، در 

خانـواده، دوسـت یا همـکار می توانند منبـع مهمی برای 

حامیـت و کمـک باشـند کـه درکاهـش خطـرات روحـی 

نقـش  بازمانـدگان  و  قربانیـان  بـرای  آسـیب  از  ناشـی 

کلیـدی داشـته باشـند.

آیا کسـانی که در جامعه افغانسـتان شـاهد 

گرفـن  بـرای  بودنـد،  انتحـاری  حمـالت 

کننـد؟  مراجعـه  مراکـز  بـه  بایـد  مشـاوره 

بعنـوان  برخـورد  در  خودتـان  تجربـه  از 

بگوییـد. روانشـناس 

کـه  مشـاوره  مراکـز  بـه  کـه  دارم  اکیـد  توصیـه  قطعـن 

خدمـات مداخلـه در بحـران را انجـام می دهنـد یـا تیمی 

بـرای درمان بـا اختالالت تروما را در خـود دارند، مراجعه 

کننـد و مشـورت های الزم را بگیرنـد. هرچنـد بـه دلیـل 

وضعیـت خـاص افغانسـتان و حمـالت انتحـاری و فجایع 

مرتبـط  وزارتخانه هـای  از  انتظـار  طبیعـی،  و  انسـانی 

آمـاده  تیـم  همیشـه  کـه  مـی رود  صحـت  وزارت  ماننـد 

بـه خدمـت بـرای برخـورد اصولـی و صحیـح در هنـگام 

خلـق اینگونـه فاجعه هـا در سـطح کشـور داشـته باشـند 

تـا فـورا مداخلـه کننـد. افغانسـتان بـه شـدت نیازمنـد 

ایجـاد مرکـزی بـه عنـوان »اورژانـس اجتامعی« متشـکل 

از پزشـک، مـددکار اجتامعی، روانپزشـک، روانشـناس و 

امدادگرانـی از پولیـس اسـت تـا گروه هایـی را در متـام 

والیـات مسـتقر کننـد و در هنـگام خلق هرگونـه حادثه و 

فاجعـه بتواننـد بـه طـور فـوری مداخله کننـد و درکاهش 

آسـیب های بعـدی نقـش داشـته باشـند.

یـادم اسـت در انفجـاری که در تاالر عروسـی کـه درکابل 

رخ داده بود،کودکـی هفـت سـاله را آورده بودند که چون 

شاهدکشـته شـدن همبازیش بود، دچـار گنگی در زبان 

شـده بود و توان تکلم را از دسـت داده بود. شـاید هفت 

مـاه طـول کشـید تـا با همـکاری بسـیار هوشـمندانه پدر 

و مـادر کـودک کـه قـدم بـه قـدم بـا رهنمودهـای مرکـز 

مشـاوره پیـش می رفتنـد و همراهـی تیمـی سـه نفـره بـه 

صـورت تدریجـی توانسـتیم کـودک را بـه دنیـای گفتار و 

زبـان برگردانیـم کـه نتیجـه اش برایامن بسـیار شـیرین و 

بود. لذت بخـش 

شـناخنت ایـن حمله بـه عنوان نسل کشـی، شـهامت اخالقی 

بخـرج نـداده اسـت. بـا توجـه بـه مسـئولیت های الـزام آوری 

کـه بـه حکـم قوانیـن بین املللـی حقوق بـرش، قانون اساسـی 

مجریـان  اسـت،  دولـت  نهـاد  متوجـه  کشـور  کودجـزای  و 

دولـت و حکومـت امـا از اذعـان بـه جنایـت نسل کشـی علیـه 

جامعه هـزاره همـواره رس باز زده اسـت. انـکار دولت از جنایت 

نسل کشـی علیـه جامعـه هـزاره، سـبب شـده کـه رویدادهای 

ملـی  سـطح  در  نـه  جامعـه،  ایـن  علیـه  نسل کشـی  مکـرر 

بصـورت درسـت و شـفاف بررسـی شـود و نـه در سـطح جهان 

بـدل بـه مسـاله جـدی حقوق بـرشی شـود. 

اسـاس  بـر  ملـی  و  مسـئول  نهـاد  یـک  عنـوان  بـه  دولـت 

دسـتور رصیـح قانون اساسـی، مسـئول تامیـن امنیـت جـان 

اسـاس  بـر  کـه  همچنـان  اسـت.  کشـور  شـهروندان  مـال  و 

حقوق بـرش  تامیـن  زمینـه  در  بین املللـی  کنوانسـیون های 

متعهـد و ملزم به رسـیدگی مسـئوالنه به مسـایل حقوق برشی 

حداقـل  خاطـر  همیـن  بـه  اسـت.  قلمـروش  در  شـهروندان 

انتظـار از دولـت ایـن اسـت کـه هرچـه عاجل تـر بـر اسـاس 

قانون اساسـی، بـر اسـاس قوانیـن بین املللـی حقوق بـرش و 

مشـخصن بر اسـاس کنوانسـیون ژنوسـاید، بر نسل کشـی که 

در سـال های اخیـر علیـه جامعـه هـزاره در حال اجـرا و انجام 

شـدن اسـت؛ اذعـان کنـد.

کمیسیون  حقیقت یاب، سنگی به فراموشی فاجعه

دولـت هـر بـار در روز هـای پـس از وقـوع فاجعـه، خـرب داده 

کمیسـیون  یـک  فاجعـه،  جانبـه ی  همـه  بررسـی  بـرای  کـه 

آنچـه  متاسـفانه  امـا  می کنـد  آغـاز  کار  بـه  حقیقت یـاب 

کمیسـیون های  مـوارد،  اکرثیـت  در  شـده  ثابـت  عمـل  در 

و  بررسـی  پـس  از  کـه  نبـوده  چیـزی  دولـت،  حقیقت یـاب 

حقیقت یابـی مسـئوالنه و تخصصـی برآمـده باشـد. اکرثیـت 

ایـن کمیسـیون های حقیقت یـاب، اقـدام منایشـی و شـکلی 

بوده انـد کـه بیشـرت بـرای فروشـاندن احساسـات جریحـه دار 

شـده ی مـردم و افـکار عمومـی راه انـدازی شـده  اسـت. چـه 

بسـا کـه در مواردی گـزارش از یافته های این کمیسـیون های 

اسـت.  نشـده  نـرش عمومـی  و  حقیقت یـاب پخـش 

بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  بـا  همزمـان  کـه  حـال 

مکتـب  بـر  حملـه  قربانیـان  خانواده هـای  افغانسـتان، 

ایـن  بررسـی  خواسـتار  نیـز  کابـل  غـرب  در  سیدالشـهدا 

فاجعـه توسـط یـک کارگـروه حرفـه ای از سـوی سـازمان  ملـل 

و نهادهـای معتـرب حقوق بـرشی شـده انـد، نیـاز اسـت کـه 

همزمـان بـا بررسـی ایـن فاجعه، بـرای بررسـی و حقیقت یابی 

متـام پرونده هـای نسل کشـی کـه در نزدیـک بـه شـش سـال 

اخیـر جامعـه هـزاره را هدف قرار داده اسـت، یک کمیسـیون 

معتـرب، حرفـه ای و غیـر سیاسـی زیـر نظـر سـازمان ملـل و 

نهادهـای حقوق بـرشی آغـاز بکار کند تا باشـد که کمیسـیون  

حقیقت یـاب، سـنگی بـه سـیاهی به هـدف فراموشـی فاجعه 

نشـود. 

مسئولیت قوم هزاره به مثابه قربانیان ژنوساید

واکنش هـای  و  برخـورد  چگونگـی  امـا  ماجـرا  غم بـار  بخـش  

جمعـی اسـت کـه تـا هنـوز جامعـه هـزاره در قبـال حمله های 

بـه  خـود  از  علیه شـان  نسل کشـی  مکـرر  جنایـت  و  خونیـن 

منایـش گذاشـته اسـت. بـا توجـه بـه اسـناد وزارت عدلیـه، 

در 20 سـال اخیـر، بیـش از 20 تشـکل و جریـان، زیـر نـام 

حـزب سیاسـی در ایـن وزارت ثبـت و راجسـرت شـده اسـت 

سـوی  از  مدنـی  جامعـه  نهـاد   100 از  بیـش  همین گونـه  و 

فعالیـن مدنـی ایـن جامعه در وزارت عدلیه ثبت شـده اسـت. 

تـا  تـن در زمینـه حقـوق و حقوق بـرش  دسـت کم یـک هـزار 

سـطح ماسـرتی و دکتـورا تحصیـل کرده انـد. اما بـا این همه، 

هـر بـار کـه جامعـه هـزاره هـدف فاجعـه و جنایت نسل کشـی 

قـرار گرفتـه اسـت، جریان هـای سیاسـی هرکـدام بـه نوبـت 

و بـه مقـدار فرصـت و امـکان کـه داشـته تـالش کرده انـد بـا 

فاجعـه فقـط برخـورد سیاسـی کنند. به سـیاق برخـورد دولت 

و حکومـت، اعالمیه هـای عاطفـی بیـرون داده انـد و گاهـی 

حتـی در بهره بـرداری سیاسـی از فاجعـه بصـورت رشم آور بـا 

هـم دیگـر درگیـر رقابـت سیاسـی نیـز شـده اند.

نیروهـای مدنـی، ظرفیت هـای اکادمیک و یک نیـروی عظیم 

دسرتسـی  اینرتنـت  بـه  جهـان  رسارس  از  کـه  رسسـام آور  و 

دارنـد، تـا این جـای کار پـس از هـر فاجعـه، مـروف واکنش 

عاطفـی و تخلیـه  احساسـات در فضای شـبکه های اجتامعی 

از فاجعـه،  یـک هفتـه پـس  و  توییـرت شـده اند  و  فیس بـوک 

هرکـدام پـی کار خـودش رفته انـد و متاسـفانه تا وقـوع فاجعه 

دیگـر، روند دادخواهی در سـطح جهان بـرای اذهان عمومی 

جهـان و رسـیدگی جـدی بـه مسـاله نسل کشـی مکـرر علیـه 

جامعـه هـزاره، یـک دادخواهـی پیگیـر و هدفمنـد بـه پیـش 

برده نشـده اسـت. 

مثابـه  بـه  هـزاره  جامعـه  کـه  اسـت  آن  وقـت  همیـن  بـرای 

پیگیـر،  دادخواهـی  یـک  نسل کشـی،  جنایـت  قربانیـان 

هدفمنـد و همیشـگی در سـطح جهـان راه انـدازی کننـد تـا 

باشـد کـه دولـت افغانسـتان و جهانیـان بـه ویـژه نهادهـا و 

مراجعـه معتـرب حقوق بـرشی را براسـاس اسـناد بین املللـی 

حقوق بـرش، وادار بـه اذعـان بـه جنایت هـای مکـرر و در حال 

اجـرا علیـه جامعـه هـزاره بکننـد. 

بودنـد کـه بـا خانواده هـای تـازه داغ دیـده قرابـت فکری 

و روحـی دارنـد. ایـن خانواده هـا می تواننـد نقـش مهمی 

در رسعـت بخشـی به بازگشـت خانواده های آسـیب دیده 

بـه زندگـی روتیـن داشـته باشـند.

نحـوه برخـورد بـا کسـانی کـه از نظـر روحـی 

چگونـه  می شـوند،  حمـالت  ایـن  از  متاثـر 

بایـد باشـد؟

متاسـفانه بسـیاری می خواهنـد در هـامن لحظـه افرادی 

کـه شـاهد حمـالت بوده اند یـا عزیـزی از دسـت داده اند 

بـه سـکوت کننـد  وادار  یـا  آرامـش دعـوت کننـد  بـه  را 

کـه گریـه نکننـد و برون ریـزی هیجـان نداشـته باشـد؛ 

درحالیکـه ایـن رفتارکامـال اشـتباه اسـت. حتمـن درگام 

نخسـت اجازه دهید که شـخص اشـک بریزد و برای عزیز 

از دسـت رفتـه اش مویـه کنـد البتـه تـا انـدازه ای کـه بـه 

سـالمت جسـم خودش رضبـه نزند، عزاداری کنـد. اینکه 

کشـته  خانواده هـای  و  زخمی هـا  بـه  نقـدی  کمک هـای 

شـدگان، محکـوم کـردن حملـه بـا کلـامت شـدیدالحن، تنها 

برخـورد رسـمی دولـت در قبـال یـک نسل کشـی متـام عیـار 

اسـت.  بوده 

ایـن بـار اول نیسـت کـه جامعه هزاره و مشـخصن غـرب کابل 

هـدف حمـالت خونینـی قـرار می گیـرد. در نزدیـک بـه شـش 

سـال اخیـر بیـش از ۳0 مـورد حملـه هدفمنـد علیـه جامعـه 

هـزاره صـورت گرفته کـه هرکدامشـان مصداق بـارز و غیرقابل 

انـکار جنایـت نسل کشـی می باشـد. 

قابـل  نسل کشـی  پرونده هـای  ایـن  همـه ی  قبـال  در  آنچـه 

درنـگ می باشـد، برخـورد سـطحی، عاطفـی و غیر مسـئوالنه 

دولـت اسـت. دولـت افغانسـتان با آنکه کنوانسـیون ژنوسـاید 

را تصویـب و الحـاق کرده اسـت و در قبال اصـول الزام آور این 

کنوانسـیون مسـئولیت اخالقـی و عملـی دارد، متاسـفانه تـا 

هنـوز در قبـال متـام ایـن پرونده هایـی کـه هر کـدام مصداق 

غیرقبـال انـکار جنایت نسل کشـی می باشـد، در حـد واکنش 

عاطفـی بسـنده کـرده و هیچـگاه بـرای اذعـان و بـه رسـمیت 

طرحی برای امروز

اورژانس اجتماعی و بازگرداندن بازماندگان فاجعه به زندگی  

نسل کشی مکرر و انکار دولت از  به رسمیت شناختن جنایت

گفتگو با بتول سید حیدری، روانشناس و مشاور خانواده

امیر کابلی

گفتگوکننده:مریمشاهی

یک روز پس از حمله ی فاجعه بار بر مکتب 
سیدالشهدا در غرب کابل، کمیسیون 

مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار 
اعالمیه ای همزمان که از سازمان ملل 

متحد، ایاالت متحده امریکا و اتحادیه 
اروپا خواستار بررسی حرفه ای و همه 

جانبه ی این حمله شد، دولت افغانستان 
را نیز بر اساس قوانین  بین المللی 

حقوق بشر، موظف دانست که باید از 
هزاره ها و حوزه غرب کابل به عنوان 

جمعیت در معرض خطر جنایت جنگی، 
جنایت  علیه  بشریت، پاکسازی قومی یا 

نسل کشی مخافظت کند اما واکنش 
دولت در قبال این رویداد فاجعه بار نه تنها 
مناسب با سطح و نوع جنایت انجام شده 

نبود که عملن برخورد سطحی و صرفا 
عاطفی بود. 

 از مهمترین شاخصه هایی که به بازگشت 
بهتر و سریع تر آسیب دیدگان به زندگی 

نرمال می تواند کمک  کند، حمایت 
اجتماعی سازمان ها و نهادهای فعال در 

سطح کشور است که در سالم سازی روان 
آسیب دیده  خانواده ها کمک کنند.
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مرکز والیت تخار به آتش  کشیده شد که به شمول لوازم مکتب، 

کتابخانه آن نیز در آتش سوخت. مسئوالن مکتب اعالم کردند که 

اگر جنگ علیه معارف افغانستان جهاد است، آیا آنهمه قرآنی که در 

کتابخانه مکتب سوخت، کار خالف دین اسالم نیست؟

اندکی پیشرت از آن، بیست و نهم اسد هامن سال، مکتب دخرتانه 

»بویه زار« در ولسوالی شکردره والیت کابل از سوی افراد وابسته به 

گروه طالبان به آتش کشیده شد.

بوده  مکتب سوزی  گواه  بیشرت  کشور  رشق  و  جنوب  والیت های 

ولی به علت محدودیت فعالیت رسانه ها و نهادهای ناظر، کمرت 

رویدادها گزارش شده است. به تاریخ 27 قوس 1395 خورشیدی 

لوگر  والیت  محمدآغه  ولسوالی  در  کتب خیل  دخرتانه  مکتب 

درس  مکتب  این  در  دخرت   550 سوخت.  آتش  در  شب هنگام 

می خواندند.

است،  کرده  منترش  آنزمان  معارف  وزارت  که  اطالعاتی  براساس 

مکتب  این  نگهبان  و  شده  مکتب  وارد  ابتدا  مسلح  فرد  هشت 

این  در  زدند.  آتش  را  مکتب  ساختامن  متام  سپس  بسته،  را 

آتش سوزی صدها جلد کتاب درسی به شمول کتاب های دینی، 

و  البراتواری  وسایل  چوکی،  میز،  اداری،   و  تدریسی  اتاق های 

هم چنین اسناد رسمی مربوط به مکتب سوخته است.

براساس  نبوده،  خوبی  سال  افغانستان  معارف  برای  اما   1391

اطالعات وزارت معارف، در این سال مکاتب زیادی در اثر جنگ 

دشمنی با مکتب به خصوص حق آموزش زنان یک امر تازه نیست. 

محبوبه رساج، رئیس موسسه رشد استعدادهای زنان افغانستان 

در مورد اعامل خشونت گروه های مجاهد بر دانش آموزان و مکاتب 

کشور جهت مقابله با شوروی اشاره می کند.

او به نیمرخ می گوید که روزهایی را به یاد دارد که »افراد متعلق به 

گروه های مجاهد در دهه هشتاد میالدی برای مقابله با حکومت 

دانشجو  و  دانش آموز  دخرتان  روی  بر  شوروی،  حامیت  تحت 

تیزاب می پاشیدند و در مسموم شدن گروهی دانش آموزان دست 

داشتند.«

ادامه دشمنی با مکتب و شاگرد، عنوان مطلبی ست که روزنامه 

واقع  در  معارف  دادن  قرار  آن می نویسد: هدف  در  هشت صبح 

یک نوع ابزار فشار مجاهدین بر حکومت وقت بود. در شهرها به 

مکاتب  شدن  خالی  اما  می شد،  رسیدگی  مسایل  این  به  موقع 

روستایی از معلم و دانش آموز زمینه ی برچیدن مقام ها و اداره های 

در جایی سوزانده  مکتبی  هرگاه  می کرد. چون  فراهم  را  دولتی 

می شد، معلامن، مسئوالن و کارمندان اداری مکتب، محل را ترک 

می کردند و روستاها از نفوذ دولت تخلیه می شد. این رویکرد تا 

سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان ادامه داشت.

به نظر می رسد که گروه طالبان نیز طی 20 سال اخیر برای اعاده 

معارف  و  حکومت  دادن  قرار  فشار  تحت  و  اسالمی  امارت  رژیم 

کشور از عین رویکرد استفاده می کند. در برخی موارد گروه طالبان 

گرفته  عهده  به  را  مکاتب  کشیدن  آتش  به  و  تخریب  مسئولیت 

ولی بیشرت مسئول به آتش کشیدن مکاتب و عامل مسموم شدن 

گروهی دانش آموزان نامشخص باقی می ماند، حداقل برای مردم و 

رسانه ها چیزی گفته منی شود.

سال  بیست  در  که  مکتب هایی  متامی  معارف،  وزارت  گفته  به 

اخیر سوخته در مناطق تحت کنرتل و یا تحت نفوذ گروه طالبان 

موقعیت دارند. اگرچه در مجموع تعداد مکاتب تخریب شده رقم 

درشتی است. نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف به نیمرخ گفت 

که در بیست سال اخیر بیش از یک هزار مکتب در نتیجه جنگ و 

خشونت تخریب شده است.

به گفته ی خانم آرین، حدود پنج صد باب از این مکاتب بازسازی 

شده، بقیه یا در حال بازسازی است و یا بخاطر موقعیت مکتب 

در ساحات تحت کنرتل مخالفان دولت امکان بازسازی آنها وجود 

ندارد.

اما هفت مکتب در والیت های مختلف به شکل هدفمند به آتش 

کشیده شده که اکرث آنها مکاتب دخرتانه است.

در تازه ترین مورد، روز شنبه، 25 ثور 1400 خورشیدی یک مکتب 

در ساحه سمینار ولسوالی نهررساج والیت هلمند آتش  زده شد.

محمدزمان همدرد، سخنگوی پولیس هلمند گفته است که در 

این مکتب صدها دانش آموز درس می خواند، حاال متامی مدارک 

و کتاب ها و لوازم مکتب در آتش سوخته است. عامل این رویداد 

مشخص نشده، اما همزمان با افزایش حمالت تهاجمی طالبان بر 

مواضع نیروهای امنیتی در محل صورت گرفته است.

یک هفته پیش از این، شنبه، 18 ثور، فاجعه ی هولناک و تاریخی 

در غرب کابل رخ داد. در اثر انفجار یک موتربم و دو انفجار دیگر 

در نزدیکی دروازه مکتب سیدالشهدا در ناحیه سیزدهم شهر کابل 

حمله  این  شدند.  زخمی  نفر   207 و  کشته  نفر   85 کم  دست 

دخرتان دانش آموز را هدف قرار داد که تازه رخصت شده بودند 

تا به خانه بروند.

سال گذشته یک مکتب دخرتانه در فاریاب آتش زده شد. به تاریخ 

24 اسد 1399 خورشیدی نقیب الله فایق، والی فاریاب اعالم کرد 

که جنگجویان طالبان یک مکتب دخرتانه را در روستای بادغیسی 

این  کشیده اند.  آتش  به  والیت  این  سبزپوش  خواجه  ولسوالی 

مکتب 42 سال پیش ایجاد شده بود، 16 صنفی درسی و 750 

دانش آموز داشت.

در سال 1398 نیز دو رویداد مشابه به ثبت رسیده است. به تاریخ 

چهاردهم دلو، یک مکتب دخرتانه موسوم به »بودله« در شهر تالقان 

و درگیری بسته و تخریب شدند و هزاران دانش آموز به گونه مرموز 

مسموم شدند. اما در دو رویداد، فصل مکتب سوزی تکرار شد.

معارف  وقت  رییس  عبدالرحمن،  میر  که  اطالعاتی  براساس 

بدخشان به رسانه ها ارایه کرده، سه فرد مسلح »ناشناس« ساعت 

ده شب جمعه، بیستم جوزا 1391، وارد ساختامن لیسه »ملنگاب« 

ولسوالی بهارک این والیت شده مالزم مکتب را بیرون می کشند و 

مکتب را با متام تجهیزاتش در آتش می سوزانند.

اما کسانی که مکتب »ارنس« در ولسوالی وایگل والیت نورستان 

را به تاریخ 14 دلو هامن سال به آتش کشیدند، تثبیت هویت 

این  اعالم کردند که  و مسئوالن معارف  شدند. مقام های محلی 

مکتب سوزی را جنگجویان گروه طالبان انجام داده اند.

در  مکتب سوزی  از  رسانه ها  بایگانی  در  که  اطالعاتی  براساس 

سال  جریان  در  که  می دهد  نشان  است،  شده  ثبت  افغانستان 

1391 خورشیدی اقدامات و عملیات مشابه، سازماندهی شده و 

به شکل زنجیره ای علیه معارف افغانستان راه اندازی شده است.

در جریان کمرت از بیست ماه در ده والیت کشور جوزجان، تخار، 

غزنی  و  فاریاب  هرات،  بلخ،  بدخشان،  کابل،  بامیان،  رسپل، 

هر  در  شده اند.  مسموم  گروهی  صورت  به  مکاتب  دانش آموزان 

رویداد حدود 50 تا 100 دانش آموز مکتب، اکرثاً مکاتب دخرتانه 

آنزمان بیشرت  به طور مرموزی مسموم شده اند. مقام های محلی 

دست های استخبارات منطقه و گروه های مخالف دولت را دخیل 

دانسته و گفته اند که »این اقدامات برای جلوگیری از رشد معارف و 

توسعه انسانی در افغانستان« صورت می گیرد.

وزارت معارف هنوزهم بر همین باور است. نجیبه آرین، سخنگوی 

این وزارت می گوید حمله بر معارف در واقع حمله بر ارزش های 

انسانی است که حق آموزش شهروندان را سلب می کند و آینده 

افغانستان را متأثر می سازد.

و  سیاسی  تنش های  میدان  در  نباید  معارف  که  دارد  تأکید  او 

نظامی طرف های درگیر جنگ بسوزد.

در  20 سال یک هزار مکتب تخریب شده است

یاداداشت: معلومات این جدول از آرشیف بی بی سی فارسی، یورو نیوز فارسی و دویچه وله فارسی جمع آوری شده است.  

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6

نوعیت رویداد مسئول قربانیان مکان رویداد تاریخ وقوع رویداد شامره

جنگ مسلحانه و رسبریدن گروه طالبان 22 رسباز امنیتی پس از دو شبانه روز محارصه کشته شدند ولسوالی جلریز والیت وردک 2015/7/2 1

اختطاف و رسبریدن داعش/برای نخستین بار 7 زن و مرد غیرنظامی به شمول شکربه تبسم 9 ساله رسبریده شدند والیت زابل 2015/11/9 2

مهاجم انتحاری و انفجار بم داعش 80 کشته و 231 زخمی، اکرث قربانیان دانشگاهیان بودند چهارراهی دهمزنگ، شهر کابل 2016/7/23 3

انفجار بم داعش 14 کشته و 70 زخمی مسجد خواجه غولک، مزار رشیف والیت بلخ 2016/10/12 4

مهاجم انتحاری و انفجار بم داعش 18 کشته و 58 زخمی به شمول زنان و کودکان شب قدر، زیارت سخی، شهر کابل 2016/10/11 5

انفجار بم داعش 32 کشته و 64 زخمی به شمول زنان و کودکان مسجد باقرالعلوم، ناحیه ششم شهر کابل 2016/11/21 6

حمله افراد مسلح بر معدنچیان افراد مسلح 14 کارگر معدن کشته شدند، ساحه همیشه تحت تهدید طالبان است تاله و برفک والیت بغالن 2017/1/6 7

حمله سه مهاجم انتحاری داعش 4 کشته و 9 زخمی مسجد الزهرا، ناحیه ششم شهر کابل 2017/6/15 8

حمله دو مهاجم انتحاری داعش 32 کشته و 70 زخمی به شمول زنان و کودکان مسجد جوادیه، جربئیل شهر هرات 2017/8/1 9

حمله مسلحانه و تاراج خانه ها داعش 50 کشته به شمول زنان و کودکان میرزاولنگ والیت رسپل 2017/8/8-6 10

حمله مهاجم انتحاری و گلوله باری داعش 40 کشته و 95 زخمی، اکرثیت قربانیان زنان و کودکان بودند مسجد امام زمان پل خشک، ناحیه 13 کابل 2017/8/25 11

حمله سه مهاجم انتحاری داعش 5 کشته و 20 زخمی، به شمول زنان و کودکان حسینیه قلعه فتح الله شهر کابل 2017/9/27 12

حمله چهار مهاجم انتحاری داعش 56 کشته و 50 زخمی به شمول زنان و کودکان مسجد امام زمان، خیرخانه شهر کابل 2017/10/20 13

انفجار بم جاسازی شده در ریکشا نامعلوم 5 کشته و 29 زخمی کتابخانه املهدی، جربئیل هرات 2017/12/21 14

سه انفجار پی هم داعش 52 کشته و 90 زخمی، اکرثیت قربانیان دانش آموزان و دانشجویان بودند مرکز آموزشی تبیان، ناحیه ششم کابل 2017/12/28 15

حمله مهاجم انتحاری داعش 50 کشته و 67 زخمی، متامی قربانیان نوجوانان داوطلب کانکور بودند مرکز آموزشی موعود، ناحیه 13  کابل 2018/8/15 16

مهاجم انتحاری داعش 9 کشته و 18 زخمی مصلی شهید مزاری، ناحیه ششم کابل 2018/3/9 17

حمله مهاجم انتحاری داعش 33 کشته و 65 زخمی به شمول زنان و کودکان مراسم نوروز، کارته سخی، شهر کابل 2018/3/21 18

حمله مهاجم انتحاری داعش 69 کشته و 120 زخمی به شمول زنان و کودکان مرکز توزیع تذکره، مهتاب قلعه ناحیه 6 کابل 2018/4/22 19

حمله انتحاری و انفجار موتربم داعش 35 کشته و 95 زخمی، قربانیان این رویداد قهرمانان ورزشی بودند کلپ قهرمانی میوند، ناحیه ششم کابل 2018/9/5 20

حمله مسلحانه برای ترف منطقه گروه طالبان 31 کشته و 7 زخمی و ده ها خانواده آواره شدند ارزگان خاص والیت ارزگان 2018/10/27 21

حمله مسلحانه برای ترف منطقه گروه طالبان 70 کشته و به تعداد نامشخص زخمی، به شمول زنان و کودکان مناطق کندالن و حسینی والیت ارزگان 2018/10/27 22

حمله مسلحانه برای ترف منطقه گروه طالبان 90 کشته، 25 زخمی و بیش از 4500 خانواده به کابل و بامیان آواره شدند ولسوالی جاغوری والیت غزنی 2018/11/7 23

حمله مسلحانه برای ترف منطقه گروه طالبان 10 کشته و 15 زخمی و صدها خانواده به کابل و بامیان آواره شدند ولسوالی مالستان والیت غزنی 2018/11/9 24

انتحار در نزدیک گردهامیی مدنی داعش 6 کشته و 20 زخمی از میان معرتضان نسبت به ناامنی غزنی چهارراهی ملک اصغر شهر کابل 2018/11/12 25

انفجار مواد جاسازی شده در سالن داعش 63 کشته و 182 زخمی، به شمول زنان و کودکان سالن عروسی شهر در ناحیه ششم شهر کابل 2019/8/17 26

حمله مسلحانه داعش 32 کشته و 81 زخمی به شمول زنان و کودکان مصلی شهید مزاری، ناحیه ششم کابل 2020/3/6 27

حمله مهاجم انتحاری داعش 50 کشته و 67 زخمی، همه قربانیان دانش آموزان و داوطلبان کانکور بودند مرکز آموزشی کوثر دانش، ناحیه 13 شهر کابل 2020/10/24 28

حمله سه فرد مسلح داعش 20 کشته و 24 زخمی، قربانیان این حمله نوزادان، مادران و داکرتان بودند زایشگاه در تانک تیل ناحیه 13 کابل 2020/10/25 29

انفجار دو بم جاسازی شده نامعلوم 24 کشته و 50 زخمی  مرکز والیت بامیان، برای نخستین بار 2020/11/24 30

حمله مسلحانه بر گردهامیی مدنی دولت افغانستان 11 کشته و 31 زخمی در اثر شلیک نیروهای امنیتی بر تجمع مردمی مرکز ولسوالی بهسود والیت وردک 2021/1/29 31

انفجار موتربم و دو انفجار مهیب نامعلوم 86 کشته و 165 زخمی، قربانیان این رویداد دخرتان دانش آموز بودند مکتب سیدالشهدا، ناحیه 13 شهر کابل 2021/5/8 32

فهرست شش سال کشتارهای هدفمند هزاره ها
نیمرخ

خطه  خون

نیمرخ

گروه طالبان نیز طی 20 سال اخیر برای 
اعاده رژیم امارت اسالمی و تحت فشار 

قرار دادن حکومت و معارف کشور از عین 
رویکرد استفاده می کند. در برخی موارد 

گروه طالبان مسئولیت تخریب و به آتش 
کشیدن مکاتب را به عهده گرفته ولی 

بیشتر مسئول به آتش کشیدن مکاتب و 
عامل مسموم شدن گروهی دانش آموزان 

نامشخص باقی می ماند، حداقل برای 
مردم و رسانه ها چیزی گفته نمی شود.
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بــه کــودکان می گیرنــد ولــی کمکــی بــه کودکانــی 

ــی جنــگ می شــوند و در وضــع اضطــرار  کــه قربان

هســتند، منی کننــد.« 

امــور  و  کار  وزارت  کــودکان  از  حفاظــت  رئیــس 

از  کمک خواهــی  نحــوه  دربــاره  اجتامعــی 

مکتــب  فاجعــه  بــرای  بین املللــی  ســازمان های 

بخــش  دو  »مــادر  می گویــد:  سیدالشــهدا 

تقاضــای کمــک کردیــم؛ اول کیس هــای حالــت 

آن هایــی  و  هســتند  زخمــی   کــه  را  اضطــراری 

مراقبــت  بــا  رفتنــد  دولتــی  بخش هــای  در  کــه 

آن هــا  نگــران  مــا  مرخــص می شــوند،  ســطحی 

نبودیــم؛ نگــران کســانی بودیــم کــه بایــد عملیــات 

نیــاز  هزینــه  هــم  عملیات شــان  و   می شــدند 

پذیــرش  هــم  دولتــی  شــفاخانه های  و  داشــت 

نداشــت؛ چــون تعدادشــان زیــاد بــود و این هــا 

ــا در  ــد حت ــخصی می رفتن ــفاخانه ش ــه ش ــور ب مجب

شــفاخانه های دولتــی هــم هزینــه داشــت. مــا 

کوشــش داشــتیم کــه شــامری از زخمی هــا هــم در 

ــرتول  ــت را کن ــه نشــود و وضعی جمــع شــهدا اضاف

کنیــم و بعــد مســاعدت مالــی بــا خانواده هــای 

ــل  ــک عاج ــوزه کم ــن دو ح ــا در ای ــود. م ــا ب این ه

خواســتیم. از یــک بســیاری از ایــن اطفــال در 

ــی منی شــوند، دو حالــت  داخــل افغانســتان تداوی

دارد یــا متاشــا کنیــم کــه مبیرنــد یــا ایــن کــه 

دســت بــه کار شــویم و از ســازما ن ها و حکومــت 

بــرای انتقالشــان اقــدام کنیــم کــه عملیــات این هــا  

»خانــواده هــا انقــدر فقیــر هســتند کــه برخــی حتی 

توانایــی خریــد یــک خریطــه رسم را ندارنــد، برخــی 

از زخمــی هــا بخاطــر فقــر خانــواده در خریــد دارو و 

رسم از دســت رفته انــد، وضعیــت بــه گونــه ای اســت 

کــه بعــد از فاجعــه، کمک هــا اگــر ایــن هفتــه نرســد 

ممکــن اســت تــا هفتــه بعــد زخمی هــای بیشــرتی 

ــازمان های  ــا س ــد ام ــت بدهن ــان را از دس زندگیش

بین املللــی حامیــت از اطفــال بــه ایمیــل هــا و 

ــد.« ــخی نداده ان ــا پاس ــت های م درخواس

اخالقــی  نجیــب  صحبت هــای  از  بخشــی  ایــن 

شــیبان، رئیــس بخــش محافظــت از اطفــال وزارت 

کار و امــور اجتامعــی افغانســتان اســت کــه نیمــرخ 

ــاره آخریــن اقدامــات ایــن وزارت در  گفتگویــی درب

ــه زخمی هــای فاجعــه انجــام داده اســت.  کمــک ب

وی بــه نیمــرخ می گویــد: »در مکتــب سیدالشــهدا 

بیــان  در  کــه  بــود  حــدی  بــه  فاجهــه  وســعت 

منی گنجــد، مــا بخاطــر ماموریتــامن بــرای گرفــنت 

آمــار شــهدا و زخمی هــا بــه چنــد شــفاخانه رس 

زدیــم. در شــفاخانه محمدعلــی جنــاح 20 جنــازه و 

زخمــی انتقــال داده شــد، ولــی بعــد از 15 دقیقــه 

ــم  ــت رس ه ــا پش ــد. زخمی ه ــرون آم ــوت بی 20 تاب

بــه شــفاخانه منتقــل می شــدند. مــا در ســاعات 

بین املللــی  ســازمان  متــام  بــه  فاجعــه  اولیــه 

ــل  ــم، تحلی ــار دادی ــتادیم، آم ــمی فرس ــل رس ایمی

وضعیــت کردیــم، نیازهــای اضطــراری را برشــمردیم 

ــخ  ــک پاس ــی ی ــا حت ــم ام ــک کردی ــای کم و تقاض

ــم.«  ــت نکردی دریاف

ــی  ــه وی، موسســات و ســازمان های بین امللل بگفت

بــه  کــودکان  از  ماموریــت حفاظــت  بــا  زیــادی 

افغانســتان بــا بودجه هــای کالنــی آمده انــد امــا 

در مــدت بیســت ســال تنهــا بــه برگــزاری چنــد 

کرده انــد.  اکتفــا  سیستم ســازی  و  ورکشــاپ 

واقعیت هــای موجــود در  بــا  آن هــا  اولویت هــای 

افغانســتان و اولویت هــای حکومــت در محافظــت از 

کــودکان هامهنــگ نیســت. در حمــالت انتحــاری 

چــون فاجعــه مکتــب سیدالشــهدا و کــورس موعــود 

و همچنیــن جنــگ در غزنــی و کنــدز کــودکان 

زخمــی بــه کابــل منتقــل شــدند، امــا بخاطــر نبــود 

ــدند.«  ــف ش ــان تل ــی، بسیاریش ــات کاف امکان

»ســازمان های بیــن املللــی مســتقر در افغانســتان 

پول هــای کالنــی بــرای ماموریتشــان در کمــک 

ــود در  ــام ش ــورها انج ــر کش ــد و دیگ ــه، هن در ترکی

ــت  ــا را از دس ــل ه ــن طف ــت ای ــن اس ــر آن ممک غی

دهیــم از ســازمان هــای بین املللــی حامیــت از 

کــودکان درخواســت کمــک کردیــم امــا نــه تنهــا در 

ایــن مــورد بلکــه در خیلــی مــوارد دیگــر ســازما ن ها 

جــواب ندادنــد.« 

بگفتــه وی، حــدود بیســت ســازمان بین املللــی 

ــا ماموریــت محافظــت از کــودکان در افغانســتان  ب

حضــور دارنــد و تعــدادی از ایــن ســازمان ها بــه 

در  اطفــال  از  محافظــت  بــرای  مشــخص  طــور 

ــم  ــاهد بوده ای ــا ش ــا م ــد ام ــت دارن ــگ ماموری جن

ــزار  ــاری برگ ــای اجب ــرای ازدواج ه ــاپ ب ــه ورکش ک

می کننــد در حالیکــه ربــط مســتقیم بــه جنــگ 

ــگ و  ــی جن ــه قربان ــی ک ــرای کودکان ــا ب ــدارد ام ن

خشــونت، قاچــاق انســان و تجــاوز می شــوند و نیــاز 

بــه کمک هــای اضطــراری دارنــد، هیــچ کمکــی 

منی کنــد. 

بیست سازمان بین المللی حمایت از اطفال 
در افغانستان تماشاگر قتل عام کودکان

الله های بی سر

هنوز   دیگرش  بود، دخرت  که یک دخرتش شهید شده  مادری 

از شوک حادثه بیرون نیامده بود، حتی با چندین بار مراجعه 

به شفاخانه ها و داکرتان پرآوازه، روایت تلخ و دردناک از صحنه 

فاجعه داشت. موردی را قصه کرد که: من معموالً ساعت  چهار 

و نیم به دنبال دخرتانم می رفتم. در روز انفجار نزدیک مکتب 

گویا  انفجار  صدای  شنیدن  با  شد.  انفجار  که  بودم  رسیده 

قدم هایم  اما  می رفتم،  تیز تر  باید  افتاد.  زمین  به  جگرم  و  دل 

و فریاد  با جیغ  انفجار  از طرفی صدای مهیب  یاری منی کرد. 

زخمی ها، مردم و رهگذر، گوش هایم را کر کرده بود. داشتم به 

خودم جرأت می دادم که اگر قرار است به پاره های تنم برسم و 

ببینم در کجا افتاده، انفجار دیگری رخ   داد.

منظم  گردنش  دور  چادرش  که  دخرتی  رس  دیدم  خدا...  آه 

پیچیده بود، جلو پایم افتاد. چشم هایش می پرید و پلک می زد. 

اما خربی از تنش نبود. چشمم را برگرداندم که پرسی خورد 

تنه اش  نیم  ولی  دارد،  پشت  در  را  کتاب  بیگ  دیگر،  سال 

نیست. شاید منی دانست پاهایش دیگر با او نیست، هرچه 

تالش به ایستادن می کرد، منی شد. وقتی متوجه شد نصف 

جانش اصأل نیست، رشوع به یا علی علی گفنت کرد... 

من با دیدن این صحنه  های خوف ناک که دل هر 

بودم،  مادر  نیز  خودم  و  می کرد  سوراخ  را  کافر 

میانه های  از  را  نیست چطور خودم  یادم  هیچ 

و  دود  خون،  اجساد، 

داخل  به  باروت 

مکتب  حویلی 

دنبال  و  رساندم 

تا  جگرگوشه هایم 

می دویدم.  باال  و 

و  در  کس،  هر  از 

پرسیدم  که  دیوار 

خربی از دو دخرتم نداشت... فقط یادم هست یکی صدا کرد 

از روی رسک برداشت و برد. گفتم، زنده  که اکرب خواهرش را 

دخرتی  دخرتی،  که  رفتم  آنسوتر  نگفت...  جواب  کسی  بود، 

را به آغوش گرفته گریه  می کند. نزدیک تر شدم که گل دخرت 

از حرف گفنت عاجز است. رسش  و  خودم است. ضعف کرده 

خواهرت  پرسیدم  هرچه  گذاشته...  همصنفیش  بالین  بر  را 

که  دیدم  را  احتیاط متام وجودش  با  نداد.  کجاست... جواب 

زخمی نیست، راه افتادم تا دلبند دیگرم را پیدا کنم که اکرب، 

برادرش از روی رسک برداشته است، اما معلوم نیست به کجا 

برده... کسی صدا زد اکرب خواهرش را خانه برد. دویده، آمدم 

خانه، اما نه اکرب بود و نه دخرتم.

منی دانم که دوباره از فرق کوه چهل دخرتان چطور تا قلعه نو و 

پل خشک، رفته ام. اما یادم هست تلفون رخ منی شد 

را یکی یکی می گشتم. جلو  باید شفاخانه  ها  و من 

قومی ها  از  یکی  که  بودم  ها  شفاخانه  از  یکی 

گفت  ندیدی،  را  دخرتم  و  اکرب  گفتم  دیدم.  را 

دخرتی  یک  که  رفتم  آنجا  برو.  عاملی  شفاخانه 

اگر زخمی  دیگر هم نام دخرتم، زخمی است. 

هم نبود، به من بدبخت زخمی گفتند. فقط 

آرزو  نبود.  دخرتم  که  دیدم  را  صورتش 

هست،  کجا  هر  دخرتم  کاش  می کردم 

و  دویدن ها  باال  و  تا  باشد.  زخمی 

پرسیدن ها مثری نداشت. دیگر یادم 

پیدا  را  اکرب  و چطور  در کجا  نیست 

منی رود  یادم  عمر  اخر  تا  اما  کردم 

که اکرب گفت: مادر خواهرم را که از 

روی رسک برداشتم زنده بود، نفس 

در  دیدم  زود  خیلی  اما  می کشید، 

بغلم جان داد...

چشم هایش می پرید و پلک می زد
اما خبری از تنش نبود

روایت مادر یکی از قربانیان، نوشته سیف صفری

طرحی از حسین رضایی

»سازمان های بین المللی مستقر 
در افغانستان پول های کالنی برای 

ماموریتشان در کمک به کودکان 
می گیرند ولی کمکی به کودکانی که 

قربانی جنگ می شوند و در وضع اضطرار 
هستند، نمی کنند.«

نیمرخ
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است که در محاکم بین املللی مطرح است و مخصوصاً در )ICC( یک 

 the“ معیار مهم است که آن را به نام منافع عدالت که انگلیسی آن

باعث شد که دفرت  است. رد درخواست    ”intransitive in justice

سارنوالی محکمه بین املللی و تعدادی از نهادهای دفاع از قربانیان، 

و  بین املللی  جزایی  محکمه  در  رسانجام  شوند.  استیناف   خواهان 

قضات محکمه جزایی بین املللی در دسامرب 2019 سه روز نشست 

عمومی برگزار کرد که مناینده های قربانیان جنگ افغانستان در آنجا 

اشرتاک کرده بودند. دفرت سارنوالی هم در آنجا رشکت کرده بود. در 

نتیجه قضات محکمه استیناف تصمیم محکمه مقدماتی را در مورد 

که  رسید  نتیجه  این  به  و  کرد  )ICC(رد  درخواست دفرت سارنوالی  

دفرت سارنوالی محکمه بین املللی جزایی دارای صالحیت است که 

در افغانستان مداخله کنند و تحقیقات رسمی خود را رشوع کنند. 

هامن تصمیم تا هنوز پابرجاست؛ اما حکومت افغانستان که در هامن 

بود که  استدالل کرده  و  نشست هم وکیل مدافعش حضور داشت 

چرا حکومت افغانستان)ICC(  دارای صالحیت نیست و به حکومت 

افغانستان باید فرصت داده شود. قضات محکمه استیناف استدالل 

ایشان را نپذیرفتند؛ اما بعد از حکم محکمه استیناف و دادن صالحیت 

تحقیقات به دفرت سارنوالی )ICC( حکومت افغانستان از ماده هژدهم 

تأسیس محکمه  اساسنامه ای که سبب  اساسنامه رم،  پارگراف دوم 

»دیفرل«  دادند.  »دیفرل«  و  کرد  استفاده  است،  جزایی  بین املللی 

یعنی درخواست تعویق یا به تأخیر انداخنت تحقیقات محکمه جزایی 

بین املللی و  استدالل این بود که حکومت افغانستان اراده جدی دارد 

و تا حدی هم باالی ظرفیت ملی خود کار می کند تا جرایم جنگی و 

جنایت علیه برشیت را که جامعه بین املللی جزایی باید آن را بررسی 

کند. خودشان )افغانستان( آن را به صورت ملی بررسی کنند و دفرت 

سارنوالی محکمه بنا به مکلفیت حقوقی که دارد از حکومت افغانستان 

افغانستان  حکومت  که  کند  ثابت  تا  شد  بیشرت  اطالعات  خواستار 

توانایی رسیدگی را دارد. حکومت افغانستان به تعقیب درخواست خود 

بر اساس منابع در الیحه؛ البته منابع غیررسمی حدود 8 هزار صفحه 

را در مورد جرایم و در مورد قضایایی که فعالً زیر تحقیقات از سوی 

سارنوالی افغانستان است، به دفرت سارنوالی ارسال کرده است. آمار 

دقیق آن به یادم نیست حدود صد و چند قضیه را آن ها نام گرفتند 

که شام می توانید آمار دقیق آن را در ویب سایت )ICC(  پیدا کنید، 

گفتند که چند قضیه مرتبط به طالب، نیروهای بین املللی می شود 

و چند قضیه مرتبط به نیروهای امنیتی افغانستان می شود. بعد از 

تحقیق  و  تحلیل  یعنی  را  تحقیقات خود   )ICC( آن دفرت سارنوالی 

خود را باالی موادی که حکومت افغانستان فرستاده بود، آغاز کرده 

اینکه  به خاطر  نداده  رخ  زیاد  اتفاقات  در یک سال گذشته  است. 

دفرت سارنوالی مروف تحقیقات اطالعاتی بود که از طرف حکومت 

افغانستان آمده است. امسال پیش از آن که هیأت افغانستان به الهه 

سفر کند، دفرت سارنوالی )ICC( یک اطالعیه را در ویب سایت نرش 

کرد و گفت که ما در این یک سال اقدامات را که انجام دادیم شام 

می توانید اطالعات آن را در ویب سایت پیدا کنید. بعد از آن بود که یک 

جمعی از نهادهای مدنی افغانستان به شمول نهادهای قربانیان جنگ 

یک عریضه حقوقی را به دفرت )ICC( ارسال کردند و از آنها خواستار 

اطالعات بیشرت شدند و گفتند که شام در این مدت چه کارها کردید 

و همچنان انتقاد بر این کنند که دفرت »اوت ریچ« یعنی دفرتی که 

هامن شعبه )ICC( که باید اطالعات را عمومی بسازد و در افغانستان 

آگاهی دهی را رشوع کند و با قربانی های جنگ در متاس شود، چرا 

بعد از هر حمله و قتل عام ها، بسیاری می پرسند که چگونه می توانند 

جنایت هایی که در طول جنگ ها و بخصوص در دو دهه اخیر صورت 

گرفته است، را گزارش دهند و یا این شکایت درباره این جنایات را 

پیگیری کنند. بخصوص بعد از حمله به مکتب سیدالشهدای کوه 

چهل دخرتان و قتل عام ده ها دانش آموز دخرت، توجهات عمومی درباره 

جرم نسل کشی یک کتله قومی افزایش یافت. نیمرخ مصاحبه ویژه ای 

با نجیب امین، مشاور ارشد حقوقي افغانستان براي محكمه جزايي 

بني املليل الهه و احسان قانع پژوهشگر امور حقوقی و سیاسی انجام 

داده است.

دادگاه عالی الهه فاجعه مکتب سیدالشهدا را بزودی رسیدگی 

می کند  

مصاحبه با نجیب امین، مشاور ارشد حقوقي 

افغانستان براي محكمه جزايي بني املليل 

الهه

افغانستان  که  دارید  اطالع  شام 

از کشورهایی است که بیشرتین  یکی 

صورت  آن  در  برشیت  علیه  جنایت های 

در  جنگ  طرفین  مورد  در  هم  شکایت هایی  و  است  گرفته 

افغانستان در دادگاه الهه ثبت شده است، آیا تاکنون دادگاه 

الهه تحقیقات مشخصی درباره جنایت های علیه برشیت در 

افغانستان انجام داده است؟ می توانید توضیح دهید

بدهم، الزم است کمی  به سوال شام جواب  بخواهم  اینکه  از  قبل 

اطالعات درباره دادگاه الهه و مکانیزم کارش بدهم. محکمه جزایی 

ایجاد شده  در سال 200۳  رم  اساسنامه  اساس  به  که  بین املللی 

وضعیت برشی  و  جرایم جنگی  به متامی  رسیدگی  است، هدفش 

نسل کشی و تعرض کشورها به یکدیگر است که در اساسنامه رم در 

این محکمه 12۳  و  این چهار جرم  که  ذکر شده  پانزدهمش  ماده 

عضو دارد. شیوه رسیدگیش، شیوه صالحیت تکمیلی است، معنی 

صالحیت تکمیلی این است، هر گاه یک مملکت نهادهای عدلی 

جرایم  به  رسیدگی  اراده  و  توامنندی  سیاسیش  رژیم  یا  قضایی  و 

بین املللی را نداشته باشد؛ محکمه به طور اتوماتیک صالحیت پیدا 

می کند که برای رسیدگی به این جرایم اقدام کند. 

در مورد عضویت افغانستان در محکمه، افغانستان از رشوع تاسیس 

معنی  و  دارد،  را  محکمه  عضویت  سو  این  به   200۳ در  محکمه 

عضویتش این است که صالحیت تکمیلی محکمه را در قضایایی که 

از سال 200۳ به بعد واقع شده افغانستان پذیرفته است و متامی 

می شود،  پانزدهم  ماده  شامل  و  رم  اساسنامه  شامل  که  جرایمی 

صالحیت دعوا نکند.  

در مورد شیوه کار محکمه، برای اینکه یک موضوع را تحقیق کند، 

محکمه  به  کشور  یا  دارد  وجود  مکانیزم  سه  رم  اساسنامه  مطابق 

درخواست دهد یا سارنوال محکمه به این تشخیص برسد که در جایی 

قضایای جنایی و جرایم بین املللی واقع شده و کسی تا حال آن را 

تحقیق می کند.  بین املللی  بنابراین محکمه  است،  نکرده  ارزیابی 

موضوع سوم یا شیوه سوم، سازمان ملل متحد بخش شورای امنیت 

فیصله می کند و به محکمه وظیفه می دهد که تحقیقات را در قضایای 

مشخص رشوع کنند. یعنی خالی از این شیوه، شیوه دیگر تحقیقات 

در محکمه وجود ندارد. این سه شیوه بنام مکانیزم ماشه یاد می شود 

و معنیش این است که رشوع تحقیقات است، هر کدام از این ماشه 

که کشف شود یا از طریق شورای امنیت ملل متحد یک قضیه راجع 

شود یا سارنوال تحقیقاتش را رشوع کرده باشد و برود پیش محکمه و 

بگوید که در اینجا جرایم بین املللی واقع شده و بیایید تحقیق کنیم 

یا خود یک کشور عضو بگوید که اینجا جرایم بین املللی واقع شده و 

بیایید تحقیق کنیم. حال در قسمت سوال شام تحقیقات درباره جرایم 

جنایت علیه برشیت در سال 2007 رشوع شده بود و این تحقیقات 

با استفاده از مکانیزم دوم یعنی سارنوال محکمه جزایی بین املللی 

متوجه بود که افغانستان جنگ های بسیار طوالنی را پشت رس گذاشته 

تحقیقاتش  شده  واقع  بین املللی  جرایم  جنگ  جریان  در  و  است 

را رشوع کرد، این تحقیقات از نظر عرف محاکمه تحقیقات ابتدایی 

گفته می شود. در تحقیقات ابتدایی جستجو می شود، شکایات مردم 

ثبت می شود و باالخره مواد و شواهد جمع آوری می شود. تا اینکه از 

آن ها قضیات ترتیب شود و محکمه همیشه برای این کار به همکاری 

کشورهای عضو خود رضورت دارد و معموال چانس اول رسیدگی به 

جرایم را به کشورهای عضو می دهد. مگر اینکه متوجه شود کشور عضو 

به رسیدگی قضیه هیچ نوع عالقمندی ندارد یا هیچ توامنندی برای 

رسیدگی به این جرایم ندارد. در این صورت است که محکمه مستقیام 

مداخله و تحقیقاتش را رشوع می کند. البته در قضیه افغانستان و در 

قضیه متامی کشورهای دیگر اجرائات محکمه بسیار وقتگیر است و 

معموال چون فاکتورهای مختلف در جرایم بین املللی دخیل است، 

به مستندسازی نیاز دارد. از این خاطر است که رسیدگی به جرایم 

طول می کشد. قضیه افغانستان هم نسبتا طول کشید و در این اواخر 

از افغانستان یک هیات عالیرتبه به محکمه جزایی بین املللی الهه 

سفر کردند. در جریان این سفر خود با محکمه گفتگوهایی را آغاز 

کردن که چطور بتوانند بین این دو نهاد حکومت افغانستان و محکمه 

جزایی بین املللی روابط بهرتی داشته باشند. برای رسیدگی به قضایا 

رسعت بخشیده شود و از امکانات محکمه جزایی چطور استفاده کنند 

افغانستان رسیدگی شود و  در  بین املللی  بهرت قضایای  به وجه  تا 

فرهنگ معافیت از بین برود و همچنان توامنندی های نهادهای عدلی 

و قضایی ما در قسمت رسیدگی به جرایم بین املللی باال برود که 

خوشبختانه در این راستا توافق های بسیار خوب بدست آمد. محکمه 

جزایی بین املللی حارض به همکاری های زیادی با نهادهای عدلی و 

قضایی افغانستان هستند تا اینکه به جرایم بین املللی رسیدگی شود 

و یک نوع مکانیزم نظارتی به وجود بیاید که اجرائات محاکم افغانستان 

نظارت محکمه جزایی  و  کند  نظارت  بین املللی  را محکمه جزایی 

بین املللی از یک طرف سبب ختم فرهنگ معافیت شود ولی از طرف 

دیگر هم به عنوان یک عامل بازدارنده بتواند عمل کند تا جنایتکارانی 

که منی خواهند دست از قتل و کشتار مردم بردارند، متوجه شوند که 

این تنها عدالت جزایی افغانستان نیست که به دنبالشان است، بلکه 

دست کشورهای دنیا و محکمه بین املللی هم در پشت این قضیه 

است و این ها هیچ خالصی از مجازات نخواهند داشت.

حتام اطالع دارید از حمله انتحاری که بر مکتب سیدالشهدا 

صورت گرفت به نظر شام این حمله از نظر دادگاه الهه جزو کدام 

نوع از جنایت ها محسوب می شود؟ 

و  جوانان  واقع شد،  لیسه سیدالشهدا  در  که  هفته گذشته  حادثه 

دانش آموزان مظلومانه و بشکل گروهی به قتل رساندند. باید بگویم 

که این از جمله جرایم جنگی و جرایم نسل کشی و از شدیدترین نوع 

جرایم است و بدون شک مورد عالقه که افغانستان و محکمه جزایی 

بین املللی است که در آن رسیدگی کند. مطمنئ هستم که عاملین 

این قضیه بدون مجازات نخواهد ماند؛ به این دلیل که تقریبا یک روز 

و دو روز بعد از جلساتی که هیات عالی رتبه افغانستان با محکمه الهه 

داشتند؛ این حادثه واقع شد و شخصا شاهد بودم که )هیات( محکمه 

و  بودند  متاثر  و  مایوس  این قضیه فوق العاده  از  بین املللی  جزایی 

خواهش هر دو جانب این بود که این قضیه بزودی باید رسیدگی شود 

و تعهد هم در موردش وجود داشت که بسیار به جدیت در آن تحت 

عنوان جرایم بین املللی رسیدگی می شود. 

در قسمت مجازات جرایم بین املللی کد جزایی افغانستان وضاحت 

دارد، باب دوم کد جزا در چهار فصل موضوع ترشیح شده است، در 

فصل اولش جرایم نسل کشی است در ماده ۳۳4 ترشیح کرده که 

مجازاتش حبس دوام درجه دو یعنی شانزده تا بیست سال و یا اعدام 

پیش بینی کرده است. به همین ترتیب در فصل دوم این باب جرایم 

ضد برشی را تعریف کرده و ماده ۳۳6 مجازاتش را حبس دوام درجه 

یک یعنی از بیست تا سی سال و حبس دوام درجه دو یعنی از شانزده 

تا بیست سال و حبس طویل پنج تا شانزده سال و جزای اعدام پیش 

بینی کرده است. فصل سوم جرایم جنگی را پیش بینی کرده است. 

که  است  این  است.  نظر حقوقی مطرح  از  که  دیگری  مهم  مسئله 

مرشوعیت  را  افغانستان  در  محکمه  مداخالت  حقوقی  حیثیت 

می دهد. ما عضویت محکمه را در سال 200۳ قبول کردیم. اساسنامه 

رم به شکل جریده رسمی جزو اسناد تقنینی ما شده است که در 

شامره 1۳11 جریده رسمی در ماه میزان 1۳97 چاپ شده است و 

در وب سایت وزارت عدلیه می توانید ببینید که در آنجا اکرث جزئیات در 

مورد شیوه فعالیت محکمه و صالحیت هایش و چگونگی مکانیزم های 

کارکردش ذکر شده است.  

»قربانیان می توانند به محکمه شکایت درج کنند« 

گفتگو با احسان قانع، 

پژوهشگر امور حقوقی

 

در سال 2018 دادگاه الهه برای مدت 

سه ماه به قربانیان جرایم جنگی و جرایم 

را  عرایض شان  تا  داد  فرصت  برشیت  علیه 

ثبت کنند، بعد از این مدت چه شد آیا تحقیقات 

آغاز و به نتیجه رسید؟

بعد از آن که قربانیان جنگ نظریات خود را به شعبه مقدماتی قضایی 

در  مقدماتی  فرستادند، قضات محکمه  بین املللی جزایی  محکمه 

سال 2018 تصمیم گرفتند که تحقیقات در افغانستان آغاز نشود 

و درخواست دفرت سارنوالی محکمه را آنها رد کردند و گفتند که ما 

می پذیریم جنایت علیه برشیت و جنایت جنگی در افغانستان اتفاق 

افتاده است. شام می دانید حکومت افغانستان و حکومت های دیگر 

بخصوص امریکا که دارای صالحیت  ابتدایی براساس ماده پانزدهم 

ICC در محکمه بودند و بخاطر جرایمی منتسب به نیروهای امریکایی 

و سیا در افغانستان مورد سوءظن محکمه بین املللی بودند، آن ها 

توانایی مداخله در رسیدگی به جرایم را داشتند. اما با استدالل اینکه 

نیست، درخواست  عدالت«  »نفع  به  این رشایط  در   )ICC( مداخله 

را رد کردند. نفع عدالت یک اصطالح حقوقی  رسیدگی به جریان 

اینها فعال نبودند و با دیدگاه منتقدانه این را مطرح کردند و خواستار 

این شدند که باید بخش »اوت ریچ« یا بخش روابط عمومی اینها باید 

در این مسأله فعال شود به خاطر اینکه قربانیان جنگ می خواهند 

بفهمند که کارها به کجا رسیده است. به تعقیب این یک یا دو نهاد 

بین املللی دیگر عریضه را با همین محتوا داد. سه شخص از افغان ها 

اعالمیه های شخصی خود را دادند، کسانی که یا خودشان قربانی 

بودند یا همراه قربانیان جنگ کار می کردند و گفتند که چرا الزم است 

که )ICC( با اطالعاتی که از طرف حکومت افغانستان برایشان ارایه 

شده برخورد دقیق انجام دهد و نگذارد که آن اطالعات پروسه را به 

گمراهی بربد. آن ها خواسته بودند که اطالعاتی که از طرف حکومت 

افغانستان می آید با دیدگاه خوشبینانه نبینند که حکومت افغانستان 

توانایی رسیدگی آن را دارد. دفرت سارنوالی )ICC( همچنان یک ماه 

پیش در هامن اعالمیه خود گفته بود که ما می خواهیم با مقامات 

هیأت  ماه می یک  اوایل  در  در  آن  تعقیب  به  کنیم.  افغان مالقات 

بلندرتبه از حکومت افغانستان به )ICC( رفت. هیأت افغانستان 15 

عضو داشت که رهربی هیأت را وزیر خارجه افغانستان، حنیف امتر به 

عهده داشت و در ترکیب این هیأت دو وزیر وجود داشت. آقای معنوی 

و جناب طهامسی و رسپرست لوی سارنوالی و کسان دیگری که از 

لحاظ تخنیکی  در این مسأله دخیل بودند. اعالمیه ای که بعداً به 

تعقیب این نشست از طرف دفرت سارنوالی )ICC( منترش شد که شام 

در ویب سایتشان ببینید. دفرت سارنوالی محکمه جزایی بین املللی 

گفته بود که ما از همکاری هایی که تا هنوز حکومت افغانستان با 

)ICC( داشته است در رشیک کردن اطالعات خوشحال هستیم و 

سپاسگزاری می کنیم. این همکاری با )ICC( از سال 2016 رشوع 

 )ICC( شده است در حالی که حکومت افغانستان از سال 200۳ در

عضویت دارد و از سال 2005 یا 2006 به این طرف قضیه افغانستان 

در مرحله تحقیق مقدماتی بود و بعدها پیش از 2016 دفرت سارنوالی 

محکمه الهه خواسته بود که با حکومت افغانستان رابطه برقرار کند و 

از مجرای سیستم دیپلوماتیک بارها متاس  گرفته بود؛ اما آن متاس ها 

هرگز پاسخ داده نشده بود اما از 2016 به این طرف است که حکومت 

افغانستان رابطه را جدی گرفته و وارد روابط با )ICC( شده است و تا 

جایی که می دانم این همکاری را محکمه بین املللی قدردانی کرده 

است اما آقای حنیف امتر وقتی به کابل برگشت. در رسانه ها این طور 

انعکاس پیدا کرد که آقای امتر گفته که دفرت سارنوالی از ما بسیار 

خوشحال بود، در مورد این که تحقیقات ملی ما، تحقیقات خوبی بوده 

است. من فکر می کنم که اگر چنین حرفی را آقای امتر گفته باشد 

به این معناست که اطالعات نادرست را به جامعه افغانستان انتقال 

داده است. در حال حارض قربانی ها و یا غیر قربانیان که می خواهند 

اطالعات خود در )ICC( ثبت کنند و فکر می کنند این اطالعات باید به 

دست محکمه الهه برسد و به روند رسیدگی محکمه جزایی بین املللی 

درباره جنایات در افغانستان کمک می کند. هنوز می توانند از هامن 

ایمیل آدرس که دفرت سارنوالی دادگاه الهه در ویب سایت گذاشته 

است، معلومات خود را به آن ارسال کنند.

اطالع دارید که این اولین حمله بر دانش آموزان نیست و به صورت 

سلسله وار در سال های اخیر حمالت مشخص بر مکاتب، کورس های 

آموزشی و در بخش نسائی والدی بیامرستان پزشکان بدون مرز صورت 

علیه برشیت  و جنایت  نسل کشی  قالب  در  این ها  آیا  است.  گرفته 

تعریف می شود؟  لطفا توضیح دهید

من به قطعیت منی توانم بگویم که نسل کشی صورت گرفته است یا 

خیر، چون این حوادث هرگز مستندسازی نشده است. این یک پروسه 

بسیار طوالنی است که ما اول نیازمند تحقیقات با معیارهای مختلف 

این  به  خودشان  افغانستان  شیعیان  و  هزاره ها  جامعه  اما  هستیم 

نتیجه رسیده اند که اقداماتی که علیه آن ها صورت می گیرد یک نوع 

نسل کشی است و من فکر می کنم همین ادعایی که از طرف طبقه 

متأثر صورت گرفته مسئولیت اخالقی متام کسانی است که چه در 

داخل حکومت افغانستان و چه در حکومت های بیرون از افغانستان 

و در سازمان های بین املللی این ادعا را به رسمیت بشناسند و رشوع 

به تحقیقات کنند و باآلخره در نتیجه تحقیقات به این نتیجه برسند 

که همین نسل کشی است یا خیر اما در مورد این که جنایت علیه 

برشیت است هیچ شکی نیست که جنایت علیه برشیت است و قبالً 

هم گزارش های سازمان بین املللی جزایی در مورد حمالت مشابه بر 

تحلیل مشابه مثل حمله بر مکاتب یا مکاتب دخرتانه را مشخص کردند 

و نشان دادند که این حمالت از جانب طالبان به طور سیستامتیک و 

پالن شده انجام شده است.

قربانیان چگونه می توانند مجرمان جنایت علیه بشریت و نسل کشی  را 
به دادگاه الهه بکشانند؟

گفتگویویژهنیمرخ

باید بگویم که حمله به مکتب سیدالشهدا از جمله 
جرایم جنگی و جرایم نسل کشی و از شدیدترین نوع 
جرایم است و بدون شک مورد عالقه که افغانستان 
و محکمه جزایی بین المللی است که در آن رسیدگی 

کند. مطمئن هستم که عاملین این قضیه بدون 
مجازات نخواهد ماند؛ به این دلیل که تقریبا یک روز و 

دو روز بعد از جلساتی که هیات عالی رتبه افغانستان با 
محکمه الهه داشتند؛ این حادثه واقع شد و شخصا 

شاهد بودم که )هیات( محکمه جزایی بین المللی 
از این قضیه فوق العاده مایوس و متاثر بودند و 

خواهش هر دو جانب این بود که این قضیه بزودی 
باید رسیدگی شود و تعهد هم در موردش وجود 

داشت که بسیار به جدیت در آن تحت عنوان جرایم 
بین المللی رسیدگی می شود. 

در حال حاضر قربانی ها یا غیر قربانیان 
 )ICC( که می خواهند اطالعات خود را در

ثبت کنند و فکر می کنند این اطالعات باید 
به دست محکمه الهه برسد و به روند 

رسیدگی محکمه جزایی بین المللی درباره 
جنایات در افغانستان کمک می کند.

می توانند از همان ایمیل آدرس که دفتر 
سارنوالی دادگاه الهه در ویب سایت 

گذاشته است، معلومات خود را به آن 
ارسال کنند.


