
 

 

 

 

 

 ۸۲۸۲جوالی  ۸۲سه شنبه                                                       نیویارک تایمز               

 خصومت خانوادگی نیز بود ،قمرگل علیه طالبان ۀنبرد قهرمانان
 

ی  رحم طالبان در والیت غور برقرار کرده بود که به او وعده  بی ا یک فرماندهاو رابطه نزدیکی ب

ساعات  ها آن. ی نعیم بازگرداند گونه پولی به خانه تا قمرگل را بدون پرداخت هیچ کمک داده بود

کردند و با حدود ده نفر  گیرانه انتخاب  جوالی را برای یک حمله غافل ۷۱شب  اولیه بعد از نیمه

کوه محاصره کرده و اقدام به حمله  یا  ی آقای رحیمی را در دامنها  جویان خود خانه  از جنگ

 .کردند

 م و مجیب مشعلاسدهللا تیموری، نجیم رحی – رک تایمزانیوی

 جلیل پژواک :مترجم

ی  ی پدری وی در دامنه در خانه ای شد که چندین جسد  ساله، قهرمان درگیری شبانه ۵۱ی گذشته، قمرگِل ا  هفته

ی خود جنگید و مهاجمان طالبان را که به   ین گلولهتا آخر شب  او آن. کوهی در غرب افغانستان باقی گذاشت

 .بودند و پدر و مادرش را به قتل رسانده بودند، از پا درآورد ی وی حمله کرده خانه

برقی شد که کاربران با نشر  و زرق های اجتماعی افغانستان پر از پوسترهای پر ، رسانه در روزهای پس از حمله

برخی کاربران وی را با زنان ُکرد کوبانی سوریه که علیه . کردند می ستایش« نقهرمان م»عنوان  آن قمرگل را به

که با  قمرگل را درحالی مقامات محلی تصاویر. جنگیدند، مقایسه کردند می( داعش)اسالمی عراق و شام  دولت

« منان ملتدش»افغانستان او را برای دفاع در برابر  جمهور معاون رییس. اسلحه ژست گرفته است، نشر کردند

 .ستود

شود و در سردرگمی  دارایی رفتار می عنوان اما داستان قهرمانی قمرگل، در فرهنگی که اغلب در آن با زنان به

 .های پیچیده کرده است، آغشته به درد است دشمنی ها و ها را درگیر وفاداری جنگی که خانواده

قمرگل کشته شده است، شوهر وی بوده  ی رب گلولهی بستگان و مقامات محلی، یکی از مهاجمین که به ض به گفته

ی  دنبال بازگرداندن اجباری قمرگل به خانه پس از اختالف با خانواده جنگید و ظاهرا به که در کنار طالبان می

 .بوده قمرگل
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فراتر از تیترهای خبری که از  .ای محلی شده است طور فزاینده ها به ی جنگ در افغانستان، خشونت با ادامه

تری وجود دارد که   دهد، اغلب واقعیت پیچیده نظامیان طالبان خبر می شبه های عمده بین نیروهای دولتی و درگیری

 .پاشیده است های از هم خانواده های مافیایی و مواد مخدر و جوامع و بین گروه  های محلی، کشمکش از رقابت ناشی

ها، طالبان یک  روستاها و ولسوالی در. محلی متکی هستند جویان به جنگ  هم دولت و هم طالبان به طور فزاینده

ها را  ی افراد محلی آن برادران و همسران کسانی هستند که همه نیروی ناشناخته نه، بلکه اکثرا فرزندان و

نظامی محلی،  شبه ها هزار های وسیعی از کشور مجبور شده است بر ده حکومت افغانستان در بخش .شناسند می

مردمی اغلب بار سنگین جنگ را حمل  خیزش. ، برای حفظ قلمرو خود تکیه کند«خیزش مردمی»موسوم به 

 .شود آمار رسمی تلفات جنگی نیروهای افغان می ها به ندرت درج کنند، اما تلفات آن می

این  ویژه برای زنان ناآرام و به های اخیر همچنان والیت غور، جایی که این حادثه اتفاق افتاده است، در سال

در مناطق تحت کنترل دولت، در سن جوانی در بدل پول شوهر  دختران والیت غور. رحم بوده است والیت، بی

کنترل طالبان  زنی بارها از مناطق تحت سار و شالق آمیِز سنگ های خشونت ویدیوهای حاوی صحنه .شوند داده می

 .در این والیت بیرون آمده است

است، در مرز و نزدیکی جایی که  ی پدری قمرگل واقع شده ور، که در آن خانهروستای ولسوالی تیوره والیت غ

ها قبل از  ی قمرگل مدت اما سرنوشت خانواده. دهد، موقعیت دارد می کنترل حکومت جای خود را به کنترل طالبان

 .با خشونت آمیخته شده بود نبرد اخیر،

گل  که با پدر قمرگل، شاه قبل از این مادر قمرگل، فاطمه، هللا رحمانی، یکی از بستگان خانواده، ی ذبیح به گفته

که به عنوان کارگر در ایران  همسر اول فاطمه در جوانی و درحالی. بود رحیمی، ازدواج کند، دوبار ازدواج کرده

ازدواج دوم فاطمه با یک  .کرد، درگذشت و پسری را از خود برجای گذاشت که اکنون افسر پولیس است می کار

تر  گل، برادر کوچک شاه. در درگیری با طالبان کشته شد ۵۹۹۲ی محلی زیاد دوام نیاورد؛ او در دهه  اندهفرم

یکی قمرگل  گل، دو فرزند برجای مانده که از فاطمه و شاه. ازدواج با فاطمه پا پیش گذاشت فرمانده محلی، برای

 .هللا اش حبیب ساله ۵۸است و دیگری برادر 

عنوان بزرگ جامعه در ولسوالی  به سال داشت، مسئولیت برادر خود را ۰۲ای رحیمی که فقط های اخیر آق در سال

کرد که  نظامیان خیزش مردمی کمک می اغلب با شرکت در نبردها به شبه او. تیوره والیت غور به عهده گرفته بود

ــ ریاست امنیت ملی  فتگر اما معلوم نیست که آیا او نیز از حکومت معاش می. طالبان را دفع کنند حمالت

کند و مهمات مورد نیاز آنان  نظامیان خیزش مردمی پرداخت می شبه هزار افغانی به ۵۲تا  ۱افغانستان ماهانه بین 

 .کرد عنوان بزرگ محلی ایفا می کند ــ یا فقط نقش خود را به می را فراهم

عنوان یک مبارز  ها قبل قطع شده بود، ساکنان ولسوالی تیوره او را به که یک دست آقای رحیمی سال رغم این به

 .کنند دالور توصیف می

محلی به نام محمد نعیم، از روستای  ی آقای رحیمی، او حدود چهار سال پیش با یک مرد به گفته بستگان خانواده

عنوان همسر دوم خود ازدواج کند و در بدل  با قمر، دختر آقای رحیمی، به نعیم که آقای این: ای کرد مجاور، معامله

 .عنوان همسر دوم خود انتخاب کند رحیمی خواهرزاده نوجوان آقای نعیم را به آقای



سپس ازدواج خود را با  زمان هردو دختر نوجوان بودند و بنابراین دو طرف دو سال صبر کردند و در آن

آقای نعیم و آقای رحیمی چنان به هم نزدیک شده بودند که  .ی عروسی جداگانه رسمیت بخشیدندها برگزاری مراسم

آقای نعیمی وام  هزار افغانی پول احتیاج پیدا کرد، آقای رحیمی پیش تاجری که به ۸۲۲حدود  وقتی آقای نعیم به

 .داد، ضامن شد

باره  یک[ اما. ]ها خیلی باهم جور آمده بودند بود و آننعیم داماد وی »: گوید هللا، خواهرزاده آقای رحیمی می صبغت

 «.چیز سرچپه شد همه

گویند که این اتفاق طی  مقامات محلی می اما بستگان و. که آقای نعیم چگونه به طالبان پیوست، دقیقا معلوم نیست این

های خود  ت بدهیهمین مدت زندگی خصوصی وی از هم پاشید و به عل دو سال گذشته رخ داده است، زیرا در

 .گرفت تحت تعقیب قرار

به . با پدر و مادرش دچار اختالف شد ی قدیمی خود آورده بود، بالفاصله آقای نعیم که عروس جدید خود را به خانه

وی با همسر اولش و گذراندن تمام وقتش   ی از وی به خاطر رفتار ناعادالنه ی آقای رحمانی، والدین آقای نعیم گفته

او برای . خانه را ترک کرد پس از یک مشاجره، آقای نعیم دست قمرگل را گرفت و. وان، شاکی بودندقمرگل ج با

ی خود را به والیت همجوار هلمند، که مرکز قدرت طالبان  خانه ی همسر خود زندگی کرد و سپس مدتی با خانواده

 .منتقل کرد رود، شمار می به

نعیم مدتی با ُخسر خود . گردد باز نمی قسم خورد که هرگز به قریه خود [نعیم]او »: گوید عبدهللا، مامای قمرگل می

 «.کارهای نعیم پشت دروازه خانه ُخسرش قطار شده بودند اما طلب. بودند به او یک اتاق داده. زندگی کرد

، اما رود ی خود می دیدار خانواده رسد که مشکل زمانی آغاز شده است که همسر جدید آقای رحیمی به نظر می به

خواهد با  گوید که نمی ی دو تن از بستگان، می بازگردد و به گفته ی شوهر خود شود به خانه دوباره حاضر نمی

ی  تا زمانی که خانواده آید، پدرش او را ی پدرش می به همین ترتیب، وقتی قمرگل به خانه. زندگی کند شوهر خود

هزار افغانی بدهی را که به خاطر آن آقای رحیمی اذیت  ۸۲۲ گردانند و آقای نعیم آقای نعیم همسر وی را باز نمی

آقای رحیمی تن به سازش  گری بزرگان محلی، پس از چند دور میانجی. دارد گرداند، در خانه نگه می برنمی شد، می

خود  ی شوهر خود برگردد که آقای نعیم بدهی صورتی به خانه دهد که فقط در که او به قمرگل اجازه می این: دهد می

 .را بپردازد

اما قمرگل . تر از وی بود خیلی بزرگ گل خواهرزاده نعیم با ازدواج راضی نبود زیرا شاه»: گوید آقای رحمانی می

خود را   که پدرش تصمیم گرفته است، قبول دارد اما نعیم باید بدهی گفت هرچیزی را او می. کرد خیلی بحث نمی

 «.بپردازد

رحم طالبان در والیت غور برقرار  نزدیکی با یک فرمانده بی او رابطه :در سر داشتاما آقای نعیم افکار دیگری 

ها  آن. نعیم بازگرداند ی گونه پولی به خانه ی کمک داده بود تا قمرگل را بدون پرداخت هیچ وعده کرده بود که به او

ردند و با حدود ده نفر از گیرانه انتخاب ک حمله غافل جوالی را برای یک ۵۱شب  ساعات اولیه بعد از نیمه

 .ی کوه محاصره کرده و اقدام به حمله کردند آقای رحیمی را در دامنه ی جویان خود خانه جنگ



دهند که اسلحه  مهاجمان به وی فرصت نمی شود که ببیند چه اتفاقی افتاده، وقتی آقای رحیمی از اتاقش بیرون می

ی یک عضو خانواده آقای  به گفته. کند به وی اصابت می در گردن، شش گلوله از جمله یکی. خود را بردارد

بخواهد، او نیز هدف  خود کمک  شود تا برای شوهر زخمی فاطمه، مادر قمرگل، از خانه بیرون می رحیمی، وقتی

 .گیرد می سه گلوله، دو در قفسه سینه و یکی در گردن، قرار

تیراندازی به سمت مهاجمان که تا  دود و شروع به گیرد و به سمت درگاه می قمرگل سالح پدر خود را به دست می

آورد و یک فرمانده ارشد طالبان را زخمی  ها را از پا در می از آن او دو تن. کند حیاط خانه رسیده بودند، می

 .صحنه فرار کرده بودند م از راه رسیدند، طالبان ازک نظامی محلی کم جویان شبه ها و جنگ وقتی همسایه .کند می

حمله تهاجمی گروه »ی وی  ساله ۵۸ ای گفت که قمرگل و برادر دو روز پس از این حمله، والی غور با نشر بیانیه

 اند که دو جسدشان در میدان نبرد خوار را مجبور به فرار کرده طالبان خون» اند و را دفع کرده« تروریستی طالبان

 «.اقی مانده استب

ها آقای نعیم، شوهر قمرگل بود  آن یکی از. جوی طالبان نیز ضمیمه شده بود های دو جسد جنگ در این بیانیه عکس

 .شود  می اش آغشته به خون دیده  شده  دوزی  که یخن گل

 "اطالعات روز"گرفته شده از سایت                                                 

   


