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گزارش روز

گفت وگو

افغانستان به دلیل فساد
 اعتبارش را از دست داده است

مســتوره )نــام مســتعار( یکــی از زنانــی اســت کــه بیشــر 

مــورد خشــونت های  مــداوم،  بــه صــورت  را  از دو ســال 

ــال،  ــن دو س ــه ی ای ــت. در هم ــه اس ــرار گرفت ــوهرش ق ش

هیــچ گاهــی بــر ایــن خشــونت ها اعراضــی نکــرده؛ چــون 

ــونت های او را  ــرده و خش ــاب ک ــودش انتخ ــوهرش را خ ش

ــد.  ــود می دان ــال خ ــزای اع س

پنــج ســال پیــش، مســتوره بــه گونــه ی تصادفــی بــا 

شــوهرش در تلفــون آشــنا می شــود؛ درســت زمانــی کــه 

شــانزده ســال دارد و تفکیکــی هــم از خوبــی و بــدی نــدارد. 

همــه ی دنیــا را در وعــده و وعید هــای زندگــی رمانتیــک 

شــوهرش خالصــه کــرده، غافــل از ایــن کــه قــرار اســت، این 

رابطــه بــه کجــا می انجامــد. تنهــا مــدت یــک مــاه رابطــه ی 

تلفونــی داشــته و یــک بــار هــم مالقــات کــرده انــد. زمانــی 

کــه پــر بــه خواســتگاری او می آیــد، خــالف رضایــت 

خانــواده اش، بــه ایــن ازدواج رضایــت نشــان می دهــد. 

ــه ی ... ــان هفت ــه در ه ــی ک ازدواج
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کــه  کابــل  شــهر  پس کوچه هــای  کوچــه  بیشــر  از 

روبــه رو  نوجوانانــی  و  از جوانــان  بــا جمعــی  بگذریــم، 

کوچه هــا  از  گوشــه ای  در  بی هــدف  کــه  می شــویم 

ــد  ــر معمــول  شــان ســعی می کنن ــا ظاهــر غی نشســته و ب

ــردی  ــد. ولگ ــز کنن ــهر متای ــان ش ــر مردم ــود را از دیگ خ

ــود  ــو وج ــن س ــه ای ــی ب ــر زمان ــان از دی ــان و جوان نوجوان

داشــته و حــرف و رونــد تــازه ای نیســت؛ امــا آن چــه مــردم 

را بیشــر نگــران می کنــد، جرم هــا و آزار و اذیت هایــی 

ــای  ــود و کاره ــام می ش ــردان انج ــط ولگ ــه توس ــت ک اس

جــدی زیــادی در ایــن بــاره صــورت منی گیــرد. 

منــش جوان مــردی و عیــاری از گذشــته ها بــه ایــن ســو 

در جوامــع مختلفــی وجــود داشــته اســت و جوان مــردان 

هــر محلــه اغلبــا افــراد قابــل اطمینانــی بودنــد؛ امــا 

امــروز برخــالف آن  چــه در گذشــته می دیدیــم، برخــی  

ــردم،  ــرای م ــا ایجــاد مزاحمــت ب ــان ب ــان و جوان از نوجوان

بــه ویــژه  دخــران و زنــان، مشــکالت زیــادی را بــرای 

ــد. ــار آورده ان ــه ب ــل ب ــهروندان کاب ش

مزاحمت هــای گاه و بــی گاه ایــن افــراد در برخــی از 

ــیاری از  ــدن بس ــتوه آم ــه س ــش و ب ــث رنج ــا، باع محله ه

از  بــا دیــدن جمعــی  مــردم  خانواده هــا شــده اســت. 

نوجوانــان و جوانانــی کــه بــا هــم جمــع شــده و هــر کــه از 

ــا عربــده می کشــند  کوچــه رد می شــود را آزار می دهنــد ی

و دزدی می کننــد، احســاس امنیــت منی کننــد و نگراننــد 

ــا خــود شــان  ... کــه روزی ی

پس از جام جهانی کرکت که با منایش سؤال برانگیز 

بازی کنان تیم ملی کرکت افغانستان همراه بود، مطلبی 

با عنوان »تیم در تیم« نوشتم که حاکی از دودستگی و 

بود.  افغانستان  کرکت  ملی  تیم  در  شدید  اختالف های 

عمومی  رسخوردگی  به  منجر  که  زنجیره ای  باخت های 

زمینه  این  در  که  بود  نیاز  و  شد  ورزش  به  عالقه مندان 

به  عادت  که  این  و  مشغله  دلیل  به  اما  شود؛  تحقیق 

فراموشی، دنبال مقرص گشنت و پاک کردن صورت مسأله 

ملی  تیم  ناهنجاری های  کسی  داریم،  آن  حل  جای  به 

کرکت را تعقیب نکرد تا که چند روز پیش، پس از تغییر و 

تحول تازه در تیم ملی کرکت و کاپیتانی دوباره ی »اصغر 

ناسور، رسباز کرد. این زخم  بار دیگر  افغان«، 

و  سیاست  می گذرد،  هرچه  که  است  آن  مشکل 

ما  ورزش  در  بیشری  رسوخ  و  نفوذ  سیاسی،  آدم های 

پیدا می کنند. سیاست مدارانی که هر روز، فضا و امکان 

فعالیت را برای اهالی ورزش، تخصص و خاک خورده های 

قومی  و  سیاسی  وقتی  ورزش  می کنند.  تنگ تر  آن 

می شود؛ رییس جمهور یک کشور، متام رشته های ورزشی 

یکی  به  را  و متام مترکزش  رها  به حال خودش  را  دیگر 

است مسؤول  قرار  که  افرادی  با  و شخصا  معطوف کرده 

آن رشته ی ورزشی باشند، مصاحبه و او را بر می گزیند. 

آلودگی ها و سیاست بازی ها است؛  از  ورزش برای دوری 

دوستی،  مهربانی،  جوان مردی،  سیاسی،  ورزش  در  اما 

... شالوده ی  و  هم دیگرپذیری 

پولیس
 با ولگردها شوخی ندارد

آیا  برخی بازی کنان تیم ملی کرکت 
به افغانستان خیانت کردند؟
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معــاون دوم ریاســت جمهوری، می گویــد کــه بــا 

گذشــت یــک ســال از تصویــب قانــون مبــارزه بــا 

فســاد اداری، هنــوز هــم ایــن قانــون، به گونــه ی 

ــت. ــده اس ــق نش ــت تطبی درس

خلیــل زاد،  زملــی  طوالنــی  مذاکره هــای 

ــرای مذاکره هــای صلــح  ــکا ب ــژه ی امری مناینــده ی وی

ــدون  ــود ب ــرار ب ــا آن کــه ق ــان، ب ــا طالب ــن کشــور ب ای

... نتیجــه ی  بــه  افغانســتان  حضــور حکومــت 

ایــاالت متحــده ی امریــکا، قصــد دارد تــا بــه زودی، 
خــروج چهــار هــزار رسبــاز امریکایــی را از افغانســتان، 

اعــالم کنــد.
ســه تــن از مقام هــای برحــال و پیشــین امریکایــی، 

بــه شــبکه ی خــری ان بی ســی ...

جشن باستانی دیروز
میراث فرهنگی امروز

دومین توقف 
صلحی که آمدنی نیست

رسور دانش: 
قانون مبارزه با فساد اداری 

درست تطبیق نشده است

چهار هزار رسباز امریکایی 
افغانستان را ترک می کنند

 مبارزه با فساد 
چشم گیر نبود

پوهاند دکرت محمد یونس طغیان ساکائی

)استاد دانشکده ی زبان و ادبیات فارسی دری 

دانشگاه کابل(
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دادخواهی زنی که شوهرش لت وکوب او را حق رشعی می دانست زندگی به رنگ زن
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نیروهــای امنیــت ملــی، ارتــش 

ــاد  ــر بنی ــی، ب ــس مل ــی و پولی مل

حکــم نهادهــای عدلــی و قضایــی، 

ــن  ــت نظام الدی ــه بازداش ــدام ب اق

آقــای  امــا  کردنــد؛  قیصــاری 

قیصــاری بــا افــراد مســلح زیــر امــر 

خــود، مقاومــت کــرده و از تســلیم شــدن بــه نیروهــای 

امنیتــی، خــودداری کــرده اســت. نیروهــای امنیتــی 

والیــت بلــخ در مــدت یــک شــبانه روز، نتوانســته  انــد 

ــد. ــالح کنن ــع س ــراد او را خل ــاری و اف ــه قیص ک

در  می گوینــد،  بلــخ  والیــت  پولیــس  مســؤوالن 

ــای  ــاری، نیروه ــن قیص ــاری نظام الدی ــات گرفت عملی

ــس  ــه ی 888 پولی ــی و قطع ــش مل ــی، ارت ــت مل امنی

ــد  ... ــهم دارن س

 تقابل قانون 
و مصلحت گرایی

عملیات نظامی برای بازداشت قیصاری
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سیدمهدی حسینی
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نیروهــای امنیــت ملــی، ارتــش ملــی و پولیــس ملــی، بــر 

بنیــاد حکــم نهادهــای عدلــی و قضایــی، اقــدام بــه بازداشــت 

ــا افــراد  ــد؛ امــا آقــای قیصــاری ب نظام الدیــن قیصــاری کردن

ــدن  ــلیم ش ــرده و از تس ــت ک ــود، مقاوم ــر خ ــر ام ــلح زی مس

ــای  ــت. نیروه ــرده اس ــودداری ک ــی، خ ــای امنیت ــه نیروه ب

امنیتــی والیــت بلــخ در مــدت یــک شــبانه روز، نتوانســته  انــد 

کــه قیصــاری و افــراد او را خلــع ســالح کننــد.

ــات  ــد، در عملی ــخ می گوین ــت بل ــس والی ــؤوالن پولی مس

گرفتــاری نظام الدیــن قیصــاری، نیروهــای امنیــت ملــی، 

ــن  ــد و ای ــهم دارن ــس س ــه ی 888 پولی ــی و قطع ــش مل ارت

نیروهــا بــرای جلوگیــری از تلفــات ملکــی، تــالش دارنــد که به 

شــکل تاکتیکــی و منظــم، عملیــات خــود را جهــت بازداشــت 

ــه  ــد ک ــار می ده ــخ، آم ــس بل ــد. پولی ــام  دهن ــاری انج قیص

ــا  ــه ب ــتند ک ــر اس ــا 200 نف ــاری 150 ت ــلح قیص ــراد مس اف

ــل نیروهــای امنیتــی  اســلحه های ســبک و ســنگین در مقاب

مقاومــت می کننــد.

پیشــین  فرماندهــان  از  یکــی  قیصــاری،  نظام الدیــن 

ــه  ــر، ب ــال اخی ــک س ــل در ی ــاب، حداق ــت فاری ــی والی محل

بــدل  افغانســتان  شــال  در  جنجالــی  چهــره ی  عنــوان 

ــت، از  ــق داش ــش« تعل ــزب جنب ــه »ح ــه ب ــت. او ک ــده اس ش

ــه عبــارت  ــود. ب حایــت خــاص جــرال دوســتم برخــوردار ب

والیــت  در  دوســتم،  آقــای  خــاص  مناینــده ی  او  دیگــر، 

فاریــاب بــود. طــی دو ســال گذشــته، در جریــان تنش هــای 

جــرال دوســتم و ارگ ریاســت جمهوری، دولــت افغانســتان 

مناینــده ی خــاص آقــای دوســتم )نظام الدیــن قیصــاری( 

را در مــاه رسطــان ســال گذشــته، بــه دلیــل توهیــن بــه 

مقام هــای نظامــی و نقــض حقــوق بــر، بازداشــت کــرده و 

بــه کابــل انتقــال داد کــه قیصــاری مــدت شــش مــاه حبــس 

ــرد. ــپری ک ــی س ــت مل ــدان امنی را در زن

او در آن زمــان، فرمانــده ی پولیــس در ولســوالی قیصــار و 

در عیــن حــال در هــان والیــت فرمانــده ی نیروهــای خیــزش 

مردمــی علیــه طالبــان بــود و مناینــده ی  خــاص جــرال 

ــد. ــوب می ش ــز محس ــاب نی ــتم در فاری دوس

ــرده در  ــای گس ــا اعراض ه ــاری ب ــای قیص ــت آق بازداش

چندیــن والیــت شــالی افغانســتان همــراه شــد. حامیــان او، 

بــرای 1۹ روز راهپیایــی و تحصــن کردنــد. بازگشــت جــرال 

ــه  ــرد و گفت ــه رس می ب ــه ب ــان در ترکی ــه در آن زم ــتم ک دوس

می شــد اجــازه ی بازگشــت بــه کشــور را نــدارد و رهایــی 

قیصــاری مهم تریــن خواســت ایــن معرضــان بــود. قیصــاری 

ــرال دوســتم  ــا ج ــی، ب ــت مل ــدان امنی ــی از زن ــس از رهای پ

مقاطعــه کــرد و او بــرای ادامــه ی فعالیت هــای خــود، والیــت 

بلــخ را انتخــاب کــرد و در میان»قــوم ترک تبــار« ایــن والیــت 

ســاکن شــد.

نظام الدیــن  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  جریــان  در 

قیصــاری چندیــن بــار علیــه جــرال دوســتم موضــع گرفــت 

ــاب  ــتم حس ــای دوس ــه »روزی« از آق ــدار داد ک و حتــا، هش

ــی  ــازه، حــزب جنبــش مل خواهــد گرفــت؛ امــا در جنجــال ت

بــه ویــژه جــرال دوســتم در حایــت از قیصــاری قــد بلنــد و 

ــت. ــرده اس ــان ک ــود بی ــمی« خ ــا او را »نورچش حت

حــزب جنبــش ملــی بــه رهــری عبدالرشــید دوســتم، 

ــان  ــه وجــود آمــده می ــرای حــل و فصــل تنــش ب ــی را ب هیأت

قیصــاری و نیروهــای امنیتــی، تعییــن کــرده تــا ایــن معضــل 

بشــیراحمد  شــود.  حــل  مفاهمــه  و  گفت وگــو  طریــق  از 

ته ینــچ، ســخنگوی حــزب جنبــش، بــه روزنامــه ی صبــح 

ــت،  ــم گرف ــش تصمی ــزب جنب ــری ح ــد: »ره ــل می گوی کاب

بــه دلیــل این کــه مــردم در رعــب و وحشــت اســت و احتــال 

ــه  ــم ک ــد کردی ــد، تأکی ــر می باش ــگ بیش ــزی و جن خون ری

وســاطت کنیــم. دوســتانی کــه در مــزار اســتند، یــک هیــأت 

درســت کردیــم کــه از طــرف نیروهــای امنیتــی و نظام الدیــن 

قیصــاری بشــینند و از طریــق مذاکــره و مفاهمــه مشــکل 

ــی.« ــری و رویاروی ــگ، نظامی گ ــه جن ــود، ن ــل ش ح

بــا ایــن  کــه امــر بازداشــت قیصــاری یــک مســأله ی 

ــه را  ــن غائل ــش ای ــزب جنب ــا ح ــت؛ ام ــی اس ــی و جرم قضای

ــد،  جنبــه ی قومــی می دهــد. ســخنگوی ایــن حــزب می گوی

کســانی  کــه در رأس دولــت اســتند، تــالش دارنــد تــا رقبــای 

قومــی خــود را توهیــن و مجــازات کننــد؛ گروه هــای مســلح 

ــلحانه،  ــای مس ــل فعالیت ه ــه دلی ــخ، ب ــت بل ــادی در والی زی

مخــل نظــم، امنیــت و قانون شــکنی اســتند؛ امــا دولــت 

را  قیصــاری  نظام الدیــن  فقــط  گروه هــا،  ایــن  میــان  از 

انگیــزه ی سیاســی دارد.  امــر،  ایــن  انتخــاب کــرده کــه 

حــزب جنبــش امیــدوار اســت کــه نیروهــای امنیتــی، بــرای 

حــل ایــن موضــوع، از هوشــیاری متــام کار گیرنــد و در عیــن 

ــونت  ــه خش ــل ب ــد، توس ــدار می ده ــزب هش ــن ح ــال، ای ح

ــخ را  ــاران بل ــوم ترک تب ــم ق ــاری، خش ــاری قیص ــت گرفت جه

ــال خواهــد داشــت. ــی ای را در قب ــات منف ــه و تبع برانگیخت

حاکمیت قانون

ــه عنــوان مجــری قوانیــن نافــذه  نیروهــای امنیتــی کــه ب

ــای  ــی و رژه ه ــر امنیت ــود تدابی ــا وج ــوند، ب ــوب می ش محس

نظامــی، نتوانســته انــد کــه در مــدت یــک شــبانه روز، حکــم 

ــم  ــه مته ــرادی را ک ــی را اجــرا و اف ــی و قضای نهادهــای عدل

ــد. در  ــت کنن ــتند، بازداش ــکنی اس ــی و قانون ش ــه زورگوی ب

ــت  ــون در والی ــق قان ــن نیروهــا مــرصوف تطبی ــی  کــه ای حال

ــد؛  ــز ماندن ــون عاج ــرای قان ــدی از اج ــا ح ــتند و ت ــخ اس بل

امــا این جــا در کابــل، حکومــت مرکــزی »نشســت ســاالنه ی 

مبــارزه علیــه فســاد اداری« را بــا حضــور ســفرای کشــورهای 

خارجــی میزبانــی می کنــد؛ نشســتی  کــه در کنــار مبــارزه بــا 

فســاد، تقویــت نیروهــای امنیتــی، حاکمیــت قانــون و آوردن 

ــت.  ــز اس ــی متمرک ــی و قضای ــای عدل ــات در نهاده اصالح

رییس جمهــور در ایــن نشســت گفــت کــه بایــد خــط اول 

نهادهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور تقویــت شــود و در عیــن 

حــال، تأکیــد کــرد کــه اصالحــات گســرده ای در پنــج ســال 

ــی آمــده اســت. ــی و قضای ــر در نهادهــای عدل اخی

بــا آن  کــه، حاکمیــت قانــون از اولویت هــای اساســی 

امــا مقاومــت مســلحانه ی  بــود؛  حکومــت وحــدت ملــی 

فرماندهــان نظامــی چــون نظام الدیــن قیصــاری در برابــر 

نیروهــای امنیتــی، عمــال حاکمیــت قانــون را بــه چالــش 

ایــن موضــوع نشــان داد کــه  کشــید و در عیــن حــال، 

نهادهــای عدلــی و قضایــی در تعقیــب پرونده هــای جرمــی، 

ضعیــف عمــل می کننــد. ضعــف نهادهــای عدلــی و قضایــی 

و عــدم جــدی گرفــنت قانــون از ســوی دولــت، زمانــی آشــکار 

شــد کــه نظام الدیــن قیصــاری پــس از شــش مــاه زنــدان، بــه 

دلیــل مصلحت گرایــی آزاد شــد. قیصــاری کــه ســال گذشــته 

بــه دلیــل  نقــض حقــوق بــر و توهیــن بــه مقام هــای 

امنیتــی بازداشــت شــده بــود؛ بــا پادرمیانــی بــزرگان قومــی، 

آزاد شــد و اکنــون کــه دوبــاره پرونــده  ی او بــاز شــده و دولــت 

می کوشــد تــا قیصــاری را بــه پنجــه ی قانــون بســپارد. اکنــون 

ــوع  ــن موض ــا ای ــد ت ــته  ان ــی برخواس ــزرگان قوم ــر ب ــار دیگ ب

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــود. باوره ــل ش ــو ح ــق گفت وگ از طری

ــی  ــل رویه هــای قانون اگــر فرهنــگ گفت وگــو و مفاهمــه بدی

ــور  ــرف در کش ــک ع ــوان ی ــه عن ــو ب ــم گفت وگ ــا ه ــود و ی ش

بــه  و جریانــی  گــروه  هیــچ  وقــت  آن  پایه گــذاری شــود، 

ــرد.  ــد ک ــی نخواهن ــا و احرام ــور اعتن ــذه ی کش ــن ناف قوانی

ــق  ــی از طری ــای جرم ــل قضای ــل و فص ــر، ح ــان دیگ ــه بی ب

ــن  ــده گرفــنت قوانیــن اســت و ای ــه معنــای نادی گفت وگــو، ب

گفت وگوهــا نــه تنهــا بــه حاکمیــت قانــون کمــک منی کنــد، 

ــر  ــز منج ــی نی ــای قضای ــن و رویه ه ــف قوانی ــه تضعی ــه ب بلک

می شــود.

در عیــن حــال، دولــت افغانســتان در یــک اقــدام دیگــر، 

ــه در  ــد ک ــان ده ــی نش ــه ی جهان ــه جامع ــه ب ــن  ک ــرای ای ب

تأمیــن حاکمیــت قانــون متعهــد اســت، در نشســت ســاالنه ی 

مبــارزه علیــه فســاد اداری، بــه وزارت داخلــه دســتور داد تــا 

»زمــری پیــکان« فرمانــده ی پیشــین پولیــس امــن و نظــم 

رییس جمهــور  کنــد.  بازداشــت  را  داخلــه  وزارت  عامــه ی 

ــری  ــت زم ــدم بازداش ــه ع ــرد ک ــراف ک ــت، اع ــن نشس در ای

ــتان را در  ــت افغانس ــی دول ــهرت و اراده ی سیاس ــکان، ش پی

ــرده اســت. ــر ســؤال ب ــی زی ــه ی جهان ــزد جامع ن

مناینــده ی  خلیــل زاد،  زملــی  طوالنــی  مذاکره هــای 

ایــن کشــور  بــرای مذاکره هــای صلــح  امریــکا  ویــژه ی 

ــدون حضــور حکومــت  ــود ب ــرار ب ــا آن کــه ق ــان، ب ــا طالب ب

ــا  ــه نتیجــه ی دل خــواه دو طــرف بینجامــد، ب افغانســتان ب

وقــوع حملــه ی انتحــاری در کابــل و مــرگ »الیــس ای 

باریتــو اورتیــز« رسبــاز امریکایــی و 12 شــهروند افغــان بــه 

رســید. بن بســت 

پــس از نزدیــک بــه ســه مــاه از توقــف مذاکره هــای 

ــد ترامــپ« رییس جمهــور  ــا ســفر »دونال ــان ب ــح، هم زم صل

امریــکا و زملــی خلیــل زاد بــه کابــل، گزارش هایــی مبنــی 

بــر دیــدار پنهانــی زملــی خلیــل زاد و مناینــدگان طالبــان 

در قطــر منتــر شــد و رسان پیشــین طالبــان نیــز در 

ــرای  ــا ب ــه تالش ه ــد ک ــد کردن ــانه ها تأیی ــا رس ــت ب صحب

آغــاز دور جدیــد مذاکره هــای صلــح، از هــان نقطــه ی 

ــاز شــده اســت. ــاره آغ ــف شــده؛ دوب متوق

دفــر  ســخن گوی  شــاهین«،  »ســهیل  انجــام  رس 

سیاســی طالبــان تأییــد کــرد کــه دور جدیــد مذاکره هــای 

صلــح روز یک شــنبه )1۶ قــوس( در قطــر از رس گرفتــه 

ــت. ــده اس ش

تفــاوت دور جدیــد مذاکره هــای صلــح را بــا دور گذشــته، 

در هم نوایــی حکومت هــای افغانســتان و امریــکا در بــاره ی 

ــتان  ــت افغانس ــی حکوم ــا و خوش بین ــی مذاکره ه چگونگ

از نتایــج احتالــی آن اســت؛ در حالــی  کــه حکومــت 

ــی  ــح را انقالب ــای صل ــته ی مذاکره ه ــتان دور گذش افغانس

ــات  ــزاری انتخاب ــته و برگ ــت دانس ــام جمهوری ــر نظ در براب

ریاســت جمهوری را از الویت هــای خویــش می دانســت.

بــرای  امریــکا،  حکومــت  تالش هــای  بــه  توجــه  بــا 

ــات  ــش از انتخاب ــش، پی ــی از نیروهای ــردن بخش ــرون ب بی

ریاســت جمهوری 2020 میــالدی آن  کشــور و نبــود توافــق 

ــی، در  ــران سیاس ــتان و ره ــت افغانس ــان حکوم ــر می نظ

بــاره ی گفت وگوهــای صلــح، پرســش های اصلــی ایــن 

اســت کــه:

و طالبــان  امریــکا  توافق نامــه ی صلــح  امضــای  آیــا 

مذاکره هــای  آغــاز  و  خشــونت ها  کاهــش  بــه  منجــر 

شــد؟ خواهــد  بین االفغانــی 

بیشــرینه،  کــه  طالبــان  نظامــی  فرماندهــان  آیــا 

از  انــد؛  مذهبــی  اعتقــادات  بــه  باورمنــد  و  روســتایی 

نتیجــه ی مذاکره هــای رهــران شــان بــا امریکایی هــا و 

کــرد؟  خواهنــد  متکیــن  افغانســتان  حکومــت 

و حضــور بخشــی  تفاهم نامــه ی صلــح  امضــای  آیــا 

از طالبــان در قــدرت آینــده ی کشــور، زمنیــه ی ســقوط 

ــای  ــع گروه ه ــه نف ــان را ب ــت طالب ــر حاکمی ــای زی جغرافی

تروریســتی چــون داعــش مســاعد نخواهــد کــرد؟

بــا توجــه بــه بافــت اجتاعــی، عقب ماندگــی فرهنگــی، 

در  ســمتی  و  قومــی  اختالف هــای  و  ضعیــف  اقتصــاد 

امریــکا،  مناینــدگان  بیــن  احتالــی  توافــق  کشــور، 

ــدون  ــور، ب ــی از کش ــای بین امللل ــروج نیروه ــان و خ طالب

ــی دوام دار از حکومــت پســاتوافق  ــت سیاســی و مال حای

ــگ  ــک جن ــه کام ی ــور ب ــدرت، کش ــه ی ق ــیم عادالن و تقس

ــایه های  ــرا همس ــرد؛ زی ــد ک ــقوط خواه ــر س ــی دیگ داخل

از  بهــر  افغانســتان و قدرت هــای منطقــه ای، میدانــی 

نیابتــی  بــرای دوام رقابت هــا و جنگ هــای  افغانســتان 

شــان رساغ ندارنــد و ختــم جنــگ در افغانســتان بــر بنیــاد 

ــه،  ــورهای منطق ــیاری از کش ــی بس ــراتیژی های پنهان اس

رشوع  و  افراطــی  جنگ جــوی  صدهــا  حضــور  رسآغــاز 

ــیای  ــورهای آس ــی از کش ــلحانه  در برخ ــای مس درگیری ه

مرکــزی، جنــوب آســیا و ایالــت ســین کیانگ جمهــوری 

خلــق چیــن تعبیــر می شــود.

از ســویی هــم، توافــق احتالــی میــان مناینــدگان 

امریــکا و طالبــان بــا توجــه بــر حضــور بخشــی از نیروهــای 

باعــث  توافق نامــه ی صلــح،  امضــای  بعــداز  امریکایــی 

ــان  می شــود کــه بخــش بزرگــی از نیروهــای جنگــی طالب

ــد. ــرار گیرن ــان ق ــی ش ــران سیاس ــا ره ــت ب در مخالف

ــادی  ــالش زی ــان ت ــی طالب ــبکه ی تبلیغات ــه ش ــا آن  ک ب

ــد؛  ــان دارن ــی ش ــات داخل ــازی اختالف ــت پنهان س در جه

امــا چرخــش اطالعاتــی، حکایــت از عــدم توافــق نظــر 

نیروهــای جنگــی و سیاســی طالبــان دارد. فرماندهــان 

ــان در  ــوس ش ــور و نف ــه حض ــه ب ــا توج ــان ب ــی طالب نظام

سیاســی  گفت وگوهــای  بــه  متایلــی  جنگــی،  مناطــق 

ــگاه  ــر پای ــان ب ــر طالب ــی اخی ــه ی تهاجم ــه حمل ــد ک ندارن

ــح  ــای صل ــه ی گفت وگوه ــا ادام ــان ب ــرام هم زم ــی بگ هوای

دوحــه؛ دلیلــی اســت بــر عــدم متایــل فرماندهــان نظامــی 

طالبــان بــه گفت وگو هــای صلــح و نبــود هاهنگــی میــان 

رهــران سیاســی و فرماندهــان نظامــی آنــان؛ زیرا سیاســت 

اســتخباراتی،  ســازمان های  بــا  هــم کاری  در  طالبــان 

طــی ســال های متــادی، دور نگه داشــنت فرماندهــان 

نظامــی از تحــوالت سیاســی و جهــان اطــراف شــان بــوده 

کــه همیــن سیاســت، منجــر شــده تــا فرماندهــان نظامــی 

طالبــان بــا تفســیر افراطــی از متــون دینــی، جنــگ را تنهــا 

وســیله ی ایجــاد حکومــت اســالمی بداننــد؛ از ســوی هــم، 

وابســتگی فرماندهــان نظامــی طالبــان بــه اقتصــاد جنگــی 

و مافیایــی، فرصــت فکــر کــردن بــه یــک توافــق سیاســی را 

ــوده اســت. از آن هــا رب

بنابرایــن، هــر نــوع توافــق سیاســی میــان امریکایی هــا 

و طالبــان، بــدون حایــت قاطــع فرماندهــان نظامــی 

طالبــان محکــوم بــه شکســت بــوده و تنهــا پرچم هــای 

ــد داد. ــر خواه ــور را تغیی ــرد کش ــدان ن می

ــه  ــر ب ــح کم ت ــای صل ــان گفت وگوه ــه در جری ــا آن چ ام

ــش از 20  ــور بی ــر حض ــه ب ــدم توج ــده، ع ــه ش آن پرداخت

ــت. ــور اس ــتی در کش ــروه تروریس گ

بــر اســاس اطالعــات منابــع امنیتــی، بیــش از 20 

ــو از  ــزار جنگ ج ــش ه ــا ش ــار ت ــا چه ــتی ب ــروه تروریس گ

ــرد در  ــرصوف ن ــان م ــار طالب ــف در کن ــورهای مختل کش

مقابــل نیروهــای امنیتــی انــد.

عــدم توجــه بــر حضــور گروه هــای تروریســتی چــون 

داعــش، القاعــده، جنبــش اســالمی اوزبیکســتان، حرکــت 

الجهاداالســالمی، جنبــش ترکســتان رشقــی، لشــکر طیبه، 

ــه، جیــش محمــد، تحریــک  لشــکر جنگــوی، ســپاه صحاب

ــن و  ــاز، حرکت املجاهدی ــارت قفق ــتان، ام ــان پاکس طالب

ــح  ــای صل ــر در گفت وگو ه ــتی دیگ ــروه تروریس ــن گ چندی

و اتخــاذ تصمیــم در مــورد رسنوشــت آن هــا پــس از توافــق 

صلــح اســت کــه باعــث ادامــه ی درگیری هــا شــده و منجــر 

ــود. ــور می ش ــرد کش ــای ن ــت میدان ه ــر ماهی ــه تغیی ب

ــه  ــر، ب ــتی فوق الذک ــای تروریس ــه گروه  ه ــی  ک از آن جای

فکــر ایجــاد خالفــت اســالمی در جمهوریت هــای آســیای 

میانــه، ایالــت ســین کیانگ جمهــوری خلــق چیــن، قفقــاز، 

ــه  ــا توج ــتان را ب ــد؛ افغانس ــر ان ــاحات دیگ ــتان و س پاکس

اقتصــاد جرمــی،  حاکمیــت  موقعیــت جغرافیایــی،  بــر 

مرز هــای بــاز بین املللــی و اعتقــاد شــدید باشــندگان 

ــش  ــی خوی ــه ی عقب ــن جبه ــی، مهم تری ــون دین ــه مت آن ب

پرمنفعــت  میــدان  ایــن  تــرک  بــه  حــارض  و  می داننــد 

ــتند. نیس

بــا اســتناد بــه آن چــه گفتــه شــد، امضــای توافق نامــه ی 

صلــح میــان مناینــدگان طالبــان و امریــکا در بهریــن 

ــه تأمیــن امنیــت نخواهــد شــد؛  ــه  تنهــا منجــر ب حالــت، ن

بل کــه بخــش عمــده ای از فرماندهــان نظامــی طالبــان بــا 

بیعــت بــه گروهــای تروریســتی ای چــون داعــش و القاعــده 

در کشــور و خصوصــا در والیــات شــال و شــال رشق، 

زمینــه ی رقابــت جــدی میــان امریکایی هــا و روس هــا، 

چینایی هــا،  و  امریکایی هــا  ایرانی هــا،  و  امریکایی هــا 

کشــور  و  ســاخته  فراهــم  را  پاکســتانی ها  و  هندی هــا 

ســالح های  آزمایشــگاه  بــه  عــراق  و  ســوریه  هاننــد 

متعــارف قدرت هــای بــزرگ مبــدل خواهــد شــد.

2

اســت  تــازه ای شــده  وارد جنجــال   افغانســتان 

و آن هــم مبــارزه بــا افــرادی اســت کــه متهــم بــه 

فســاد، زورگویــی و جــرم اســتند. تطبیــق قانــون 

و  قضایــی  و  عدلــی  نهادهــای  مبــارزه ی  نــوع  و 

داعیــه ی تطبیــق قانــون، در ســال های اخیــر بــا 

بارهــا  اســت.  بــوده  رو بــه رو  زیــادی  چالش هــای 

اتفــاق افتــاده اســت کــه افــراد زورمنــد، از ســوی 

محاکــم افغانســتان گنــاه کار شــناخته شــده انــد؛ 

ــز  ــت نی ــرده و حکوم ــن نک ــون متکی ــان از قان ــا آن ام

ــوده  ــم دادگاه نب ــق حک ــت و تطبی ــه بازداش ــادر ب ق

ــور  ــته رییس جمه ــه روز گذش ــأله ای را ک ــت. مس اس

ــه فســاد  ــارزه علی »غنــی« در کنفرانــس ســاالنه ی مب

بــه صــورت رســمی اعــالم کــرد. ایشــان  اداری و 

ــهرت  ــون، ش ــق قان ــدم تطبی ــل ع ــه دلی ــه ب ــت ک گف

ــدت  ــه ش ــان ب ــتان در جه ــی افغانس و اراده ی سیاس

آســیب دیــده اســت. چنــدی پیــش، روزنامــه ی صبــح 

کابــل در یــگ گــزارش تحقیقــی فــاش کــرد کــه 

مقام هــای زورمنــد کــه بیشــرینه در حکومــت دارای 

ــون  ــای گوناگ ــه جرم ه ــد، ب ــوده  ان ــام ب ــب و مق منص

متهــم شــناخته شــده؛ امــا دســتگیر نشــده انــد. 

مــردم افغانســتان از هــر قــوم و تبــار، دوســت دارنــد 

ــی کــه باشــند،  ــام و منصب ــن، در هــر مق کــه مجرمی

ــی و  ــتگاه های عدل ــش دس ــت و پرس ــورد بازخواس م

قضایــی قــرار گیرنــد؛ امــا بــه دلیــل ســال ها جنــگ، 

خون ریــزی و بــه وجــود آمــدن جزیره هــای قــدرت 

قومــی و تبــاری در افغانســتان، تطبیــق قانــون و 

ــه  ــص ب ــخت و مخت ــیار س ــم دادگاه، بس ــرای حک اج

کســانی شــده اســت کــه دارای قــدرت و پشــتیبانی 

قومــی و سیاســی کم تــری اســتند.

 از طــرف دیگــر، افــراد زیــادی در افغانســتان 

ــتار  ــر، کش ــوق ب ــض حق ــه نق ــم ب ــه مته ــتند ک هس

ــردگی  ــت و گس ــگ معافی ــون فرهن ــد؛ چ ــاد ان و فس

ــام  ــگ ع ــک فرهن ــه ی ــکنی ب ــد قانون ش ــش از ح بی

و  دادگاه  حکــم  کنــون  تــا  اســت،  شــده  بــدل 

ــه  ــام داری ک ــکن ن ــچ قانون ش ــاره ی هی ــت در ب عدال

پشــتوانه ی قومــی دارد، اجــرا نشــده اســت. از طــرف 

ــادهای  ــه فس ــه ب ــانی ک ــر کس ــوال بیش ــر، معم دیگ

گســرده متهــم انــد، دارای پشــتوانه های نظامــی 

پــی  در  و حکومــت  اگــر قضــا  کــه  انــد  قومــی  و 

ــوا  ــا بل اجــرای عدالــت و دســتگیری آن هــا باشــند، ب

ــه کار  ــوند ک ــه رو می ش ــی رو ب ــیت های قوم و حساس

را بــرای اجــرای حکــم و دســتگیری افــراد ســخت 

ــن فرصــت در  ــه زودتری ــراد ب ــن اف ــد؛ چــون ای می کن

ــرای  ــده و اج ــان ش ــه پنه ــوم و قبیل ــنگر ق ــت س پش

عدالــت عقیــم می شــود.

مســأله ی دیگــر، درگیــر بــودن نیروهــای امنیتــی 

کشــور  از  دفــاع  ســنگرهای  در  کشــور  دفاعــی  و 

اســت کــه فرصــت را بــرای اجــرای عدالــت و زدودن 

فســاد کــم کــرده اســت. حساســیت های قومــی و 

مردمــی هــم در ایــن گونــه مــوارد، زمانــی بــه وجــود 

ــد کــه مــردم حــس می کننــد، اجــرای عدالــت  می آی

و مبــارزه بــا فســاد، یک ســان و همه گیــر نیســت. 

می خواهــد  حکومــت  و  می شــوند  متهــم  افــرادی 

آن هــا را دســتگیر کنــد؛ امــا تعــدادی دیگــر کــه 

ــردم  ــل م ــد اق ــا ح ــت، ی ــدا اس ــان هوی ــرم  ش ــا ج حت

ــوند.  ــم می ش ــد، تکری ــرم ان ــه مج ــد ک ــور می کنن تص

بــا  شــود،  احســاس  دوگانگــی  ایــن  کــه  زمانــی 

ــدرت  ــاختار ق ــاری و س ــی، تب ــت قوم ــه باف ــه ب توج

ــه  ــش مواج ــا چال ــت ب ــرای عدال ــتان، اج در افغانس

می شــود.

دیگــر جنجــال  بــار  ســو،  ایــن  بــه  از چنــدی 

دســتگیری افــراد نظامــی کــه از ســوی دادگاه متهــم 

ــن،  ــرای همی ــان دارد و ب ــد، جری ــده ان ــناخته ش ش

دســتگیری  بــرای  نظامــی  نیروهــای  مدت هــا 

یــک فرمانــده ی محلــی در بلــخ رسگــرم مبــارزه ی 

مســلحانه و گــرم بــود.

گذشــته،  ســال های  در  افغانســتان  حکومــت 

ــان  ــر فرمانده ــه در براب ــت ک ــرده اس ــت ک ــا ثاب باره

ــاد  ــی و فس ــه زورگوی ــم ب ــه مته ــانی ک ــی و کس محل

دروازه ی  از  نهایــت  در  و  کــرده  اســتند، ماشــات 

اجــرای  در  و  شــده  داخــل  مصالحــه  و  گفت وگــو 

ــن  ــت. همی ــده اس ــاه آم ــت کوت ــم دادگاه و عدال حک

ایــن  از  سیاســت مداران  حایت هــای  و  مــوارد 

ــه  ــبت ب ــر روز نس ــه ه ــت ک ــده اس ــب ش ــراد، موج اف

ــا  ــکننده تر، زورگویی ه ــی ش ــط امنیت ــته، رشای گذش

بیشــر و خون ریــزی در کشــور زیادتــر شــود. 

حکومــت اگــر بنــا دارد کــه قانــون بــر افــراد زورگــو 

شــود،  تطبیــق  قانون گریــز  مســلح  فرماندهــان  و 

ــه ی خــود نظــام وجــود  ــادی حتــا در بدن نام هــای زی

دارد کــه بایــد قانــون بــر آن هــا، بــدون در نظرداشــت 

قــوم، تبــار و وابســتگی های سیاســی، بــه صــورت 

مســاوی و یک ســان تطبیــق شــود تــا قانون مــداری و 

احــرام بــه قانــون، جــای زورگویــی و فــرار از قانــون 

ــرد.   را بگی

پناه بردن
 پشت سنگر قوم

عملیات نظامی برای بازداشت قیصاری؛

 تقابل قانون و مصلحت گرایی

دومین توقف؛ صلحی که آمدنی نیست

سیدمهدی حسینی

مرضاب الدین نظری
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از بیشــر کوچــه پس کوچه هــای شــهر کابــل کــه 

ــه رو  ــی روب ــان و نوجوانان ــی از جوان ــا جمع ــم، ب بگذری

کوچه هــا  از  گوشــه ای  در  بی هــدف  کــه  می شــویم 

نشســته و بــا ظاهــر غیــر معمــول  شــان ســعی می کننــد 

خــود را از دیگــر مردمــان شــهر متایــز کننــد. ولگــردی 

نوجوانــان و جوانــان از دیــر زمانــی بــه ایــن ســو وجــود 

داشــته و حــرف و رونــد تــازه ای نیســت؛ اما آن چــه مردم 

ــی  ــا و آزار و اذیت های ــد، جرم ه ــران می کن ــر نگ را بیش

اســت کــه توســط ولگــردان انجــام می شــود و کارهــای 

ــرد.  ــاره صــورت منی گی ــن ب ــادی در ای جــدی زی

بــه  گذشــته ها  از  عیــاری  و  جوان مــردی  منــش 

ــت و  ــته اس ــود داش ــی وج ــع مختلف ــو در جوام ــن س ای

ــی  ــل اطمینان ــراد قاب ــا اف ــه اغلب ــر محل ــردان ه جوان م

گذشــته  در  چــه  آن   برخــالف  امــروز  امــا  بودنــد؛ 

می دیدیــم، برخــی  از نوجوانــان و جوانــان بــا ایجــاد 

مزاحمــت بــرای مــردم، بــه ویــژه  دخــران و زنــان، 

ــار  ــه ب ــل ب ــهروندان کاب ــرای ش ــادی را ب ــکالت زی مش

انــد. آورده 

مزاحمت هــای گاه و بــی گاه ایــن افــراد در برخــی 

از محله هــا، باعــث رنجــش و بــه ســتوه آمــدن بســیاری 

از خانواده هــا شــده اســت. مــردم بــا دیــدن جمعــی 

ــا هــم جمــع شــده و هــر  ــان و جوانانــی کــه ب از نوجوان

ــده  ــا عرب ــد ی ــود را آزار می دهن ــه رد می ش ــه از کوچ ک

امنیــت  احســاس  می کننــد،  دزدی  و  می کشــند 

یــا  یــا خــود شــان  نگراننــد کــه روزی  و  منی کننــد 

رفتــار  قربانــی  شــان  خانــواده ی  اعضــای  از  کســی 

خشــونت بار، آزار و اذیــت و دزدی ایــن ولگــردان شــود. 

ســال ها اســت کــه ولگــردان زیــادی در بیــرون مکاتــب 

ــث  ــد و باع ــوش می کنن ــل جــا خ ــهر کاب ــه  ی ش دخران

آزار و اذیــت آن هــا می شــوند. ایســتادن نوجوانــان و 

جوانــان پــر در مقابــل مکاتــب دخرانــه ی شــهر کابل، 

خانواده هــا  از  بســیاری  کــه  اســت  چالش هایــی  از 

ــل  ــه دلی ــا ب ــن خانواده ه ــی از ای ــد و برخ ــران آن ان نگ

آزار و اذیتــی کــه ایــن نوجوانــان بــر دخــران شــان روا 

می دارنــد، حــارض شــده انــد کــه فرزنــد شــان را دیگــر 

ــتند. ــب نفرس ــه مکت ب

ــال های  ــه س ــبت ب ــم نس ــا ه ــی و زورگیری ه زورگوی

گذشــته نــه تنهــا کــم نشــده، بلکــه بیشــر شــده اســت. 

ــق  ــد از مناط ــود درص ــش از ن ــا بی ــام ی ــد در مت بی تردی

ــود  ــا خ ــه ی ــت ک ــوان یاف ــانی را می ت ــل، کس ــهر کاب ش

ــی از  ــا کس ــد ی ــوده ان ــری ب ــی و زورگی ــی زورگوی قربان

اعضــای خانــواده ی شــان بــا چنیــن ناهنجــاری روبــه رو 

شــده اســت. جاویــد رحانــی کــه حســاب دار یکــی از 

رشکت هــای خصوصــی در منطقــه ی پــل رسخ شــهر 

کابــل اســت، از تجربــه ی خــود در ایــن مــورد می گویــد: 

»یــک روز کارهــای حســاب داری و کاری ام بیــش از حــد 

معمــول طــول کشــید و مجبــور شــدم تــا ســاعت هفــت 

شــب در دفــر مبانــم. زمانــی کــه از محل کارم به ســوی 

خانــه رفتــم، پــس از گــذر از چنــد کوچــه ی تاریــک 

ناگهــان متوجــه شــدم کــه دو نفــر بــا صورت هــای 

ــم را  ــتند، راه ــوان اس ــود نوج ــخص ب ــه مش ــده ک پیچان

در هشــت قدمی دروازه ی خانــه ام گرفتنــد. بی درنــگ 

فهمیــدم چــه خــر اســت. تــا رشوع بــه مقاومــت و داد 

و فریــاد زدن کــردم، یکــی از آن هــا کــه صورتــش در آن 

تاریکــی بــه درســتی مشــخص نبــود، بــا چاقــو و دیگــری 

اگــر  کــه  کردنــد  تهدیــد  تفنگچــه ی کمــری اش  بــا 

ــالش  ــت از ت ــر دس ــند. ناگزی ــرا می کش ــم، م ــاد بزن فری

ــده  ــی کــه روز قبلــش خری و درگیــری کشــیدم و موبایل

ــه  ــم شــان کــردم. خوش بختان ــودم را دو دســتی تقدی ب

آســیبی بــه مــن نرســاندند و پــس از گرفــنت تلفونــم پــا 

ــان  ــب  ش ــه تعقی ــی دو کوچ ــا یک ــتند. ت ــرار گذاش ــه ف ب

کــردم؛ امــا ســودی نداشــت. هــر چــه فریــاد مــی زدم و 

از مــردم کمــک می خواســتم هــم، کســی بیــرون نیامــد 

و همــه از پنجره هــای رو بــه کوچــه ی شــان تنهــا متاشــا 

می کردنــد.«

ــد  ــه مجبورن ــی ک ــیاری از آن های ــد، بس ــد جاوی مانن

تــا دیــر وقــت کار کننــد، یــا بــا چنیــن مــواردی روبــه رو 

ــای  ــی از پس کوچه ه ــه در یک ــد ک ــا نگرانن ــد ی ــده  ان ش

شــهر کابــل، عاقبــت گرفتار جمعــی از راهزنــان و دزدان 

شــوند. بســیاری از ولگرد هــا چــون هــدف و کاری بــرای 

زندگــی ندارنــد، رو بــه دزدی می آورنــد و اگــر در هفتــه 

یــک تلفــون یــا امــوال شــخصی را در کوچــه ای بــه 

غــارت برنــد، می تواننــد مصــارف روزانــه ی شــان را 

ــای  ــب بزرگ تره ــه جی ــان ب ــت ش ــد و دس ــن کنن تأمی

شــان نباشــد. در پــاره ای از مــوارد، زمانــی کــه ولگــردان 

بــا مقاومــت قربانــی شــان روبــه رو می شــوند، دســت بــه 

تفنــگ و چاقــو می برنــد. همــه شــنیده  ایــم کــه تعــداد 

زیــادی از جوان هــا در کوچه هــا چاقــو خــورده  و تــا 

ــان داده  ــاورده و ج ــم دوام نی ــهر ه ــتان های ش بیارس

انــد. بــرای دزدان و ولگــردان شــهر، جــان یــک شــهروند 

بســیار کمــر از یــک تلفــون اســت. البتــه ارزش پاییــن 

جــان انســان بــرای ایــن گــروه از افــراد، ریشــه  در 

عــادت کــردن مــردم بــه کشــته شــدن دارد. گروه هــای 

ایــن  و  می کشــند  طالبــان  می کشــند،  تروریســتی 

ــا  ــل می رســند و دیگــر ب ــه قت ــد کــه هــر روز ب ــردم ان م

آن خــو گرفتــه انــد.

مشــکالت  زاییــده ی  اوباش گــری  و  ولگــردی 

عــی جتام ا

ــوان یافــت کــه  ــن همــه، هیــچ کســی را منی ت ــا ای ب

ــد  ــرد« متول ــودکار »ولگ ــورت خ ــه ص ــدا، ب ــان ابت از ه

شــده باشــد. عوامــل اجتاعــی زیــادی در منحــرف 

و  خطرنــاک  مســیرهای  بــه  نوجــوان  یــک  شــدن 

ظاهــر  بــا  اخیــرا  مــا  دارنــد.  دســت  رسنوشت ســوز 

غزنــوی، اســتاد روان شناســی کــودک و نوجــوان در 

ــی« در  ــه ی شــهید اســتاد ربان ــم و تربی »دانشــگاه تعلی

ایــن بــاره صحبــت کردیــم. آقــای غزنــوی کــه یــک مرکــز 

تحقیقــات مشــکالت روانــی در وزارت معــارف دارد، 

روی پدیده هــای زیــادی انگشــت گذاشــته و می گویــد 

ــدا  ــه پی ــد از جامع ــان را بای عوامــل ولگردشــدن نوجوان

ــوی گفــت: »یکــی از عوامــل ولگــردی  ــای غزن کــرد. آق

جوانــان، بیــکاری اســت. بــی کاری باعــث می شــود کــه 

افــراد بــه کارهــای بی هــدف و بی دســت آورد ماننــد آزار 

و اذیــت مــردم و خراب کاری هــای متعــدد رو بیاورنــد.« 

آقــای غزنــوی معتقــد اســت هــر چــه زمینــه ی کار 

بــرای جوانــان بیشــر مهیــا شــود، فرصــت بزهــکاری و 

ولگــردی از آن هــا گرفتــه می شــود.

دیگــر  تعیین کننــده ی  »عامــل  افــزود:  غزنــوی 

ــت  ــه ای خوش بخ ــت. جامع ــگ اس ــن فرهن ــطح پایی س

در  باشــد.  فوق العــاده  فرهنــگ  دارای  کــه  اســت 

ــرای ولگــرد  ــا اگــر زمینه هــا هــم ب چنیــن جوامعــی حت

شــدن و روی آوردن یــک جــوان بــه بزهــکاری مهیــا 

شــود، جامعــه و فرهنــگ آن اجــازه ی چنیــن کاری را 

ــد.  ــرل می کن ــان ها را کن ــا انس ــون فض ــد؛ چ منی دهن

بــه طــور مثــال اگــر شــا وارد یــک مــکان پاکیــزه 

شــوید، حــارض نیســتید کــه ســوختگی ســیگار را در 

آن جــا بیندازیــد؛ چــون بــه طــور خــودکار می دانیــد 

ــای  ــرد.« آق ــف ک ــزه را کثی ــای پاکی ــک ج ــد ی ــه نبای ک

غزنــوی می گویــد کــه ولگردهــا اساســا ســالمت روحــی 

و روانــی ندارنــد. برخوردهــای اجتاعــی شــان نادرســت 

ــتند.  ــزوی اس و من

و  ولگــردی  بــه  آوردن  روی  علت هــای  دیگــر  از 

و  درک  جوانــان،  و  نوجوانــان  توســط  اوباش گــری 

باورهــای اشــتباه از برخــی مســائل اســت. تعــدادی 

از ولگردهــا تنهــا بــه دلیــل ایــن کــه بتواننــد بهــر 

قلــدری کننــد و زور بــازوی بیشــری داشــته باشــند بــه 

ــل  ــه اص ــی ک ــد، در حال ــی رو می آورن ــای رزم ورزش ه

بیشــر  بــرای  ورزش  اســت.  وارونــه  کامــال  موضــوع 

مــردم دنیــا وســیله ای بــرای حفــظ ســالمت بــدن اســت 

ایــن  بــرای جنــگ و دعــوا. ورزش در  نــه گزینــه ای 

دنبالــش  کــه جدی تــر  آنانــی  بــرای متــام  ســال ها 

ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس ــبک زندگ ــک س ــد، ی می کنن

بردبــاری بیشــر، اخــالق و احــرام بــه مــردم می شــود. 

ورزش کاران  متــام  بــه  نزدیــک  هــم  مــا  کشــور  در 

مطــرح، از فروتن تریــن افــراد جامعــه انــد کــه مــدارا 

نــه  می کننــد  ترویــج  را  اخــالق  و  هم دیگرپذیــری  و 

بــه  و زورگویــی  و زد و خــورد در کوچه هــا  خشــونت 

مــردم. در کنــار درک وارونــه ی بســیاری از ولگــردان 

از ورزش، تصــور نادرســت آن هــا از ســگرت و چــرس 

ــرس  ــگرت و چ ــا، س ــیاری از آن ه ــت. بس ــیدن اس کش

ــا  ــد. حت ــی می کنن ــاس بزرگ ــا آن احس ــرده و ب دود ک

شــا هــم دیــده ایــد کــه نوجوانــان حتــا 10-15 ســاله  

ــا علنــا ســگرت و چــرس می کشــند،  هــم یــا مخفیانــه ی

غافــل  از ایــن کــه انجــام چنیــن اعالــی نــه تنهــا باعــث 

بــزرگ بــه نظــر رســیدن آن هــا منی شــود بلکــه رضبــه ی 

ــد زد. ــا خواه ــدن آن ه ــالمت ب ــه س ــدیدی ب ش

غزنــوی، می گویــد کــه اوضــاع درون هــر خانــواده 

ــدن  ــا ولگردش ــر روح و روان و نهایت ــتقیمی ب ــر مس تأثی

یــک نوجــوان دارد. هــر چــه قــدر اوضــاع یــک خانــواده 

احتــال  میــزان  هــان  بــه  باشــد،  بــد  و  متشــنج 

منحــرف شــدن فرزنــدان خانــواده بــه راه هــای نادرســت 

می شــود. بیشــر  اوباش گــری  و 

برخــورد با ولگردها جدی تر از هر زمانی

کمپایــن  کابــل،  پولیــس  کــه  اســت  مدتــی 

از ســطح  ولگــردان  بــرای جمــع آوری  را  قاطعانــه ای 

شــهر و ولســوالی های کابــل آغــاز کــرده اســت. در 

ــل، حوزه هــای امنیتــی مســؤول درجــه  درون شــهر کاب

یــک جمــع آوری و بازداشــت ولگــردان اســتند. ایــن 

وظیفــه در ولســوالی ها بــه فرمان دهــان امنیــه  داده 

ــس  ــات پولی ــر مطبوع ــد، آم ــر مجاه ــت. بصی ــده اس ش

ــی  ــردم از مزاحمت های ــای م ــا درک نگرانی ه ــل، ب کاب

ــواده ی  ــا اعضــای خان ــه خــود ی کــه توســط ولگــردان ب

ــدی  ــع و ج ــای قاط ــرد، از اقدام ه ــورت می گی ــان ص ش

آقــای  می دهــد.  خــر  ولگــردان  بازداشــت  بــرای 

ســالنگی می گویــد: »نظــر بــه تقاضــای شــهروندان 

کابــل و دســتور فرماندهــی پولیــس ایــن والیــت، از یــک 

هفتــه بــه ایــن ســو کمپایــن وســیعی را بــرای جمــع آوری 

ولگــردان آغــاز کــرده  ایــم و ایــن کمپایــن نتیجــه ی 

خوبــی هــم داده چــون ســطح جرایــم در شــهر کاهــش 

ــر از 500  ــه بیش ــن هفت ــول همی ــت. در ط ــه اس یافت

تــن از ولگــردان توســط پرســونل حوزه هــای امنیتــی 

و ولســوالی ها بازداشــت شــده انــد.« آقــای مجاهــد 

مــردم،  اذیــت  و  آزار  باعــث  ولگردهــا  کــه  می گویــد 

مکاتــب  اطــراف  در  و  می شــوند  خانم هــا  ویــژه  بــه 

پرســه می زننــد. پولیــس کابــل جدیــدا بــا اســتفاده 

ــهر  ــردان ش ــر ولگ ــه را ب ــک، عرص ــن آوری بایومری از ف

ــل  ــد مث ــاال منی توانن ــردان ح ــرده و ولگ ــگ ک ــل تن کاب

آقــای  از  آزار برســانند.  و  بــه مــردم آســیب  گذشــته 

مجاهــد پرســیدیم کــه چــه اتفاقــی بــرای آن هایــی 

کــه بــرای بــار اول دســتگیر می شــوند، می افتــد؟ او 

ــتگیر  ــار اول دس ــه ب ــی ک ــت: »از ولگردان ــخ گف در پاس

می شــوند و اثــر انگشــت  شــان در گذشــته ثبــت نبــوده، 

ــان،  ــک ش ــه ی ــارب درج ــذر و اق ــل گ ــن وکی ــا تضمی ب

آینــده  تعهــد گرفتــه می شــود و در صورتــی کــه در 

دوبــاره مرتکــب جــرم شــوند و دســتگاه بایومریــک آن را 

شناســایی کنــد، بــرای شــان پرونــده ای تشــکیل شــده 

و بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی ســپرده خواهنــد شــد.«

ــل نســبت  ــد کــه پولیــس کاب ــر مجاهــد می گوی بصی

ــری دارد. او  ــی به ــده و کارای ــر ش ــته فعال ت ــه گذش ب

ثابــت  و  خاطرنشــان می کنــد کــه گزمه هــای ســیار 

ــی  ــت های بازرس ــاعته و ایس ــه ی 24س ــه گون ــس ب پولی

و  مــردم  مزاحــان  غافل گیــری  باعــث  ناگهانــی، 

منی داننــد  هیــچ  مزاحــان  ایــن  و  شــده  مجرمــان 

کــه امشــب در کــدام نقطــه  از شــهر، پولیــس کابــل 

ایست بازرســی دارد. آقــای مجاهــد از همــکاری نزدیــک 

مــردم بــا پولیــس کابــل ابــراز خوش حالــی کــرده و 

نقــش مــردم در جلوگیــری از جرائــم در شــهر را بســیار 

می دانــد. برجســته 

محبت معجزه می کند

ــد ولگــرد  ــا اب ــم ولگــردان شــهر ت ــن کــه فکــر کنی ای

بلــد  ولگــردی  جــز  کاری  اصــوال  یــا  بــود  خواهنــد 

همیــن  از  می تــوان  اســت.  بی انصافــی  نیســتند، 

می گردنــد  کوچه هــا  در  بی هــدف  کــه  نوجوانانــی 

ــا  ــت. ب ــه کار گرف ــود جامع ــه س ــند، ب ــده می کش و عرب

ایجــاد شــغل و گاشــنت آن هــا بــه حرفه هایــی کــه 

ــت مــردم  ــد، هــم دســت از آزار و اذی ــه  دارن ــه آن عالق ب

می کشــند و هــم کار مفیــدی بــرای جامعــه انجــام 

می دهنــد. موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه 

اســت.  نوجوانــان  بــه چنیــن  کــردن  کــرد، محبــت 

ــوان  ــت را می ت ــی محب ــدی نیســت کــه جــای خال تردی

در بســیاری از خانواده هــای افغانســتان دیــد کــه البتــه 

نبــود یــا کم بــود محبــت در میــان مــردم افغانســتان 

ــورد  ــاعت ها در م ــوان س ــه می ت ــتان درازی دارد ک داس

آن حــرف زد. ظاهــر غزنــوی، بــاور دارد کــه کم بــود 

ــت  ــی اس ــیار مهم ــل بس ــان از عوام ــه نوجوان ــت ب محب

کــه باعــث گرویــدن یــک نوجــوان بــه گروه هــای تبــه کار 

یــا ولگــرد می شــود. او می گویــد: »بهریــن راه بــرای 

راهنایــی یــک نوجــوان و قــرار دادن دوبــاره ی او بــه راه 

درســت در زندگــی، محبــت کــردن بــه او اســت. البتــه 

ــد،  ــوان می زن ــی آن نوج ــه راهنای ــت ب ــه دس ــی ک کس

بایــد عــاری از عیــب و ایرادهایــی باشــد کــه بــه طــرف 

ایــن صــورت، صحبــت و  مقابــل می گیــرد؛ در غیــر 

ــی  ــه نوجوان ــد ب ــت. بای ــواد داش ــری نخ ــی تأثی راهنای

ــان  ــاوری، اطمین ــت، درس خودب ــده اس ــرد ش ــه ولگ ک

و صداقــت داد تــا دســت از کارهــای ناشایســته اش 

ــر  ــا ب ــط در خانواده ه ــه رواب ــی ک ــر میزان ــه ه ــردارد. ب ب

پایــه ی مهــر و محبــت اســتوار باشــد، بــه هــان میــزان 

احتــال ولگــرد شــدن یــک نوجــوان کاهــش می یابــد.«

کابــل  پولیــس  کارکــرد  از  مجاهــد  بصیــر  آقــای 

شــاره ی  کنــار  در  کــه  می گویــد  و  داده  اطمینــان 

پولیــس  مختــص  کــه   100 شــاره  پولیــس،   11۹

ــرار دارد  ــل ق ــهروندان کاب ــت ش ــت، در خدم ــل اس کاب

از  پیش گیــری  در  فعالــی  مــردم ســهم  کنــون  تــا  و 

ــان  ــا بی ــد ب ــد. مجاه ــه ان ــا گرفت ــزارش آن ه ــم و گ جرای

ــل در راســتای جمــع آوری و  عــزم و اراده ی پولیــس کاب

بازداشــت ولگــردان در والیــت کابــل گفــت: »ایــن رونــد 

ــردم در  ــان م ــردان و مزاح ــار ولگ ــدن ش ــر ش ــا صف ت

کابــل ادامــه خواهــد داشــت. ولگــردان در کنــار معضــِل 

معتادهــای والیــت کابــل، مشــکل بزرگــی اســتند و 

رهــری پولیــس کابــل در برخــورد بــا آن هــا بســیار 

ــت.« ــدی اس ج

3

مهدی غالمی

پولیس با ولگردها شوخی ندارد

منــش جوان مــردی و عیــاری 

ســو  ایــن  بــه  گذشــته ها  از 

وجــود  مختلفــی  جوامــع  در 

داشــته اســت و جوان مــردان 

افــراد  اغلبــا  محلــه  هــر 

امــا  بودنــد؛  اطمینانــی  قابــل 

در  چــه  آن   برخــاف  امــروز 

برخــی   می دیدیــم،  گذشــته 

بــا  جوانــان  و  نوجوانــان  از 

ــرای مــردم،  ایجــاد مزاحمــت ب

زنــان،  و  دخــرتان  ویــژه   بــه 

بــرای  را  زیــادی  مشــکات 

شــهروندان کابــل بــه بــار آورده 

انــد.
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منایــش  بــا  کــه  کرکــت  جهانــی  جــام  از  پــس 

ســؤال برانگیز بازی کنــان تیــم ملــی کرکــت افغانســتان 

همــراه بــود، مطلبــی بــا عنــوان »تیــم در تیــم« نوشــتم 

شــدید  اختالف هــای  و  دودســتگی  از  حاکــی  کــه 

باخت هــای  بــود.  افغانســتان  ملــی کرکــت  تیــم  در 

عمومــی  رسخوردگــی  بــه  منجــر  کــه  زنجیــره ای 

ــن  ــه در ای ــود ک ــاز ب ــد و نی ــه ورزش ش ــدان ب عالقه من

زمینــه تحقیــق شــود؛ امــا بــه دلیــل مشــغله و ایــن کــه 

ــاک  ــنت و پ ــرص گش ــال مق ــی، دنب ــه فراموش ــادت ب ع

کــردن صــورت مســأله بــه جــای حــل آن داریــم، کســی 

ــا  ــرد ت ــب نک ــت را تعقی ــی کرک ــم مل ــای تی ناهنجاری ه

ــازه در  ــول ت ــر و تح ــس از تغیی ــش، پ ــد روز پی ــه چن ک

تیــم ملــی کرکــت و کاپیتانــی دوبــاره ی »اصغــر افغــان«، 

ــرد. ــاز ک ــور، رسب ــم ناس ــن زخ ــر ای ــار دیگ ب

مشــکل آن اســت کــه هرچــه می گــذرد، سیاســت و 

ــری در ورزش  ــوخ بیش ــوذ و رس ــی، نف ــای سیاس آدم ه

روز،  کــه هــر  پیــدا می کننــد. سیاســت مدارانی  مــا 

فضــا و امــکان فعالیــت را بــرای اهالــی ورزش، تخصــص 

ورزش  می کننــد.  تنگ تــر  آن  خاک خورده هــای  و 

وقتــی سیاســی و قومــی می شــود؛ رییس جمهــور یــک 

کشــور، متــام رشــته های ورزشــی دیگــر را بــه حــال 

ــوف  ــی معط ــه یک ــزش را ب ــام مترک ــا و مت ــودش ره خ

کــرده و شــخصا بــا افــرادی کــه قــرار اســت مســؤول آن 

رشــته ی ورزشــی باشــند، مصاحبــه و او را بــر می گزینــد. 

سیاســت بازی ها  و  آلودگی هــا  از  دوری  بــرای  ورزش 

اســت؛ امــا در ورزش سیاســی، جوان مــردی، مهربانــی، 

ــده ی  ــن پدی ــالوده ی ای ــری و ش ــتی، هم دیگرپذی دوس

ــی،  ــازی، قوم گرای ــه باندب ــش را ب ــی، جای ــذاب جهان ج

ــد. ــه می ده ــلیقه و رابط س

ــق  ــی کرکــت، از مجــرای دقی ــان جــام جهان در جری

ــتان،  ــت افغانس ــی کرک ــم مل ــه در تی ــنیدم ک و آگاه، ش

بانــد(  بــه چنــد دســته )شــا بخوانیــد  بازی کنــان 

ــد: ــده ان ــیم ش تقس

»گلب الدیــن  جــوان،  کاپیتــان  هــوادار  بانــد   )1

نایــب«.

2( بانــد بازی کنــان شــاغل در لیگ هــای معتــر 

ــت کرک

3( باند هوادار کاپیتان ســابق، »اصغر افغان«

ــت گل  ــازی کرک ــالف و باندب ــاره اخت ــه دوب ــاال ک ح

کــرده اســت، چنــد روز پیــش »گلب الدیــن نایــب«، 

ــه  ــرد ک ــالم ک ــکارا اع ــی، آش ــم مل ــین تی ــان پیش کاپیت

کاپیتــان  او  کــه  آن  دلیــل  بــه  بازی کنــان،  برخــی 

ــی  ــام جهان ــان و دل در ج ــا از ج ــه تنه ــت، ن ــوده اس ب

بــرای تیــم ملــی افغانســتان بــازی نکــرده کــه او و 

ــت  ــه اس ــد. او گفت ــرده ان ــخره ک ــتان را مس ــام افغانس ن

ــاره  ــه دوب ــه آن ک ــدند ن ــه می ش ــد محکم ــان بای ــه آن ک

ــه  ــن اضاف ــی کرکــت شــوند. گلب الدی ــم مل ــام دار تی زم

کــرده اســت، تــا زمانــی کــه چنیــن افــرادی در کرکــت 

ــرد. ــم ک ــازی نخواه ــی ب ــم مل ــر در تی ــتند، دیگ هس

ــام  ــزاری ج ــان برگ ــه در زم ــی« ک ــه فضل ــز الل »عزی

جهانــی 50 آوره ی کرکــت، نفــر اول کرکــت افغانســتان 

بــود، در یــک اظهــار نظــر ویدیویــی، رازهــای بیشــری 

ــزاری  ــن برگ ــبی حی ــت: »ش ــه اس ــرده و گفت ــا ک را افش

جــام جهانــی، گلب  الدیــن نایــب بــه اتاقــم آمــد، ضمــن 

ــم؟  ــه کار کن ــا، چ ــه حاجی آق ــت ک ــاد گف ــا فری ــه ب گری

نبــی عیســا خیل  افغــان،  بازی کنانــی مثــل »اصغــر 

ــرا  ــد، م ــازی منی کنن ــه ب ــن آن ک ــان«، ضم ــد آرم و راش

مســخره کــرده و هــر کاری کــه خواســت خــود شــان بود، 

انجــام می دهنــد.« فضلــی گفتــه اســت کــه گلب الدیــن 

ــن فقــط در مراســم قرعه کشــی رشکــت  ــا گفــت، م حت

می کنــم، باقــی امــور بــه دســت آن هــا باشــد، بــه 

ــرق  ــرای بی ــه ب ــه ک ــن ن ــرای گلب الدی ــد ب ــا بگویی آن ه

ــد.  ــازی کنن ــتان ب افغانس

پــس از جــام جهانــی، خرهــای مؤثقی وجود داشــت 

ــان  ــا بازی کن ــم دارد ت ــورد، تصمی ــری کرکت ب ــه ره ک

متمــرد را جریمــه و محــروم کنــد؛ امــا بــا دخالــت افــراد 

سیاســی قدرت منــد، ایــن کار انجــام نشــد و بــه جایــش 

»فضلــی« از کار برکنــار شــد. 

ملــی  تیــم  ســابق  کاپیتــان  نایــب،  گلب الدیــن 

نیــز  کرکــت افغانســتان حرف هــای جالــب دیگــری 

دارد: »مــن در متــام عمــرم، دو بــار گریــه کــرده ام، یــک 

بــار کــه دخــرم فــوت شــد و بــار دیگــر بــه خاطــر تیــم 

ملــی کرکــت در جــام جهانــی. هــر کاری کــردم، نشــد 

ــتان از  ــرق افغانس ــام و بی ــر ن ــه خاط ــان ب ــه بازی کن ک

ــد.« ــود بگذرن خ

دچــار  افغانســتان  کرکــت  کــه  اســت  ســال ها 

ــی  ــای دورن ــمتی و باندبازی ه ــدید س ــای ش اختالف ه

شــده اســت. روزگاری می گفتنــد کــه کرکــت را »مرقی 

واال« بــه گــروگان گرفتــه انــد و روزگاری نیــز حــرف 

از قدرت منایــی اهالــی والیــت »لوگــر« بــود. آن چــه 

ــروز ورزش و کرکــت  ــه ام واضــح و مرهــن اســت، آن ک

ــت مداران، در  ــتقیم سیاس ــت مس ــا دخال ــتان ب افغانس

ــته  ــت. در گذش ــود اس ــخ خ ــی ترین دوره ی تاری سیاس

نیــز مســؤوالن از مجــرای کامــال سیاســی وارد ورزش 

ــی  ــای سیاس ــا و حلقه ه ــه گروه ه ــته ب ــدند، وابس می ش

ــه نظــر می رســد کــه ایــن دخالــت،  بودنــد؛ امــا حــاال ب

پروژه محــور، سیســتاتیک و دوام دار شــده اســت. 

مدت هــا اســت کــه ورزش افغانســتان بــه دلیــل 

مراجــع  بــه  پاســخ گویی  و  سیاســت  بــه  وابســتگی 

قــدرت؛ نــه ورزش و ورزش کار، دچــار یــک »منیّــت« 

بــزرگ شــده اســت. بــرای همیــن، آن قــدر کــه امــروز در 

کرکــت مــا »منــم، منــم« اســت، در هیــچ جــای کرکــت 

ــورد  ــرون از کرکت ب ــا نیســت! متــام کســانی کــه بی دنی

اســتند، افــراد داخــل را بــه ناآگاهــی، بی ســوادی، حتــا 

ــی  ــن اخالق ــردن موازی ــت نک ــه رعای ــوارد ب ــی م در برخ

متهــم می کننــد و کســانی کــه داخــل اســتند نیــز، 

بیرونی هــا را قدرت طلبــان شــهرت طلبی می پندارنــد 

ــط  ــته و فق ــت نداش ــتی از ورزش و کرک ــه درک درس ک

بــرای رســیدن بــه مقــام و بــا انگیــزه ی ســفرهای متعــدد 

دور دنیــا، اعــراض می کننــد.

ــای  ــی اعض ــی، برخ ــام جهان ــزاری ج ــوراِن برگ در ک

تیــم ملــی کرکــت، توئیت هــای جنجالــی نــر و برخــی 

بازی کنــان بــه متاشــاگران توهیــن کردنــد کــه مهــر 

ــود.  ــم ب ــتگی در تی ــی و چنددس ــر بی انگیزگ ــد ب تأیی

»ســایر زالنــد«، یکــی از خرنــگاران ورزشــی کــه 

ــت  ــت، کرک ــه اس ــرد، گفت ــه رس می ب ــا ب ــاال در اروپ ح

افغانســتان منونــه ی کامــل یــک ورزش سیاســی در 

دنیــا اســت. متــام افــراد بــه جــای آن کــه بــه فکــر منافع 

ملــی باشــند، دنبــال ســود شــخصی اســتند. او اضافــه 

کــرده اســت کــه، در زمــان مدیریــت »فضلــی«، بــه 

ابتــکار رییــس پیشــین کرکــت بــورد، بــا رهــری »راشــد، 

اصغــر و نبــی« بانــدی بــه وجــود آمــد کــه از ســوی 

برخــی کارمنــدان کرکت بــورد و حلقه هــای سیاســی 

ــد  ــاد ش ــدازه ای زی ــه ان ــا ب ــد. اختالف ه ــت می ش حای

کــه آشــکارا مــردم در پــرده ی تلویزیــون می دیدنــد. 

ــه محمــد نبــی  ــان »نایــب« ب در یکــی از بازی هــا کاپیت

گفــت کــه »بالینــگ« کنــد؛ امــا او از ایــن کار رس بــاز زد. 

ــتان  ــت افغانس ــر رسان ورزش و کرک ــد، بیش او می گوی

در محاکــم پرونــده دارنــد کــه بــه دلیــل وابســتگی شــان 

ــود. ــی منی ش ــت بررس ــچ وق ــدرت، هی ــای ق ــه مجراه ب

ــن  ــی، ای ــرای کاپیتان ــرا ب ــه چ ــت ک ــن اس ــوال ای س

ــار  ــه ب ــاه، س ــدت کوت ــرا در م ــت؟ چ ــال اس ــه جنج هم

اگــر  می کنــد؟  تغییــر  کرکــت  ملــی  تیــم  کاپیتــان 

بــود،  خوبــی  بازی کــن  و  کاپیتــان  افغــان«  »اصغــر 

چــرا برکنــار شــد و اگــر خــوب نبــود، چــرا در بیــن ایــن 

ــه او  ــی ب ــد کاپیتان ــاره بازوبن ــوا، دوب همــه جنجــال و بل

داده می شــود؟ »زالنــد« در ایــن مــورد گفتــه اســت، 

چــون اصغــر و مســؤوالن کرکــت بــورد دســت شــان در 

ــد،  ــرده بودن ــازی ک ــان ذهنیت س ــود، چن ــه ب ــک کاس ی

ــزل  ــه رسمن ــتان را ب ــد افغانس ــه می توان ــی ک ــا کس تنه

ــر و  ــک نف ــط ی ــاند، فق ــش برس ــاحل آرام ــود و س مقص

»اصغــر افغــان« اســت. چنددســتگی در ســطح رهــری 

و وابســتگی بازی کنــان بــه ایــن جناح هــا، موجــب شــد 

ــار زده شــود و او  ــی کن ــم مل ــی تی ــر از کاپیتان کــه اصغ

نیــز در جــام جهانــی ثابــت کــرد کــه بــه راســتی بــدون 

وی، افغانســتان محکــوم بــه شکســت اســت؛ چــون 

منی کردنــد. بــازی  بازی کنــان 

ــد  ــاال، معتقدن ــا ح ــاز ت ــت از دیرب ــان کرک کارشناس

کــه زمــان خانه تکانــی، تزریــق خــون و یــا پطــرول 

ــیده  ــرا رس ــتان ف ــت افغانس ــی کرک ــم مل ــه تی ــبز، ب س

ســن  بــه  پــا  و  فرســوده  مســن،  بازی کنــان  اســت. 

ــوان،  ــان ج ــه بازی کن ــان را ب ــای ش ــد ج ــته  بای گذاش

تــا زمانــی  امــا  آینــده دار خالــی کننــد؛  و  پرانــرژی 

سیاست پیشــه ها  کنــرل  در  و  سیاســی  ورزش  کــه 

باشــد، ایــن امــر ممکــن نخواهــد بــود؛ زیــرا، سیاســت 

ارجح تــر از ورزش و احســاس ملــی بــوده، باندبــازی 

خلــط  جای گاه هــا  و  شــده  مــد  بازی کن ســاالری  و 

یــک  حامیــان  سیاســی،  ورزش  در  شــد.  خواهــد 

ــک اداره و کادر  ــای ی ــام اعض ــد مت ــن، می توانن بازی ک

فنــی را تغییــر دهنــد کــه چــرا گفتــه  انــد بــاالی چشــم 

یــک بازی کــن »اَبــرو« اســت!

در ورزش سیاســی بازی کــن مصــدوم، بــا پیــچ کاری 

ســامل،  بازی کــن  و  اســت  ترکیــب  در  تهدیــد  و 

متاشــاگر؛ چــون در فرهنــگ بازی کن ســاالری و ورزش 

ــاالرها  ــع س ــه مناف ــت ک ــت اس ــان درس ــی، ه سیاس

در آن نهفتــه باشــد، نــه آرزو و شــوق یــک ملــت! آن هــا 

ــد.  ــه ب ــت و چ ــوب اس ــه خ ــه چ ــد ک ــم می گیرن تصمی

جوان گرایــی خــوب اســت یــا گــرو مانــدن در چمــره ی 

چنــد بازی کــن »فســیل« شــده.

الکــوزی«  »وکیــل  نوشــته ی  بــا  را  مطلــب  ایــن 

فرجــام  بــه  ورزشــی  خرنــگار  و  کرکــت  گزارش گــر 

ــا آن کــس نیســت کــه  می رســانم کــه: »تروریســت تنه

انســان ها را می کشــد؛ بــل کســانی کــه احساســات 

یــک کشــور را می کشــند نیــز تروریســت انــد«.

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــی رود،  ــه  م ــه خان ــتان ب ــه از بیارس ــن ک ــس از ای ــا پ مرتض

می کنــد  کوشــش  و  می کنــد  اســراحت  هفتــه ای  چنــد 

فکرهایــش را جمــع و در گوشــه ای از ذهنــش دوبــاره بــه زندگــی 

ــد. ــدا کن ــاور پی ب

امــا کنــار آمــدن بــا زندگــی پــس از خودکشــی و دوام آن بــه 

ــی  ــس از خودکش ــه پ ــانی ک ــت؛ انس ــم نیس ــادگی ه ــن س همی

نــاکام بــه زندگــی ادامــه می دهــد، بایــد انگیــزه ی قوی تــر و 

ــرای زندگی کــردن داشــته  ــا گذشــته اش ب بهــری در مقایســه ب

باشــد.

ــا خــودش  ــری ب ــاه و نیمــی درگی ــک م ــا مرتضــا پــس از ی ام

ــد و  ــه ده ــی ادام ــه زندگ ــد ب ــه بای ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ب

ــه  ــختی هایی را ک ــرت و س ــودش را در مهاج ــی خ ــط کنون رشای

ناچــار اســت بابــت آن بکشــد را طبیعــی دانســته و جــزو ســازوکار 

ــد. زندگــی بدان

ــاور  ــه زندگــی ب ــاره ب ــد دوب ــاد می توان ــا دشــواری های زی او ب

پیــدا کنــد و از دوام آن گریــزی نداشــته باشــد.

ــا  ــد؛ ام ــوا« می مان ــی در »یال ــد وقت ــس از آن را چن ــا پ مرتض

ــوده اســت،  ــادی را در اســتانبول ب ــه دلیــل ایــن کــه مــدت زی ب

ــه از  ــزدی ک ــا م ــا ب ــردد و آن ج ــر می گ ــتانبول ب ــه اس ــاره ب دوب

بــه دســت  امریکایــی اش  بــه دوســت  ترکــی  زبــان  آمــوزش 

ــز در آشــپزخانه ی  ــس از آن نی ــد و پ مــی آورد، شــب و روز  می کن

یکــی از رســتورانت ها بــه کار رشوع می کنــد.

او پــس از هــژده ســال مهاجــرت در ایــران و شــش ســال 

ــت،  ــوده اس ــتان نب ــه در افغانس ــن ک ــا ای ــه ب ــرت در ترکی مهاج

دوســتان افغانســتانی زیــادی بــه خــود پیــدا می کنــد.

هــر بــاری کــه از افغانســتان و نوســتالِژی های مهاجــران 

افغانســتانی در ترکیــه می شــنود، بــه افغانســتان عالقه منــد 

ــا جایــی کــه خــودش پیش بینــی هــم منی توانســت  می شــود، ت

کــه ایــن عالقــه و کنــج کاوی روزی پــای او را بــه افغانســتان 

ــاند. بکش

ــل  ــه دلی ــت و ب ــده اس ــرت زاده ش ــه در مهاج ــا ک ــا مرتض ام

ــش  ــات خوی ــرای نج ــم ب ــاز ه ــران ب ــی در ای ــودن زندگ ــگ ب تن

ــودن در  ــد آزادی ب ــت؛ می خواه ــرده اس ــرت ک ــه مهاج ــه ترکی ب

رسزمیــن خــودش را تجربــه کنــد و بتوانــد روزی بــدون داشــنت 

ــا برگــه ی دیگــری در  برگــه ی ســازمان بین املللــی مهاجــرت و ی

ــر  ــه دیگ ــد ک ــی کن ــی را زندگ ــد روزهای ــد و بتوان ــدم بزن ــهر ق ش

تــرس گرفتــاری بــه دســت پولیــس و دیپــورت شــدن در آن جایــی 

ــد. ــته باش نداش

ــه ســه ماه پیــش مرتضــا در یــک ســفر  دســت آخــر نزدیــک ب

ــد. ــل می آی ــه کاب ــتانبول ب ــی از اس هوای

او بــه میــل خــود بــه افغانســتان می آیــد، در حالــی کــه 

خانــواده اش در ایــران زندگــی می کنــد. مرتضــا ســه ماهــی 

کمــر را در کابــل می مانــد؛ امــا بــا تالش هایــی کــه بــرای 

ــچ کاری  ــد هی ــن مــدت منی توان یافــنت کار داشــته اســت در ای

ــد. ــدا کن ــود پی ــرای خ ب

او روزهــا را در اتــاق یکــی از دوســتانش در کابــل کــه در 

ــاعاتی  ــب ها س ــد و ش ــود می گذارن ــده ب ــنا ش ــا وی آش ــه ب ترکی

از  هــم  گاهــی  و  می خندنــد  و  می گوینــد  دوســتش  بــا  را 

تجربه هــای تلــخ و شــیرن مهاجــرت بــه هــم می گوینــد.

مرتضــا می گویــد: »کابــل خیلــی خــوب اســت، اگــر کار 

باشــه کابــل خیلــی بهــره.«

ــل دوام  ــاه را در کاب ــه م ــر از س ــد بیش ــا منی توان ــا مرتض ام

بیــاورد. دســت آخــر مرتضــا بــا جهانــی از دردرس بــرای رفــنت بــه 

ایــران ویــزا می زنــد و نزدیــک بــه یــک هفتــه ای می شــود کــه در 

ــرد. ــه رس می ب ــواده اش ب ــار خان ــران کن شــهر قــم ای

دیــروز بــود کــه بــه مرتضــا پیــام دادم و پــس از احو ال پرســی 

ــه  ــه ب ــن ک ــدون ای ــیدم. او ب ــران پرس ــازه اش در ای ــی ت از زندگ

حرف هایــم توجــه آن چنانــی کــرده باشــد، گفــت کــه می خواهــم 

بــروم ترکیــه و دنبــال اینــم کــه بتوانــم ویــزای ترکیــه را بگیــرم.

ایــن در حالــی اســت کــه مرتضــا پــس از شــش ســال و انــدی 

بــه آغــوش خانــواده اش برگشــته اســت.

امــا مــن بــا لجاجــت بــاز هــم خواســتم دلیــل ایــن کــه حــاال 

ــرود  ــه ب ــه ترکی ــاره ب ــد و دوب ــرک کن ــران را ت ــد ای ــاز می خواه ب

ــت. چیس

ــران جــای کهن ســاالن  ــاه جــواب داد کــه ای در پاســخم کوت

ــت  ــم گف ــنوم برای ــر از او بش ــتم بیش ــه خواس ــی ک ــت و زمان اس

کــه خــودت رشایــط زندگــی در ایــران را می دانــی و همین طــور 

ــران  ــم در ای ــن منی توان ــرای همی ــران را؛ ب ــودن در ای ــر ب مهاج

ــاورم.  دوام بی

ایــن روایــت کوتاهــی از زندگــی مرتضــا مهاجــر افغانســتانی 

ــرده  ــد ک ــرت رش ــده و در مهاج ــرت زاده ش ــه در مهاج ــت ک اس

ــدری اش اســت  ــا کشــور پ ــه افغانســتان کــه گوی ــی کــه ب و زمان

آمــد، نیــز یــک مهاجــر بــود و پــس از یــک مهاجــرت کوتاه مــدت 

ــه  ــه ترکی ــاره ب ــد دوب ــاال می خواه ــرد و ح ــرت ک ــران مهاج ــه ای ب

مهاجــرت کنــد.

شــخصی کــه در مهاجــرت زاده شــده و در مهاجــرت زندگــی 

کــرده و در مهاجــرت خواهــد مــرد.

ایــن تنهــا داســتان زندگــی مرتضــا نیســت؛ بــدون شــک 

ــان  ــود ش ــود و نب ــه ب ــاد دارد ک ــا زی ــن مرتضا ه ــتان از ای افغانس

ــت. ــم نیس ــان مه ــای جه ــچ ج ــی در هی ــچ کس ــرای هی ب

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

کسی که در مهاجرت زاده 
می شود، مهاجر می ماند 

نعمت رحیمی

آیا  برخی بازی کنان تیم ملی کرکت 
به افغانستان خیانت کردند؟

ی
یان

پا
ت 

سم
ق

و  اختــاف  دوبــاره  کــه  حــاال 

باندبــازی کرکت گل کرده اســت، 

»گلب الدیــن  پیــش  روز  چنــد 

ــم  ــان پیشــین تی نایــب«، کاپیت

ــه  ــرد ک ــام ک ــکارا اع ــی، آش مل

دلیــل  بــه  بازی کنــان،  برخــی 

آن کــه او کاپیتــان بــوده اســت، 

در  دل  و  جــان  از  تنهــا  نــه 

ــی  ــم مل ــرای تی ــی ب ــام جهان ج

ــازی نکــرده کــه او  افغانســتان ب

و نــام افغانســتان را مســخره 

ــه  ــت ک ــه اس ــد. او گفت ــرده ان ک

آنــان بایــد محکمــه می شــدند 

نــه آن کــه دوبــاره زمــام دار تیــم 

ملــی کرکــت شــوند. گلب الدیــن 

ــی  ــا زمان ــه کــرده اســت، ت اضاف

کــه چنیــن افــرادی در کرکــت 

هســتند، دیگــر در تیــم ملــی 

ــرد. بــازی نخواهــم ک
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اشــاره: بــدون شــک آن چــه تا هنــوز در باره ی جشــن 

باســتانی شــب یلــدا گفتــه و نوشــته شــده اســت، کافــی 

نیســت و تــالش مــان بــر ایــن اســت تــا بتوانیــم جشــن 

شــب یلــدا را بــه عنــوان میــراث فرهنگــی افغانســتان در 

ســازمان یونســکو بــه ثبــت برســانیم.

بــا هــم کاری  بنابرایــن، روزنامــه ی صبــح کابــل، 

بــا  تــا  دارد  نظــر  در  آزادی،  اندیش کــده ی  کانــون 

نزدیــک شــدن بــه شــب یلــدا؛ طوالنی تریــن شــب ســال 

ــردم افغانســتان  ــه ی م کــه از مراســم باســتانی و دیرین

اســت و در تاریــخ فرهنگــی کشــور جایــگاه خاصــی 

علمــی  و  فرهنگــی  از چهره هــای  بــا شــاری  دارد، 

کنــد. کشــور، گفت وگــو 

و  تصویــر  می خواهیــم  درنخســت  کابــل:  صبــح 

تعریــف شــا را از یلــدا )چلــه( داشــته باشــم؟

ســاکایی: یلــدا یــک حادثــه و رخ داد طبیعــی اســت 

ــوان  ــه عن ــا ب ــردم م ــان م ــن، در می ــه از روزگاران که ک

یــک ســنت، بزرگ داشــت می شــد. تجلیــل از یلــدا، 

هــر  و  می گرفتــه  صــورت  خانواده هــا  در  معمــوال 

خانــواده آن را بــرای خــودش تجلیــل کــرده اســت. مــا 

در جهانــی کــه زندگــی می کنیــم، در خطــی )قــاچ( 

ــخص را  ــل مش ــار فص ــط، چه ــن خ ــه ای ــم ک ــرار داری ق

ــه،  ــن میان ــدا در ای ــد. یل ــه می کن ــا پی هــم ارائ ــرای م ب

ــردش  ــک گ ــاب ی ــت؛ آفت ــال اس ــک س ــن روز از ی آخری

مکمــل را می پیایــد و بــه جایــی می رســد کــه مــا 

ایــن ســال را دوبــاره آغــاز می کنیــم و ایــن آغــاز دوبــاره، 

ــو شــدن اســت. در ادبیــات، یلــدا  ــه معنــای جشــن ن ب

ــا  ــته غم ه ــا پیوس ــردم م ــت، م ــوس اس ــای افس ــه معن ب

ــردم  ــن م ــد، جش ــرده ان ــل ک ــود را تجلی ــکالت خ و مش

ــون  ــت؛ چ ــده اس ــام ش ــب انج ــوال در ش ــم معم ــا ه م

ــخ  ــد. تاری ــوده ان ــج و غــم ب همیشــه از طــرف روز در رن

مــا تاریــخ درد و رنــج اســت و تنهــا شــب ها بــوده اســت 

کــه مــردم گــرد هــم می آمدنــد و بــه بهانــه ای، غم هــای 

خــود را فرامــوش می کردنــد و یلــدا، در ایــن میانــه 

ــدار،  ــه ی دی ــت، زمین ــال اس ــب س ــن ش ــون درازتری چ

ــم  ــر فراه ــردم بیش ــان م ــت را در می ــو و صحب گفت وگ

کــرده اســت. 

مــردم مــا بــه بهانــه ی یلــدا، چــون درازتریــن شــب و 

ــای  ــن غم ه ــا آخری ــت، ب ــال اس ــز س ــب پایی ــن ش آخری

ــاز  ــو را از رس آغ ــک زندگــی ن ــد و ی خــود وداع می گفتن

می کردنــد؛ در ادبیــات یلــدا مظهــر همیــن مســأله 

اســت؛ مــا رنج هــا و دردهــای خــود را همیشــه بــه یلــدا 

تشــبیه می کنیــم، رنج هــای مــا درازپــا و یلداماننــد 

اســتند و ادبیــات مــا رسشــار از ایــن مســأله اســت. 

هرچــه باشــد، یلــدا یــک ســنت دیریــن مــردم مــا بــوده 

ــا متأســفانه بعضــی از کوته نظــران، همیشــه  اســت؛ ام

تقابــل  در  نوعــی  بــه  قدیمــی  ســنت های  ایــن  بــا 

ــا هــر چــه کــه از زمــان ســابق و از  بــوده انــد؛ این هــا ب

فرهنــگ گذشــته ی مــا باقــی مانــده، در تقابــل اســتند؛ 

ــک  ــد آن ی ــد آم ــا آم ــه ب ــه همیش ــوروز ک ــن ن ــال جش مث

تعــداد آن را حــرام دانســته و منی خواهنــد برگــزار شــود 

ــن  ــه ی آن کــه در آخری و جشــن های دیگــر کــه از جمل

ــز انجــام می شــود. شــاید کســانی باشــند کــه  روز پایی

مخالــف آن باشــند؛ امــا ایــن جــزء فرهنــگ مــا اســت و 

ــگ  ــز، فرهن ــان عزی ــه هم وطن ــت ک ــن اس ــا ای آروزی م

کــه قرن هــا  را  و رســوم خــود شــان  آداب  گذشــته، 

در ایــن رسزمیــن انجــام شــده اســت، برگــزار کننــد 

ــم کــه دارای  ــدل شــده و بگویی ــت ب ــه یــک مل ــا ب ــا م ت

ــه  ــم ک ــد بدانی ــی و قدیمــی اســتیم؛ بای ــگ متعال فرهن

اگــر ایــن فرهنــگ مــا را بزداینــد، واقعــا مــا بی پشــتیبانه 

می شــویم و دیگــر هیــچ چیــزی نداریــم؛ زیــرا فرهنــگ 

ــت،  ــه اس ــه ی جامع ــی هم ــگ عموم ــا فرهن ــالمی م اس

ــا  ــای اســالم اســت؛ ام ــا و همــه ی دنی ــرای همــه ی م ب

متــام دنیــا فرهنگ هــای خــاص خــود شــان را نیــز 

ــت.  ــی اس ــی از زندگ ــزء اساس ــظ آن ج ــه حف ــد ک دارن

ــی  ــک جشــن ایران ــدا را ی ــل: شــاری یل صبــح کاب

ــا شــا  ــد، آی ــران امــروز(- فارســی می پندارن )منظــور ای

ایــن مســأله را قبــول داریــد؟

ایرانــی-  مدعیــان  منظــور  اگــر  بلــی،  ســاکایی: 

ــد،  ــتان باش ــران باس ــدا، ای ــن یل ــداری جش ــی پن فارس

پنــدار درســتی اســت؛ زیــرا ایــران قدیــم یــک رسزمیــن 

ــته ی آن  ــز و هس ــتان در مرک ــه افغانس ــت ک ــیع اس وس

قــرار دارد؛ جغرافیــای ایــران قدیــم از دریــای ســند تــا 

ــخ  ــم، شــهر بل ــران قدی ــه اســت و مرکــز ای ــای دجل دری

ــد  ــد بدانن ــد، بای ــه منی دانن ــانی ک ــن را کس ــت. ای اس

و اگــر منظــور مدعیــان ایرانــی- فارســی پنــداری یلــدا، 

ــروز اســت کــه رسحــد آن از اســالم قعله جــدا  ــران ام ای

ــه  ــه را ک ــام آن چ ــد. مت ــه ان ــتباه رفت ــه اش ــود؛ ب می ش

ــه  ــم و ب ــاد داری ــه ی ــم ب ــطوره های قدی ــاطیر و اس از اس

ــای  ــه جغرافی ــود ب ــوط می ش ــد؛ مرب ــا داده ان ــورد م خ

افغانســتان امــروزی کــه بــه نــام آریانــای/ ایــران قدیــم 

یــا آریانــا ویــژه یــا هــر نامــی دیگــر کــه می ماننــد؛ 

ایــن جغرافیــا عبــارت از افغانســتان کنونــی اســت. 

نــام افغانســتان یــک نــام جدیــد اســت و مــا بــه آن 

ــته های  ــه داش ــم ک ــا منی خواهی ــم؛ ام ــار می کنی افتخ

فرهنگــی مــا زیــر نام هــای جدیــد زائــل شــود. مســائل 

ــن  ــردم ای ــه ی م ــی هم ــائل عموم ــه مس ــا ب ــی م فرهنگ

پاکســتان،  در  امــروز  کــه  اســت  مربــوط  رسزمیــن 

ــتان  ــتان، ترکمنس ــتان، افغانس ــتان، اوزبیکس تاجیکس

و... قابــل درک اســت. 

صبــح کابــل:  به پنــدار شــا، بزرگ داشــت کنندگان 

از جشــن یلــدا در صــدد اثبــات چه چیزی اســتند؟

یلــدا  جشــن  از  تجلیل کننــدگان  ســاکایی: 

ــان  ــداد ش ــه اج ــه ای ک ــنت دیرین ــک س ــد ی می خواهن

ایــن  نگه دارنــد؛  زنــده  انــد،  داشــته  گرامــی  را  آن 

ســنت ها معنــای خیلــی عمیــق و ژرف در خــود دارنــد. 

ــنت های فرهنگــی  ــن س ــت ای ــا را از بزرگ داش اگــر م

کــه پیونــد ناگسســتنی ای بــا آییــن، اخــالق، فرهنــگ، 

عــادات و متــام هســتی مــا دارد، بــه بهانــه ی ایــن کــه 

ایــن ُســنت ناپســند زرتشــتی و مربــوط بــه کفــار اســت 

ــم.  ــت نداری ــز مقاوم ــاره ای ج ــد، چ ــاز بدارن ب

ــی  ــا بازخوان ــه م ــد ک ــرار باش ــر ق ــل: اگ ــح کاب صب

ــی  ــیم، بازخوان ــته باش ــود داش ــی خ ــنت های بوم از س

بــا  چــه حــد می توانــد  تــا  بومــی  ایــن ســنت های 

بحث هــای جامعــه ی امــروز، مثــل آزادی، حقــوق بــر 

و... گفتــان ایجــاد کنــد؟

نفهمیــم،  را  خــود  گذشــته ی  تــا  مــا  ســاکایی: 

نخســتین  منی توانیــم؛  زده  رقــم  را  خــود  آینــده ی 

چیــزی کــه در ایــن مــورد مطــرح می شــود، ایــن اســت 

کــه مــا کــی بودیــم و از کجــا آمــده  ایــم و بــه کجــا 

می رویــم؟ ملتــی کــه دارای پشــتوانه ای فرهنگــی نبــود، 

او ملــت، ملــت نیســت و ایــن یکــی از ارکان مهــم ملــت 

شــدن اســت؛ بــه هــدف فهــم وجــوه مشــرک و تأمیــن 

ارتبــاط بهــر بــا مــردم افغانســتان بایســت، ایــن مســأله 

ــتان  ــه در افغانس ــی ک ــوام و قبایل ــام اق ــان مت را در می

ــرک  ــوه مش ــم. وج ــه یابی کنی ــد، ریش ــی می کنن زندگ

ایــن اســت کــه  اخــالق مــا، آداب مــا، ســنت های مــا و 

تاریــخ مــا یکــی اســت؛ پــس مــا می تواینــم بــر مبنــای 

ــیم.  ــته باش ــد داش ــن واح ــیم و وط ــت  باش ــک مل آن ی

کســانی کــه منی خواهنــد ملــت مــا یــک ملــت واحــد، 

رسافــراز و دارای نــام، نــان و جایــگاه باشــد، تیشــه بــه 

ریشــه ی خویــش می زننــد. 

جشــن های  باســتان،  ایرانیــان  کابــل:  صبــح 

ــن  ــدا، جش ــن یل ــوروز، جش ــن ن ــه: جش ــادی از جمل زی

ــوری  ــن س ــش، جش ــن آت ــده، جش ــن س ــار، جش گاهنب

)چهارشنبه ســوری( و جشــن های ماهانــه )فرودینــگان/ 

ــوروز،  ــا ن ــار تنه ــه از آن ش ــد ک ــته ان ــردودگ(، داش ف

ــت  ــت، عل ــده اس ــوم مان ــوری مرس ــدا و چهارشنبه س یل

فراموشــی و نابــودی جشــن های دیگــر را در چــه چیــزی 

می بینیــد؟

ســاکایی: پاســخ دادن بــه ایــن پرســش اندکــی 

آغــاز  این جــا  از  بدهیــد  اجــازه  امــا  اســت؛  دشــوار 

شــدن  اســالمیزه  فراینــد  در  خراســانیان  بکنــم؛ 

رسزمیــن شــان، یکــی از رسســخت ترین ملت هایــی 

ــر اعــراب ایســتادند و خیلــی تــالش  ــد کــه در براب بودن

ــا  ــه ب ــالمی را ک ــر اس ــای غی ــودی فرهنگ ه ــد ناب کردن

آمــدن اعــراب و اســتعالی دیــن اســالم در رسزمیــن 

خراســان در حــال ترویــج شــدن بــود را، نپدیرنــد. حتــا 

ــا اعــراب کــه بعضــا رنــگ ضــد  ــارزه ب قوت هایــی در مب

ــی  ــی آیت های ــدند و گاه ــکیل ش ــتند، تش ــی داش دین

ــه  ــد ک ــود بفهانن ــردم خ ــرای م ــا ب ــد ت ــل کردن را جع

این هــا )اعــراب( دروغ می گوینــد؛ مثــال یــک کســی 

ــان پیامــر شــنیده شــده اســت  آمــد و گفــت کــه از زب

کــه زبــان بهشــت، زبــان فارســی اســت، در حالــی  

ــان نکــرده اســت؛  کــه پیامــر، ایــن ســخن را هرگــز بی

یعنــی بــا ایــن کار می خواســتند، در کنــار پذیــرش 

دیــن اســالم، فرهنــگ و ســنت های خــود را نیــز داشــته 

باشــند؛ ایــن مــورد درســت هــم اســت؛ زیــرا دیــن یــک 

ــا  ــت. ش ــر اس ــأله ی دیگ ــا مس ــر و دنی ــأله ی دیگ مس

ــای  ــا، خون ه ــان م ــد زدودن زب ــه در فراین ــد ک می دانی

زیــادی ریختــه شــده اســت و ایــن زبــان )زبــان فارســی( 

بــا ریخــنت خــون هــزاران انســان، حفــظ شــده اســت. 

اعــراب بــه هــر رسزمینــی کــه مســلط شــدند، نخســت 

زبــان آن و فرهنــگ مردمــان آن را از بیــن بردنــد؛ مثــال 

ــرص  ــان م ــد، زب ــلط ش ــرص مس ــن م ــه رسزمی ــر« ب »عم

را زدود و فرهنــگ آن را از بیــن بــرد یــا مثــال »خالــد 

ــان  ــی را از می ــان عران ــت، زب ــام رف ــه ش ــد« ب ــن ولی اب

بــرد و هیــچ چیــزی باقــی منانــد، امــروز از مــرص، 

ســوریه، تونــس، لبیــا و تــا رشق افریقــا، زبــان ســاکنان 

ــه  ــا هم ــن رسزمین ه ــه ای ــت؛ در حالی ک ــی اس آن عرب

ــتند.  ــان را داش ــود ش ــاص خ ــای خ ــان و فرهنگ ه زب

وارد  عربــی،  واژه هــای  از  خیلــی  کــه  وجــودی   بــا 

ــی را  ــان عرب ــان، زب ــا خراس ــدند؛ ام ــی ش ــان فارس زب

ــه حیــات خــود  ــان فارســی ب نپذیرفــت و در نهایــت، زب

ــددی را از  ــای متع ــا و مقاومت ه ــا قیام ه ــه داد. م ادام

ــم کــه بعضــی از آن )قیام هــا  ــاد داری ــه ی ــردم خــود ب م

و مقاومت هــا(، رنــگ دینــی داشــته و شــار دیگــر، 

ــا،  ــت. بعضی ه ــته اس ــی داش ــی- سیاس ــگ اجتاع رن

ــد وارد  ــن جدی ــا دی ــد و ب ــالم را نپذیرفتن ــن اس ــا دی حت

معرکــه شــدند؛ مثــال مــزدک آمــد و گفــت: هــان گونــه 

ــر  ــتان پیام ــن عربس ــد در رسزمی ــک آدم می توان ــه ی ک

باشــد، مــا هــم می توانیــم از خــود دیــن و پیامــر 

داشــته باشــیم؛ امــا تعــداد دیگــر آمدنــد و گفتنــد 

کــه مــا مســلان اســتیم، ولــی در برابــر کارهایــی 

کــه عرب هــا در رسزمیــن مــا می کننــد، منی توانیــم 

ــه  ــن گون ــه همی ــم. ب ــیم و آن را بپذیری ــاوت باش بی تف

مــا شــاهد مقاومت هــای اجتاعــی- سیاســی زیــاد 

بــوده  ایــم؛ بــه گونــه ی مثــال، حمــزه آزرک از دادن 

مالیــه اِبــا ورزیــد و گفــت کــه عرب هــا چــرا از خــود 

بــه  مــا می گیرنــد.  از  کــه  مالیــه منی گیرنــد  شــان 

همیــن شــکل قیام هــا و مقاومت هــای زیــادی را در 

ــه  ــت ادام ــن مقاوم ــم ای ــوز ه ــم. هن ــه داری ــخ منون تاری

ــان  ــه زب ــادی علی ــان زی ــدا و پنه ــت های پی دارد و دس

و فرهنــگ مــا دسیســه می چیننــد. می شــود نتیجــه 

گرفــت کــه تقابــل، تضــاد و تصــادم دو فرهنــگ )عربــی 

و خراســانی(، ســبب فراموشــی و از بیــن رفــنت خیلــی 

ــم و  ــان قدی ــن خراس ــنت ها در رسزمی ــن ها و س از جش

ــت.  ــده اس ــروز ش ــتان ام افغانس

ــدا )اول  ــه در روز یل ــت ک ــت اس ــل: روای ــح کاب صب

دی ماه/جــدی(، جنــگ و خون ریــزی حتــا کشــنت 

گوســفند و مــرغ نیــز ممنــوع بــود و ایــن قطــع موقــت 

ــه  ــد. ب ــل می ش ــی تبدی ــح دامئ ــه صل ــا ب ــگ، بعض جن

ــد؛  ــانه پردازی نباش ــورد افس ــن م ــر ای ــا، اگ ــدار ش پن

ــای  ــت در هایش ه ــن روای ــی ای ــف و واگوی ــا بازتعری آی

ــارزه  ــروری و مب ــا را در امــر صلح پ ــد م ــی، می توان یلدای

بــا خشــونت پروری کمــک کنــد؟

ســاکایی: مســلا، امــا مهم تــر از همــه، بزرگ داشــت 

ــوان یــک ســنت معنــوی مــا، در درون و  ــه عن ــدا ب از یل

ــن  ــد و ای ــاد می کن ــدار ایج ــا اقت ــه ی م ــن و اندیش ذه

ــدار یــک ملــت می شــود، و یــک ملــت  امــر، ســبب اقت

را بــه جایــی می رســاند کــه بــه گذشــته، ســنت ها و 

ــی،  ــر دولت ــد. ه ــار کن ــی اش افتخ ــته های فرهنگ داش

بایــد دارای یــک سلســله داشــته های مــادی و معنــوی 

باشــد؛ دولــت مــا بایســت پــاس دار ارزش هــای مــادی و 

معنــوی جامعــه اش باشــد؛ زیــرا این مســأله بــرای دولت 

مــا اقتــدار می آفرینــد. مــا می توانیــم از جشــن ها و 

ــم؛  ــادی بری ــای زی ــود بهره ه ــی خ ــنت های فرهنگ س

پیام هــای  خــودش  درون  در  کــه  یلــدا  از  مــا  مثــال 

صلح آمیــز دارد، می تواینــم در امــر ریشــه کن کــردن 

بهینــه  پایــدار اســتفاده ی  برقــراری صلــح  و  جنــگ 

کنیــم؛ زیــرا کشــور مــا درگیــر جنــگ اســت و یگانــه راه 

ــا  ــن جنــگ یافــنت نســخه ی وطنــی اســت. م ــان ای پای

ــا و  ــان کتاب ه ــخه ها را از می ــن نس ــه ای ــم ک ــاز داری نی

فرهنــگ خودمــان بیابیــم؛ مــا چــرا می جنگیــم؟ دلیــل، 

ــا  ــه م ــن  ک ــت و ای ــگ چیس ــن جن ــل ای ــباب و عوام اس

ــده در  ــته ش ــخه های نوش ــم؟ نس ــه می جنگی ــر رس چ ب

بیــرون و  وارداتــی، منی توانــد کارســاز واقــع شــود. نــه 

ــام  ــر و مت ــن های دیگ ــنت ها و جش ــه س ــدا ک ــا یل تنه

یک دیگرپذیــری  و  هم زیســتی  از  حکایــت  مــا  آثــار 

دارد: »بــه نزدیــک مــن صلــح بهــر کــه جنــگ«، مــردم 

مــا را خــو داده انــد بــه دنیاگریــزی، در حالــی  کــه دنیــا 

یــک پــل موقتــی اســت کــه بایــد از روی آن گذشــت و 

بــه جهــان دیگــر رفــت. مــا بــه ایــن دنیــا هیــچ فکــری 

ــم. ــر می کنی ــر فک ــان دیگ ــه جه ــم و ب ــرده ای نک

صبــح کابــل: در ســال های پســین بزرگ داشــت 

ویــژه  بــه  افغانســتان،  یلــدا در میــان فرهنگیــان  از 

دهــه ی  چنــد  بــه  نســبت  فارســی زبان  فرهنگیــان 

گذشــته، خیلــی گســرده اســت، دلیــل ایــن نــوع نــگاه 

را شــا در چــه می بینیــد؟

یــک صندلــی  نهایــت  در  مــا  اجــداد  ســاکایی: 

ــه گســردگی امــروز را نداشــتند  ــات ب داشــتند و امکان

ــه  ــدا در خان ــان از یل ــه آن ــد ک ــث می ش ــر باع ــن ام و ای

و میــان خانــواده ی خــود شــان تجلیــل کننــد. اگــر 

رســانه های  و  تلویزیــون  ماننــد؛  امــروزی  امکانــات 

ــدا و  ــان از یل ــه آن ــم ک ــود، مطمئن ــی ب ــات جمع اطالع

بزرگ داشــت  گســرده تر  خیلــی  دیگــر  جشــن های 

می کردنــد. ایــن پنــدار کــه اجــداد مــا از یلــدا در 

خانه هــای خــود شــان تجلیــل کردنــد و بزرگ داشــت از 

آن بــا برپایــی هایش هــا و محافــل بیــرون خانوادگــی 

بدعــت و مخالفــت بــا اســالم اســت، یــک برداشــت 

نادرســت، وارونــه و اشــتباه اســت. امــروز مــا تلویزیــون، 

از  زیــادی  تعــداد  می توانیــم  و  داریــم   ... و  رادیــو 

روشــن فکران و مــردم را جمــع کنیــم، شــمع روشــن 

کنیــم، آتــش بیفروزیــم، شــعر بخوانیــم و بــه موســیقی 

ــی آورد.  ــتی م ــی و دوس ــن کار هم دل ــم؛ ای ــوش دهی گ

ــتفاده های  ــک، اس ــای کوچ ــن فرصت ه ــد از ای ــا بای م

ایــن  خانواده هــا  کــه  ایــن  کنــار  در  کنیــم.  بــزرگ 

ــان  ــد، جوان ــل کنن ــود تجلی ــای خ ــن را در خانه ه جش

همــه ی اقــوام و ملت هــا دور هــم جمــع شــوند و راز 

دل، درد و اندوه هــای خــود را بیــرون بریزننــد و ایــن 

ــد. آرزوی  ــل کنن ــکوه تجلی ــام ش ــا مت ــه( را ب ــب )چل ش

مــن ایــن اســت کــه در شــب یلــدا، در چندیــن نقطــه ی 

ــب، از  ــن ش ــد و ای ــا باش ــر پ ــی ب ــل یلدای ــهر، محاف ش

شــبکه های  دیگــر  و  رادیوهــا  تلویزیون هــا،  طریــق 

ــا  ــود ت ــرده داده ش ــکاس گس ــغ و انع ــی، تبلی اطالعات

مــردم ببیننــد کــه دیگــر پشــتون ها بــا تاجیک هــا، 

ــر یــک  ــه نیســتند و زی اوزبیک هــا و هزاره هــا و... بیگان

ســقف می نشــینند و مناســبت های خــود را بــا هــم 

می کننــد.  تجلیــل 

جواد میریان

 رییس کانون اندیش کده ی آزادی 

جشن یلدا ثبت یونسکو شود

جشن باستانی دیروز، میراث فرهنگی امروز 
طغیان ساکایی: جشن یلدا مغایر با اسالم نیست، یلدا جشن هم زیستی و هم پذیری است

گفت وگو با پوهاند دکتر محمد یونس طغیان ساکائی، استاد دانشکده ی زبان و ادبیات فارسی دری دانشگاه کابل 
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ــکل  ــع ش ــه در واق ــت ک ــار اس ــکلی از رفت ــری ش پرخاش گ

بیرونــی احســاس خشــم می باشــد. خشــم یــک احســاس 

ــی آن را  ــول زندگ ــان ها در ط ــه  ی انس ــه هم ــت ک ــی اس طبیع

تجربــه می کننــد. از هــان بــدو تولــد کــودک می توانــد دچــار 

خشــم شــود؛ ولــی هــر کســی کــه دچــار خشــم می شــود، 

آن را بــه شــکل پرخاش گرانــه بــروز منی دهــد. در حقیقــت 

پرخاش گــری نوعــی رفتــار ناســازگارانه بــرای نشــان دادن 

می توانــد  رفتارهــا  ایــن  گاهــی  اســت.  خشــم  احســاس 

نشــانه ای از افردگــی کــودک و یــا مشــکالت دیگــر از جملــه 

بیش فعالــی و اختــالل رفتــاری باشــد.

 بــه نــدرت می تــوان رفتارهــای کــودکان زیــر دو ســال 

بــه دلیــل محدودیــت  تلقــی کــرد. آن هــا  را پرخاش گرانــه 

کالمــی، گاهــی اوقــات بــا گریه هــای بیــش از حــد، جیــغ زدن 

ــود  ــای خ ــت، نیازه ــه اس ــرا پرخاش گران ــه ظاه ــی ک و رفتارهای

ــه  ــودک ب ــای ک ــن نیازه ــن س ــر در ای ــد. اگ ــان می دهن را نش

ــانی،  ــی و جس ــای عاطف ــم از نیازه ــود، اع ــرف ش ــع برط موق

والدیــن شــاهد پرخاش گــری کــودکان زیــر دو ســال شــان 

ــود. ــد ب نخواهن

اســتقالل طلب  شــدیدا  کــودک  سه ســالگی،  حــدود  در 

می شــود و دوســت دارد کارهایــش را خــودش انجــام دهــد؛ 

مثــال دوســت دارد خــودش غــذا بخــورد، لباســی کــه قــرار 

اســت بپوشــد را خــودش انتخــاب کنــد و در مــورد امــور زندگــی 

ــن  ــن ســن، اگــر ای خــود، کنــرل نســبی داشــته باشــد. در ای

ــود.  ــر می ش ــاز و پرخاش گ ــود، لجب ــودک داده نش ــه ک ــا ب فض

ممکــن اســت کلــات زشــتی را کــه می دانــد والدیــن روی آن 

ــود را  ــازی خ ــودک هم ب ــا ک ــد ی ــرار کن ــتند را تک ــاس اس حس

بزنــد یــا اگــر والدیــن خواســته هایش را قبــول نکننــد، جنجــال 

بــه راه انــدازد. بــه مــوازات رشــد کــودک، بیشــر شــدن قــدرت 

ــری از  ــی بیش ــت زورآزمای ــن اس ــی اش ممک ــانی و کالم جس

ــش  ــی اش افزای ــای کالم ــا پرخاش گری ه ــد ی ــان ده ــود نش خ

ــا گــذر از  ــن اســت کــه کــودک ب ــد. در هرحــال، انتظــار ای یاب

ــا  ــأله ت ــن مس ــی ای ــود؛ ول ــر ش ــازی اش کم ت ــالگی، لجب سه س

حــدودی طبیعــی اســت.

یــا  چهــار  حــدود  یعنــی  بعــدی،  رشــدی  دوره ی  در 

ــت  ــن اس ــی ممک ــد؛ ول ــش می کن ــازی فروک ــالگی، لجب پنج س

ــد.  ــه یاب ــش ادام ــودکان هم جنس ــه ک ــودک ب ــری ک پرخاش گ

ایــن مســأله در دوره ی خردســالی طبیعــی اســت و نهایتــا 

ــن شــکل از پرخاش گــری را  کــودک در ســن شش ســالگی، ای

کنــار گذاشــته و بــا وارد شــدن بــه مکتــب، کــم کــم وارد مکتــب 

فروکــش می کنــد. پرخاش گــری اش  و  شــده 

علل پرخاش گری کودکان

بــرای  کــودک،  پرخاش گــری  رشــد  علــل  از  گذشــته 

دارد: وجــود  مختلفــی  دالیــل  پرخاش گــری 

• کــودک در معــرض پرخاش گــری بزرگ ترهــای خــود قــرار 

گرفتــه باشــد. در واقــع کــودکان از والدیــن خــود یــاد می گیرنــد 

کــه چگونــه برخــورد کننــد، چگونــه بــه خواســته های خــود 

برســندو احســاس خشــم خــود را چگونــه کنــرل کننــد.

• ممکــن اســت یــک کــودک، پرخاش گــری را، راهــی بــرای 

ــن  ــی از والدی ــد. بعض ــه باش ــته هایش یافت ــه خواس ــیدن ب رس

ــا  ــوند و رسیع ــا می ش ــودک وارخط ــری ک ــل پرخاش گ در مقاب

خواســته وی را بــرآورده می کننــد. یعنــی پرخاش گــری کــودک 

ــت  ــد، تقوی ــن کاری می کنن ــش چنی ــه والدین ــه ک ــر مرتب ــا ه ب

می شــود.

مشــکالت  خانــواده،  واضطراب هــای  نگرانی هــا   •

دادن  دســت  از  روانــی،  فشــارهای  اقتصــادی،  معیشــتی، 

والدیــن، درگیری هــای والدیــن، همگــی ممکــن اســت موجــب 

شــوند. کــودک  پرخاش گــری 

ــر  ــی ب ــائل ژنتیک ــه مس ــری ب ــت پرخاش گ ــی از عل • بخش

می گــردد. در واقــع پرخاش گــری یکــی از مــواردی اســت کــه 

ــی  ــت، برخ ــوان گف ــع می ت ــد و در واق ــه ارث می برن ــودکان ب ک

ــتند. ــر اس ــر پرخاش گرت ــی دیگ ــا از برخ ــودکان ذات ک

آگاهی دهی در باره ی دالیل پرخاش گری 

بهــر اســت والدیــن، اول از همــه صبــور بــوده و در دوره های 

رشــد مختلــف کــه ممکــن اســت کــودک پرخاش گــری طبیعــی 

ــی کــه  ــن کارهای ــد. یکــی از مهم تری داشــته باشــد، صــر کنن

ــوزش  ــد، آم ــود بکنن ــودک خ ــرای ک ــد ب ــن آگاه می توانن والدی

مهــارت کنــرل خشــم اســت. در واقــع والدینــی کــه خــود 

بتواننــد خشــم خــود را مدیریــت و جرأت مندانــه عمــل کننــد، 

ــه  ــوان ب ــوند. می ت ــود می ش ــودک خ ــرای ک ــی ب ــوی خوب الگ

کــودک آمــوزش داد چگونــه بــا صحبــت کــردن، نیازهــای خــود 

ــه خواســته های خــود برســد. ــان کــرده و ب را بی

اولیــن قــدم بــرای کاهــش پرخاش گــری کــودک ایــن اســت 

کــه علــت آن را کشــف کنیــد. اگــر کــودک شــا بــه علــت 

بــا  می کنــد،  پرخاش گــری  خانــه،  در  موجــود  تنش هــای 

ــری  ــان پرخاش گ ــرور زم ــه م ــید، ب ــن باش ــت آن مطم ــع عل رف

ــی  ــایی موقعیت های ــا شناس ــور ب ــن ط ــد. همی ــش می یاب کاه

کــه منجــر بــه بــروز پرخاش گــری کــودک می شــود، می توانیــد 

بهانــه ی پرخاش گــری را بگیریــد. بــا رعایــت نــکات زیــر در 

ــد: ــدم برداری ــود ق ــودک خ ــری ک ــش پرخاش گ کاه

• زمان مناسب مداخله

• صحبت کردن با کودک

• استفاده از تنبیه مناسب

• تقویت رفتار مناسب

بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه پرخاش گــری کــودکان اگــر 

ــه نشــود، پیامدهــای آن را در  ــی جــدی گرفت در ســنین ابتدای

دوره هــای نوجوانــی و جوانــی بــر روی فرزنــدان شــاهد خواهیــم 

بــود کــه می توانــد ســالمت راونــی شــان را بــه خطــر بینــدازد. 

دالیل و پیامدهای 
پرخاش گری کودکان

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زهرا سیاس

ــی  ــی از زنان ــتعار( یک ــام مس ــتوره )ن مس

اســت کــه بیشــر از دو ســال را بــه صــورت 

مــداوم، مــورد خشــونت های شــوهرش قــرار 

گرفتــه اســت. در همــه ی ایــن دو ســال، 

هیــچ گاهــی بــر ایــن خشــونت ها اعراضــی 

نکــرده؛ چــون شــوهرش را خــودش انتخــاب 

ــال  ــزای اع ــونت های او را س ــرده و خش ک

خــود می دانــد. 

ــه ی  ــه گون ــتوره ب ــش، مس ــال پی ــج س پن

آشــنا  تلفــون  در  شــوهرش  بــا  تصادفــی 

شــانزده  کــه  زمانــی  درســت  می شــود؛ 

و  خوبــی  از  هــم  تفکیکــی  و  دارد  ســال 

بــدی نــدارد. همــه ی دنیــا را در وعــده و 

شــوهرش  رمانتیــک  زندگــی  وعید هــای 

خالصــه کــرده، غافــل از ایــن کــه قــرار 

اســت، ایــن رابطــه بــه کجــا می انجامــد. 

تلفونــی  یــک مــاه رابطــه ی  تنهــا مــدت 

کــرده  مالقــات  هــم  بــار  یــک  و  داشــته 

ــتگاری او  ــه خواس ــر ب ــه پ ــی ک ــد. زمان ان

خانــواده اش،  رضایــت  خــالف  می آیــد، 

بــه ایــن ازدواج رضایــت نشــان می دهــد. 

ازدواجــی کــه در هــان هفتــه ی اول بــا 

خشــونت آغــاز می شــود. چنــد روز کــه از 

ــوهرش  ــته، ش ــان گذش ــی ش ــل عروس محف

ــه ی خــوب،  ــه دلیــل نداشــنت جهیزی او را ب

می کنــد.  لت وکــوب 

هــان  دقیــق  می گویــد،  مســتوره 

روز حــس کــردم کــه ایــن زندگــی برایــم 

حفــظ  بــرای  تنهــا  ولــی  اســت؛  جهنــم 

اشــتباهی  پذیرفــنت  و  خانــواده  آبــروی 

کــه در انتخــاب شــوهر داشــتم، ســکوت 

کــردم. بعــد از آن شــب، او بارهــا و بارهــا 

لت وکــوب  مــورد  مختلــف  بهانه هــای  بــه 

می گیــرد. قــرار  شــوهرش 

لت وکــوب  بــا  کــه  روزهایــی  از  یکــی 

شــوهرش  می کنــد،  مخالفــت  شــوهرش 

ایــن  بــرای  تنهــا  و  زن  او  کــه  می گویــد 

اســت کــه از خانــه و کاشــانه ی او مواظبــت 

کنــد؛ برایــش غــذا تهیــه و بــه کارهــای 

او رســیدگی کنــد، دیگــر حــق اعــراض 

را نــدارد و در غیــر آن، بــرای او زن زیــاد 

اســت. 

مســتوره کــه بــاردار اســت و منی خواهــد 

بی رسنوشــت  شــکمش  در  جنیــن  بــا 

شــود، دیگــر بــه کارهــای خــالف او نیــز 

حــس  ایــن  و  منی دهــد  نشــان  واکنــش 

برتــری شــوهر بــه خــودش را، بــه حیــث 

ــان  ــی ش ــرای زندگ ــادی ب ــده ی ع ــک قاع ی

ــا چنــدی کــه می گــذرد  ــد؛ ام ــول می کن قب

شــوهرش از او می خواهــد، بــه دیــدن یکــی 

از دخــران قریــه ی شــان بــرود. دلیــل ایــن 

ــی کــه مســتوره می پرســد،  خواســت را زمان

برایــش می گویــد کــه منی توانــد بــا زنــی 

ــی  ــد زن ــد و بای ــی کن ــتوره زندگ ــون مس چ

دیگــری نیــز داشــته باشــد و ایــن حــق 

رشعــی اش اســت.

لت وکــوب  بــا  را  مســتوره  شــوهرش 

بــه دیــدن دخــر مــورد  شــدید، مجبــور 

کــه  ایــن  از  بعــد  می کنــد.  عالقــه اش 

ــوهرش  ــوقه ی ش ــردد، معش ــتوره برمی گ مس

بــا شــوهرش متــاس می گیــرد و بــا رس دادن 

بــه شــوهر مســتوره می گویــد  نالــه،  و  آه 

کــه زنــش بــا او بدرفتــاری کــرده اســت. 

ــا کمربنــد لت وکــوب  شــوهر مســتوره او را ب

ــی رود؛  ــال م ــتوره از ح ــه مس ــا ک ــد ت می کن

امــا بــا آن هــم خشــمش فروکــش منی کنــد 

بــا چاقــوی جیبــی، گــوش مســتوره را  و 

ــا  ــن درده ــه ی ای ــا هم ــتوره، ب ــرد. مس می بُ

تهدیــد  از  و  می کنــد  زندگــی  رنج هــا  و 

شــوهرش کــه پولیــس اســت و بــا نشــان 

صــورت  در  گفتــه  برایــش  اســلحه  دادن 

شــکایت، او و خانــواده اش را از بیــن خواهــد 

بــرد، خاموشــی اختیــار می کنــد. 

حتــا  و  تلفونــی  متاس هــای  دیگــر 

رفت وآمــد معشــوقه ی شــوهرش بــه خانــه ی 

صــورت  چشــانش  مقابــل  در  مســتوره، 

می گیــرد و مســتوره، روی ایــن رفت وآمــد 

یکــی  تــا  می بنــدد.  چشــم  متاس هــا  و 

از روزهــا کــه مســتوره را شــوهرش بــرای 

ــه  ــه ب ــرون از خان گرفــنت بعضــی وســایل بی

بــازار فرســتاده اســت، دوبــاره بــه خانــه 

می آیــد، معشــوقه ی شــوهرش را در اتــاق 

خوابــش می بینــد. برایــش می گویــد کــه 

ایــن یــک بی رشمــی اســت و بایــد ایــن 

بیــن شــان  و  بی رشمــی را خامتــه دهــد 

می گیــرد. صــورت  لفظــی  منازعــه ی 

راه  صــدا  و  رس  شــوهرش،  معشــوقه ی 

می نــدازد کــه گویــا مســتوره، او را بــا ســیلی 

خشــم گین  مســتوره  شــوهر  اســت.  زده 

ــه  ــا بنــد تفنــگ و کیبــل او را ب می شــود و ب

گونــه ی بی رحانــه، لت وکــوب می کنــد. 

مســتوره  از  را  چندماهــه اش  کــودک 

می گیــرد و او را از خانــه بیــرون می انــدازد.

حــاال مســتوره، بــه یکــی از نهادهــای 

و  اســت  آمــده  زنــان  حقــوق  از  دفــاع 

اســت. دادخواهــی  خواســتار 

دادخواهی زنی که شوهرش
 لت وکوب او را حق رشعی می دانست

افسانه یاس

راننده پرسید: شا از کجا استید؟ گفتم: از افغانستان. 

زیاد  هم  خیلی  بلی.  گفت:  شنیده ای؟  را  اسمش  آیا 

می شنوم. هزاران نفر رسباز ما در آن جا استند و با طالبان 

کند.  رشد  شان  کشور  منی خواهند  طالبان،  می جنگند. 

که  می کند  مجبور  را  آن ها  و  می رود  ما  احمق  حکومت 

باشند.  داشته  آزادی  یا  باشند  داشته  دموکراسی  حکومت 

اصال طالبان منی خواهند و حکومت ما چه حق دارد که برود 

آن ها را مجبور کند مثل ما زندگی کنند؟ پول ما را می برند 

برای طالبان مرصف می کنند، یا آن ها را می کشند که باید 

شیوه ی زندگی ما را قبول کنند. مگر این حاقت نیست؟... 

عقب منا  شیشه ی  در  مرا  تا  آورد  بلندتر  اندکی  را  صورتش 

نگاه کند. پرسید: وقتی شا نخواهید مثل ما زندگی کنید 

ما چه حق داریم شا را وادار کنیم که مثل ما باشید؟ اصال 

به ما چه که شا زنان خود را اجازه می دهید درس بخوانند 

یا درس نخوانند؟ پرسید: تو هم طالبان استی؟ .... گفتم: 

نه خیر، من طالبان نیستم. گفت: مگر نگفتی از افغانستان 

استی؟ گفتم: بلی گفتم؛ اما طالبان یعنی یک گروه افراطی 

و بنیادگرا که زمانی حکومت افغانستان را در دست داشتند 

بود که طالبان  تازه فهمیده  با حکومت می جنگند.  و حاال 

این  اما  است؛  گروه  یک  نیست،  مذهب  یک  یا  قوم  یک 

خلق  تفاوتی  او  نتیجه گیری  و  بحث  روال  در  او  فهمیدن 

طالبان  با  باید  چرا  ما  باشد، حاال  هر چه  گفت:  منی کرد. 

جنگ کنیم؟ وظیفه ی ما نیست. من کسی از نزدیکانم در 

جنگ افغانستان نیست؛ اما دوست ندارم که یک امریکایی 

در افغانستان کشته شود یا پول امریکایی در افغانستان یا 

در جای دیگری مرصف شود.

را  او  بینی  طالبان  که  این  از  و  داشت  خر  عایشه  از 

بریده اند. از زنی که طالبان اعدام کرده بودند خر داشت. 

بود  گرفته  صورت  کندز  در  که  سنگسار  مورد  تازه ترین  از 

و  می خواند  را  اخبار  صبح  روز  هر  گفت:  داشت.  خر  هم 

تا ببیند چه خر تازه ای است.  یا تلویزیون را نگاه می کند 

که  منی دانی  هم  هنوز  بلدی،  را  اخبار  قدر  این  گفتم: 

طالبان کیستند؟ ... ساده و رصیح گفت: برایم مهم نیست 

که طالبان کیست؛ اما می دانم که طالبان با شیوه ی زندگی 

مرصف  را  خود  پول  نداریم  حق  هم  ما  نیستند.  موافق  ما 

کنیم و آن ها را وادار کنیم که مثل ما زندگی کنند. برای من 

زن و مرد و سیاه و سفید یکی است. همه انسان اند. همه 

می خوابند. همه غذا می خورند. همه می خندند. همه فکر 

ندارند.  قبول  را  این  طالبان  اما  است؛  مهم  این  می کنند. 

فکر می کنند حق دارند با زنان هر کاری خواستند بکنند. 

من این را منی فهمم؛ اما فکر می کنم حکومت ما حق ندارد 

برود و برای این کار با طالبان بجنگد.

گفت،  سخن  هم  قدر  هر  راننده   و  بود  طوالنی  راه 

رفته  دلیل،  همین  به  نگرفت.  بر  در  را  راه  متام  سخنانش 

از  افغانستان،  از  و  بگویم  سخن  هم  من  داد  رضایت  رفته 

این که در نه سال گذشته چه تغییراتی در کشور ما رومنا 

و  و چه می خواهند  استند  طالبان کی ها  که  این  از  شده، 

تا به نزدیک  چرا خشونت می کنند، برایش معلومات دهم. 

مسائل  در  و  شده  دوست  هم  با  تقریبا  رسیدیم،  دانشگاه 

نظرات  آدمی  حرمت  و  خدا  به  ایان  جمله  از  مختلفی 

بودیم. یافته  مشرکی 

در محفل افتتاحیه

از  انبوهی  میان  در  و  رسسبز  نقطه ی  در  دانشگاه، 

تپه های  میان  در  چیز  همه  دارد.  موقعیت  زیبا،  خانه های 

درخت ها،  رسک ها،  می شوند:  وصل  همدیگر  با  کم ارتفاع 

موترها و آدم ها. بیتس هوس، جایی بود که قبل از رسیدن 

من، محفل تعارف و آشنایی همراهان برنامه در آن جا رشوع 

شده بود و من بدون معطلی، با حالت زار و درمانده از سفر 

طوالنی، به سالُن هدایت شدم و پس از سالم و تعارفی با 

ورلد  برنامه  ی  مدیر  مایکل کمپل،  آقای  حارضان، نشستم. 

سخن  آن  آغاز  چگونگی  و  برنامه  کیفیت  مورد  در  فیلوز، 

لیرل  ویژگی های  از  سخنانش  ضمن  در  او  می گفت. 

آرتس، که به تعبیر او امتیاز آموزش عالی امریکا در جهان 

آموزشی،  شیوه ی  این  با  که  گفت  و  کرد  یاد  است،  مدرن 

دانشجویان فرصت می یابند تا دیدگاه های خویش را وسعت 

بخشند و با مسائل جهانی در یک منظومه ی وسیع و فراخ 

این  طریق  از  که  گفت  همچنین  او  کنند.  حاصل  آشنایی 

محدودیت های  و  تنگناها  از  دانشجویان  آموزشی،  شیوه ی 

فرصت  و  می آیند  بیرون  خاص  رشته ی  یا  و  مضمون  یک 

می یابند تا با جهان خود تعامل فعال و مؤثر داشته باشند. 

او گفت: در نظام آموزشی لیرل آرتس، امکان الهام بخشی 

و الهام گیری دانشجویان از همتایان و همراهان شان زیاد 

که  می یابند  برتری  موقعیت  در  را  خود  افراد  و  می شود 

ایفا  درستی  به  را  خود  رهری  و  مدیریت  نقش  می توانند 

کنند. 

از  تا  خواست  برنامه  اعضای  از  کمپل  مایکل  آقای 

فرصت هایی که در دانشگاه به دست می آرند با کال دقت 

و جدیت استفاده کنند و عضو متام عیار و کامل یل شوند. 

برای  خوبی  رسمایه ی  یل  هویت  و  کارت  داشنت  گفت:  او 

خانواده ای  از  جزئی  را  خود  می توانید  شا  و  است  شا 

احساس کنید که به خاطر دریافت ها و کارکردهای علمی و 

دانشگاهی خود اعتبار و حرمت زیادی را در رسارس جهان، 

و به خصوص در این کشور دارا است. آقای کمپل از برنامه ی 

منحرصبه فرد  و  موفق  برنامه ی  یک  عنوان  به  فیلوز  ورلد 

برنامه شخصیت های  این  و گفت: در  یاد کرد  دانشگاه یل 

برجسته ای از رسارس جهان در اثر یک رقابت آزاد و شدید 

او  می کنند.  باز  دانشگاه  به  را  خود  راه  و  می شوند  گزیده 

گفت: هدف اصلی از این برنامه آن است که افراد بتوانند 

با  جهانی  وسیع  سطح  در  را  خود  دریافت های  و  تجربه ها 

هم رشیک سازند و در ساخنت جهان که کار همه ی آن ها 

است، همدیگر را یاری رسانند. او از همراهان برنامه تقاضا 

و در متام  استقبال کنند  باز  آغوش  با  را  کرد که فرصت ها 

چیزی  آن  از  تنها  نه  و  کنند  رشکت  فعال  طور  به  برنامه ها 

او گفت:  بگیرند.  نیز سهم  آن  غنامندی  در  بلکه  بیاموزند، 

شا همه می توانید آموزگاران همدیگر باشید و برای یل نیز 

کنید. ایفا  آموزگاری  نقش 

آقای مایکل، ضمن آن که برخی از جزئیات برنامه را رشح 

می داد، گفت: وقتی از یل می روید باز هم از دانش آموختگان 

در  و  باشید  دانشگاه در متاس  با  و  یل محسوب می شوید 

او  کنید.  بازی  نقش  دانشگاه  سفیر  عنوان  به  تان  کشور 

خواست تا در شناسایی و معرفی افراد شایسته از کشورهای 

این  مختلف  برنامه های  در  تا  کنیم  کمک  را  دانشگاه  مان 

مؤسسه ی تحصیلی اشراک کنند و از آن ها بهره مند شوند. 

وی همچنین از همراهان برنامه خواست تا حد اقل هر دو 

با متاس های خود عضو  و  بیایند  به دانشگاه  بار  سال یک 

باشند.  فعال دانشگاه 

که  برنامه  ارشد  مدیران  از  گینسرگ،  کیل  خانم 

ورلدفیلوها  سفر  برنامه های  و  کارها  هاهنگی  مسؤولیت 

برنامه ی  که  است  این  دانشگاه  هدف  گفت:  داشت،  را 

پیوند  و  تعامل  عرصه ی  در  منونه   برنامه ی  یک  فیلوز  ورلد 

شخصیت های مختلف جهانی باشد. کیل مشکالت کنونی 

جهان را جهان شمول خطاب کرد و گفت که راه حل  برای 

دریافت  قابل  در محدوده ی جهانی  تنها  نیز  این مشکالت 

است. او گفت: اگر همه با هم از تجربه هایی که به دست 

مشکالت  حل  غرض  داریم،  که  دریافت هایی  و  می آریم 

بهر  جهانی  شک  بدون  ما  جهان  کنیم،  استفاده  جمعی 

تکنولوژی  بخش  مسؤول  رابرت  آقای  بود.  خواهد  زیباتر  و 

دانشگاه از تجهیزاتی یاد کرد که اکنون بخش های مختلف 

سایت های  و  انرنت  او  می کند.  وصل  هم  به  را  دانشگاه 

مختلف دانشگاه را معرفی کرد و همراهان برنامه را تشویق 

کرد که از این سایت ها بازدید کنند و تالش کنند معلومات 

خود نسبت به برنامه ها را کامل تر سازند. او همراهان برنامه 

را از هکرهایی که به طور مداوم در تالش اند داخل سیستم 

اطالعاتی دانشگاه و افراد متعلق به دانشگاه شوند، هشدار 

داد و گفت حتا اگر ایمیلی از رییس دانشگاه دریافت کردید 

که می خواست معلوماتی در مورد برنامه ها و کار و کامپیوتر 

و انرنت خود در اختیارش قرار دهید، به آن اعتاد نکنید 

درد  به  را  که شا  اند  هکرهایی  این ها هان  که  بدانید  و 

می اندازند. رس 

تو نیز طالبان استی؟ 
عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )3(
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

پولیــس  عمل کــرد  از  انتقــاد  بــا  غنــی،  رییس جمهــور 

در راســتای تطبیــق قانــون، تأکیــد می کنــد کــه هــزاران 

پرونــده بــه دلیــل تحقیقــات غیرمعیــاری از ســوی پولیــس، در 

می شــود.  رد  دادســتانی کل 

نشســت  در  قــوس(   24( یک شــنبه  روز  غنــی،  آقــای 

نیروهــای  اداری، گفــت کــه  بــا فســاد  مبــارزه  ســاالنه ی 

ــا هراس افگنــی انــد و در تطبیــق  پولیــس، مــرصوف جنــگ ب

قانــون، ضعیــف عمــل می کننــد.

ــف  ــرد ضعی ــت. عمل ک ــول نیس ــل قب ــن قاب ــزود: »ای او اف

پولیــس ســبب شــده کــه هــزاران پرونــده در دادســتانی کل به 

خاطــر تحقیقــات غیرمعیــاری رد شــود. پولیــس بایــد بــه یــک 

ــا  ــارزه ب ــن و مب ــق قوانی ــم، تطبی ــف جرائ ــوی کش ــه ی ق حلق

شــبکه های جرمــی بــه خصــوص مــواد مخــدر، مبــدل شــود.«

ســایر  در  اداری  فســاد  بــه  اشــاره  بــا  غنــی،  آقــای 

اداره هــای خدمــات ملکــی، گفــت کــه هــزاران کارمنــد 

ــده   ــع ش ــل مناب ــف و می ــبب حی ــوالی ها، س ــی در ولس خیال

انــد. او افــزود کــه 80 درصــد کارمنــدان خدمــات ملکــی، در 

حــال حــارض بایومریــک شــده  انــد و ایــن پروســه بــه زودی 

ــد. ــد ش ــل خواه تکمی

بایومریــک  معلومــات  جمــع آوری  »بــا  داد:  ادامــه  او 

کارمنــدان خدمــات  و همچنــان  اردو  پولیــس،  منســوبین 

ــی و حیــف و میــل  ــت پولیــس خیال ملکــی، معضــل موجودی

اســت.« ادارات جلوگیــری شــده  در  منابــع 

حکومــت  کــه  گفــت  همچنــان  غنــی،  رییس جمهــور 

ــت  ــاد اداری، پیرف ــا فس ــارزه ب ــتای مب ــتان، در راس افغانس

داشــته؛ امــا چشــم گیر نبــوده اســت. 

ــر کوتاه مــدت  ــک ام ــا فســاد ی ــارزه ب ــح کــرد: »مب او ترصی

نیســت. ایــن مبــارزه بــه تنهایــی از طــرف حکومــت بــه 

ــه کار  ــه ب ــن عرص ــت در ای ــرای موفقی ــد. ب ــت منی رس موفقی

مســتمر و هدف منــد دولــت، نهاد هــای مدنــی شــهری و 

روســتایی و حایــت گســرده ی مــردم نیــاز اســت. عــالوه بــر 

ــراتیژی  ــق اس ــدی تطبی ــه ی بع ــا در مرحل ــت ت ــاز اس آن، نی

ــرف  ــه ط ــل ب ــت کاب ــه از محوری ــاد، توج ــا فس ــارزه ب ــی مب مل

ــد.« ــاف یاب ــش انکش ــر از پی ــز بیش ــی نی ادارات محل

بــه مداخله هــای سیاســی در  اشــاره  بــا  آقــای غنــی، 

گمــرکات، گفــت: »مداخلــه ی سیاســی در ایــن بخــش مهــم 

ــد تخمینــی دولــت  عایداتــی ســبب شــده کــه نیمــی از عوای

جمــع آوری نشــود. ایــن نــوع فســاد را ملــت افغانســتان قبــول 

کــرده منی توانــد کــه هــر روز مــا دســت گدایــی داشــته 

ــم.« ــت بدهی ــود را از دس ــع خ ــد مناب ــیم و 50 درص باش

ــورت  ــه ص ــد ب ــرکات و عوای ــش گم ــه بخ ــرد ک ــد ک او تأکی

ــی  ــه ی سیاس ــرف و از مداخل ــلکی، بی ط ــد مس ــی بای اساس

ــود. ــانیده ش ــه دور کش ب

رییس جمهــور، ســکتور خصوصــی را هم زمــان قربانــی 

او افــزود: »ســکتور  و عامــل فســاد در حکومــت خوانــد. 

خصوصــی هــم قربانــی فســاد و هــم بدبختانــه عامــل فســاد 

اســت. خواســت واضــح مــا از مناینــدگان ســکتور خصوصــی 

ــاق نقــش ســکتور خصوصــی  ــک میث ــن اســت کــه روی ی ای

ــاد  ــودن فس ــل ب ــری از عام ــاد و جلوگی ــری از فس در جلوگی

ــد.« کار کنن

ســفیر ایــاالت متحــده ی امریــکا در کابــل، 

فســاد،  خاطــر  بــه  افغانســتان  کــه  می گویــد 

اعتبــار خــود را پیــش جامعــه ی جهانــی از دســت 

داده اســت.

قــوس( در  بــس، روز یک شــنبه )24  جــان 

نشســت ســاالنه ی مبــارزه بــا فســاد اداری، گفــت 

کــه فســاد در افغانســتان بــه انــدازه ای اســت کــه 

حتــا  توافــق صلــح احتالــی را نیــز تحــت تأثیــر 

ــی  ــورهای خارج ــد داد و کش ــرار خواه ــی ق منف

بــه شــمول امریــکا، حــارض نیســتند تــا در چنیــن 

ایــن  بــه  را  مالــی الزم  رشایطــی، کمک هــای 

ــه کننــد. کشــور ارائ

او افــزود: »دولــت امریــکا، ســایر دولت هــا 

آمــاده  دیگــر  بین املللــی،  مالــی  نهادهــای  و 

نیســتند کــه کمــک مالــی الزم را ارائــه کننــد تــا 

توافــق بیــن دو طــرف موفــق شــود؛ زیــرا اعتــاد 

خــود را از دســت داده انــد. منابعــی را کــه مــا در 

ــه شــکل درســت  اختیــار شــان قــرار می دهیــم ب

ــرای اســتفاده های  ــط ب اســتفاده منی شــود و فق

ــد.« ــرصف می رس ــه م ــر ب ــد نف ــخصی چن ش

از ســویی هــم، الیســون بلیــک، ســفیر بریتانیا 

ــر  ــا دال ــه میلیارده ــد ک ــد می کن ــل، تأکی در کاب

کمک هــای خارجــی، در افغانســتان بــه هــدر 

رفتــه و فســاد اداری، ســبب تشــدید جنــگ، زیــر 

ســؤال رفــنت مروعیــت دولــت، تســهیل اقتصــاد 

غیرقانونــی و ایجــاد شــبکه های هراس افگنــی 

شــده اســت.

بــا ایــن حــال، رییس جمهــور غنــی، می گویــد 

کــه حکومــت افغانســتان، بــرای مبــارزه بــا فســاد 

ــه ی  ــا ادام ــت؛ ام ــرده اس ــی ک اداری، تالش های

ــت  ــرک و حاکمی ــد مش ــه تعه ــا، ب ــن تالش ه ای

قانــون نیــاز دارد. 

ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس شــاخص 

جهانــی مبــارزه بــا فســاد اداری کــه از ســوی 

شــده،  منتــر  بین امللــل  شــفافیت  ســازمان 

افغانســتان در ســال 2018 میــالدی، جایــگاه 

1۷2 را از آن خــود کــرده کــه نشــان می دهــد 

ایــن کشــور، هنــوز هــم در بیــن کشــورهایی قــرار 

دارد کــه دارای بیشــرین میــزان فســاد اداری 

ــت. اس

ــری  ــوری زم ــت ف ــتار بازداش ــی، خواس ــور غن رییس جمه

ــه ی  ــم عام ــن و نظ ــس ام ــین پولی ــده ی پیش ــکان، فرمان پی

ــد. ــه ش وزارت داخل

ــت  ــوس( در نشس ــنبه )24 ق ــی، روز یک ش ــای غن آق

کــه  کــرد  تأکیــد  اداری،  فســاد  بــا  مبــارزه  ســاالنه ی 

ــه،  ــوی وزارت داخل ــکان از س ــری پی ــت زم ــدم بازداش ع

زیــر  را  افغانســتان  دولــت  اراده ی سیاســی  و  شــهرت 

ــت.  ــرده اس ــوال ب س

ــدم  ــر ع ــه خاط ــود. ب ــوی ش ــد ق ــس بای ــزود: »پولی او اف

بازداشــت زمــری پیــکان، شــهرت و اراده ی سیاســی دولــت 

ســوال  زیــر  جهانــی  جامعــه ی  نــزد  روزانــه  افغانســتان 

مــی رود. زمــری پیــکان، یــک نهــاد رسارسی کــه نظــم عامــه 

ــود.« ــرده ب ــدل ک ــاد ب ــع فس ــک منب ــه ی ــود را ب ب

آقــای غنــی، خطــاب بــه رسپرســت وزارت داخلــه، تأکیــد 

کــرد کــه بازداشــت زمــری پیــکان، امــر اســت و بایــد هرچــه 

ــز  ــه مرک ــم ک ــل نداری ــت: »تحم ــود. او گف ــی ش ــر عمل زودت

عدلــی و قضایــی امــر کنــد و اجــرا نشــود.«

و  امــن  پولیــس  پیشــین  فرمانــده ی  پیــکان،  زمــری 

نظــم عامــه، ســه ســال پیــش، بــه جــرم سوءاســتفاده از 

ــی و  ــز عدل ــوی مرک ــل، از س ــوی و قت ــای وظیف صالحیت ه

قضایــی مبــارزه بــا جرایــم ســنگین، بــه هشــت و نیــم ســال 

زنــدان محکــوم شــد، امــا تــا کنــون بازداشــت نشــده اســت.

در  کــه  می گوینــد  پــروان،  والیــت  در  مســؤوالن 

نتیجــه ی انفجــار یــک رسگلولــه ی هــاوان در مربوطــات 

ــد. ــه ان ــان باخت ــودک ج ــرام، دو ک ــوالی بگ ولس

ــروان،  ــس پ ــت پولی ــر امنی ــی، آم ــع رحیم عبدالواس

ــاعت 01:00  ــی س ــداد، حوال ــن روی ــه ای ــد ک می گوی

پــس از چاشــت روز یک شــنبه )24 قــوس( در روســتای 

ده هــزار ولســوالی بگــرام رخ داده اســت.

او می افزایــد: »ســه کــودک، بــا یــک رسگلولــه ی 

ــار آن، دو  ــه ی انفج ــد و در نتیج ــازی می کردن ــاوان ب ه

کــودک جــان باختــه و یــک کــودک دیگــر زخمــی شــده 

اســت.«

ایــن دســت رویدادهــا در افغانســتان بی پیشــینه 

از  شــاری  در  نیــز  ایــن  از  پیــش  اســت،  نبــوده 

در  کــودک  چندیــن  افغانســتان،  والیت هــای 

بودنــد. باختــه  جــان  مشــابهی  رویدادهــای 

افغانســتان  پایتخــت  شــال  در  پــروان  والیــت 

ــوب  ــن محس ــای ناام ــروان از والیت ه ــت دارد. پ موقعی

مــی شــود و گــروه طالبــان در آن حضــور گســرده دارد.

ــت  ــا گذش ــه ب ــد ک ــت جمهوری، می گوی ــاون دوم ریاس مع

یــک ســال از تصویــب قانــون مبــارزه بــا فســاد اداری، هنــوز 

هــم ایــن قانــون، به گونــه ی درســت تطبیــق نشــده اســت.

نشســت  در  قــوس(   24( یک شــنبه  روز  دانــش،  رسور 

ــور  ــه مح ــت ک ــت اس ــاد اداری، گف ــا فس ــارزه ب ــاالنه ی مب س

ــیون  ــاد کمیس ــاد اداری، ایج ــا فس ــارزه ب ــون مب ــی قان اصل

ــه  ــکل نگرفت ــوز ش ــه هن ــت ک ــاد اس ــا فس ــارزه ب ــتقل مب مس

ــت. اس

او، از کمیســیون اصالحــات اداری و نهادهــای جامعــه ی 

معرفــی  طرزالعمل هــا،  اســاس  بــر  کــه  خواســت  مدنــی 

ــاد  ــا فس ــارزه ب ــتقل مب ــیون مس ــت در کمیس ــزدان عضوی نام

را رسعــت ببخشــند تــا هــر چــه زودتــر افــراد شایســته تعییــن 

شــوند.

ــب  ــته تصوی ــال گذش ــاد اداری، س ــا فس ــارزه ب ــون مب قان

شــد. بــر اســاس ایــن قانــون، کمیســیون یــاد شــده در خــالل 

چنــد مــاه بایــد ایجــاد می شــد؛ امــا ایجــاد ایــن کمیســیون 

بیــش از یــک ســال بــه تأخیــر افتــاده اســت. جامعــه ی 

مدنــی روی میکانیــزم گزینــش اعضــای ایــن کمیســیون 

ــتند. ــاد داش انتق

آقــای دانــش، همچنــان گفــت کــه نهادهــای عدلــی 

کــه  تالش هایــی  علی رغــم  قانــون،  تنفیــذ  و  قضایــی  و 

جریــان دارد، هنــوز هــم در تعقیــب پرونده هــا از رسعــت الزم 

ــای  ــم پرونده ه ــوز ه ــه ی او، هن ــه گفت ــتند. ب ــوردار نیس برخ

زیــادی از دانــه درشــت های فســاد، مراحــل قانونــی خــود را 

طــی نکــرده و برخــی حتــا تحــت تعقیــب قــرار نگرفتــه انــد.

او ادامــه داد کــه در تعقیــب پرونده هــای غصــب امــالک و 

دارایی هــای دولتــی، مشــکل جــدی وجــود دارد و نهادهــای 

کننــد  اتخــاذ  را  تدابیــری  مــورد  ایــن  در  بایــد  مربوطــه، 

ــه  ــیدگی ب ــد رس ــده و رون ــرف ش ــر ط ــود ب ــع موج ــه موان ک

پرونده هــا رسعــت یابــد.

یــا  و  افــراد  قبــال  در  »نبایــد  گفــت:  دانــش،  آقــای 

اغــراض  و  اعــال ســلیقه ها  یــا  و  تبعیــض  بــا  پرونده هــا 

شــخصی برخــورد شــود و اگــر اســتقالل و بــی طرفــی در 

نهادهــای مربوطــه بــه طــور دقیــق و شــفاف رعایــت نشــود، 

در حقیقــت خــود بــه یــک نــوع فســاد مضاعــف دیگــری 

تبدیــل خواهــد شــد.«

معــاون دوم ریاســت جمهــوری، وجــود ادارات مــوازی، 

ــورم  ــکیل های مت ــوی و تش ــل وظیف ــراری، تداخ ــای تک کاره

در ادارات مربوطــه را یکــی از تجربه هــای تلــخ ســال های 

گذشــته خوانــد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا ایــن عارضــه ی 

ــا دقــت و قاطعیــت برخــورد شــود. ناســامل اداری، ب

ــز،  ــی را نی ــای غیرقانون ــاده ی دارایی ه ــش، اع ــای دان آق

بیــان  اداری  فســاد  از  پیشــگیری  در  ابــزار  مهم تریــن  از 

داشــت و گفــت: »مــا در مــورد ثبــت و اشــاعه ی دارایی هــای 

مقامــات دولتــی، قانــون خوبــی داریــم و اکنــون ایــن ســؤال 

مطــرح اســت کــه در ایــن چنــد ســال ایــن قانــون تــا چــه حــد 

تطبیــق شــده اســت؟ اگــر در ایــن رابطــه در چنــد قضیــه، بــا 

قاطعیــت برخــورد شــود، بــرای همــه کارمنــدان دولتــی درس 

ــکاب  ــگیری از ارت ــرای پیش ــد و ب ــد ش ــی خواه ــرت بزرگ ع

فســاد، تأثیــر فــوق العــاده ای خواهــد داشــت.«

بــه زودی،  تــا  امریــکا، قصــد دارد  ایــاالت متحــده ی 

خــروج چهــار هــزار رسبــاز امریکایــی را از افغانســتان، 

اعــالم کنــد.

ــه  ســه تــن از مقام هــای برحــال و پیشــین امریکایــی، ب

ــاالت متحــده،  ــد، ای ــه ان شــبکه ی خــری ان بی ســی، گفت

ــاز،  ــزار رسب ــار ه ــه چه ــد ک ــالم می کن ــده اع ــه ی آین هفت

ــد کــرد. ــرک خواهن افغانســتان را ت

ایــن مقام هــا، امــا نگفتــه انــد کــه رسبــازان امریکایــی، 

درســت چــه زمانــی از افغانســتان خــارج خواهنــد شــد.

در حــال حــارض، حــدود 13 هــزار رسبــاز امریکایــی در 

افغانســتان حضــور دارنــد و حــدود نیمــی از آن هــا، مــرصوف 

آمــوزش و مشــوره دهی بــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

ــد. افغانســتان ان

ــه  ــد ک ــه ان ــی، گفت ــای امریکای ــال، مقام ه ــن ح ــا ای ب

ــه وار انجــام می شــود  ــازان از افغانســتان، مرحل خــروج رسب

ــت. ــر خواهــد گرف ــاه را در ب ــد م و چن

گفتــه می شــود کــه بــا خــروج ایــن رسبــازان امریکایــی 

از افغانســتان، دســت کم ۹ هــزار رسبــاز دیگــر، در ایــن 

ــد.   کشــور باقــی خواهنــد مان

ــازان  ــداد رسب ــه تع ــد ک ــه ان ــی، گفت ــای امریکای مقام ه

تــا  می رســد  اقــل  حــد  بــه  افغانســتان،  در  امریکایــی 

مذاکــرات صلــح معتــر بــا طالبــان صــورت بگیــرد.

پیــش،  روز  ده  حــدود  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

گفت وگوهــای صلــح میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا و 

طالبــان، پــس از توقــف ســه ماهــه، از رسگرفتــه شــد.

چنــد روز پیــش، مــارک میلــی، رییــس ســتاد مشــرک 

ارتــش امریــکا نیــز گفتــه بــود کــه پنتاگــون، گزینــه ی 

کاهــش نیروهــای خارجــی در افغانســتان را مــورد بررســی 

حداقلــی  حضــور  کــه  بــود  افــزوده  او  می دهــد.  قــرار 

ــا  ــارزه ب ــه منظــور مب ــی در افغانســتان، ب ــازان امریکای رسب

تروریــزم، از گزینه هــای بالقــوه اســت.

از ســویی هــم، حــدود دو هفتــه پیــش، دونالــد ترامــپ، 

رییس جمهــور ایــاالت متحــده ی امریــکا، در ســفر غیــر 

ــار وارد افغانســتان شــد و در  ــرای نخســتین ب منتظــره ای ب

ــح افغانســتان و  ــد صل ــگاه نظامــی بگــرام، در مــورد رون پای

ــرد. ــت ک ــی صحب ــای امریکای ــش نیروه کاه

آقــای ترامــپ، گفــت کــه پیــش از ایــن طالبــان موافــق 

آتش بــس نبودنــد؛ امــا حــاال می خواهنــد کــه آتش بــس 

ــا  ــد ب ــون می توان ــن اکن ــکا همی ــه امری ــت ک ــد. او گف کنن

طالبــان مذاکــره کنــد و ایــن بــه دلیــل زحمت هایــی اســت 

ــن کشــور در افغانســتان کشــیده  کــه نیروهــای نظامــی ای

انــد.

او عــالوه کــرد کــه امریــکا در حــال کاهــش حضــور 

نظامــی خــود در افغانســتان اســت. بــه گفتــه ی آقــای 

ترامــپ، نیروهــای امریکایــی در افغانســتان تــا 8۶00 نفــر 

ــت. ــد یاف ــش خواه کاه

غنی:
 مبارزه با فساد چشم گیر نبود

افغانستان به دلیل فساد
 اعتبارش را از دست داده است

غنی: 
زمری پیکان هرچه زودتر بازداشت شود

انفجار رسگلوله ی هاوان
 در پروان جان دو کودک را گرفت

رسور دانش: قانون مبارزه با فساد اداری
 درست تطبیق نشده است

چهار هزار رسباز امریکایی افغانستان
 را ترک می کنند
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

در  پست  واشنگنت  نفس گیر  گزارش  از  برجسته ترین جمالت 

افغانستان، درست جایی  روند ملت سازی  ناکامی غرب در  مورد 

از  »برخی  که  بود  آمده  گزارش  این  در  بود.  آن  میانه های  در 

مقامات ایاالت متحده آشکارا می خواستند با استفاده از جنگ، 

دیگران  کنند.  تبدیل  مردم ساالر  حکومت  یک  به  را  افغانستان 

هم تالش می کردند فرهنگ افغانستان را دگرگون کرده و حقوق 

بخشند.« ارتقا  را  زنان 

دالر مرصف  تریلیون  یک  از  بیش  کنید.  فکر  آن  به  لحظه ای 

از بیست  و بیش  از دست دادند  را  نفر جان شان  شد، دو هزار 

هزار زن و مرد جساً فلج شده و ترس بزرگی را تجربه کردند تا 

افغانستاِن نیمه فئودال را به سویس مدرن تبدیل کنند، تا کاری 

که امپراتوری بریتانیا و شوروی در آن ناکام ماندند را انجام دهند، 

نیروهای  متام  با  را  غرب  در  شده  امتحان  غربی  ایده ی  یک  تا 

فرهنگی اش به کشوری تحمیل کنند که به لحاظ تاریخی هیچ 

منشور کبیر، جیمیز مدیسون )چهارمین رییس جمهور امریکا( و 

انقالب اکتری نداشت. افغانستان حتا هیچ جامعه ی اصولی ای 

مانند هنِد پیش از استعار، مرص، چین، آملان پیش از 1۹45 

یا جاپان نداشت. 

بود  شوکه کننده  آرمان گرایانه،  تالش  این  حیرت آوِر  گستاخِی 

و منی توان در قالب کلات توصیفش کرد. جورج بوش و اوباما 

و گزارش  ترامپ  استیضاح  به موضوع مزخرف  فراموش کنید،  را 

پشت  امریکا  دولت های  چطور  که  این  نکنید.  توجه  هم  سیگار 

رس هم حقیقت های نصف و نیمه  را تکرار کردند و هم زمان با آن 

شده  فاش  مسأله ی  مهم ترین  بودند،  جامعه  هنجارهای  حامی 

نشدن  گرفته  بحث  به  تا  هم،  این  با  اما  است؛  سال ها  این  در 

این  نه  و  است  آن  یافنت  پایان  بر  انتظاری  نه  اصلی،  علت های 

یافت. خواهد  پایان  روند 

همه در مورد سیاست خارجی افغانستان دروغ می گویند

واکنش معمول و غریزی واقع گرایان سیاست خارجی، پس از 

این  لندن  و  واشنگنت  در  اواخر دهه ی هشتاد میالدی  دست کم 

واکنش  می شود.«  چنین  بودم  گفته  »دیدی؟  بگویند:  که  است 

نظریه پردازان غیِر روابط بین امللل و مردم عادی خشمی است که 

توجیه منطقی دارد. مقامات دولتی چطور توانستند دروغ بگویند؟ 

دولتی هایی  خرنگاران،  استادان،  دانش مندان،  دیوان ساالران، 

ملت  وقف  را  زندگی شان  که  باشند،  آنانی  بی طرف  بود  قرار  که 

کردند و رسبازان مرد و زن دروغ گفتند؟ چطور ممکن است؟ 

آن  رأس  در  که  دیوان ساالران  بودن  میانه رو  دلیل  به 

موضوع  این  در  شکی  هیچ  دارند،  قرار  متعصب  ایدیولوگ های 

بله  استند.  وضع  این  دیگر  دلیل  هم  مردم  سویی  از  نیست. 

ممکن است شوکه شده باشید؛ اما بیایید در آیینه بنگریم. زمانی 

را  مرده  کودک  یک  از  عکسی  شا  به  نزدیک  افراد  یا  شا  که 

واکنشی  ونزوئال و سوریه می بینید، چه  اوکراین،  یا  تلویزیون  در 

می دهید؟ نشان 

در متام عمرم به عنوان خرنگار جنگ و سیاست، آکادمیسین 

که  دریافتم  ستون نویس،  یک  عنوان  به  سپس  و  نظریه پرداز  و 

در  شدید  هنجارطلبی  یک،  است.  نکرده  تغییری  هرگز  چیز  دو 

دیوان ساالری. دو، لیرال های آرمان گرا و پول دار و غیرنظامیاِن 

طور  به  تنها  منی پذیرند،  را  خطری  هیچ  که  نومحافظه کاری 

شفاهی از دخالت در امور کشورهای دوردست دفاع می کنند و 

استند. انسان دوستانه  و  خیرخواهانه  افکار  درگیر 

در لندن و واشنگنت هم همین گونه است. برنامه های درسی 

ایده  این  مانند  پوچی  مزخرفات  دادِن  آموزش  جای  به  توخالی 

تاریخ  پایان  که می گویند همه چیز رسانجام خوب خواهد شد، 

را  مردم  بیشر  است،  لیرال خوب  یا جهان گرایی  است  نزدیک 

اجتاعی  تکامل  پایان  این  و  نصیحت می کنند  با چنین چیزها 

یا  دموکراسی  لیرال  کنید.  فکر  مقداری  است.  انسان ها 

از  بیشر  صدسال  چندین  که  است  سیستمی  آزاد،  دموکراسی 

بیست  اخیر کامل شده که  در هفتاد سال  و  آن منی گذرد  عمر 

سال آن در قدرت بزرگ تک قطبی جهان سپری شد. از دید یک 

اجتاعی  برگشت ناپذیر  اوج  به  کنیم  فکر  که  این  تاریخ شناس، 

اندازه  به چه  موضوع  این  است.  ایم، شگفت انگیز  رسیده  شدن 

است؟ گستاخانه 

ایده های خیال پردازانه نباید مبنای سیاست خارجی باشد

چیزی  هیچ  دارند.  خیر  نیت  که  اند  غیرنظامیانی  دومی، 

از  کدام  هیچ  در  شان  کدام  هیچ  نیست.  آن ها  از  خطرناک تر 

مواد  از  منی شوند.  قربانی  دارند  که  سبک مغرزانه  ای  طرح های 

و جنگ. هان گونه  تا دخالت خارجی  ترمیمی  عدالت   و  مخدر 

در  که  اند  ساده لوحی  مردم  این ها  می گوید  ولز  اچ.جی.  که 

مواجهه با هر مشکلی که رس راه شان قرار بگیرد، چیزی جز این 

منی دانند. کنیم!«  کاری  »باید  که  احساس  پر  و  غریزی  حرف 

اگر چشان تان را ببندید، آن جمله را با صدای بلند و خشن 

می شنوید. برای هر »گرند آدمیرال ثراون« )یکی از شخصیت های 

فیلم جنگ ستارگان(، صدها هزار »اِزرا بریجرز« وجود دارد؛ برای 

هر »تیریون لَنیسر« )شخصیت رسیال بازی تاج وتخت(، هزاران 

زندگی  که  است  این  تفاوتش  تنها  هست.  تارگرین«  »دنریس 

معموال  و  نیست  تاج وتخت«  »بازی  یا  ستارگان«  »جنگ  واقعی، 

پایان خوبی ندارد.

وجود  جهان  در  کل  صورت  به  رَش  می کنند.  اشتباه  آن ها 

دارد و منی توان آن را تغییر داد، دلیلی برای آن ُجست یا با آن 

مخالفت کرد؛ تنها می توان خطراتش را دفع و مهار کرد. اوضاع 

و جوامع تغییرناپذیر وجود دارند. در وضعیت پیروزنشدنی دنیای 

به  برای همیشه محکوم  در چرخه ی وجود شان  مردم  سیاست، 

زندگی اند. پذیرفنت یک تراژیدی اجتناب ناپذیر از روی ناچاری، 

درس مهمی است که از یونانی های باستان آموخته  ایم. »هری 

تاریخ شناس،  یک  عنوان  »به  می گوید:  مورد  این  در  کیسینجر« 

باید آگاه باشید که هر متدنی که زمانی وجود داشته، رسانجام 

سقوط کرده است« و کمرین کاری که یک فرد می تواند انجام 

را  سقوط  این  اشتباه،  تصامیم  گرفنت  با  که  نیست  این  دهد 

کند. رسیع تر 

برای گفت وگوهای محافظه کارانه ی محافظت از منابع و حفظ 

توازن قدرت، می توان دلیل پیدا کرد؛ اما در مورد ایجاد جوامع 

چیزها  این  ندارد،  وجود  محافظه کارانه ای  بحث  هیچ  مناسب 

نیز  مارکسیست ها  و  لیرال ها  منی شود.  آموخته  مردم  به  دیگر 

که هر دو از یک نوع فلسفه بهره می برند و معتقدند پایان تاریخ 

یاد منی دهند. به مردم چیزی  این مورد  دست یافتنی است، در 

در این مورد، من مطمن نیستم که کسی بتواند بدون مبارزه 

به  که  خیال پرداز  ایدیولوگ های  و  خودپایدار  دیوان ساالرِی  با 

این که فکر می کنند اوضاع بهر خواهد شد، می خواهند  دلیل 

دنیا را به طور دل خواه تغییر دهند، تغییری در یک راه برد بزرگ 

جهانی به وجود بیاورد. دشمن در داخل است و تا از تاریخ عرت 

خارجِی  سیاست  که  برد  نخواهیم  پی   موضوع  این  به  نگیریم، 

تنها  و  نیست  پایدار  بر  حقوق  توسط  شده  دیکته  و  جهان گرا 

برای مان مهم باشد. باید  راه بردی و کوتاه مدت  منافع 

مهم ترین درسی که از گزارش های افغانستان می توان گرفت، 

و  نظر  کوتاه  سیاست مداران  یا  خودپایدار  دیوان ساالری  دوام 

مجتمع نظامی-صنعتی نه، بلکه این است که بدانیم درس های 

ناگوار  اتفاقات  اصلی  ریشه ی  می شوند.  تکرار  دوباره  گذشته 

افغانستان هان است که در دوره ی حاکمیت پریکلس در یونان 

بود. رَشِ اول، غریزه  های آرمان گرایانه ی کمک به دیگران از روی 

است. ساده لوحی 

اتفاقات  و  خودخوش بینی  رشد  به  جهان  بودن  تک قطبی 

یاد  به  مردم  قدرت،  در  رقابت  برگشت  با  داد.  میدان  ناگوار 

حکمت های قدیمی خواهند افتاد که قدرت و غریزه های خیالی، 

از  خارج  طبیعت  نیروهای  چون  استند؛  گستاخانه  و  کشنده 

وجود  برابری ها  در  تنها  واقعی  عدالت  و  توازن  و  برند  کنرل 

از بحران   از رعایت نظم و جلوگیری  دارد. هیچ کاری اخالقی تر 

نیست. عظیم تر 

تبدیل کردن افغانستان فئودال به سوئیس از هامن ابتدا
 یک مأموریت اشتباه بود
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