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گزارش روز

عملیات نظامی برای بازداشت قیصاری

تقابل قانون
و مصلحتگرایی

افغانستان به دلیل فساد
اعتبارش را از دست داده است

نیروهــای امنیــت ملــی ،ارتــش
ملــی و پولیــس ملــی ،بــر بنیــاد
حکــم نهادهــای عدلــی و قضایــی،
اقــدام بــه بازداشــت نظامالدیــن
سیدمهدی حسینی قیصــاری کردنــد؛ امــا آقــای
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 ،نتوانســتهانــد
کــه قیصــاری و افــراد او را خلــع ســاح کننــد.
مســؤوالن پولیــس والیــت بلــخ میگوینــد ،در
عملیــات گرفتــاری نظامالدیــن قیصــاری ،نیروهــای
امنیــت ملــی ،ارتــش ملــی و قطعــهی  888پولیــس
ســهم دارنــد ...

رسور دانش:
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قانون مبارزه با فساد اداری
درست تطبیق نشده است
معــاون دوم ریاســتجمهوری ،میگویــد کــه بــا
گذشــت یــک ســال از تصویــب قانــون مبــارزه بــا
فســاد اداری ،هنــوز هــم ایــن قانــون ،بهگونــهی
درســت تطبیــق نشــده اســت.
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چهار هزار رسباز امریکایی
افغانستان را ترک میکنند

ایــاالت متحــدهی امریــکا ،قصــد دارد تــا بـهزودی،
خــروج چهــار هــزار رسبــاز امریکایــی را از افغانســتان،
اعــام کنــد.
ســه تــن از مقامهــای برحــال و پیشــین امریکایــی،
بــه شــبکهی خــری انبیســی ...
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دومین توقف
صلحی که آمدنی نیست

گفتوگو
پوهاند دکرت محمد یونس طغیان ساکائی
(استاد دانشکدهی زبان و ادبیات فارسی دری
دانشگاه کابل)

مذاکرههــای طوالنــی زملــی خلیــلزاد،
مناینــدهی ویــژهی امریــکا بــرای مذاکرههــای صلــح
ایــن کشــور بــا طالبــان ،بــا آن کــه قــرار بــود بــدون
حضــور حکومــت افغانســتان بــه نتیجــهی ...

جشن باستانی دیروز
میراث فرهنگی امروز
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مبارزه با فساد
چشمگیر نبود
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پولیس
با ولگردها شوخی ندارد

از بیشــر کوچــه پسکوچههــای شــهر کابــل کــه
بگذریــم ،بــا جمعــی از جوانــان و نوجوانانــی روبــهرو
میشــویم کــه بیهــدف در گوشــهای از کوچههــا
ل شــان ســعی میکننــد
نشســته و بــا ظاهــر غیــر معمــو 
خــود را از دیگــر مردمــان شــهر متامیــز کننــد .ولگــردی
نوجوانــان و جوانــان از دیــر زمانــی بــه ایــن ســو وجــود
داشــته و حــرف و رونــد تــازهای نیســت؛ امــا آن چــه مــردم
را بیشــر نگــران میکنــد ،جرمهــا و آزار و اذیتهایــی
اســت کــه توســط ولگــردان انجــام میشــود و کارهــای
جــدی زیــادی در ایــن بــاره صــورت منیگیــرد.
منــش جوانمــردی و عیــاری از گذشــتهها بــه ایــن ســو
در جوامــع مختلفــی وجــود داشــته اســت و جوانمــردان

زندگی به رنگ زن

هــر محلــه اغلبــا افــراد قابــل اطمینانــی بودنــد؛ امــا
امــروز برخــاف آن چــه در گذشــته میدیدیــم ،برخــی
از نوجوانــان و جوانــان بــا ایجــاد مزاحمــت بــرای مــردم،
بــه ویــژه دخــران و زنــان ،مشــکالت زیــادی را بــرای
شــهروندان کابــل بــه بــار آورده انــد.
مزاحمتهــای گاه و بــیگاه ایــن افــراد در برخــی از
محلههــا ،باعــث رنجــش و بــه ســتوه آمــدن بســیاری از
خانوادههــا شــده اســت .مــردم بــا دیــدن جمعــی از
نوجوانــان و جوانانــی کــه بــا هــم جمــع شــده و هــر کــه از
کوچــه رد میشــود را آزار میدهنــد یــا عربــده میکشــند
و دزدی میکننــد ،احســاس امنیــت منیکننــد و نگراننــد
کــه روزی یــا خــود شــان ...
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آیا برخی بازیکنان تیم ملی کرکت
به افغانستان خیانت کردند؟

پس از جام جهانی کرکت که با منایش سؤالبرانگیز
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان همراه بود ،مطلبی
با عنوان «تیم در تیم» نوشتم که حاکی از دودستگی و
اختالفهای شدید در تیم ملی کرکت افغانستان بود.
باختهای زنجیرهای که منجر به رسخوردگی عمومی
عالقهمندان به ورزش شد و نیاز بود که در این زمینه
تحقیق شود؛ اما به دلیل مشغله و این که عادت به
فراموشی ،دنبال مقرص گشنت و پاک کردن صورت مسأله
به جای حل آن داریم ،کسی ناهنجاریهای تیم ملی
کرکت را تعقیب نکرد تا که چند روز پیش ،پس از تغییر و
تحول تازه در تیم ملی کرکت و کاپیتانی دوبارهی «اصغر
افغان» ،بار دیگر این زخم ناسور ،رسباز کرد.

مشکل آن است که هرچه میگذرد ،سیاست و
آدمهای سیاسی ،نفوذ و رسوخ بیشرتی در ورزش ما
پیدا میکنند .سیاستمدارانی که هر روز ،فضا و امکان
فعالیت را برای اهالی ورزش ،تخصص و خاکخوردههای
آن تنگتر میکنند .ورزش وقتی سیاسی و قومی
میشود؛ رییسجمهور یک کشور ،متام رشتههای ورزشی
دیگر را به حال خودش رها و متام مترکزش را به یکی
معطوف کرده و شخصا با افرادی که قرار است مسؤول
آن رشتهی ورزشی باشند ،مصاحبه و او را بر میگزیند.
ورزش برای دوری از آلودگیها و سیاستبازیها است؛
اما در ورزش سیاسی ،جوانمردی ،مهربانی ،دوستی،
همدیگرپذیری و شالودهی ...

دادخواهی زنی که شوهرش لتوکوب او را حق رشعی میدانست

مســتوره (نــام مســتعار) یکــی از زنانــی اســت کــه بیشــر
از دو ســال را بــه صــورت مــداوم ،مــورد خشــونتهای
شــوهرش قــرار گرفتــه اســت .در همــهی ایــن دو ســال،
هیــچ گاهــی بــر ایــن خشــونتها اعرتاضــی نکــرده؛ چــون

شــوهرش را خــودش انتخــاب کــرده و خشــونتهای او را
ســزای اعــال خــود میدانــد.
پنــج ســال پیــش ،مســتوره بــه گونــهی تصادفــی بــا
شــوهرش در تلفــون آشــنا میشــود؛ درســت زمانــی کــه

شــانزده ســال دارد و تفکیکــی هــم از خوبــی و بــدی نــدارد.
همــهی دنیــا را در وعــده و وعیدهــای زندگــی رمانتیــک
شــوهرش خالصــه کــرده ،غافــل از ایــن کــه قــرار اســت ،این
رابطــه بــه کجــا میانجامــد .تنهــا مــدت یــک مــاه رابطـهی
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تلفونــی داشــته و یــک بــار هــم مالقــات کــرده انــد .زمانــی
کــه پــر بــه خواســتگاری او میآیــد ،خــاف رضایــت
خانــوادهاش ،بــه ایــن ازدواج رضایــت نشــان میدهــد.
ازدواجــی کــه در هــان هفتــهی ...
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پناه بردن
پشت سنگر قوم
افغانســتان وارد جنجــال تــازهای شــده اســت
و آنهــم مبــارزه بــا افــرادی اســت کــه متهــم بــه
فســاد ،زورگویــی و جــرم اســتند .تطبیــق قانــون
و نــوع مبــارزهی نهادهــای عدلــی و قضایــی و
داعیــهی تطبیــق قانــون ،در ســالهای اخیــر بــا
چالشهــای زیــادی روبــهرو بــوده اســت .بارهــا
اتفــاق افتــاده اســت کــه افــراد زورمنــد ،از ســوی
محاکــم افغانســتان گنــاهکار شــناخته شــده انــد؛
امــا آنــان از قانــون متکیــن نکــرده و حکومــت نیــز
قــادر بــه بازداشــت و تطبیــق حکــم دادگاه نبــوده
اســت .مســألهای را کــه روز گذشــته رییسجمهــور
«غنــی» در کنفرانــس ســاالنهی مبــارزه علیــه فســاد
اداری و بــه صــورت رســمی اعــام کــرد .ایشــان
گفــت کــه بــه دلیــل عــدم تطبیــق قانــون ،شــهرت
و ارادهی سیاســی افغانســتان در جهــان بــه شــدت
آســیب دیــده اســت .چنــدی پیــش ،روزنامـهی صبــح
کابــل در یــگ گــزارش تحقیقــی فــاش کــرد کــه
مقامهــای زورمنــد کــه بیشــرینه در حکومــت دارای
منصــب و مقــام بــودهانــد ،بــه جرمهــای گوناگــون
متهــم شــناخته شــده؛ امــا دســتگیر نشــده انــد.
مــردم افغانســتان از هــر قــوم و تبــار ،دوســت دارنــد
کــه مجرمیــن ،در هــر مقــام و منصبــی کــه باشــند،
مــورد بازخواســت و پرســش دســتگاههای عدلــی و
قضایــی قــرار گیرنــد؛ امــا بــه دلیــل ســالها جنــگ،
خونریــزی و بــه وجــود آمــدن جزیرههــای قــدرت
قومــی و تبــاری در افغانســتان ،تطبیــق قانــون و
اجــرای حکــم دادگاه ،بســیار ســخت و مختــص بــه
کســانی شــده اســت کــه دارای قــدرت و پشــتیبانی
قومــی و سیاســی کمتــری اســتند.
از طــرف دیگــر ،افــراد زیــادی در افغانســتان
هســتند کــه متهــم بــه نقــض حقــوق بــر ،کشــتار
و فســاد انــد؛ چــون فرهنــگ معافیــت و گســردگی
بیــش از حــد قانونشــکنی بــه یــک فرهنــگ عــام
بــدل شــده اســت ،تــا کنــون حکــم دادگاه و
عدالــت در بــارهی هیــچ قانونشــکن نــامداری کــه
پشــتوانهی قومــی دارد ،اجــرا نشــده اســت .از طــرف
دیگــر ،معمــوال بیشــر کســانی کــه بــه فســادهای
گســرده متهــم انــد ،دارای پشــتوانههای نظامــی
و قومــی انــد کــه اگــر قضــا و حکومــت در پــی
اجــرای عدالــت و دســتگیری آنهــا باشــند ،بــا بلــوا
و حساســیتهای قومــی روبــهرو میشــوند کــه کار
را بــرای اجــرای حکــم و دســتگیری افــراد ســخت
میکنــد؛ چــون ایــن افــراد بــه زودتریــن فرصــت در
پشــت ســنگر قــوم و قبیلــه پنهــان شــده و اجــرای
عدالــت عقیــم میشــود.
مســألهی دیگــر ،درگیــر بــودن نیروهــای امنیتــی
و دفاعــی کشــور در ســنگرهای دفــاع از کشــور
اســت کــه فرصــت را بــرای اجــرای عدالــت و زدودن
فســاد کــم کــرده اســت .حساســیتهای قومــی و
مردمــی هــم در ایــن گونــه مــوارد ،زمانــی بــه وجــود
میآیــد کــه مــردم حــس میکننــد ،اجــرای عدالــت
و مبــارزه بــا فســاد ،یکســان و همهگیــر نیســت.
افــرادی متهــم میشــوند و حکومــت میخواهــد
آنهــا را دســتگیر کنــد؛ امــا تعــدادی دیگــر کــه
حتــا جــرمشــان هویــدا اســت ،یــا حــد اقــل مــردم
تصــور میکننــد کــه مجــرم انــد ،تکریــم میشــوند.
زمانــی کــه ایــن دوگانگــی احســاس شــود ،بــا
توجــه بــه بافــت قومــی ،تبــاری و ســاختار قــدرت
در افغانســتان ،اجــرای عدالــت بــا چالــش مواجــه
میشــود.
از چنــدی بــه ایــن ســو ،بــار دیگــر جنجــال
دســتگیری افــراد نظامــی کــه از ســوی دادگاه متهــم
شــناخته شــده انــد ،جریــان دارد و بــرای همیــن،
مدتهــا نیروهــای نظامــی بــرای دســتگیری
یــک فرمانــدهی محلــی در بلــخ رسگــرم مبــارزهی
مســلحانه و گــرم بــود.
حکومــت افغانســتان در ســالهای گذشــته،
بارهــا ثابــت کــرده اســت کــه در برابــر فرماندهــان
محلــی و کســانی کــه متهــم بــه زورگویــی و فســاد
اســتند ،مامشــات کــرده و در نهایــت از دروازهی
گفتوگــو و مصالحــه داخــل شــده و در اجــرای
حکــم دادگاه و عدالــت کوتــاه آمــده اســت .همیــن
مــوارد و حامیتهــای سیاســتمداران از ایــن
افــراد ،موجــب شــده اســت کــه هــر روز نســبت بــه
گذشــته ،رشایــط امنیتــی شــکنندهتر ،زورگوییهــا
بیشــر و خونریــزی در کشــور زیادتــر شــود.
حکومــت اگــر بنــا دارد کــه قانــون بــر افــراد زورگــو
و فرماندهــان مســلح قانونگریــز تطبیــق شــود،
نامهــای زیــادی حتــا در بدن ـهی خــود نظــام وجــود
دارد کــه بایــد قانــون بــر آنهــا ،بــدون در نظرداشــت
قــوم ،تبــار و وابســتگیهای سیاســی ،بــه صــورت
مســاوی و یکســان تطبیــق شــود تــا قانونمــداری و
احــرام بــه قانــون ،جــای زورگویــی و فــرار از قانــون
را بگیــرد.

سیدمهدی حسینی
نیروهــای امنیــت ملــی ،ارتــش ملــی و پولیــس ملــی ،بــر
بنیــاد حکــم نهادهــای عدلــی و قضایــی ،اقــدام بــه بازداشــت
نظامالدیــن قیصــاری کردنــد؛ امــا آقــای 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 ،نتوانســتهانــد
کــه قیصــاری و افــراد او را خلــع ســاح کننــد.
مســؤوالن پولیــس والیــت بلــخ میگوینــد ،در عملیــات
گرفتــاری نظامالدیــن قیصــاری ،نیروهــای امنیــت ملــی،
ارتــش ملــی و قطعــهی  888پولیــس ســهم دارنــد و ایــن
نیروهــا بــرای جلوگیــری از تلفــات ملکــی ،تــاش دارنــد که به
شــکل تاکتیکــی و منظــم ،عملیــات خــود را جهــت بازداشــت
قیصــاری انجــامدهنــد .پولیــس بلــخ ،آمــار میدهــد کــه
افــراد مســلح قیصــاری  150تــا  200نفــر اســتند کــه بــا
اســلحههای ســبک و ســنگین در مقابــل نیروهــای امنیتــی
مقاومــت میکننــد.
نظامالدیــن قیصــاری ،یکــی از فرماندهــان پیشــین
محلــی والیــت فاریــاب ،حداقــل در یــک ســال اخیــر ،بــه
عنــوان چهــرهی جنجالــی در شــال افغانســتان بــدل
شــده اســت .او کــه بــه «حــزب جنبــش» تعلــق داشــت ،از
حامیــت خــاص جــرال دوســتم برخــوردار بــود .بــه عبــارت
دیگــر ،او مناینــدهی خــاص آقــای دوســتم ،در والیــت
فاریــاب بــود .طــی دو ســال گذشــته ،در جریــان تنشهــای
جــرال دوســتم و ارگ ریاس ـتجمهوری ،دولــت افغانســتان
مناینــدهی خــاص آقــای دوســتم (نظامالدیــن قیصــاری)
را در مــاه رسطــان ســال گذشــته ،بــه دلیــل توهیــن بــه
مقامهــای نظامــی و نقــض حقــوق بــر ،بازداشــت کــرده و
بــه کابــل انتقــال داد کــه قیصــاری مــدت شــش مــاه حبــس
را در زنــدان امنیــت ملــی ســپری کــرد.
او در آن زمــان ،فرمانــدهی پولیــس در ولســوالی قیصــار و
در عیــن حــال در هــان والیــت فرمانــدهی نیروهــای خیــزش
مردمــی علیــه طالبــان بــود و مناینــدهی خــاص جــرال
دوســتم در فاریــاب نیــز محســوب میشــد.
بازداشــت آقــای قیصــاری بــا اعرتاضهــای گســرده در
چندیــن والیــت شــالی افغانســتان همــراه شــد .حامیــان او،
بــرای  ۱۹روز راهپیامیــی و تحصــن کردنــد .بازگشــت جــرال
دوســتم کــه در آن زمــان در ترکیــه بــه رس میبــرد و گفتــه
میشــد اجــازهی بازگشــت بــه کشــور را نــدارد و رهایــی

قیصــاری مهمتریــن خواســت ایــن معرتضــان بــود .قیصــاری
پــس از رهایــی از زنــدان امنیــت ملــی ،بــا جــرال دوســتم
مقاطعــه کــرد و او بــرای ادامـهی فعالیتهــای خــود ،والیــت
بلــخ را انتخــاب کــرد و در میان«قــوم ترکتبــار» ایــن والیــت
ســاکن شــد.
در جریــان انتخابــات ریاســتجمهوری ،نظامالدیــن
قیصــاری چندیــن بــار علیــه جــرال دوســتم موضــع گرفــت
و حتــا ،هشــدار داد کــه «روزی» از آقــای دوســتم حســاب
خواهــد گرفــت؛ امــا در جنجــال تــازه ،حــزب جنبــش ملــی
بــه ویــژه جــرال دوســتم در حامیــت از قیصــاری قــد بلنــد و
حتــا او را «نورچشــمی» خــود بیــان کــرده اســت.
حــزب جنبــش ملــی بــه رهــری عبدالرشــید دوســتم،
هیأتــی را بــرای حــل و فصــل تنــش بــه وجــود آمــده میــان
قیصــاری و نیروهــای امنیتــی ،تعییــن کــرده تــا ایــن معضــل
از طریــق گفتوگــو و مفاهمــه حــل شــود .بشــیراحمد
تهینــچ ،ســخنگوی حــزب جنبــش ،بــه روزنامــهی صبــح
کابــل میگویــد« :رهــری حــزب جنبــش تصمیــم گرفــت،
بــه دلیــل اینکــه مــردم در رعــب و وحشــت اســت و احتــال
خونریــزی و جنــگ بیشــر میباشــد ،تأکیــد کردیــم کــه
وســاطت کنیــم .دوســتانی کــه در مــزار اســتند ،یــک هیــأت
درســت کردیــم کــه از طــرف نیروهــای امنیتــی و نظامالدیــن
قیصــاری بشــینند و از طریــق مذاکــره و مفاهمــه مشــکل
حــل شــود ،نــه جنــگ ،نظامیگــری و رویارویــی».
ن کــه امــر بازداشــت قیصــاری یــک مســألهی
بــا ایــ 
قضایــی و جرمــی اســت؛ امــا حــزب جنبــش ایــن غائلــه را
جنب ـهی قومــی میدهــد .ســخنگوی ایــن حــزب میگویــد،
کســانی کــه در رأس دولــت اســتند ،تــاش دارنــد تــا رقبــای
قومــی خــود را توهیــن و مجــازات کننــد؛ گروههــای مســلح
زیــادی در والیــت بلــخ ،بــه دلیــل فعالیتهــای مســلحانه،
مخــل نظــم ،امنیــت و قانونشــکنی اســتند؛ امــا دولــت
از میــان ایــن گروههــا ،فقــط نظامالدیــن قیصــاری را
انتخــاب کــرده کــه ایــن امــر ،انگیــزهی سیاســی دارد.
حــزب جنبــش امیــدوار اســت کــه نیروهــای امنیتــی ،بــرای
حــل ایــن موضــوع ،از هوشــیاری متــام کار گیرنــد و در عیــن
حــال ،ایــن حــزب هشــدار میدهــد ،توســل بــه خشــونت
جهــت گرفتــاری قیصــاری ،خشــم قــوم ترکتبــاران بلــخ را
برانگیختــه و تبعــات منف ـیای را در قبــال خواهــد داشــت.
حاکمیت قانون
نیروهــای امنیتــی کــه بــه عنــوان مجــری قوانیــن نافــذه
محســوب میشــوند ،بــا وجــود تدابیــر امنیتــی و رژههــای
نظامــی ،نتوانســته انــد کــه در مــدت یــک شــبانهروز ،حکــم
نهادهــای عدلــی و قضایــی را اجــرا و افــرادی را کــه متهــم
بــه زورگویــی و قانونشــکنی اســتند ،بازداشــت کننــد .در
حالــیکــه ایــن نیروهــا مــروف تطبیــق قانــون در والیــت

بلــخ اســتند و تــا حــدی از اجــرای قانــون عاجــز ماندنــد؛
امــا اینجــا در کابــل ،حکومــت مرکــزی «نشســت ســاالنهی
مبــارزه علیــه فســاد اداری» را بــا حضــور ســفرای کشــورهای
خارجــی میزبانــی میکنــد؛ نشســتیکــه در کنــار مبــارزه بــا
فســاد ،تقویــت نیروهــای امنیتــی ،حاکمیــت قانــون و آوردن
اصالحــات در نهادهــای عدلــی و قضایــی متمرکــز اســت.
رییسجمهــور در ایــن نشســت گفــت کــه بایــد خــط اول
نهادهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور تقویــت شــود و در عیــن
حــال ،تأکیــد کــرد کــه اصالحــات گســردهای در پنــج ســال
اخیــر در نهادهــای عدلــی و قضایــی آمــده اســت.
بــا آن کــه ،حاکمیــت قانــون از اولویتهــای اساســی
حکومــت وحــدت ملــی بــود؛ امــا مقاومــت مســلحانهی
فرماندهــان نظامــی چــون نظامالدیــن قیصــاری در برابــر
نیروهــای امنیتــی ،عمــا حاکمیــت قانــون را بــه چالــش
کشــید و در عیــن حــال ،ایــن موضــوع نشــان داد کــه
نهادهــای عدلــی و قضایــی در تعقیــب پروندههــای جرمــی،
ضعیــف عمــل میکننــد .ضعــف نهادهــای عدلــی و قضایــی
و عــدم جــدی گرفــن قانــون از ســوی دولــت ،زمانــی آشــکار
شــد کــه نظامالدیــن قیصــاری پــس از شــش مــاه زنــدان ،بــه
دلیــل مصلحتگرایــی آزاد شــد .قیصــاری کــه ســال گذشــته
بــه دلیــل نقــض حقــوق بــر و توهیــن بــه مقامهــای
امنیتــی بازداشــت شــده بــود؛ بــا پادرمیانــی بــزرگان قومــی،
آزاد شــد و اکنــون کــه دوبــاره پرونــدهی او بــاز شــده و دولــت
میکوشــد تــا قیصــاری را بــه پنجـهی قانــون بســپارد .اکنــون
بــار دیگــر بــزرگان قومــی برخواســت ه انــد تــا ایــن موضــوع
از طریــق گفتوگــو حــل شــود .باورهــا بــر ایــن اســت کــه
اگــر فرهنــگ گفتوگــو و مفاهمــه بدیــل رویههــای قانونــی
شــود و یــا هــم گفتوگــو بــه عنــوان یــک عــرف در کشــور
پایهگــذاری شــود ،آن وقــت هیــچ گــروه و جریانــی بــه
قوانیــن نافــذهی کشــور اعتنــا و احرتامــی نخواهنــد کــرد.
بــه بیــان دیگــر ،حــل و فصــل قضایــای جرمــی از طریــق
گفتوگــو ،بــه معنــای نادیــده گرفــن قوانیــن اســت و ایــن
گفتوگوهــا نــه تنهــا بــه حاکمیــت قانــون کمــک منیکنــد،
بلکــه بــه تضعیــف قوانیــن و رویههــای قضایــی نیــز منجــر
میشــود.
در عیــن حــال ،دولــت افغانســتان در یــک اقــدام دیگــر،
بــرای ایــن کــه بــه جامعــهی جهانــی نشــان دهــد کــه در
تأمیــن حاکمیــت قانــون متعهــد اســت ،در نشســت ســاالنهی
مبــارزه علیــه فســاد اداری ،بــه وزارت داخلــه دســتور داد تــا
«زمــری پیــکان» فرمانــدهی پیشــین پولیــس امــن و نظــم
عامــهی وزارت داخلــه را بازداشــت کنــد .رییسجمهــور
در ایــن نشســت ،اعــراف کــرد کــه عــدم بازداشــت زمــری
پیــکان ،شــهرت و ارادهی سیاســی دولــت افغانســتان را در
نــزد جامع ـهی جهانــی زیــر ســؤال بــرده اســت.

دومین توقف؛ صلحی که آمدنی نیست
مرضابالدین نظری
مذاکرههــای طوالنــی زملــی خلیــلزاد ،مناینــدهی
ویــژهی امریــکا بــرای مذاکرههــای صلــح ایــن کشــور
بــا طالبــان ،بــا آن کــه قــرار بــود بــدون حضــور حکومــت
افغانســتان بــه نتیج ـهی دلخــواه دو طــرف بینجامــد ،بــا
وقــوع حملــهی انتحــاری در کابــل و مــرگ «الیــس ای
باریتــو اورتیــز» رسبــاز امریکایــی و  ۱۲شــهروند افغــان بــه
بنبســت رســید.
پــس از نزدیــک بــه ســه مــاه از توقــف مذاکرههــای
صلــح ،همزمــان بــا ســفر «دونالــد ترامــپ» رییسجمهــور
امریــکا و زملــی خلی ـلزاد بــه کابــل ،گزارشهایــی مبنــی
بــر دیــدار پنهانــی زملــی خلی ـلزاد و مناینــدگان طالبــان
در قطــر منتــر شــد و رسان پیشــین طالبــان نیــز در
صحبــت بــا رســانهها تأییــد کردنــد کــه تالشهــا بــرای
آغــاز دور جدیــد مذاکرههــای صلــح ،از هــان نقطــهی
متوقــف شــده؛ دوبــاره آغــاز شــده اســت.
رس انجــام «ســهیل شــاهین» ،ســخنگوی دفــر
سیاســی طالبــان تأییــد کــرد کــه دور جدیــد مذاکرههــای
صلــح روز یکشــنبه ( ۱۶قــوس) در قطــر از رس گرفتــه
شــده اســت.
تفــاوت دور جدیــد مذاکرههــای صلــح را بــا دور گذشــته،
در همنوایــی حکومتهــای افغانســتان و امریــکا در بــارهی
چگونگــی مذاکرههــا و خوشبینــی حکومــت افغانســتان
ی کــه حکومــت
از نتایــج احتاملــی آن اســت؛ در حالــ 
افغانســتان دور گذشــتهی مذاکرههــای صلــح را انقالبــی
در برابــر نظــام جمهوریــت دانســته و برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری را از الویتهــای خویــش میدانســت.
بــا توجــه بــه تالشهــای حکومــت امریــکا ،بــرای
بیــرون بــردن بخشــی از نیروهایــش ،پیــش از انتخابــات
ریاسـتجمهوری  ۲۰۲۰میــادی آن کشــور و نبــود توافــق
نظــر میــان حکومــت افغانســتان و رهــران سیاســی ،در
بــارهی گفتوگوهــای صلــح ،پرســشهای اصلــی ایــن
اســت کــه:
آیــا امضــای توافقنامــهی صلــح امریــکا و طالبــان
منجــر بــه کاهــش خشــونتها و آغــاز مذاکرههــای
بیناالفغانــی خواهــد شــد؟
آیــا فرماندهــان نظامــی طالبــان کــه بیشــرینه،
روســتایی و باورمنــد بــه اعتقــادات مذهبــی انــد؛ از

نتیجــهی مذاکرههــای رهــران شــان بــا امریکاییهــا و
حکومــت افغانســتان متکیــن خواهنــد کــرد؟
آیــا امضــای تفاهمنامــهی صلــح و حضــور بخشــی
از طالبــان در قــدرت آینــدهی کشــور ،زمنیــهی ســقوط
جغرافیــای زیــر حاکمیــت طالبــان را بــه نفــع گروههــای
تروریســتی چــون داعــش مســاعد نخواهــد کــرد؟
بــا توجــه بــه بافــت اجتامعــی ،عقبماندگــی فرهنگــی،
اقتصــاد ضعیــف و اختالفهــای قومــی و ســمتی در
کشــور ،توافــق احتاملــی بیــن مناینــدگان امریــکا،
طالبــان و خــروج نیروهــای بیناملللــی از کشــور ،بــدون
حامیــت سیاســی و مالــی دوامدار از حکومــت پســاتوافق
و تقســیم عادالنــهی قــدرت ،کشــور بــه کام یــک جنــگ
داخلــی دیگــر ســقوط خواهــد کــرد؛ زیــرا همســایههای
افغانســتان و قدرتهــای منطقــهای ،میدانــی بهــر از
افغانســتان بــرای دوام رقابتهــا و جنگهــای نیابتــی
شــان رساغ ندارنــد و ختــم جنــگ در افغانســتان بــر بنیــاد
اســراتیژیهای پنهانــی بســیاری از کشــورهای منطقــه،
رسآغــاز حضــور صدهــا جنگجــوی افراطــی و رشوع
درگیریهــای مســلحانه در برخــی از کشــورهای آســیای
مرکــزی ،جنــوب آســیا و ایالــت ســینکیانگ جمهــوری
خلــق چیــن تعبیــر میشــود.
از ســویی هــم ،توافــق احتاملــی میــان مناینــدگان
امریــکا و طالبــان بــا توجــه بــر حضــور بخشــی از نیروهــای
امریکایــی بعــداز امضــای توافقنامــهی صلــح ،باعــث
میشــود کــه بخــش بزرگــی از نیروهــای جنگــی طالبــان
در مخالفــت بــا رهــران سیاســی شــان قــرار گیرنــد.
بــا آن کــه شــبکهی تبلیغاتــی طالبــان تــاش زیــادی
در جهــت پنهانســازی اختالفــات داخلــی شــان دارنــد؛
امــا چرخــش اطالعاتــی ،حکایــت از عــدم توافــق نظــر
نیروهــای جنگــی و سیاســی طالبــان دارد .فرماندهــان
نظامــی طالبــان بــا توجــه بــه حضــور و نفــوس شــان در
مناطــق جنگــی ،متایلــی بــه گفتوگوهــای سیاســی
ندارنــد کــه حملــهی تهاجمــی اخیــر طالبــان بــر پایــگاه
هوایــی بگــرام همزمــان بــا ادامــهی گفتوگوهــای صلــح
دوحــه؛ دلیلــی اســت بــر عــدم متایــل فرماندهــان نظامــی
طالبــان بــه گفتوگوهــای صلــح و نبــود هامهنگــی میــان
رهــران سیاســی و فرماندهــان نظامــی آنــان؛ زیرا سیاســت
طالبــان در هــمکاری بــا ســازمانهای اســتخباراتی،
طــی ســالهای متــادی ،دور نگهداشــن 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
وســیلهی ایجــاد حکومــت اســامی بداننــد؛ از ســوی هــم،

وابســتگی فرماندهــان نظامــی طالبــان بــه اقتصــاد جنگــی
و مافیایــی ،فرصــت فکــر کــردن بــه یــک توافــق سیاســی را
از آنهــا ربــوده اســت.
بنابرایــن ،هــر نــوع توافــق سیاســی میــان امریکاییهــا
و طالبــان ،بــدون حامیــت قاطــع فرماندهــان نظامــی
طالبــان محکــوم بــه شکســت بــوده و تنهــا پرچمهــای
میــدان نــرد کشــور را تغییــر خواهــد داد.
امــا آنچــه در جریــان گفتوگوهــای صلــح کمتــر بــه
آن پرداختــه شــده ،عــدم توجــه بــر حضــور بیــش از ۲۰
گــروه تروریســتی در کشــور اســت.
بــر اســاس اطالعــات منابــع امنیتــی ،بیــش از ۲۰
گــروه تروریســتی بــا چهــار تــا شــش هــزار جنگجــو از
کشــورهای مختلــف در کنــار طالبــان مــروف نــرد در
مقابــل نیروهــای امنیتــی انــد.
عــدم توجــه بــر حضــور گروههــای تروریســتی چــون
داعــش ،القاعــده ،جنبــش اســامی اوزبیکســتان ،حرکــت
الجهاداالســامی ،جنبــش ترکســتان رشقــی ،لشــکر طیبه،
لشــکر جنگــوی ،ســپاه صحابــه ،جیــش محمــد ،تحریــک
طالبــان پاکســتان ،امــارت قفقــاز ،حرکتاملجاهدیــن و
چندیــن گــروه تروریســتی دیگــر در گفتوگوهــای صلــح
و اتخــاذ تصمیــم در مــورد رسنوشــت آنهــا پــس از توافــق
صلــح اســت کــه باعــث ادامـهی درگیریهــا شــده و منجــر
بــه تغییــر ماهیــت میدانهــای نــرد کشــور میشــود.
از آنجایــیکــه گروههــای تروریســتی فوقالذکــر ،بــه
فکــر ایجــاد خالفــت اســامی در جمهوریتهــای آســیای
میانــه ،ایالــت ســینکیانگ جمهــوری خلــق چیــن ،قفقــاز،
پاکســتان و ســاحات دیگــر انــد؛ افغانســتان را بــا توجــه
بــر موقعیــت جغرافیایــی ،حاکمیــت اقتصــاد جرمــی،
مرزهــای بــاز بیناملللــی و اعتقــاد شــدید باشــندگان
آن بــه متــون دینــی ،مهمتریــن جبهــهی عقبــی خویــش
میداننــد و حــارض بــه تــرک ایــن میــدان پرمنفعــت
نیســتند.
بــا اســتناد بــه آنچــه گفتــه شــد ،امضــای توافقنامـهی
صلــح میــان مناینــدگان طالبــان و امریــکا در بهرتیــن
حالــت ،ن ـه تنهــا منجــر بــه تأمیــن امنیــت نخواهــد شــد؛
بلکــه بخــش عمــدهای از فرماندهــان نظامــی طالبــان بــا
بیعــت بــه گروهــای تروریســتیای چــون داعــش و القاعــده
در کشــور و خصوصــا در والیــات شــال و شــالرشق،
زمینــهی رقابــت جــدی میــان امریکاییهــا و روسهــا،
امریکاییهــا و ایرانیهــا ،امریکاییهــا و چیناییهــا،
هندیهــا و پاکســتانیها را فراهــم ســاخته و کشــور
هامننــد ســوریه و عــراق بــه آزمایشــگاه ســاحهای
متعــارف قدرتهــای بــزرگ مبــدل خواهــد شــد.

پولیس با ولگردها شوخی ندارد
مهدی غالمی

سال اول

برخــورد با ولگردها جدیتر از هر زمانی
مدتــی اســت کــه پولیــس کابــل ،کمپایــن
قاطعانــهای را بــرای جمــعآوری ولگــردان از ســطح
شــهر و ولســوالیهای کابــل آغــاز کــرده اســت .در
درون شــهر کابــل ،حوزههــای امنیتــی مســؤول درجــه
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افــراد بــه کارهــای بیهــدف و بیدسـتآورد ماننــد آزار
و اذیــت مــردم و خرابکاریهــای متعــدد رو بیاورنــد».
آقــای غزنــوی معتقــد اســت هــر چــه زمینــهی کار
بــرای جوانــان بیشــر مهیــا شــود ،فرصــت بزهــکاری و
ولگــردی از آنهــا گرفتــه میشــود.
غزنــوی افــزود« :عامــل تعیینکننــدهی دیگــر
ســطح پاییــن فرهنــگ اســت .جامعــهای خوشبخــت
اســت کــه دارای فرهنــگ فوقالعــاده باشــد .در
چنیــن جوامعــی حتــا اگــر زمینههــا هــم بــرای ولگــرد

دوشنبه

منــش جوانمــردی و عیــاری
از گذشــتهها بــه ایــن ســو
در جوامــع مختلفــی وجــود
داشــته اســت و جوانمــردان
هــر محلــه اغلبــا افــراد
قابــل اطمینانــی بودنــد؛ امــا
امــروز برخــاف آن چــه در
گذشــته میدیدیــم ،برخــی
از نوجوانــان و جوانــان بــا
ایجــاد مزاحمــت بــرای مــردم،
بــه ویــژ ه دخــران و زنــان،
مشــکالت زیــادی را بــرای
شــهروندان کابــل بــه بــار آورده
انــد.

بردبــاری بیشــر ،اخــاق و احــرام بــه مــردم میشــود.
در کشــور مــا هــم نزدیــک بــه متــام ورزشکاران
مطــرح ،از فروتنتریــن افــراد جامعــه انــد کــه مــدارا
و همدیگرپذیــری و اخــاق را ترویــج میکننــد نــه
خشــونت و زد و خــورد در کوچههــا و زورگویــی بــه
مــردم .در کنــار درک وارونــهی بســیاری از ولگــردان
از ورزش ،تصــور نادرســت آنهــا از ســگرت و چــرس
کشــیدن اســت .بســیاری از آنهــا ،ســگرت و چــرس
دود کــرده و بــا آن احســاس بزرگــی میکننــد .حتــا
شــا هــم دیــده ایــد کــه نوجوانــان حتــا  15-10ســاله
هــم یــا مخفیانــه یــا علنــا ســگرت و چــرس میکشــند،
غافـل از ایــن کــه انجــام چنیــن اعاملــی نــه تنهــا باعــث
بــزرگ بــه نظــر رســیدن آنهــا منیشــود بلکــه رضبـهی
شــدیدی بــه ســامت بــدن آنهــا خواهــد زد.
غزنــوی ،میگویــد کــه اوضــاع درون هــر خانــواده
تأثیــر مســتقیمی بــر روح و روان و نهایتــا ولگردشــدن
یــک نوجــوان دارد .هــر چــه قــدر اوضــاع یــک خانــواده
متشــنج و بــد باشــد ،بــه هــان میــزان احتــال
منحــرف شــدن فرزنــدان خانــواده بــه راههــای نادرســت
و اوباشگــری بیشــر میشــود.

محبت معجزه میکند
ایــن کــه فکــر کنیــم ولگــردان شــهر تــا ابــد ولگــرد
خواهنــد بــود یــا اصــوال کاری جــز ولگــردی بلــد
نیســتند ،بیانصافــی اســت .میتــوان از همیــن
نوجوانانــی کــه بیهــدف در کوچههــا میگردنــد
و عربــده میکشــند ،بــه ســود جامعــه کار گرفــت .بــا
ایجــاد شــغل و گامشــن آنهــا بــه حرفههایــی کــه
بــه آن عالق ـه دارنــد ،هــم دســت از آزار و اذیــت مــردم
میکشــند و هــم کار مفیــدی بــرای جامعــه انجــام
میدهنــد .موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه
کــرد ،محبــت کــردن بــه چنیــن نوجوانــان اســت.
تردیــدی نیســت کــه جــای خالــی محبــت را میتــوان
در بســیاری از خانوادههــای افغانســتان دیــد کــه البتــه
نبــود یــا کمبــود محبــت در میــان مــردم افغانســتان
داســتان درازی دارد کــه میتــوان ســاعتها در مــورد
آن حــرف زد .ظاهــر غزنــوی ،بــاور دارد کــه کمبــود
محبــت بــه نوجوانــان از عوامــل بســیار مهمــی اســت
کــه باعــث گرویــدن یــک نوجــوان بــه گروههــای تبـهکار
یــا ولگــرد میشــود .او میگویــد« :بهرتیــن راه بــرای
راهنامیــی یــک نوجــوان و قــرار دادن دوبــارهی او بــه راه
درســت در زندگــی ،محبــت کــردن بــه او اســت .البتــه
کســی کــه دســت بــه راهنامیــی آن نوجــوان میزنــد،
بایــد عــاری از عیــب و ایرادهایــی باشــد کــه بــه طــرف
مقابــل میگیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت ،صحبــت و
راهنامیــی تأثیــری نخــواد داشــت .بایــد بــه نوجوانــی
کــه ولگــرد شــده اســت ،درس خودبــاوری ،اطمینــان
و صداقــت داد تــا دســت از کارهــای ناشایســتهاش
بــردارد .بــه هــر میزانــی کــه روابــط در خانوادههــا بــر
پایـهی مهــر و محبــت اســتوار باشــد ،بــه هــان میــزان
احتــال ولگــرد شــدن یــک نوجــوان کاهــش مییابــد».
آقــای بصیــر مجاهــد از کارکــرد پولیــس کابــل
اطمینــان داده و میگویــد کــه در کنــار شــارهی
 119پولیــس ،شــاره  100کــه مختــص پولیــس
کابــل اســت ،در خدمــت شــهروندان کابــل قــرار دارد
و تــا کنــون مــردم ســهم فعالــی در پیشگیــری از
جرایــم و گــزارش آنهــا گرفتــه انــد .مجاهــد بــا بیــان
عــزم و ارادهی پولیــس کابــل در راســتای جم ـعآوری و
بازداشــت ولگــردان در والیــت کابــل گفــت« :ایــن رونــد
تــا صفــر شــدن شــار ولگــردان و مزاحــان مــردم در
کابــل ادامــه خواهــد داشــت .ولگــردان در کنــار معضــلِ
معتادهــای والیــت کابــل ،مشــکل بزرگــی اســتند و
رهــری پولیــس کابــل در برخــورد بــا آنهــا بســیار
جــدی اســت».
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ولگــردی و اوباشگــری زاییــدهی مشــکالت
ا جتام عــی
بــا ایــن همــه ،هیــچ کســی را منیتــوان یافــت کــه
از هــان ابتــدا ،بــه صــورت خــودکار «ولگــرد» متولــد
شــده باشــد .عوامــل اجتامعــی زیــادی در منحــرف
شــدن یــک نوجــوان بــه مســیرهای خطرنــاک و
رسنوشتســوز دســت دارنــد .مــا اخیــرا بــا ظاهــر
غزنــوی ،اســتاد روانشناســی کــودک و نوجــوان در
«دانشــگاه تعلیــم و تربی ـهی شــهید اســتاد ربانــی» در
ایــن بــاره صحبــت کردیــم .آقــای غزنــوی کــه یــک مرکــز
تحقیقــات مشــکالت روانــی در وزارت معــارف دارد،
روی پدیدههــای زیــادی انگشــت گذاشــته و میگویــد
عوامــل ولگردشــدن نوجوانــان را بایــد از جامعــه پیــدا
کــرد .آقــای غزنــوی گفــت« :یکــی از عوامــل ولگــردی
جوانــان ،بیــکاری اســت .بـیکاری باعــث میشــود کــه

 25قوس 1398

جــان انســان بــرای ایــن گــروه از افــراد ،ریشــه در
عــادت کــردن مــردم بــه کشــته شــدن دارد .گروههــای
تروریســتی میکشــند ،طالبــان میکشــند و ایــن
مــردم انــد کــه هــر روز بــه قتــل میرســند و دیگــر بــا
آن خــو گرفتــه انــد.

شــدن و روی آوردن یــک جــوان بــه بزهــکاری مهیــا
شــود ،جامعــه و فرهنــگ آن اجــازهی چنیــن کاری را
منیدهنــد؛ چــون فضــا انســانها را کنــرل میکنــد.
بــه طــور مثــال اگــر شــا وارد یــک مــکان پاکیــزه
شــوید ،حــارض نیســتید کــه ســوختگی ســیگار را در
آنجــا بیندازیــد؛ چــون بــه طــور خــودکار میدانیــد
کــه نبایــد یــک جــای پاکیــزه را کثیــف کــرد ».آقــای
غزنــوی میگویــد کــه ولگردهــا اساســا ســامت روحــی
و روانــی ندارنــد .برخوردهــای اجتامعــی شــان نادرســت
و منــزوی اســتند.
از دیگــر علتهــای روی آوردن بــه ولگــردی و
اوباشگــری توســط نوجوانــان و جوانــان ،درک و
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
ورزشهــای رزمــی رو میآورنــد ،در حالــی کــه اصــل
موضــوع کامــا وارونــه اســت .ورزش بــرای بیشــر
مــردم دنیــا وســیلهای بــرای حفــظ ســامت بــدن اســت
نــه گزینــهای بــرای جنــگ و دعــوا .ورزش در ایــن
ســالها بــرای متــام آنانــی کــه جدیتــر دنبالــش
میکننــد ،یــک ســبک زندگــی اســت کــه منجــر بــه
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از بیشــر کوچــه پسکوچههــای شــهر کابــل کــه
بگذریــم ،بــا جمعــی از جوانــان و نوجوانانــی روبــهرو
میشــویم کــه بیهــدف در گوشــهای از کوچههــا
نشســته و بــا ظاهــر غیــر معمــول شــان ســعی میکننــد
خــود را از دیگــر مردمــان شــهر متامیــز کننــد .ولگــردی
نوجوانــان و جوانــان از دیــر زمانــی بــه ایــن ســو وجــود
داشــته و حــرف و رونــد تــازهای نیســت؛ اما آن چــه مردم
را بیشــر نگــران میکنــد ،جرمهــا و آزار و اذیتهایــی
اســت کــه توســط ولگــردان انجــام میشــود و کارهــای
جــدی زیــادی در ایــن بــاره صــورت منیگیــرد.
منــش جوانمــردی و عیــاری از گذشــتهها بــه
ایــن ســو در جوامــع مختلفــی وجــود داشــته اســت و
جوانمــردان هــر محلــه اغلبــا افــراد قابــل اطمینانــی
بودنــد؛ امــا امــروز برخــاف آن چــه در گذشــته
میدیدیــم ،برخــی از نوجوانــان و جوانــان بــا ایجــاد
مزاحمــت بــرای مــردم ،بــه ویــژه دخــران و زنــان،
مشــکالت زیــادی را بــرای شــهروندان کابــل بــه بــار
آورده انــد.
مزاحمتهــای گاه و بــیگاه ایــن افــراد در برخــی
از محلههــا ،باعــث رنجــش و بــه ســتوه آمــدن بســیاری
از خانوادههــا شــده اســت .مــردم بــا دیــدن جمعــی
از نوجوانــان و جوانانــی کــه بــا هــم جمــع شــده و هــر
کــه از کوچــه رد میشــود را آزار میدهنــد یــا عربــده
میکشــند و دزدی میکننــد ،احســاس امنیــت
منیکننــد و نگراننــد کــه روزی یــا خــود شــان یــا
کســی از اعضــای خانــوادهی شــان قربانــی رفتــار
خشــونتبار ،آزار و اذیــت و دزدی ایــن ولگــردان شــود.
ســالها اســت کــه ولگــردان زیــادی در بیــرون مکاتــب
دخرتان ـهی شــهر کابــل جــا خــوش میکننــد و باعــث
آزار و اذیــت آنهــا میشــوند .ایســتادن نوجوانــان و
جوانــان پــر در مقابــل مکاتــب دخرتانـهی شــهر کابل،
از چالشهایــی اســت کــه بســیاری از خانوادههــا
نگــران آن انــد و برخــی از ایــن خانوادههــا بــه دلیــل
آزار و اذیتــی کــه ایــن نوجوانــان بــر دخــران شــان روا
میدارنــد ،حــارض شــده انــد کــه فرزنــد شــان را دیگــر
بــه مکتــب نفرســتند.
زورگویــی و زورگیریهــا هــم نســبت بــه ســالهای
گذشــته نــه تنهــا کــم نشــده ،بلکــه بیشــر شــده اســت.
بیتردیــد در متــام یــا بیــش از نــود درصــد از مناطــق
شــهر کابــل ،کســانی را میتــوان یافــت کــه یــا خــود
قربانــی زورگویــی و زورگیــری بــوده انــد یــا کســی از
اعضــای خانــوادهی شــان بــا چنیــن ناهنجــاری روبـهرو
شــده اســت .جاویــد رحامنــی کــه حســابدار یکــی از
رشکتهــای خصوصــی در منطقــهی پــل رسخ شــهر
کابــل اســت ،از تجربـهی خــود در ایــن مــورد میگویــد:
«یــک روز کارهــای حســابداری و کاریام 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 کوچــهی تاریــک
ناگهــان متوجــه شــدم کــه دو نفــر بــا صورتهــای
پیچانــده کــه مشــخص بــود نوجــوان اســتند ،راهــم را
در هشــتقدمی دروازهی خانــهام گرفتنــد .بیدرنــگ
فهمیــدم چــه خــر اســت .تــا رشوع بــه مقاومــت و داد
و فریــاد زدن کــردم ،یکــی از آنهــا کــه صورتــش در آن
تاریکــی بــه درســتی مشــخص نبــود ،بــا چاقــو و دیگــری
بــا تفنگچــهی کمــریاش تهدیــد کردنــد کــه اگــر
فریــاد بزنــم ،مــرا میکشــند .ناگزیــر دســت از تــاش
و درگیــری کشــیدم و موبایلــی کــه روز قبلــش خریــده
بــودم را دو دســتی تقدیــم شــان کــردم .خوشبختانــه
آســیبی بــه مــن نرســاندند و پــس از گرفــن تلفونــم پــا
بــه فــرار گذاشــتند .تــا یکــی دو کوچــه تعقی ـب شــان
کــردم؛ امــا ســودی نداشــت .هــر چــه فریــاد م ـیزدم و
از مــردم کمــک میخواســتم هــم ،کســی بیــرون نیامــد
و همــه از پنجرههــای رو بــه کوچـهی شــان تنهــا متاشــا
میکردنــد».
ماننــد جاویــد ،بســیاری از آنهایــی کــه مجبورنــد
تــا دیــر وقــت کار کننــد ،یــا بــا چنیــن مــواردی روب ـهرو
شــده انــد یــا نگراننــد کــه در یکــی از پسکوچههــای
شــهر کابــل ،عاقبــت گرفتار جمعــی از راهزنــان و دزدان
شــوند .بســیاری از ولگردهــا چــون هــدف و کاری بــرای
زندگــی ندارنــد ،رو بــه دزدی میآورنــد و اگــر در هفتــه
یــک تلفــون یــا امــوال شــخصی را در کوچــهای بــه
غــارت بربنــد ،میتواننــد مصــارف روزانــهی شــان را
تأمیــن کننــد و دســت شــان بــه جیــب بزرگترهــای
شــان نباشــد .در پــارهای از مــوارد ،زمانــی کــه ولگــردان
بــا مقاومــت قربانــی شــان روبـهرو میشــوند ،دســت بــه
تفنــگ و چاقــو میبرنــد .همــه شــنیده ایــم کــه تعــداد
زیــادی از جوانهــا در کوچههــا چاقــو خــورده و تــا
بیامرســتانهای شــهر هــم دوام نیــاورده و جــان داده
انــد .بــرای دزدان و ولگــردان شــهر ،جــان یــک شــهروند
بســیار کمــر از یــک تلفــون اســت .البتــه ارزش پاییــن

یــک جمــعآوری و بازداشــت ولگــردان اســتند .ایــن
وظیفــه در ولســوالیها بــه فرماندهــان امنیــه داده
شــده اســت .بصیــر مجاهــد ،آمــر مطبوعــات پولیــس
کابــل ،بــا درک نگرانیهــای مــردم از مزاحمتهایــی
کــه توســط ولگــردان بــه خــود یــا اعضــای خانــوادهی
شــان صــورت میگیــرد ،از اقدامهــای قاطــع و جــدی
بــرای بازداشــت ولگــردان خــر میدهــد .آقــای
ســالنگی میگویــد« :نظــر بــه تقاضــای شــهروندان
کابــل و دســتور فرماندهــی پولیــس ایــن والیــت ،از یــک
هفتــه بــه ایــن ســو کمپایــن وســیعی را بــرای جمـعآوری
ولگــردان آغــاز کــرده ایــم و ایــن کمپایــن نتیجــهی
خوبــی هــم داده چــون ســطح جرایــم در شــهر کاهــش
یافتــه اســت .در طــول همیــن هفتــه بیشــر از 500
تــن از ولگــردان توســط پرســونل حوزههــای امنیتــی
و ولســوالیها بازداشــت شــده انــد ».آقــای مجاهــد
میگویــد کــه ولگردهــا باعــث آزار و اذیــت مــردم،
بــه ویــژه خانمهــا میشــوند و در اطــراف مکاتــب
پرســه میزننــد .پولیــس کابــل جدیــدا بــا اســتفاده
از فــنآوری بایومرتیــک ،عرصــه را بــر ولگــردان شــهر
کابــل تنــگ کــرده و ولگــردان حــاال منیتواننــد مثــل
گذشــته بــه مــردم آســیب و آزار برســانند .از آقــای
مجاهــد پرســیدیم کــه چــه اتفاقــی بــرای آنهایــی
کــه بــرای بــار اول دســتگیر میشــوند ،میافتــد؟ او
در پاســخ گفــت« :از ولگردانــی کــه بــار اول دســتگیر
میشــوند و اثــر انگشـت شــان در گذشــته ثبــت نبــوده،
بــا تضمیــن وکیــل گــذر و اقــارب درجــه یــک شــان،
تعهــد گرفتــه میشــود و در صورتــی کــه در آینــده
دوبــاره مرتکــب جــرم شــوند و دســتگاه بایومرتیــک آن را
شناســایی کنــد ،بــرای شــان پرونــدهای تشــکیل شــده
و بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی ســپرده خواهنــد شــد».
بصیــر مجاهــد میگویــد کــه پولیــس کابــل نســبت
بــه گذشــته فعالتــر شــده و کارایــی بهــری دارد .او
خاطرنشــان میکنــد کــه گزمههــای ســیار و ثابــت
پولیــس بــه گونــهی 24ســاعته و ایســتهای بازرســی
ناگهانــی ،باعــث غافلگیــری مزاحــان مــردم و
مجرمــان شــده و ایــن مزاحــان هیــچ منیداننــد
کــه امشــب در کــدام نقطــه از شــهر ،پولیــس کابــل
ایستبازرســی دارد .آقــای مجاهــد از همــکاری نزدیــک
مــردم بــا پولیــس کابــل ابــراز خوشحالــی کــرده و
نقــش مــردم در جلوگیــری از جرائــم در شــهر را بســیار
برجســته میدانــد.
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دوشنبه

مجیب ارژنگ
مرتضــا پــس از ایــن کــه از بیامرســتان بــه خانــهمــیرود،
چنــد هفتــهای اســراحت میکنــد و کوشــش میکنــد
فکرهایــش را جمــع و در گوشـهای از ذهنــش دوبــاره بــه زندگــی
بــاور پیــدا کنــد.
امــا کنــار آمــدن بــا زندگــی پــس از خودکشــی و دوام آن بــه
همیــن ســادگی هــم نیســت؛ انســانی کــه پــس از خودکشــی
نــاکام بــه زندگــی ادامــه میدهــد ،بایــد انگیــزهی قویتــر و
بهــری در مقایســه بــا گذشــتهاش بــرای زندگیکــردن داشــته
باشــد.
امــا مرتضــا پــس از یــک مــاه و نیمــی درگیــری بــا خــودش
بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه بایــد بــه زندگــی ادامــه دهــد و
رشایــط کنونــی خــودش را در مهاجــرت و ســختیهایی را کــه
ناچــار اســت بابــت آن بکشــد را طبیعــی دانســته و جــزو ســازوکار
زندگــی بدانــد.
او بــا دشــواریهای زیــاد میتوانــد دوبــاره بــه زندگــی بــاور
پیــدا کنــد و از دوام آن گریــزی نداشــته باشــد.
مرتضــا پــس از آن را چنــد وقتــی در «یالــوا» میمانــد؛ امــا
بــه دلیــل ایــن کــه مــدت زیــادی را در اســتانبول بــوده اســت،
دوبــاره بــه اســتانبول بــر میگــردد و آن جــا بــا مــزدی کــه از
آمــوزش زبــان ترکــی بــه دوســت امریکایــیاش بــه دســت
م ـیآورد ،شــب و روزمیکنــد و پــس از آن نیــز در آشــپزخانهی
یکــی از رســتورانتها بــه کار رشوع میکنــد.
او پــس از هــژده ســال مهاجــرت در ایــران و شــش ســال
مهاجــرت در ترکیــه بــا ایــن کــه در افغانســتان نبــوده اســت،
دوســتان افغانســتانی زیــادی بــه خــود پیــدا میکنــد.
هــر بــاری کــه از افغانســتان و نوســتال ِژیهای مهاجــران
افغانســتانی در ترکیــه میشــنود ،بــه افغانســتان عالقهمنــد
میشــود ،تــا جایــی کــه خــودش پیشبینــی هــم منیتوانســت
کــه ایــن عالقــه و کنــجکاوی روزی پــای او را بــه افغانســتان
بکشــاند.
امــا مرتضــا کــه در مهاجــرت زاده شــده اســت و بــه دلیــل
تنــگ بــودن زندگــی در ایــران بــاز هــم بــرای نجــات خویــش
بــه ترکیــه مهاجــرت کــرده اســت؛ میخواهــد آزادی بــودن در
رسزمیــن خــودش را تجربــه کنــد و بتوانــد روزی بــدون داشــن
برگ ـهی ســازمان بیناملللــی مهاجــرت و یــا برگ ـهی دیگــری در
شــهر قــدم بزنــد و بتوانــد روزهایــی را زندگــی کنــد کــه دیگــر
تــرس گرفتــاری بــه دســت پولیــس و دیپــورت شــدن در آن جایــی
نداشــته باشــد.
دســت آخــر نزدیــک بــه س ـهماه پیــش مرتضــا در یــک ســفر
هوایــی از اســتانبول بــه کابــل میآیــد.
او بــه میــل خــود بــه افغانســتان میآیــد ،در حالــی کــه
خانــوادهاش در ایــران زندگــی میکنــد .مرتضــا ســه ماهــی
کمــر را در کابــل میمانــد؛ امــا بــا تالشهایــی کــه بــرای
یافــن کار داشــته اســت در ایــن مــدت منیتوانــد هیــچ کاری
بــرای خــود پیــدا کنــد.
او روزهــا را در اتــاق یکــی از دوســتانش در کابــل کــه در
ترکیــه بــا وی آشــنا شــده بــود میگذارنــد و شــبها ســاعاتی
را بــا دوســتش میگوینــد و میخندنــد و گاهــی هــم از
تجربههــای تلــخ و شــیرن مهاجــرت بــه هــم میگوینــد.
مرتضــا میگویــد« :کابــل خیلــی خــوب اســت ،اگــر کار
باشــه کابــل خیلــی بهــره».
امــا مرتضــا منیتوانــد بیشــر از ســه مــاه را در کابــل دوام
بیــاورد .دســت آخــر مرتضــا بــا جهانــی از دردرس بــرای رفــن بــه
ایــران ویــزا میزنــد و نزدیــک بــه یــک هفت ـهای میشــود کــه در
شــهر قــم ایــران کنــار خانــوادهاش بــه رس میبــرد.
دیــروز بــود کــه بــه مرتضــا پیــام دادم و پــس از احوالپرســی
از زندگــی تــازهاش در ایــران پرســیدم .او بــدون ایــن کــه بــه
حرفهایــم توجــه آنچنانــی کــرده باشــد ،گفــت کــه میخواهــم
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 خانــوادهاش برگشــته اســت.
امــا مــن بــا لجاجــت بــاز هــم خواســتم دلیــل ایــن کــه حــاال
بــاز میخواهــد ایــران را تــرک کنــد و دوبــاره بــه ترکیــه بــرود
چیســت.
در پاســخم کوتــاه جــواب داد کــه ایــران جــای کهنســاالن
اســت و زمانــی کــه خواســتم بیشــر از او بشــنوم برایــم گفــت
کــه خــودت رشایــط زندگــی در ایــران را میدانــی و همینطــور
مهاجــر بــودن در ایــران را؛ بــرای همیــن منیتوانــم در ایــران
دوام بیــاورم.
ایــن روایــت کوتاهــی از زندگــی مرتضــا مهاجــر افغانســتانی
اســت کــه در مهاجــرت زاده شــده و در مهاجــرت رشــد کــرده
و زمانــی کــه بــه افغانســتان کــه گویــا کشــور پــدریاش اســت
آمــد ،نیــز یــک مهاجــر بــود و پــس از یــک مهاجــرت کوتاهمــدت
بــه ایــران مهاجــرت کــرد و حــاال میخواهــد دوبــاره بــه ترکیــه
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
افغانســتان از ایــن مرتضاهــا زیــاد دارد کــه بــود و نبــود شــان
بــرای هیــچ کســی در هیــچ جــای جهــان مهــم نیســت.

آیا برخی بازیکنان تیم ملی کرکت
به افغانستان خیانت کردند؟
نعمت رحیمی
پــس از جــام جهانــی کرکــت کــه بــا منایــش
ســؤالبرانگیز بازیکنــان تیــم ملــی کرکــت افغانســتان
همــراه بــود ،مطلبــی بــا عنــوان «تیــم در تیــم» نوشــتم
کــه حاکــی از دودســتگی و اختالفهــای شــدید
در تیــم ملــی کرکــت افغانســتان بــود .باختهــای
زنجیــرهای کــه منجــر بــه رسخوردگــی عمومــی
عالقهمنــدان بــه ورزش شــد و نیــاز بــود کــه در ایــن
زمینــه تحقیــق شــود؛ امــا بــه دلیــل مشــغله و ایــن کــه
عــادت بــه فراموشــی ،دنبــال مقــر گشــن و پــاک
کــردن صــورت مســأله بــه جــای حــل آن داریــم ،کســی
ناهنجاریهــای تیــم ملــی کرکــت را تعقیــب نکــرد تــا
کــه چنــد روز پیــش ،پــس از تغییــر و تحــول تــازه در
تیــم ملــی کرکــت و کاپیتانــی دوبــارهی «اصغــر افغــان»،
بــار دیگــر ایــن زخــم ناســور ،رسبــاز کــرد.
مشــکل آن اســت کــه هرچــه میگــذرد ،سیاســت و
آدمهــای سیاســی ،نفــوذ و رســوخ بیشــری در ورزش
مــا پیــدا میکننــد .سیاســتمدارانی کــه هــر روز،
فضــا و امــکان فعالیــت را بــرای اهالــی ورزش ،تخصــص
و خاکخوردههــای آن تنگتــر میکننــد .ورزش
وقتــی سیاســی و قومــی میشــود؛ رییسجمهــور یــک
کشــور ،متــام رشــتههای ورزشــی دیگــر را بــه حــال
خــودش رهــا و متــام مترکــزش را بــه یکــی معطــوف
کــرده و شــخصا بــا افــرادی کــه قــرار اســت مســؤول آن
رشــتهی ورزشــی باشــند ،مصاحبــه و او را بــر میگزینــد.
ورزش بــرای دوری از آلودگیهــا و سیاســتبازیها
اســت؛ امــا در ورزش سیاســی ،جوانمــردی ،مهربانــی،
دوســتی ،همدیگرپذیــری و شــالودهی ایــن پدیــدهی
جــذاب جهانــی ،جایــش را بــه باندبــازی ،قومگرایــی،
ســلیقه و رابطــه میدهــد.
در جریــان جــام جهانــی کرکــت ،از مجــرای دقیــق
و آگاه ،شــنیدم کــه در تیــم ملــی کرکــت افغانســتان،
بازیکنــان بــه چنــد دســته (شــا بخوانیــد بانــد)
تقســیم شــده انــد:
 )1بانــد هــوادار کاپیتــان جــوان« ،گلبالدیــن
نایــب».
 )2بانــد بازیکنــان شــاغل در لیگهــای معتــر
کرکــت
 )3باند هوادار کاپیتان ســابق« ،اصغر افغان»
حــاال کــه دوبــاره اختــاف و باندبــازی کرکــت گل
کــرده اســت ،چنــد روز پیــش «گلبالدیــن نایــب»،
کاپیتــان پیشــین تیــم ملــی ،آشــکارا اعــام کــرد کــه
برخــی بازیکنــان ،بــه دلیــل آن کــه او کاپیتــان
بــوده اســت ،نــه تنهــا از جــان و دل در جــام جهانــی
بــرای تیــم ملــی افغانســتان بــازی نکــرده کــه او و
نــام افغانســتان را مســخره کــرده انــد .او گفتــه اســت
کــه آنــان بایــد محکمــه میشــدند نــه آن کــه دوبــاره
زمــامدار تیــم ملــی کرکــت شــوند .گلبالدیــن اضافــه
کــرده اســت ،تــا زمانــی کــه چنیــن افــرادی در کرکــت
هســتند ،دیگــر در تیــم ملــی بــازی نخواهــم کــرد.
«عزیــز اللــه فضلــی» کــه در زمــان برگــزاری جــام
جهانــی  50آورهی کرکــت ،نفــر اول کرکــت افغانســتان
بــود ،در یــک اظهــار نظــر ویدیویــی ،رازهــای بیشــری
را افشــا کــرده و گفتــه اســت« :شــبی حیــن برگــزاری
جــام جهانــی ،گلبالدیــن نایــب بــه اتاقــم آمــد ،ضمــن
گریــه بــا فریــاد گفــت کــه حاجیآقــا ،چــه کار کنــم؟
بازیکنانــی مثــل «اصغــر افغــان ،نبــی عیســاخیل
و راشــد آرمــان» ،ضمــن آن کــه بــازی منیکننــد ،مــرا
مســخره کــرده و هــر کاری کــه خواســت خــود شــان بود،
انجــام میدهنــد ».فضلــی گفتــه اســت کــه گلبالدیــن

حتــا گفــت ،مــن فقــط در مراســم قرعهکشــی رشکــت
میکنــم ،باقــی امــور بــه دســت آنهــا باشــد ،بــه
آنهــا بگوییــد بــرای گلبالدیــن نــه کــه بــرای بیــرق
افغانســتان بــازی کننــد.
پــس از جــام جهانــی ،خربهــای مؤثقی وجود داشــت
کــه رهــری کرکتبــورد ،تصمیــم دارد تــا بازیکنــان
متمــرد را جریمــه و محــروم کنــد؛ امــا بــا دخالــت افــراد
سیاســی قدرتمنــد ،ایــن کار انجــام نشــد و بــه جایــش
«فضلــی» از کار برکنــار شــد.

حــاال کــه دوبــاره اختــاف و
باندبــازی کرکت گل کرده اســت،
چنــد روز پیــش «گلبالدیــن
نایــب» ،کاپیتــان پیشــین تیــم
ملــی ،آشــکارا اعــام کــرد کــه
برخــی بازیکنــان ،بــه دلیــل
آن کــه او کاپیتــان بــوده اســت،
نــه تنهــا از جــان و دل در
جــام جهانــی بــرای تیــم ملــی
افغانســتان بــازی نکــرده کــه او
و نــام افغانســتان را مســخره
کــرده انــد .او گفتــه اســت کــه
آنــان بایــد محکمــه میشــدند
نــه آن کــه دوبــاره زمــامدار تیــم
ملــی کرکــت شــوند .گلبالدیــن
اضافــه کــرده اســت ،تــا زمانــی
کــه چنیــن افــرادی در کرکــت
هســتند ،دیگــر در تیــم ملــی
بــازی نخواهــم کــرد.
گلبالدیــن نایــب ،کاپیتــان ســابق تیــم ملــی
کرکــت افغانســتان حرفهــای جالــب دیگــری نیــز
دارد« :مــن در متــام عمــرم ،دو بــار گریــه کــردهام ،یــک
بــار کــه دخــرم فــوت شــد و بــار دیگــر بــه خاطــر تیــم
ملــی کرکــت در جــام جهانــی .هــر کاری کــردم ،نشــد
کــه بازیکنــان بــه خاطــر نــام و بیــرق افغانســتان از
خــود بگذرنــد».
ســالها اســت کــه کرکــت افغانســتان دچــار
اختالفهــای شــدید ســمتی و باندبازیهــای دورنــی
شــده اســت .روزگاری میگفتنــد کــه کرکــت را «مرشقی
واال» بــه گــروگان گرفتــه انــد و روزگاری نیــز حــرف
از قدرتمنایــی اهالــی والیــت «لوگــر» بــود .آنچــه
واضــح و مربهــن اســت ،آن کــه امــروز ورزش و کرکــت
افغانســتان بــا دخالــت مســتقیم سیاســتمداران ،در
سیاســیترین دورهی تاریــخ خــود اســت .در گذشــته
نیــز مســؤوالن از مجــرای کامــا سیاســی وارد ورزش
میشــدند ،وابســته بــه گروههــا و حلقههــای سیاســی
بودنــد؛ امــا حــاال بــه نظــر میرســد کــه ایــن دخالــت،
پروژهمحــور ،سیســتامتیک و دوامدار شــده اســت.
مدتهــا اســت کــه ورزش افغانســتان بــه دلیــل
وابســتگی بــه سیاســت و پاســخگویی بــه مراجــع
قــدرت؛ نــه ورزش و ورزشکار ،دچــار یــک «من ّیــت»
بــزرگ شــده اســت .بــرای همیــن ،آنقــدر کــه امــروز در
کرکــت مــا «منــم ،منــم» اســت ،در هیــچ جــای کرکــت
دنیــا نیســت! متــام کســانی کــه بیــرون از کرکتبــورد
اســتند ،افــراد داخــل را بــه ناآگاهــی ،بیســوادی ،حتــا
در برخــی مــوارد بــه رعایــت نکــردن موازیــن اخالقــی
متهــم میکننــد و کســانی کــه داخــل اســتند نیــز،
بیرونیهــا را قدرتطلبــان شــهرتطلبی میپندارنــد
کــه درک درســتی از ورزش و کرکــت نداشــته و فقــط
بــرای رســیدن بــه مقــام و بــا انگیــزهی ســفرهای متعــدد
دور دنیــا ،اعــراض میکننــد.

در کــورانِ برگــزاری جــام جهانــی ،برخــی اعضــای
تیــم ملــی کرکــت ،توئیتهــای جنجالــی نــر و برخــی
بازیکنــان بــه متاشــاگران توهیــن کردنــد کــه مهــر
تأییــد بــر بیانگیزگــی و چنددســتگی در تیــم بــود.
«ســایر زالنــد» ،یکــی از خربنــگاران ورزشــی کــه
حــاال در اروپــا بــه رس میبــرد ،گفتــه اســت ،کرکــت
افغانســتان منونــهی 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 کرکتبــورد و حلقههــای سیاســی
حامیــت میشــد .اختالفهــا بــه انــدازهای زیــاد شــد
کــه آشــکارا مــردم در پــردهی تلویزیــون میدیدنــد.
در یکــی از بازیهــا کاپیتــان «نایــب» بــه محمــد نبــی
گفــت کــه «بالینــگ» کنــد؛ امــا او از ایــن کار رس بــاز زد.
او میگویــد ،بیشــر رسان ورزش و کرکــت افغانســتان
در محاکــم پرونــده دارنــد کــه بــه دلیــل وابســتگی شــان
بــه مجراهــای قــدرت ،هیــچ وقــت بررســی منیشــود.
ســوال ایــن اســت کــه چــرا بــرای کاپیتانــی ،ایــن
همــه جنجــال اســت؟ چــرا در مــدت کوتــاه ،ســه بــار
کاپیتــان تیــم ملــی کرکــت تغییــر میکنــد؟ اگــر
«اصغــر افغــان» کاپیتــان و بازیکــن خوبــی بــود،
چــرا برکنــار شــد و اگــر خــوب نبــود ،چــرا در بیــن ایــن
همــه جنجــال و بلــوا ،دوبــاره بازوبنــد کاپیتانــی بــه او
داده میشــود؟ «زالنــد» در ایــن مــورد گفتــه اســت،
چــون اصغــر و مســؤوالن کرکــت بــورد دســت شــان در
یــک کاســه بــود ،چنــان ذهنیتســازی کــرده بودنــد،
تنهــا کســی کــه میتوانــد افغانســتان را بــه رسمنــزل
مقصــود و ســاحل آرامــش برســاند ،فقــط یــک نفــر و
«اصغــر افغــان» اســت .چنددســتگی در ســطح رهــری
و وابســتگی بازیکنــان بــه ایــن جناحهــا ،موجــب شــد
کــه اصغــر از کاپیتانــی تیــم ملــی کنــار زده شــود و او
نیــز در جــام جهانــی ثابــت کــرد کــه بــه راســتی بــدون
وی ،افغانســتان محکــوم بــه شکســت اســت؛ چــون
بازیکنــان بــازی منیکردنــد.
کارشناســان کرکــت از دیربــاز تــا حــاال ،معتقدنــد
کــه زمــان خانهتکانــی ،تزریــق خــون و یــا پطــرول
ســبز ،بــه تیــم ملــی کرکــت افغانســتان فــرا رســیده
اســت .بازیکنــان مســن ،فرســوده و پــا بــه ســن
گذاشــته بایــد جــای شــان را بــه بازیکنــان جــوان،
پرانــرژی و آینــدهدار خالــی کننــد؛ امــا تــا زمانــی
کــه ورزش سیاســی و در کنــرل سیاستپیشــهها
باشــد ،ایــن امــر ممکــن نخواهــد بــود؛ زیــرا ،سیاســت
ارجحتــر از ورزش و احســاس ملــی بــوده ،باندبــازی
و بازیکنســاالری مــد شــده و جایگاههــا خلــط
خواهــد شــد .در ورزش سیاســی ،حامیــان یــک
بازیکــن ،میتواننــد متــام اعضــای یــک اداره و کادر
فنــی را تغییــر دهنــد کــه چــرا گفتــهانــد بــاالی چشــم
یــک بازیکــن «ا َبــرو» اســت!
در ورزش سیاســی بازیکــن مصــدوم ،بــا پی ـچکاری
و تهدیــد در ترکیــب اســت و بازیکــن ســامل،
متاشــاگر؛ چــون در فرهنــگ بازیکنســاالری و ورزش
سیاســی ،هــان درســت اســت کــه منافــع ســاالرها
در آن نهفتــه باشــد ،نــه آرزو و شــوق یــک ملــت! آنهــا
تصمیــم میگیرنــد کــه چــه خــوب اســت و چــه بــد.
جوانگرایــی خــوب اســت یــا گــرو مانــدن در چمــرهی
چنــد بازیکــن «فســیل» شــده.
ایــن مطلــب را بــا نوشــتهی «وکیــل الکــوزی»
گزارشگــر کرکــت و خربنــگار ورزشــی بــه فرجــام
میرســانم کــه« :تروریســت تنهــا آن کــس نیســت کــه
انســانها را میکشــد؛ بــل کســانی کــه احساســات
یــک کشــور را میکشــند نیــز تروریســت انــد».
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خــورد مــا داده انــد؛ مربــوط میشــود بــه جغرافیــای
افغانســتان امــروزی کــه بــه نــام آریانــای /ایــران قدیــم
یــا آریانــا ویــژه یــا هــر نامــی دیگــر کــه میماننــد؛
ایــن جغرافیــا عبــارت از افغانســتان کنونــی اســت.
نــام افغانســتان یــک نــام جدیــد اســت و مــا بــه آن
افتخــار میکنیــم؛ امــا منیخواهیــم کــه داشــتههای
فرهنگــی مــا زیــر نامهــای جدیــد زائــل شــود .مســائل
فرهنگــی مــا بــه مســائل عمومــی همــهی مــردم ایــن
رسزمیــن مربــوط اســت کــه امــروز در پاکســتان،
تاجیکســتان ،اوزبیکســتان ،افغانســتان ،ترکمنســتان
و ...قابــل درک اســت.
صبــح کابــل :به پنــدار شــا ،بزرگداشـتکنندگان
از جشــن یلــدا در صــدد اثبــات چه چیزی اســتند؟
ســاکایی :تجلیلکننــدگان از جشــن یلــدا
میخواهنــد یــک ســنت دیرینــهای کــه اجــداد شــان
آن را گرامــی داشــته انــد ،زنــده نگهدارنــد؛ ایــن
ســنتها معنــای خیلــی عمیــق و ژرف در خــود دارنــد.
اگــر مــا را از بزرگداشــت ایــن ســنتهای فرهنگــی
کــه پیونــد ناگسســتنیای بــا آییــن ،اخــاق ،فرهنــگ،
عــادات و متــام هســتی مــا دارد ،بــه بهان ـهی ایــن کــه
ایــن ُســنت ناپســند زرتشــتی و مربــوط بــه کفــار اســت
بــاز بدارنــد ،چــارهای جــز مقاومــت نداریــم.
صبــح کابــل :اگــر قــرار باشــد کــه مــا بازخوانــی
از ســنتهای بومــی خــود داشــته باشــیم ،بازخوانــی
ایــن ســنتهای بومــی تــا چــه حــد میتوانــد بــا
بحثهــای جامع ـهی امــروز ،مثــل آزادی ،حقــوق بــر
و ...گفتــان ایجــاد کنــد؟
ســاکایی :مــا تــا گذشــتهی خــود را نفهمیــم،
آینــدهی خــود را رقــم زده منیتوانیــم؛ نخســتین
چیــزی کــه در ایــن مــورد مطــرح میشــود ،ایــن اســت
کــه مــا کــی بودیــم و از کجــا آمــدهایــم و بــه کجــا
میرویــم؟ ملتــی کــه دارای پشــتوانهای 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
را در میــان متــام اقــوام و قبایلــی کــه در افغانســتان
زندگــی میکننــد ،ریشــهیابی کنیــم .وجــوه مشــرک
ایــن اســت کــه اخــاق مــا ،آداب مــا ،ســنتهای مــا و
تاریــخ مــا یکــی اســت؛ پــس مــا میتواینــم بــر مبنــای
آن یــک ملــت باشــیم و وطــن واحــد داشــته باشــیم.
کســانی کــه منیخواهنــد ملــت مــا یــک ملــت واحــد،
رسافــراز و دارای نــام ،نــان و جایــگاه باشــد ،تیشــه بــه
ریشــهی خویــش میزننــد.
صبــح کابــل :ایرانیــان باســتان ،جشــنهای
زیــادی از جملــه :جشــن نــوروز ،جشــن یلــدا ،جشــن
گاهنبــار ،جشــن ســده ،جشــن آتــش ،جشــن ســوری
(چهارشنبهســوری) و جش ـنهای ماهانــه (فرودینــگان/
فــردودگ) ،داشــته انــد کــه از آن شــار تنهــا نــوروز،
یلــدا و چهارشنبهســوری مرســوم مانــده اســت ،علــت
فراموشــی و نابــودی جشـنهای دیگــر را در چــه چیــزی
میبینیــد؟
ســاکایی :پاســخ دادن بــه ایــن پرســش اندکــی
دشــوار اســت؛ امــا اجــازه بدهیــد از اینجــا آغــاز
بکنــم؛ خراســانیان در فراینــد اســامیزه شــدن
رسزمیــن شــان ،یکــی از رسســختترین ملتهایــی
بودنــد کــه در برابــر اعــراب ایســتادند و خیلــی تــاش
کردنــد نابــودی فرهنگهــای غیــر اســامی را کــه بــا
آمــدن اعــراب و اســتعالی دیــن اســام در رسزمیــن
خراســان در حــال ترویــج شــدن بــود را ،نپدیرنــد .حتــا
قوتهایــی در مبــارزه بــا اعــراب کــه بعضــا رنــگ ضــد

دینــی داشــتند ،تشــکیل شــدند و گاهــی آیتهایــی
را جعــل کردنــد تــا بــرای مــردم خــود بفهامننــد کــه
اینهــا (اعــراب) دروغ میگوینــد؛ مثــا یــک کســی
آمــد و گفــت کــه از زبــان پیامــر شــنیده شــده اســت
کــه زبــان بهشــت ،زبــان فارســی اســت ،در حالــی
کــه پیامــر ،ایــن ســخن را هرگــز بیــان نکــرده اســت؛
یعنــی بــا ایــن کار میخواســتند ،در کنــار پذیــرش
دیــن اســام ،فرهنــگ و ســنتهای خــود را نیــز داشــته
باشــند؛ ایــن مــورد درســت هــم اســت؛ زیــرا دیــن یــک
مســألهی دیگــر و دنیــا مســألهی دیگــر اســت .شــا
میدانیــد کــه در فراینــد زدودن زبــان مــا ،خونهــای
زیــادی ریختــه شــده اســت و ایــن زبــان (زبــان فارســی)
بــا ریخــن خــون هــزاران انســان ،حفــظ شــده اســت.
اعــراب بــه هــر رسزمینــی کــه مســلط شــدند ،نخســت
زبــان آن و فرهنــگ مردمــان آن را از بیــن بردنــد؛ مثــا
«عمــر» بــه رسزمیــن مــر مســلط شــد ،زبــان مــر
را زدود و فرهنــگ آن را از بیــن بــرد یــا مثــا «خالــد
ابــن ولیــد» بــه شــام رفــت ،زبــان عربانــی را از میــان
بــرد و هیــچ چیــزی باقــی منانــد ،امــروز از مــر،
ســوریه ،تونــس ،لبیــا و تــا رشق افریقــا ،زبــان ســاکنان
آن عربــی اســت؛ در حالیکــه ایــن رسزمینهــا همــه
زبــان و فرهنگهــای خــاص خــود شــان را داشــتند.
بــا وجــودی کــه خیلــی از واژههــای عربــی ،وارد
زبــان فارســی شــدند؛ امــا خراســان ،زبــان عربــی را
نپذیرفــت و در نهایــت ،زبــان فارســی بــه حیــات خــود
ادامــه داد .مــا قیامهــا و مقاومتهــای متعــددی را از
مــردم خــود بــه یــاد داریــم کــه بعضــی از آن (قیامهــا
و مقاومتهــا) ،رنــگ دینــی داشــته و شــار دیگــر،
رنــگ اجتامعــی -سیاســی داشــته اســت .بعضیهــا،
حتــا دیــن اســام را نپذیرفتنــد و بــا دیــن جدیــد وارد
معرکــه شــدند؛ مثــا مــزدک آمــد و گفــت :هــان گونــه
کــه یــک آدم میتوانــد در رسزمیــن عربســتان پیامــر
باشــد ،مــا هــم میتوانیــم از خــود دیــن و پیامــر
داشــته باشــیم؛ امــا تعــداد دیگــر آمدنــد و گفتنــد
کــه مــا مســلامن اســتیم ،ولــی در برابــر کارهایــی
کــه عربهــا در رسزمیــن مــا میکننــد ،منیتوانیــم
بیتفــاوت باشــیم و آن را بپذیریــم .بــه همیــن گونــه
مــا شــاهد مقاومتهــای اجتامعــی -سیاســی زیــاد
بــودهایــم؛ بــه گونــهی مثــال ،حمــزه آزرک از دادن
مالیــه اِبــا ورزیــد و گفــت کــه عربهــا چــرا از خــود
شــان مالیــه منیگیرنــد کــه از مــا میگیرنــد .بــه
همیــن شــکل قیامهــا و مقاومتهــای زیــادی را در
تاریــخ منونــه داریــم .هنــوز هــم ایــن مقاومــت ادامــه
دارد و دســتهای پیــدا و پنهــان زیــادی علیــه زبــان
و فرهنــگ مــا دسیســه میچیننــد .میشــود نتیجــه
گرفــت کــه تقابــل ،تضــاد و تصــادم دو فرهنــگ (عربــی
و خراســانی) ،ســبب فراموشــی و از بیــن رفــن خیلــی
از جشــنها و ســنتها در رسزمیــن خراســان قدیــم و
افغانســتان امــروز شــده اســت.
صبــح کابــل :روایــت اســت کــه در روز یلــدا (اول
دی ماه/جــدی) ،جنــگ و خونریــزی حتــا کشــن
گوســفند و مــرغ نیــز ممنــوع بــود و ایــن قطــع موقــت
جنــگ ،بعضــا بــه صلــح دامئــی تبدیــل میشــد .بــه
پنــدار شــا ،اگــر ایــن مــورد افســانهپردازی نباشــد؛
آیــا بازتعریــف و واگویــی ایــن روایــت در هامیشهــای
یلدایــی ،میتوانــد مــا را در امــر صلحپــروری و مبــارزه
بــا خشــونتپروری کمــک کنــد؟
ســاکایی :مســلام ،امــا مهمتــر از همــه ،بزرگداشــت
از یلــدا بــه عنــوان یــک ســنت معنــوی مــا ،در درون و
ذهــن و اندیشــهی مــا اقتــدار ایجــاد میکنــد و ایــن

امــر ،ســبب اقتــدار یــک ملــت میشــود ،و یــک ملــت
را بــه جایــی میرســاند کــه بــه گذشــته ،ســنتها و
داشــتههای فرهنگــیاش افتخــار کنــد .هــر دولتــی،
بایــد دارای یــک سلســله داشــتههای مــادی و معنــوی
باشــد؛ دولــت مــا بایســت پــاسدار ارزشهــای مــادی و
معنــوی جامعـهاش باشــد؛ زیــرا این مســأله بــرای دولت
مــا اقتــدار میآفرینــد .مــا میتوانیــم از جشــنها و
ســنتهای فرهنگــی خــود بهرههــای زیــادی بربیــم؛
مثــا مــا از یلــدا کــه در درون خــودش پیامهــای
صلحآمیــز دارد ،میتواینــم در امــر ریشــهکن کــردن
جنــگ و برقــراری صلــح پایــدار اســتفادهی بهینــه
کنیــم؛ زیــرا کشــور مــا درگیــر جنــگ اســت و یگانــه راه
پایــان ایــن جنــگ یافــن نســخهی وطنــی اســت .مــا
نیــاز داریــم کــه ایــن نســخهها را از میــان کتابهــا و
فرهنــگ خودمــان بیابیــم؛ مــا چــرا میجنگیــم؟ دلیــل،
اســباب و عوامــل ایــن جنــگ چیســت و ایــنکــه مــا
بــر رس چــه میجنگیــم؟ نســخههای نوشــته شــده در
بیــرون و وارداتــی ،منیتوانــد کارســاز واقــع شــود .نــه
تنهــا یلــدا کــه ســنتها و جشــنهای دیگــر و متــام
آثــار مــا حکایــت از همزیســتی و یکدیگرپذیــری
دارد« :بــه نزدیــک مــن صلــح بهــر کــه جنــگ» ،مــردم
مــا را خــو داده انــد بــه دنیاگریــزی ،در حالــیکــه دنیــا
یــک پــل موقتــی اســت کــه بایــد از روی آن گذشــت و
بــه جهــان دیگــر رفــت .مــا بــه ایــن دنیــا هیــچ فکــری
نکــرده ایــم و بــه جهــان دیگــر فکــر میکنیــم.
صبــح کابــل :در ســالهای پســین بزرگداشــت
از یلــدا در میــان فرهنگیــان افغانســتان ،بــه ویــژه
فرهنگیــان فارســیزبان نســبت بــه چنــد دهــهی
گذشــته ،خیلــی گســرده اســت ،دلیــل ایــن نــوع نــگاه
را شــا در چــه میبینیــد؟
ســاکایی :اجــداد مــا در نهایــت یــک صندلــی
داشــتند و امکانــات بــه گســردگی امــروز را نداشــتند
و ایــن امــر باعــث میشــد کــه آنــان از یلــدا در خانــه
و میــان خانــوادهی خــود شــان تجلیــل کننــد .اگــر
امکانــات امــروزی ماننــد؛ تلویزیــون و رســانههای
اطالعــات جمعــی بــود ،مطمئنــم کــه آنــان از یلــدا و
جشــنهای دیگــر خیلــی گســردهتر بزرگداشــت
میکردنــد .ایــن پنــدار کــه اجــداد مــا از یلــدا در
خانههــای خــود شــان تجلیــل کردنــد و بزرگداشــت از
آن بــا برپایــی هامیشهــا و محافــل بیــرون خانوادگــی
بدعــت و مخالفــت بــا اســام اســت ،یــک برداشــت
نادرســت ،وارونــه و اشــتباه اســت .امــروز مــا تلویزیــون،
رادیــو و  ...داریــم و میتوانیــم تعــداد زیــادی از
روشــنفکران و مــردم را جمــع کنیــم ،شــمع روشــن
کنیــم ،آتــش بیفروزیــم ،شــعر بخوانیــم و بــه موســیقی
گــوش دهیــم؛ ایــن کار همدلــی و دوســتی مــیآورد.
مــا بایــد از ایــن فرصتهــای کوچــک ،اســتفادههای
بــزرگ کنیــم .در کنــار ایــن کــه خانوادههــا ایــن
جشــن را در خانههــای خــود تجلیــل کننــد ،جوانــان
همــهی اقــوام و ملتهــا دور هــم جمــع شــوند و راز
دل ،درد و اندوههــای خــود را بیــرون بریزننــد و ایــن
شــب (چلــه) را بــا متــام شــکوه تجلیــل کننــد .آرزوی
مــن ایــن اســت کــه در شــب یلــدا ،در چندیــن نقطـهی
شــهر ،محافــل یلدایــی بــر پــا باشــد و ایــن شــب ،از
طریــق تلویزیونهــا ،رادیوهــا و دیگــر شــبکههای
اطالعاتــی ،تبلیــغ و انعــکاس گســرده داده شــود تــا
مــردم ببیننــد کــه دیگــر پشــتونها بــا تاجیکهــا،
اوزبیکهــا و هزارههــا و ...بیگانــه نیســتند و زیــر یــک
ســقف مینشــینند و مناســبتهای خــود را بــا هــم
تجلیــل میکننــد.
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اشــاره :بــدون شــک آنچــه تا هنــوز در بارهی جشــن
باســتانی شــب یلــدا گفتــه و نوشــته شــده اســت ،کافــی
نیســت و تــاش مــان بــر ایــن اســت تــا بتوانیــم جشــن
شــب یلــدا را بــه عنــوان میــراث فرهنگــی افغانســتان در
ســازمان یونســکو بــه ثبــت برســانیم.
بنابرایــن ،روزنامــهی صبــح کابــل ،بــا هــمکاری
کانــون اندیشکــدهی آزادی ،در نظــر دارد تــا بــا
نزدیــک شــدن بــه شــب یلــدا؛ طوالنیتریــن شــب ســال
کــه از مراســم باســتانی و دیرین ـهی مــردم افغانســتان
اســت و در تاریــخ فرهنگــی کشــور جایــگاه خاصــی
دارد ،بــا شــاری از چهرههــای فرهنگــی و علمــی
کشــور ،گفتوگــو کنــد.
صبــح کابــل :درنخســت میخواهیــم تصویــر و
تعریــف شــا را از یلــدا (چلــه) داشــته باشــم؟
ســاکایی :یلــدا یــک حادثــه و رخداد طبیعــی اســت
کــه از روزگاران کهــن ،در میــان مــردم مــا بــه عنــوان
یــک ســنت ،بزرگداشــت میشــد .تجلیــل از یلــدا،
معمــوال در خانوادههــا صــورت میگرفتــه و هــر
خانــواده آن را بــرای خــودش تجلیــل کــرده اســت .مــا
در جهانــی کــه زندگــی میکنیــم ،در خطــی (قــاچ)
قــرار داریــم کــه ایــن خــط ،چهــار فصــل مشــخص را
بــرای مــا پیهــم ارائــه میکنــد .یلــدا در ایــن میانــه،
آخریــن روز از یــک ســال اســت؛ آفتــاب یــک گــردش
مکمــل را میپیامیــد و بــه جایــی میرســد کــه مــا
ایــن ســال را دوبــاره آغــاز میکنیــم و ایــن آغــاز دوبــاره،
بــه معنــای جشــن نــو شــدن اســت .در ادبیــات ،یلــدا
بــه معنــای افســوس اســت ،مــردم مــا پیوســته غمهــا
و مشــکالت خــود را تجلیــل کــرده انــد ،جشــن مــردم
مــا هــم معمــوال در شــب انجــام شــده اســت؛ چــون
همیشــه از طــرف روز در رنــج و غــم بــوده انــد .تاریــخ
مــا تاریــخ درد و رنــج اســت و تنهــا شـبها بــوده اســت
کــه مــردم گــرد هــم میآمدنــد و بــه بهان ـهای ،غمهــای
خــود را فرامــوش میکردنــد و یلــدا ،در ایــن میانــه
چــون درازتریــن شــب ســال اســت ،زمینــهی دیــدار،
گفتوگــو و صحبــت را در میــان مــردم بیشــر فراهــم
کــرده اســت.
مــردم مــا بــه بهان ـهی یلــدا ،چــون درازتریــن شــب و
آخریــن شــب پاییــز ســال اســت ،بــا آخریــن غمهــای
خــود وداع میگفتنــد و یــک زندگــی نــو را از رس آغــاز
میکردنــد؛ در ادبیــات یلــدا مظهــر همیــن مســأله
اســت؛ مــا رنجهــا و دردهــای خــود را همیشــه بــه یلــدا
تشــبیه میکنیــم ،رنجهــای مــا درازپــا و یلداماننــد
اســتند و ادبیــات مــا رسشــار از ایــن مســأله اســت.
هرچــه باشــد ،یلــدا یــک ســنت دیریــن مــردم مــا بــوده
اســت؛ امــا متأســفانه بعضــی از کوتهنظــران ،همیشــه
بــا ایــن ســنتهای قدیمــی بــه نوعــی در تقابــل
بــوده انــد؛ اینهــا بــا هــر چــه کــه از زمــان ســابق و از
فرهنــگ گذشــتهی مــا باقــی مانــده ،در تقابــل اســتند؛
مثــا جشــن نــوروز کــه همیشــه بــا آمــد آمــد آن یــک
تعــداد آن را حــرام دانســته و منیخواهنــد برگــزار شــود
و جش ـنهای دیگــر کــه از جمل ـهی آن کــه در آخریــن
روز پاییــز انجــام میشــود .شــاید کســانی باشــند کــه
مخالــف آن باشــند؛ امــا ایــن جــزء فرهنــگ مــا اســت و
آروزی مــا ایــن اســت کــه هموطنــان عزیــز ،فرهنــگ
گذشــته ،آداب و رســوم خــود شــان را کــه قرنهــا
در ایــن رسزمیــن انجــام شــده اســت ،برگــزار کننــد
تــا مــا بــه یــک ملــت بــدل شــده و بگوییــم کــه دارای
فرهنــگ متعالــی و قدیمــی اســتیم؛ بایــد بدانیــم کــه
اگــر ایــن فرهنــگ مــا را بزداینــد ،واقعــا مــا بیپشــتیبانه
میشــویم و دیگــر هیــچ چیــزی نداریــم؛ زیــرا فرهنــگ
اســامی مــا فرهنــگ عمومــی همــهی جامعــه اســت،
بــرای هم ـهی مــا و هم ـهی دنیــای اســام اســت؛ امــا
متــام دنیــا فرهنگهــای خــاص خــود شــان را نیــز
دارنــد کــه حفــظ آن جــزء اساســی از زندگــی اســت.
صبــح کابــل :شــاری یلــدا را یــک جشــن ایرانــی
(منظــور ایــران امــروز) -فارســی میپندارنــد ،آیــا شــا
ایــن مســأله را قبــول داریــد؟
ســاکایی :بلــی ،اگــر منظــور مدعیــان ایرانــی-
فارســی پنــداری جشــن یلــدا ،ایــران باســتان باشــد،
پنــدار درســتی اســت؛ زیــرا ایــران قدیــم یــک رسزمیــن
وســیع اســت کــه افغانســتان در مرکــز و هســتهی آن
قــرار دارد؛ جغرافیــای ایــران قدیــم از دریــای ســند تــا
دریــای دجلــه اســت و مرکــز ایــران قدیــم ،شــهر بلــخ
اســت .ایــن را کســانی کــه منیداننــد ،بایــد بداننــد
و اگــر منظــور مدعیــان ایرانــی -فارســی پنــداری یلــدا،
ایــران امــروز اســت کــه رسحــد آن از اســامقعله جــدا
میشــود؛ بــه اشــتباه رفتــه انــد .متــام آنچــه را کــه
از اســاطیر و اســطورههای قدیــم بــه یــاد داریــم و بــه
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سال اول

زهرا سیاس
پرخاشگــری شــکلی از رفتــار اســت کــه در واقــع شــکل
بیرونــی احســاس خشــم میباشــد .خشــم یــک احســاس
طبیعــی اســت کــه همــهی انســانها در طــول زندگــی آن را
تجربــه میکننــد .از هــان بــدو تولــد کــودک میتوانــد دچــار
خشــم شــود؛ ولــی هــر کســی کــه دچــار خشــم میشــود،
آن را بــه شــکل پرخاشگرانــه بــروز منیدهــد .در حقیقــت
پرخاشگــری نوعــی رفتــار ناســازگارانه بــرای نشــان دادن
احســاس خشــم اســت .گاهــی ایــن رفتارهــا میتوانــد
نشــانهای از افرسدگــی کــودک و یــا مشــکالت دیگــر از جملــه
بیشفعالــی و اختــال رفتــاری باشــد.
بــه نــدرت میتــوان رفتارهــای کــودکان زیــر دو ســال
را پرخاشگرانــه تلقــی کــرد .آنهــا بــه دلیــل محدودیــت
کالمــی ،گاهــی اوقــات بــا گریههــای بیــش از حــد ،جیــغ زدن
و رفتارهایــی کــه ظاهــرا پرخاشگرانــه اســت ،نیازهــای خــود
را نشــان میدهنــد .اگــر در ایــن ســن نیازهــای کــودک بــه
موقــع برطــرف شــود ،اعــم از نیازهــای عاطفــی و جســانی،
والدیــن شــاهد پرخاشگــری کــودکان زیــر دو ســال شــان
نخواهنــد بــود.
در حــدود سهســالگی ،کــودک شــدیدا اســتقاللطلب
میشــود و دوســت دارد کارهایــش را خــودش انجــام دهــد؛
مثــا دوســت دارد خــودش غــذا بخــورد ،لباســی کــه قــرار
اســت بپوشــد را خــودش انتخــاب کنــد و در مــورد امــور زندگــی
خــود ،کنــرل نســبی داشــته باشــد .در ایــن ســن ،اگــر ایــن
فضــا بــه کــودک داده نشــود ،لجبــاز و پرخاشگــر میشــود.
ممکــن اســت کلــات زشــتی را کــه میدانــد والدیــن روی آن
حســاس اســتند را تکــرار کنــد یــا کــودک همبــازی خــود را
بزنــد یــا اگــر والدیــن خواســتههایش را قبــول نکننــد ،جنجــال
بــه راه انــدازد .بــه مــوازات رشــد کــودک ،بیشــر شــدن قــدرت
جســانی و کالمــیاش ممکــن اســت زورآزمایــی بیشــری از
خــود نشــان دهــد یــا پرخاشگریهــای کالمــیاش افزایــش
یابــد .در هرحــال ،انتظــار ایــن اســت کــه کــودک بــا گــذر از
سهســالگی ،لجبــازیاش کمتــر شــود؛ ولــی ایــن مســأله تــا
حــدودی طبیعــی اســت.
در دورهی رشــدی بعــدی ،یعنــی حــدود چهــار یــا
پنجســالگی ،لجبــازی فروکــش میکنــد؛ ولــی ممکــن اســت
پرخاشگــری کــودک بــه کــودکان همجنســش ادامــه یابــد.
ایــن مســأله در دورهی خردســالی طبیعــی اســت و نهایتــا
کــودک در ســن ششســالگی ،ایــن شــکل از پرخاشگــری را
کنــار گذاشــته و بــا وارد شــدن بــه مکتــب ،کــم کــم وارد مکتــب
شــده و پرخاشگــریاش فروکــش میکنــد.
علل پرخاشگری کودکان
گذشــته از علــل رشــد پرخاشگــری کــودک ،بــرای
پرخاشگــری دالیــل مختلفــی وجــود دارد:
• کــودک در معــرض پرخاشگــری بزرگترهــای خــود قــرار
گرفتــه باشــد .در واقــع کــودکان از والدیــن خــود یــاد میگیرنــد
کــه چگونــه برخــورد کننــد ،چگونــه بــه خواســتههای خــود
برســندو احســاس خشــم خــود را چگونــه کنــرل کننــد.
• ممکــن اســت یــک کــودک ،پرخاشگــری را ،راهــی بــرای
رســیدن بــه خواســتههایش یافتــه باشــد .بعضــی از والدیــن
در مقابــل پرخاشگــری کــودک وارخطــا میشــوند و رسیعــا
خواســته وی را بــرآورده میکننــد .یعنــی پرخاشگــری کــودک
بــا هــر مرتبــه کــه والدینــش چنیــن کاری میکننــد ،تقویــت
میشــود.
• نگرانیهــا واضطرابهــای خانــواده ،مشــکالت
معیشــتی ،اقتصــادی ،فشــارهای روانــی ،از دســت دادن
والدیــن ،درگیریهــای والدیــن ،همگــی ممکــن اســت موجــب
پرخاشگــری کــودک شــوند.
• بخشــی از علــت پرخاشگــری بــه مســائل ژنتیکــی بــر
میگــردد .در واقــع پرخاشگــری یکــی از مــواردی اســت کــه
کــودکان بــه ارث میبرنــد و در واقــع میتــوان گفــت ،برخــی
کــودکان ذاتــا از برخــی دیگــر پرخاشگرتــر اســتند.
آگاهیدهی در بارهی دالیل پرخاشگری
بهــر اســت والدیــن ،اول از همــه صبــور بــوده و در دورههای
رشــد مختلــف کــه ممکــن اســت کــودک پرخاشگــری طبیعــی
داشــته باشــد ،صــر کننــد .یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه
والدیــن آگاه میتواننــد بــرای کــودک خــود بکننــد ،آمــوزش
مهــارت کنــرل خشــم اســت .در واقــع والدینــی کــه خــود
بتواننــد خشــم خــود را مدیریــت و جرأتمندانــه عمــل کننــد،
الگــوی خوبــی بــرای کــودک خــود میشــوند .میتــوان بــه
کــودک آمــوزش داد چگونــه بــا صحبــت کــردن ،نیازهــای خــود
را بیــان کــرده و بــه خواســتههای خــود برســد.
اولیــن قــدم بــرای کاهــش پرخاشگــری کــودک ایــن اســت
کــه علــت آن را کشــف کنیــد .اگــر کــودک شــا بــه علــت
تنشهــای موجــود در خانــه ،پرخاشگــری میکنــد ،بــا
رفــع علــت آن مطمــن باشــید ،بــه مــرور زمــان پرخاشگــری
کاهــش مییابــد .همیــن طــور بــا شناســایی موقعیتهایــی
کــه منجــر بــه بــروز پرخاشگــری کــودک میشــود ،میتوانیــد
بهانــهی پرخاشگــری را بگیریــد .بــا رعایــت نــکات زیــر در
کاهــش پرخاشگــری کــودک خــود قــدم برداریــد:
• زمان مناسب مداخله
• صحبت کردن با کودک
• استفاده از تنبیه مناسب
• تقویت رفتار مناسب
بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه پرخاشگــری کــودکان اگــر
در ســنین ابتدایــی جــدی گرفتــه نشــود ،پیامدهــای آن را در
دورههــای نوجوانــی و جوانــی بــر روی فرزنــدان شــاهد خواهیــم
بــود کــه میتوانــد ســامت راونــی شــان را بــه خطــر بینــدازد.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

دادخواهی زنی که شوهرش
لتوکوب او را حق رشعی میدانست

افسانه یاس

مســتوره (نــام مســتعار) یکــی از زنانــی
اســت کــه بیشــر از دو ســال را بــه صــورت
مــداوم ،مــورد خشــونتهای شــوهرش قــرار
گرفتــه اســت .در همــهی ایــن دو ســال،
هیــچ گاهــی بــر ایــن خشــونتها اعرتاضــی
نکــرده؛ چــون شــوهرش را خــودش انتخــاب
کــرده و خشــونتهای او را ســزای اعــال
خــود میدانــد.
پنــج ســال پیــش ،مســتوره بــه گونــهی
تصادفــی بــا شــوهرش در تلفــون آشــنا
میشــود؛ درســت زمانــی کــه شــانزده
ســال دارد و تفکیکــی هــم از خوبــی و
بــدی نــدارد .همــهی دنیــا را در وعــده و
وعیدهــای زندگــی رمانتیــک شــوهرش
خالصــه کــرده ،غافــل از ایــن کــه قــرار
اســت ،ایــن رابطــه بــه کجــا میانجامــد.
تنهــا مــدت یــک مــاه رابطــهی تلفونــی
داشــته و یــک بــار هــم مالقــات کــرده
انــد .زمانــی کــه پــر بــه خواســتگاری او
میآیــد ،خــاف رضایــت خانــوادهاش،
بــه ایــن ازدواج رضایــت نشــان میدهــد.
ازدواجــی کــه در هــان هفتــهی اول بــا
خشــونت آغــاز میشــود .چنــد روز کــه از
محفــل عروســی شــان گذشــته ،شــوهرش
او را بــه دلیــل نداشــن جهیزی ـهی خــوب،
لتوکــوب میکنــد.
مســتوره میگویــد ،دقیــق هــان
روز حــس کــردم کــه ایــن زندگــی برایــم
جهنــم اســت؛ ولــی تنهــا بــرای حفــظ
آبــروی خانــواده و پذیرفــن اشــتباهی
کــه در انتخــاب شــوهر داشــتم ،ســکوت
کــردم .بعــد از آن شــب ،او بارهــا و بارهــا
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میکنــد تــا کــه مســتوره از حــال مــیرود؛
امــا بــا آن هــم خشــمش فروکــش منیکنــد
و بــا چاقــوی جیبــی ،گــوش مســتوره را
میبُــرد .مســتوره ،بــا همــهی ایــن دردهــا
و رنجهــا زندگــی میکنــد و از تهدیــد
شــوهرش کــه پولیــس اســت و بــا نشــان
دادن اســلحه برایــش گفتــه در صــورت
شــکایت ،او و خانــوادهاش را از بیــن خواهــد
بــرد ،خاموشــی اختیــار میکنــد.
دیگــر متاسهــای تلفونــی و حتــا
رفتوآمــد معشــوقهی شــوهرش بــه خان ـهی
مســتوره ،در مقابــل چشــانش صــورت
میگیــرد و مســتوره ،روی ایــن رفتوآمــد
و متاسهــا چشــم میبنــدد .تــا یکــی
از روزهــا کــه مســتوره را شــوهرش بــرای
گرفــن بعضــی وســایل بیــرون از خانــه بــه
بــازار فرســتاده اســت ،دوبــاره بــه خانــه
میآیــد ،معشــوقهی شــوهرش را در اتــاق
خوابــش میبینــد .برایــش میگویــد کــه
ایــن یــک بیرشمــی اســت و بایــد ایــن
بیرشمــی را خامتــه دهــد و بیــن شــان
منازعــهی لفظــی صــورت میگیــرد.
معشــوقهی شــوهرش ،رس و صــدا راه
مینــدازد کــه گویــا مســتوره ،او را بــا ســیلی
زده اســت .شــوهر مســتوره خشــمگین
میشــود و بــا بنــد تفنــگ و کیبــل او را بــه
گونــهی بیرحامنــه ،لتوکــوب میکنــد.
کــودک چندماهــهاش را از مســتوره
میگیــرد و او را از خانــه بیــرون میانــدازد.
حــاال مســتوره ،بــه یکــی از نهادهــای
دفــاع از حقــوق زنــان آمــده اســت و
خواســتار دادخواهــی اســت.

بــه بهانههــای مختلــف مــورد لتوکــوب
شــوهرش قــرار میگیــرد.
یکــی از روزهایــی کــه بــا لتوکــوب
شــوهرش مخالفــت میکنــد ،شــوهرش
میگویــد کــه او زن و تنهــا بــرای ایــن
اســت کــه از خانــه و کاشــانهی 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 منیخواهــد
بــا جنیــن در شــکمش بیرسنوشــت
شــود ،دیگــر بــه کارهــای خــاف او نیــز
واکنــش نشــان منیدهــد و ایــن حــس
برتــری شــوهر بــه خــودش را ،بــه حیــث
یــک قاعــدهی عــادی بــرای زندگــی شــان
قبــول میکنــد؛ امــا چنــدی کــه میگــذرد
شــوهرش از او میخواهــد ،بــه دیــدن یکــی
از دخــران قریـهی شــان بــرود .دلیــل ایــن
خواســت را زمانــی کــه مســتوره میپرســد،
برایــش میگویــد کــه منیتوانــد بــا زنــی
چــون مســتوره زندگــی کنــد و بایــد زنــی
دیگــری نیــز داشــته باشــد و ایــن حــق
رشعــیاش اســت.
شــوهرش مســتوره را بــا لتوکــوب
شــدید ،مجبــور بــه دیــدن دخــر مــورد
عالقــهاش میکنــد .بعــد از ایــن کــه
مســتوره برمیگــردد ،معشــوقهی شــوهرش
بــا شــوهرش متــاس میگیــرد و بــا رس دادن
آه و نالــه ،بــه شــوهر مســتوره میگویــد
کــه زنــش بــا او بدرفتــاری کــرده اســت.
شــوهر مســتوره او را بــا کمربنــد لتوکــوب
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تو نیز طالبان استی؟
عزیز رویش
راننده پرسید :شام از کجا استید؟ گفتم :از افغانستان.
آیا اسمش را شنیدهای؟ گفت :بلی .خیلی هم زیاد
میشنوم .هزاران نفر رسباز ما در آنجا استند و با طالبان
میجنگند .طالبان ،منیخواهند کشور شان رشد کند.
حکومت احمق ما میرود و آنها را مجبور میکند که
حکومت دموکراسی داشته باشند یا آزادی داشته باشند.
اصال طالبان منیخواهند و حکومت ما چه حق دارد که برود
آنها را مجبور کند مثل ما زندگی کنند؟ پول ما را میبرند
برای طالبان مرصف میکنند ،یا آنها را میکشند که باید
شیوهی زندگی ما را قبول کنند .مگر این حامقت نیست؟...
صورتش را اندکی بلندتر آورد تا مرا در شیشهی عقبمنا
نگاه کند .پرسید :وقتی شام نخواهید مثل ما زندگی کنید
ما چه حق داریم شام را وادار کنیم که مثل ما باشید؟ اصال
به ما چه که شام زنان خود را اجازه میدهید 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
و حاال با حکومت میجنگند .تازه فهمیده بود که طالبان
یک قوم یا یک مذهب نیست ،یک گروه است؛ اما این
فهمیدن او در روال بحث و نتیجهگیری او تفاوتی خلق
منیکرد .گفت :هر چه باشد ،حاال ما چرا باید با طالبان
جنگ کنیم؟ وظیفهی 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.
از عایشه خرب داشت و از این که طالبان بینی او را
بریده اند .از زنی که طالبان اعدام کرده بودند خرب داشت.
از تازهترین مورد سنگسار که در کندز صورت گرفته بود
هم خرب داشت .گفت :هر روز صبح اخبار را میخواند و
یا تلویزیون را نگاه میکند تا ببیند چه خرب تازهای است.
گفتم :این قدر اخبار را بلدی ،هنوز هم منیدانی که
طالبان کیستند؟  ...ساده و رصیح گفت :برایم مهم نیست
که طالبان کیست؛ اما میدانم که طالبان با شیوهی زندگی
ما موافق نیستند .ما هم حق نداریم پول خود را مرصف
کنیم و آنها را وادار کنیم که مثل ما زندگی کنند .برای من
زن و مرد و سیاه و سفید یکی است .همه انسان اند .همه
میخوابند .همه غذا میخورند .همه میخندند .همه فکر
میکنند .این مهم است؛ اما طالبان این را قبول ندارند.
فکر میکنند حق دارند با زنان هر کاری خواستند بکنند.

من این را منیفهمم؛ اما فکر میکنم حکومت ما حق ندارد
برود و برای این کار با طالبان بجنگد.
راه طوالنی بود و راننده هر قدر هم سخن گفت،
سخنانش متام راه را در بر نگرفت .به همین دلیل ،رفته
رفته رضایت داد من هم سخن بگویم و از افغانستان ،از
این که در نه سال گذشته چه تغییراتی در کشور ما رومنا
شده ،از این که طالبان کیها استند و چه میخواهند و
چرا خشونت میکنند ،برایش معلومات دهم .تا به نزدیک
دانشگاه رسیدیم ،تقریبا با هم دوست شده و در مسائل
مختلفی از جمله ایامن به خدا و حرمت آدمی نظرات
مشرتکی یافته بودیم.
در محفل افتتاحیه
دانشگاه ،در نقطهی رسسبز و در میان انبوهی از
خانههای زیبا ،موقعیت دارد .همه چیز در میان تپههای
کمارتفاع با همدیگر وصل میشوند :رسکها ،درختها،
موترها و آدمها .بیتس هوس ،جایی بود که قبل از رسیدن
من ،محفل تعارف و آشنایی همراهان برنامه در آنجا 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
حارضان ،نشستم .آقای مایکل کمپل ،مدیر برنامهی ورلد
فیلوز ،در مورد کیفیت برنامه و چگونگی آغاز آن سخن
میگفت .او در ضمن سخنانش از ویژگیهای لیربل
آرتس ،که به تعبیر او امتیاز آموزش عالی امریکا در جهان
مدرن است ،یاد کرد و گفت که با این شیوهی آموزشی،
دانشجویان فرصت مییابند تا دیدگاههای خویش را وسعت
بخشند و با مسائل جهانی در یک منظومهی وسیع و فراخ
آشنایی حاصل کنند .او همچنین گفت که از طریق این
شیوهی آموزشی ،دانشجویان از تنگناها و محدودیتهای
یک مضمون و یا رشتهی خاص بیرون میآیند و فرصت
مییابند تا با جهان خود تعامل فعال و مؤثر داشته باشند.
او گفت :در نظام آموزشی لیربل آرتس ،امکان الهامبخشی
و الهامگیری دانشجویان از همتایان و همراهان شان زیاد
میشود و افراد خود را در موقعیت برتری مییابند که
میتوانند نقش مدیریت و رهربی خود را به درستی ایفا
کنند.
آقای مایکل کمپل از اعضای برنامه خواست تا از
فرصتهایی که در دانشگاه به دست میآرند با کامل دقت
و جدیت استفاده کنند و عضو متام عیار و کامل یل شوند.
او گفت :داشنت کارت و هویت یل رسمایهی خوبی برای
شام است و شام میتوانید خود را جزئی از خانوادهای
احساس کنید که به خاطر دریافتها 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 برنامهی
ورلد فیلوز به عنوان یک برنامهی موفق و منحرصبهفرد

دانشگاه یل یاد کرد و گفت :در این برنامه شخصیتهای
برجستهای از رسارس جهان در اثر یک رقابت آزاد و شدید
گزیده میشوند و راه خود را به دانشگاه باز میکنند .او
گفت :هدف اصلی از این برنامه آن است که افراد بتوانند
تجربهها و دریافتهای خود را در سطح وسیع جهانی با
هم رشیک سازند و در ساخنت جهان که کار همهی آنها
است ،همدیگر را یاری رسانند .او از همراهان برنامه تقاضا
کرد که فرصتها را با آغوش باز استقبال کنند و در متام
برنامهها به طور فعال رشکت کنند و نه تنها از آن چیزی
بیاموزند ،بلکه در غنامندی آن نیز سهم بگیرند .او گفت:
شام همه میتوانید آموزگاران همدیگر باشید و برای یل نیز
نقش آموزگاری ایفا کنید.
آقای مایکل ،ضمن آن که برخی از جزئیات برنامه را رشح
میداد ،گفت :وقتی از یل میروید باز هم از دانشآموختگان
یل محسوب میشوید و با دانشگاه در متاس باشید و در
کشور تان به عنوان سفیر دانشگاه نقش بازی کنید .او
خواست تا در شناسایی و معرفی افراد شایسته از کشورهای
مان دانشگاه را کمک کنیم تا در برنامههای مختلف این
مؤسسهی تحصیلی اشرتاک کنند و از آنها بهرهمند شوند.
وی همچنین از همراهان برنامه خواست تا حد اقل هر دو
سال یک بار به دانشگاه بیایند و با متاسهای خود عضو
فعال دانشگاه باشند.
خانم کیل گینسربگ ،از مدیران ارشد برنامه که
مسؤولیت هامهنگی کارها و برنامههای سفر ورلدفیلوها
را داشت ،گفت :هدف دانشگاه این است که برنامهی
ورلد فیلوز یک برنامهی منونه در عرصهی تعامل و پیوند
شخصیتهای مختلف جهانی باشد .کیل مشکالت کنونی
جهان را جهانشمول خطاب کرد و گفت که راه حل برای
این مشکالت نیز تنها در محدودهی جهانی قابل دریافت
است .او گفت :اگر همه با هم از تجربههایی که به دست
میآریم و دریافتهایی که داریم ،غرض حل مشکالت
جمعی استفاده کنیم ،جهان ما بدون شک جهانی بهرت
و زیباتر خواهد بود .آقای رابرت مسؤول بخش تکنولوژی
دانشگاه از تجهیزاتی یاد کرد که اکنون بخشهای مختلف
دانشگاه را به هم وصل میکند .او انرتنت و سایتهای
مختلف دانشگاه را معرفی کرد و همراهان برنامه را تشویق
کرد که از این سایتها بازدید کنند و تالش کنند معلومات
خود نسبت به برنامهها را کاملتر 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 میخواست معلوماتی در مورد برنامهها و کار و کامپیوتر
و انرتنت خود در اختیارش قرار دهید ،به آن اعتامد نکنید
و بدانید که اینها هامن هکرهایی اند که شام را به درد
رس میاندازند.

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

غنی:

مبارزه با فساد چشمگیر نبود
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سال اول

مـیرود .زمــری پیــکان ،یــک نهــاد رسارسی کــه نظــم عامــه
بــود را بــه یــک منبــع فســاد بــدل کــرده بــود».
آقــای غنــی ،خطــاب بــه رسپرســت وزارت داخلــه ،تأکیــد
کــرد کــه بازداشــت زمــری پیــکان ،امــر اســت و بایــد هرچــه
زودتــر عملــی شــود .او گفــت« :تحمــل نداریــم کــه مرکــز
عدلــی و قضایــی امــر کنــد و اجــرا نشــود».
زمــری پیــکان ،فرمانــدهی پیشــین پولیــس امــن و
نظــم عامــه ،ســه ســال پیــش ،بــه جــرم سوءاســتفاده از
صالحیتهــای وظیفــوی و قتــل ،از ســوی مرکــز عدلــی و
قضایــی مبــارزه بــا جرایــم ســنگین ،بــه هشــت و نیــم ســال
زنــدان محکــوم شــد ،امــا تــا کنــون بازداشــت نشــده اســت.

گفتوگوهــای صلــح میــان ایــاالت متحــدهی 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 ،گزینــهی
کاهــش نیروهــای خارجــی در افغانســتان را مــورد بررســی
قــرار میدهــد .او افــزوده بــود کــه حضــور حداقلــی
رسبــازان امریکایــی در افغانســتان ،بــه منظــور مبــارزه بــا
تروریــزم ،از گزینههــای بالقــوه اســت.
از ســویی هــم ،حــدود دو هفتــه پیــش ،دونالــد ترامــپ،
رییسجمهــور ایــاالت متحــدهی امریــکا ،در ســفر غیــر
منتظــرهای بــرای نخســتین بــار وارد افغانســتان شــد و در
پایــگاه نظامــی بگــرام ،در مــورد رونــد صلــح افغانســتان و
کاهــش نیروهــای امریکایــی صحبــت کــرد.
آقــای ترامــپ ،گفــت کــه پیــش از ایــن طالبــان موافــق
آتشبــس نبودنــد؛ امــا حــاال میخواهنــد کــه آتشبــس
کننــد .او گفــت کــه امریــکا همیــن اکنــون میتوانــد بــا
طالبــان مذاکــره کنــد و ایــن بــه دلیــل زحمتهایــی اســت
کــه نیروهــای نظامــی ایــن کشــور در افغانســتان کشــیده
انــد.
او عــاوه کــرد کــه امریــکا در حــال کاهــش حضــور
نظامــی خــود در افغانســتان اســت .بــه گفتــهی آقــای
ترامــپ ،نیروهــای امریکایــی در افغانســتان تــا  ۸۶۰۰نفــر
کاهــش خواهــد یافــت.

انفجار رسگلولهی هاوان
در پروان جان دو کودک را گرفت

زمری پیکان هرچه زودتر بازداشت شود
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از ســویی هــم ،الیســون بلیــک ،ســفیر بریتانیا
در کابــل ،تأکیــد میکنــد کــه میلیاردهــا دالــر
کمکهــای خارجــی ،در افغانســتان بــه هــدر
رفتــه و فســاد اداری ،ســبب تشــدید جنــگ ،زیــر
ســؤال رفــن مرشوعیــت دولــت ،تســهیل اقتصــاد
غیرقانونــی و ایجــاد شــبکههای هراسافگنــی
شــده اســت.
بــا ایــن حــال ،رییسجمهــور غنــی ،میگویــد
کــه حکومــت افغانســتان ،بــرای مبــارزه بــا فســاد
اداری ،تالشهایــی کــرده اســت؛ امــا ادامــهی
ایــن تالشهــا ،بــه تعهــد مشــرک و حاکمیــت
قانــون نیــاز دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس شــاخص
جهانــی مبــارزه بــا فســاد اداری کــه از ســوی
ســازمان شــفافیت بینامللــل منتــر شــده،
افغانســتان در ســال  ۲۰۱۸میــادی ،جایــگاه
 ۱۷۲را از آن خــود کــرده کــه نشــان میدهــد
ایــن کشــور ،هنــوز هــم در بیــن کشــورهایی قــرار
دارد کــه دارای بیشــرین میــزان فســاد اداری
اســت.

ایــاالت متحــدهی امریــکا ،قصــد دارد تــا بــهزودی،
خــروج چهــار هــزار رسبــاز امریکایــی را از افغانســتان،
اعــام کنــد.
ســه تــن از مقامهــای برحــال و پیشــین امریکایــی ،بــه
شــبکهی خــری انبیســی ،گفتــه انــد ،ایــاالت متحــده،
هفتــهی آینــده اعــام میکنــد کــه چهــار هــزار رسبــاز،
افغانســتان را تــرک خواهنــد کــرد.
ایــن مقامهــا ،امــا نگفتــه انــد کــه رسبــازان امریکایــی،
درســت چــه زمانــی از افغانســتان خــارج خواهنــد شــد.
در حــال حــارض ،حــدود  13هــزار رسبــاز امریکایــی در
افغانســتان حضــور دارنــد و حــدود نیمــی از آنهــا ،مــروف
آمــوزش و مشــورهدهی بــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی
افغانســتان انــد.
بــا ایــن حــال ،مقامهــای امریکایــی ،گفتــه انــد کــه
خــروج رسبــازان از افغانســتان ،مرحل ـهوار انجــام میشــود
و چنــد مــاه را در بــر خواهــد گرفــت.
گفتــه میشــود کــه بــا خــروج ایــن رسبــازان امریکایــی
از افغانســتان ،دســتکم  9هــزار رسبــاز دیگــر ،در ایــن
کشــور باقــی خواهنــد مانــد.
مقامهــای امریکایــی ،گفتــه انــد کــه تعــداد رسبــازان
امریکایــی در افغانســتان ،بــه حــد اقــل میرســد تــا
مذاکــرات صلــح معتــر بــا طالبــان صــورت بگیــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود ده روز پیــش،

غنی:

رییسجمهــور غنــی ،خواســتار بازداشــت فــوری زمــری
پیــکان ،فرمانــدهی پیشــین پولیــس امــن و نظــم عامــهی
وزارت داخلــه شــد.
آقــای غنــی ،روز یکشــنبه ( 24قــوس) در نشســت
ســاالنهی مبــارزه بــا فســاد اداری ،تأکیــد کــرد کــه
عــدم بازداشــت زمــری پیــکان از ســوی وزارت داخلــه،
شــهرت و اراد هی سیاســی دولــت افغانســتان را زیــر
ســوال بــرده اســت.
او افــزود« :پولیــس بایــد قــوی شــود .بــه خاطــر عــدم
بازداشــت زمــری پیــکان ،شــهرت و ارادهی سیاســی دولــت
افغانســتان روزانــه نــزد جامعــهی جهانــی زیــر ســوال

دوشنبه

چهار هزار رسباز امریکایی افغانستان
را ترک میکنند

مســؤوالن در والیــت پــروان ،میگوینــد کــه در
نتیجـهی انفجــار یــک رسگلولـهی هــاوان در مربوطــات
ولســوالی بگــرام ،دو کــودک جــان باختــه انــد.
عبدالواســع رحیمــی ،آمــر امنیــت پولیــس پــروان،
میگویــد کــه ایــن رویــداد ،حوالــی ســاعت ۰۱:۰۰
پــس از چاشــت روز یکشــنبه ( ۲۴قــوس) در روســتای
دههــزار ولســوالی بگــرام رخ داده اســت.
او میافزایــد« :ســه کــودک ،بــا یــک رسگلولــهی
هــاوان بــازی میکردنــد و در نتیجــهی انفجــار آن ،دو

کــودک جــان باختــه و یــک کــودک دیگــر زخمــی شــده
اســت».
ایــن دســت رویدادهــا در افغانســتان بیپیشــینه
نبــوده اســت ،پیــش از ایــن نیــز در شــاری از
والیتهــای افغانســتان ،چندیــن کــودک در
رویدادهــای مشــابهی جــان باختــه بودنــد.
والیــت پــروان در شــال پایتخــت افغانســتان
موقعیــت دارد .پــروان از والیتهــای ناامــن محســوب
مــی شــود و گــروه طالبــان در آن حضــور گســرده دارد.
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ســفیر ایــاالت متحــدهی امریــکا در کابــل،
میگویــد کــه افغانســتان بــه خاطــر فســاد،
اعتبــار خــود را پیــش جامعـهی جهانــی از دســت
داده اســت.
جــان بــس ،روز یکشــنبه ( 24قــوس) در
نشســت ســاالنهی مبــارزه بــا فســاد اداری ،گفــت
کــه فســاد در افغانســتان بــه انــدازهای اســت کــه
حتــا توافــق صلــح احتاملــی را نیــز تحــت تأثیــر
منفــی قــرار خواهــد داد و کشــورهای خارجــی
بــه شــمول امریــکا ،حــارض نیســتند تــا در چنیــن
رشایطــی ،کمکهــای مالــی الزم را بــه ایــن
کشــور ارائــه کننــد.
او افــزود« :دولــت امریــکا ،ســایر دولتهــا
و نهادهــای مالــی بیناملللــی ،دیگــر آمــاده
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
اختیــار شــان قــرار میدهیــم بــه شــکل درســت
اســتفاده منیشــود و فقــط بــرای اســتفادههای
شــخصی چنــد نفــر بــه مــرف میرســد».
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رییسجمهــور غنــی ،بــا انتقــاد از عملکــرد پولیــس
در راســتای تطبیــق قانــون ،تأکیــد میکنــد کــه هــزاران
پرونــده بــه دلیــل تحقیقــات غیرمعیــاری از ســوی پولیــس ،در
دادســتانی کل رد میشــود.
آقــای غنــی ،روز یکشــنبه ( 24قــوس) در نشســت
ســاالنهی مبــارزه بــا فســاد اداری ،گفــت کــه نیروهــای
پولیــس ،مــروف جنــگ بــا هراسافگنــی انــد و در تطبیــق
قانــون ،ضعیــف عمــل میکننــد.
او افــزود« :ایــن قابــل قبــول نیســت .عملکــرد ضعیــف
پولیــس ســبب شــده کــه هــزاران پرونــده در دادســتانی کل به
خاطــر تحقیقــات غیرمعیــاری رد شــود .پولیــس بایــد بــه یــک
حلقــهی قــوی کشــف جرائــم ،تطبیــق قوانیــن و مبــارزه بــا
شــبکههای جرمــی بــه خصــوص مــواد مخــدر ،مبــدل شــود».
آقــای غنــی ،بــا اشــاره بــه فســاد اداری در ســایر
ادارههــای خدمــات ملکــی ،گفــت کــه هــزاران کارمنــد
خیالــی در ولســوالیها ،ســبب حیــف و میــل منابــع شــده
انــد .او افــزود کــه  80درصــد کارمنــدان خدمــات ملکــی ،در
حــال حــارض بایومرتیــک شــده انــد و ایــن پروســه بــه زودی
تکمیــل خواهــد شــد.
او ادامــه داد« :بــا جمــعآوری معلومــات بایومرتیــک
منســوبین پولیــس ،اردو و همچنــان کارمنــدان خدمــات
ملکــی ،معضــل موجودیــت پولیــس خیالــی و حیــف و میــل
منابــع در ادارات جلوگیــری شــده اســت».
رییسجمهــور غنــی ،همچنــان گفــت کــه حکومــت
افغانســتان ،در راســتای مبــارزه بــا فســاد اداری ،پیرشفــت

داشــته؛ امــا چشــمگیر نبــوده اســت.
او ترصیــح کــرد« :مبــارزه بــا فســاد یــک امــر کوتاهمــدت
نیســت .ایــن مبــارزه بــه تنهایــی از طــرف حکومــت بــه
موفقیــت منیرســد .بــرای موفقیــت در ایــن عرصــه بــه کار
مســتمر و هدفمنــد دولــت ،نهادهــای مدنــی شــهری و
روســتایی و حامیــت گســردهی مــردم نیــاز اســت .عــاوه بــر
آن ،نیــاز اســت تــا در مرحلــهی بعــدی تطبیــق اســراتیژی
ملــی مبــارزه بــا فســاد ،توجــه از محوریــت کابــل بــه طــرف
ادارات محلــی نیــز بیشــر از پیــش انکشــاف یابــد».
آقــای غنــی ،بــا اشــاره بــه مداخلههــای سیاســی در
گمــرکات ،گفــت« :مداخل ـهی سیاســی در ایــن بخــش مهــم
عایداتــی ســبب شــده کــه نیمــی از عوایــد تخمینــی دولــت
جمـعآوری نشــود .ایــن نــوع فســاد را ملــت افغانســتان قبــول
کــرده منیتوانــد کــه هــر روز مــا دســت گدایــی داشــته
باشــیم و  ۵۰درصــد منابــع خــود را از دســت بدهیــم».
او تأکیــد کــرد کــه بخــش گمــرکات و عوایــد بــه صــورت
اساســی بایــد مســلکی ،بیطــرف و از مداخلــهی سیاســی
بــه دور کشــانیده شــود.
رییسجمهــور ،ســکتور خصوصــی را همزمــان قربانــی
و عامــل فســاد در حکومــت خوانــد .او افــزود« :ســکتور
خصوصــی هــم قربانــی فســاد و هــم بدبختانــه عامــل فســاد
اســت .خواســت واضــح مــا از مناینــدگان ســکتور خصوصــی
ایــن اســت کــه روی یــک میثــاق نقــش ســکتور خصوصــی
در جلوگیــری از فســاد و جلوگیــری از عامــل بــودن فســاد
کار کننــد».

معــاون دوم ریاســتجمهوری ،میگویــد کــه بــا گذشــت
یــک ســال از تصویــب قانــون مبــارزه بــا فســاد اداری ،هنــوز
هــم ایــن قانــون ،بهگون ـهی درســت تطبیــق نشــده اســت.
رسور دانــش ،روز یکشــنبه ( 24قــوس) در نشســت
ســاالنهی مبــارزه بــا فســاد اداری ،گفــت اســت کــه محــور
اصلــی قانــون مبــارزه بــا فســاد اداری ،ایجــاد کمیســیون
مســتقل مبــارزه بــا فســاد اســت کــه هنــوز شــکل نگرفتــه
اســت.
او ،از کمیســیون اصالحــات اداری و نهادهــای جامع ـهی
مدنــی خواســت کــه بــر اســاس طرزالعملهــا ،معرفــی
نامــزدان عضویــت در کمیســیون مســتقل مبــارزه بــا فســاد
را رسعــت ببخشــند تــا هــر چــه زودتــر افــراد شایســته تعییــن
شــوند.
قانــون مبــارزه بــا فســاد اداری ،ســال گذشــته تصویــب
شــد .بــر اســاس ایــن قانــون ،کمیســیون یــاد شــده در خــال
چنــد مــاه بایــد ایجــاد میشــد؛ امــا ایجــاد ایــن کمیســیون
بیــش از یــک ســال بــه تأخیــر افتــاده اســت .جامعــهی
مدنــی روی میکانیــزم گزینــش اعضــای ایــن کمیســیون
انتقــاد داشــتند.
آقــای دانــش ،همچنــان گفــت کــه نهادهــای عدلــی
و قضایــی و تنفیــذ قانــون ،علیرغــم تالشهایــی کــه
جریــان دارد ،هنــوز هــم در تعقیــب پروندههــا از رسعــت الزم
برخــوردار نیســتند .بــه گفتــهی او ،هنــوز هــم پروندههــای
زیــادی از دانــه درش ـتهای فســاد ،مراحــل قانونــی خــود را
طــی نکــرده و برخــی حتــا تحــت تعقیــب قــرار نگرفتــه انــد.

او ادامــه داد کــه در تعقیــب پروندههــای غصــب امــاک و
داراییهــای دولتــی ،مشــکل جــدی وجــود دارد و نهادهــای
مربوطــه ،بایــد در ایــن مــورد تدابیــری را اتخــاذ کننــد
کــه موانــع موجــود بــر طــرف شــده و رونــد رســیدگی بــه
پروندههــا رسعــت یابــد.
آقــای دانــش ،گفــت« :نبایــد در قبــال افــراد و یــا
پروندههــا بــا تبعیــض و یــا اعــال ســلیقهها و اغــراض
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،
کارهــای تکــراری ،تداخــل وظیفــوی و تشــکیلهای متــورم
در ادارات مربوطــه را یکــی از تجربههــای تلــخ ســالهای
گذشــته خوانــد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا ایــن عارضـهی
ناســامل اداری ،بــا دقــت و قاطعیــت برخــورد شــود.
آقــای دانــش ،اعــادهی داراییهــای غیرقانونــی را نیــز،
از مهمتریــن ابــزار در پیشــگیری از فســاد اداری بیــان
داشــت و گفــت« :مــا در مــورد ثبــت و اشــاعهی داراییهــای
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
عــرت بزرگــی خواهــد شــد و بــرای پیشــگیری از ارتــکاب
فســاد ،تأثیــر فــوق العــادهای خواهــد داشــت».

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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تبدیل کردن افغانستان فئودال به سوئیس از هامن ابتدا
یک مأموریت اشتباه بود
نویسنده :سومانرتا مایرتا  -فدرالیست
مرتجم :مهدی غالمی

برجستهترین جمالت از گزارش نفسگیر واشنگنت پست در
مورد ناکامی غرب در روند ملتسازی افغانستان ،درست جایی
در میانههای آن بود .در این گزارش آمده بود که «برخی از
مقامات ایاالت متحده آشکارا میخواستند با استفاده از جنگ،
افغانستان را به یک حکومت مردمساالر تبدیل کنند .دیگران
هم تالش میکردند فرهنگ افغانستان را دگرگون کرده و حقوق
زنان را ارتقا بخشند».
لحظهای به آن فکر کنید .بیش از یک تریلیون دالر مرصف
شد ،دو هزار نفر جان شان را از دست دادند و بیش از بیست
هزار زن و مرد جسامً فلج شده و ترس بزرگی را تجربه کردند تا
افغانستانِ نیمه فئودال را به سویس مدرن تبدیل کنند ،تا کاری
که امپراتوری بریتانیا و شوروی در آن ناکام ماندند را انجام دهند،
تا یک ایدهی غربی امتحان شده در غرب را با متام نیروهای
فرهنگیاش به کشوری تحمیل کنند که به لحاظ تاریخی هیچ
منشور کبیر ،جیمیز مدیسون (چهارمین رییسجمهور امریکا) و
انقالب اکتربی نداشت .افغانستان حتا هیچ جامعهی اصولیای
مانند ِ
هند پیش از استعامر ،مرص ،چین ،آملان پیش از 1945
یا جاپان نداشت.
گستاخیِ حیرتآو ِر این تالش آرمانگرایانه ،شوکهکننده بود
و منیتوان در قالب کلامت توصیفش کرد .جورج بوش و اوباما
را فراموش کنید ،به موضوع مزخرف استیضاح ترامپ و گزارش
سیگار هم توجه نکنید .این که چطور دولتهای امریکا پشت
رس هم حقیقتهای نصف و نیمه را تکرار کردند و همزمان با آن
حامی هنجارهای جامعه بودند ،مهمترین مسألهی فاش شده
در این سالها است؛ اما با این هم ،تا به بحث گرفته نشدن
علتهای اصلی ،نه انتظاری بر پایان یافنت آن است و نه این
روند پایان خواهد یافت.
همه در مورد سیاست خارجی افغانستان دروغ میگویند
واکنش معمول و غریزی واقعگرایان سیاست خارجی ،پس از
دستکم اواخر دههی هشتاد میالدی در واشنگنت و لندن این
است که بگویند« :دیدی؟ گفته بودم چنین میشود ».واکنش
نظریهپردازان غی ِر روابط بینامللل و مردم عادی خشمی است که
توجیه منطقی دارد .مقامات دولتی چطور توانستند دروغ بگویند؟
دیوانساالران ،دانشمندان ،استادان ،خربنگاران ،دولتیهایی
که قرار بود بیطرف باشند ،آنانی که زندگی شان را وقف ملت
کردند و رسبازان مرد و زن دروغ گفتند؟ چطور ممکن است؟

به دلیل میانهرو بودن دیوانساالران که در رأس آن
ایدیولوگهای متعصب قرار دارند ،هیچ شکی در این موضوع
نیست .از سویی مردم هم دلیل دیگر این وضع استند .بله
ممکن است شوکه شده باشید؛ اما بیایید در آیینه بنگریم .زمانی
که شام یا افراد نزدیک به شام عکسی از یک کودک مرده را
در تلویزیون یا اوکراین ،ونزوئال و سوریه میبینید ،چه واکنشی
نشان میدهید؟
در متام عمرم به عنوان خربنگار جنگ و سیاست ،آکادمیسین
و نظریهپرداز و سپس به عنوان یک ستوننویس ،دریافتم که
دو چیز هرگز تغییری نکرده است .یک ،هنجارطلبی شدید در
دیوانساالری .دو ،لیربالهای آرمانگرا و پولدار و غیرنظامیانِ
نومحافظهکاری که هیچ خطری را منیپذیرند ،تنها به طور
شفاهی از دخالت در امور کشورهای دوردست دفاع میکنند و
درگیر افکار خیرخواهانه و انساندوستانه استند.
در لندن و واشنگنت هم همین گونه است .برنامههای درسی
توخالی به جای آموزش دادنِ مزخرفات پوچی مانند این ایده
که میگویند همه چیز رسانجام خوب خواهد شد ،پایان تاریخ
نزدیک است یا جهانگرایی لیربال خوب است ،بیشرت مردم را
با چنین چیزها نصیحت میکنند و این پایان تکامل اجتامعی
انسانها است .مقداری فکر کنید .لیربال دموکراسی یا
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دموکراسی آزاد ،سیستمی است که چندین صدسال بیشرت از
عمر آن منیگذرد و در هفتاد سال اخیر کامل شده که بیست
سال آن در قدرت بزرگ تکقطبی جهان سپری شد .از دید یک
تاریخشناس ،این که فکر کنیم به اوج برگشتناپذیر اجتامعی
شدن رسیده ایم ،شگفتانگیز است .این موضوع به چه اندازه
گستاخانه است؟
ایدههای خیالپردازانه نباید مبنای سیاست خارجی باشد
دومی ،غیرنظامیانی اند که نیت خیر دارند .هیچ چیزی
خطرناکتر از آنها نیست .هیچ کدام شان در هیچ کدام از
طرحهای سبکمغرزانهای که دارند قربانی منیشوند .از مواد
مخدر و عدالت ترمیمی تا دخالت خارجی و جنگ .هامنگونه
که اچ.جی .ولز میگوید اینها مردم سادهلوحی اند که در
مواجهه با هر مشکلی که رس راه شان قرار بگیرد ،چیزی جز این
حرف غریزی و پر احساس که «باید کاری کنیم!» منیدانند.
اگر چشامن تان را ببندید ،آن جمله را با صدای بلند و خشن
میشنوید .برای هر «گرند آدمیرال ثراون» (یکی از شخصیتهای
فیلم جنگ ستارگان) ،صدها هزار «اِزرا بریجرز» وجود دارد؛ برای
هر «تیریون لَنیسرت» (شخصیت رسیال بازی تاجوتخت) ،هزاران
«دنریس تارگرین» هست .تنها تفاوتش این است که زندگی
واقعی« ،جنگ ستارگان» یا «بازی تاجوتخت» نیست و معموال
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پایان خوبی ندارد.
ش به صورت کل در جهان وجود
آنها اشتباه میکنندَ .
دارد و منیتوان آن را تغییر داد ،دلیلی برای آن ُجست یا با آن
مخالفت کرد؛ تنها میتوان خطراتش را دفع و مهار کرد .اوضاع
و جوامع تغییرناپذیر وجود دارند .در وضعیت پیروزنشدنی دنیای
سیاست ،مردم در چرخهی وجود شان برای همیشه محکوم به
زندگی اند .پذیرفنت یک تراژیدی اجتنابناپذیر از روی ناچاری،
درس مهمی است که از یونانیهای باستان آموخته ایم« .هرنی
کیسینجر» در این مورد میگوید« :به عنوان یک تاریخشناس،
باید آگاه باشید که هر متدنی که زمانی وجود داشته ،رسانجام
سقوط کرده است» و کمرتین کاری که یک فرد میتواند انجام
دهد این نیست که با گرفنت تصامیم اشتباه ،این سقوط را
رسیعتر کند.
برای گفتوگوهای محافظهکارانهی محافظت از منابع و حفظ
توازن قدرت ،میتوان دلیل پیدا کرد؛ اما در مورد ایجاد جوامع
مناسب هیچ بحث محافظهکارانهای وجود ندارد ،این چیزها
دیگر به مردم آموخته منیشود .لیربالها و مارکسیستها نیز
که هر دو از یک نوع فلسفه بهره میبرند و معتقدند پایان تاریخ
دستیافتنی است ،در این مورد به مردم چیزی یاد منیدهند.
در این مورد ،من مطمنئ نیستم که کسی بتواند بدون مبارزه
با دیوانساالریِ خودپایدار و ایدیولوگهای خیالپرداز که به
دلیل این که فکر میکنند اوضاع بهرت خواهد شد ،میخواهند
دنیا را به طور دلخواه تغییر دهند ،تغییری در یک راهبرد بزرگ
جهانی به وجود بیاورد .دشمن در داخل است و تا از تاریخ عربت
نگیریم ،به این موضوع پی نخواهیم برد که سیاست خارجیِ
جهانگرا و دیکته شده توسط حقوق برش پایدار نیست و تنها
منافع راهبردی و کوتاهمدت باید برای مان مهم باشد.
مهمترین درسی که از گزارشهای افغانستان میتوان گرفت،
دوام دیوانساالری خودپایدار یا سیاستمداران کوتاه نظر و
مجتمع نظامی-صنعتی نه ،بلکه این است که بدانیم درسهای
گذشته دوباره تکرار میشوند .ریشهی اصلی اتفاقات ناگوار
افغانستان هامن است که در دورهی حاکمیت پریکلس در یونان
ش اول ،غریزههای آرمانگرایانهی کمک به دیگران از روی
بودِ َ .
سادهلوحی است.
تکقطبی بودن جهان به رشد خودخوشبینی و اتفاقات
ناگوار میدان داد .با برگشت رقابت در قدرت ،مردم به یاد
حکمتهای قدیمی خواهند افتاد که قدرت و غریزههای خیالی،
کشنده و گستاخانه استند؛ چون نیروهای طبیعت خارج از
کنرتل برشند و توازن و عدالت واقعی تنها در برابریها وجود
دارد .هیچ کاری اخالقیتر از رعایت نظم و جلوگیری از بحران
عظیمتر نیست.
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