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گزارش روز

شکست امریکا و افغانستان
در مبارزه با مواد مخدر

حکومت افغانستان در برابر مقامهای فاسد اقدام کند
7

در کنــار ایــن کــه افغانســتان بــا انبوهــی از
چالشهــا گرفتــار اســت ،در ایــن میــان ،کشــت و
تولیــد مــواد مخــدر ،بزرگتریــن درد رسی میباشــد
کــه رونــد دولـتداری و حاکمیــت قانــون را زمینگیــر
کــرده و بــه لکـهی بدنامــی دولــت و مــردم افغانســتان
در ســطح جهــان مبــدل شــده اســت .در ســالهای
اخیــر ،مــواد مخــدر بــه خاطــری پدیــدهی خطرنــاک
قلمــداد میشــود کــه بــا معضــل بــزرگ فســاد اداری
و تروریــزم پیونــد خــورده و یــک مثلــث شــوم را بــه
وجــود آورد .از جانــب دیگــر ،تخــم مــواد مخــدر قبــل
از ســال  2001در افغانســتان...
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یادداشت روز

اقلیتهای مذهبی محور
وحدت ملی
در افغانســتان اقلیتهایــی زندگــی میکننــد کــه
رو بــه خاموشــی انــد و پذیــرش و ارزشگذاشــن بــه
اقلیتهــای مذهبــی از رؤیاهــای دور از دســترس
ســالهای اخیــر باشــندگان افغانســتان بــوده
اســت .در ســالهای اخیــر یکــی از نقدهایــی کــه
بــه حکومــت افغانســتان همــواره وارد اســت ،ایــن
اســت کــه هیــچ گاه سیاســتمداران افغانســتان
نخواســته انــد بــه همپذیــری اقلیتهــای مذهبــی
ارزش بگذارنــد و از رسمایههــای ملــی افغانســتان در
راســتای ارزشگــذاری بــه وحــدت ملــی گام بردارنــد
کــه قلــب متــام افغانســتانیها...
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گفتوگو

تحقیق تازه 65 :درصد شهروندان افغانستان
از دسترسی به برق محروم اند

تحقیــق تــازهای کــه از ســوی دیدبــان شــفافیت انجــام
شــده ،نشــان میدهــد کــه  65درصــد شــهروندان
افغانســتان ،بــه دلیــل نبــود حکومــتداری خــوب در

عارف حسینی
مدیرمسؤول و رسدبیر فصلنامهی
تخصصی -ادبی «از نو»

تالش داریم گفتامن نقد را
معرفی کنیم
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جامعه

ســکتور انــرژی ،از دسترســی بــه بــرق محــروم انــد.
دیدبــان شــفافیت ،روز شــنبه ( 19دلــو) تحقیــق
تــازهای را در مــورد ســکتور انــرژی...

اختصاص  50میلیون افغانی برای بازسازی اماکن
مذهبی هندوهای افغانستان

حکومــت افغانســتان ،مبلــغ  50میلیــون افغانــی را بــه
منظــور بازســازی اماکــن مذهبــی هندوهــا و ســیکهای
ایــن کشــور اختصــاص داده اســت.

گزارش
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شــمروزخان مســجدی ،ســخنگوی وزارت مالیــه ،بــه
روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد کــه در ســند بودج ـهی
ســال مالــی  ،1399مبلــغ  50میلیــون افغانــی...
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رشکت هوایی باخرت دوباره فعال میشود
وزارت مالیــه اعــام کــرده اســت کــه حکومــت
افغانســتان ،قصــد دارد تــا رشکــت هوایــی باخــر را
دوبــاره فعــال ســاخته و در بخــش پروازهــای داخلــی بــه
کار انــدازد.

امارت اسالمی
و دولتسازی
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هفتــهی پیــش بــه غزنــی رفتــه بــودم؛ شــهری
کــه چنــدی قبــل پوشــیدن لبــاس ســفید ،داشــن
موهــای بلنــد و اســتفاده از شــبکهی مخابراتــی
ســام در آن جــرم و بــا تهدیــد شــدید طالبــان مواجــه
بــود؛ امــا غزنــی تنهــا بــا اینهــا تعریــف منیشــود.
در دل ایــن شــهر هنــوز هــم زندگــی جریــان عــادی
خــودش را دنبــال میکنــد .قــرار شــد دوســتی
را بعــد از دیروقــت ببینــم .او مــرا بــه «کافهزریــن»
دعــوت کــرد؛ تنهــا کافــهای کــه در غزنــی توســط
خانمهــا مدیریــت میشــود.
این کافه که در منطقهی نوآباد...
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ترجمه

ایــن وزارت ،روز شــنبه ( 19دلــو) بــا نــر اعالمی ـهای
گفتــه اســت ،هــدف از فعالســازی دوبــارهی ایــن
رشکــت ،تأســیس یــک رشکــت مقتــدر دولتــی اســت کــه
هــم تــوان رقابــت بــا رشکتهــای...
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 7نکتهی خواندنی از انتخابات ریاستجمهوری
انتخابــات امســال ریاســتجمهوری افغانســتان ،در
رشایطــی برگــزار شــد کــه مناینــدگان امریــکا و طالبــان در
دوحــه -پایتخــت قطــر -رسگــرم گفتوگوهــای صلــح بودنــد
و شــهروندان افغانســتان بــه شــمول شــاری از سیاســیون

کافهزرین؛ ویژهی بانوان
در والیت غزنی

انتظــار داشــتند کــه ایــن گفتوگوهــا بــه آتشبــس
دایمــی در کشــور منجــر شــود .همزمــان بــا تالشهــای
امریــکا بــرای کشــاندن طالبــان بــه میــز مذاکــرات
بیناالفغانــی ،برخــی سیاســیون...
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آیا امنیت ملی افغانستان با
کمک سیآیاِی ،دست به
ایجاد یک رژیم وحشت میزند؟
کابــل – زمانــی کــه نظرمحمــد مطمــن در مــورد
ریاســت امنیــت ملــی افغانســتان حــرف میزنــد،
عصبــی میشــود .او در مصاحبــهی اخیــر گفــت:
«آنهــا خطرنــاک انــد و بــه هیــچ وجــه کوتــاه
منیآینــد ».مطمــن کــه تحلیلگــر آزاد سیاســی از
کابــل اســت و اغلــب در تلویزیونهــا دیــده میشــود،
میگویــد کــه میدانــد از چــه صحبــت میکنــد.
او میگویــد کــه چنــد مــاه پیــش ،تفنگدارانــی در
وســط شــهر کابــل بــه او حملــه کردنــد .او از آن حملــه
گریخــت؛ امــا ســپس ادعــا کــرد...
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کالف سردرگم انتخابات؛
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رشد روزافزون دوقلوی
فساد و مواد مخدر
فســاد و مــواد مخــدر ،دوقلــوی هــمزاد بــا دولــت
جدیــد افغانســتان اســت کــه طــی نزدیــک بــه دو
دهــه ،رشــد و انکشــاف یافتــه اســت؛ دوقلوهایــی کــه
در کنــار مبــارزه بــا هراسافگنــی ،از اهــداف مهــم
امریــکا و جامعـهی جهانــی پــس از ورود بــه افغانســتان
بــود .یــک دهــه پیــش ،در کنــار وزارت مبــارزه بــا مــواد
مخــدر ،دولــت افغانســتان کــه گفتــه میشــد دچــار
فســاد گســرده در ادارات دولتــی و خصوصــی اســت،
ادارهای را بــرای مبــارزه بــا فســاد اداری ایجــاد کــرد
تــا ضمــن ثبــت داراییهــای مقامهــای عالیرتبــهی
دولتــی ،بــه پروندههــای فســاد اداری و مالــی
رســیدگی در مبــارزه بــا آن فعالیــت کنــد.
اکنــون پــس گذشــت  19ســال از مبــارزه بــا مــواد
مخــدر کــه میلیونهــا دالــر هزینــه برداشــته اســت،
کاخ ســفید در گــزارش تــازهای ،از افزایــش کشــت
و تولیــد مــواد مخــدر گفتــه اســت و آلیــس ویلــز،
معــاون وزارت حارجــهی ایــاالت متحــدهی امریــکا در
امــور آسیاســی مرکــزی و جنوبــی ،از مقامــات دولــت
افغانســتان خواســته اســت تــا در مبــارزه بــا فســاد،
دســت بــه اقــدام جــدی بزنــد .آلیــس ویلــز ،پــس از
آن ایــن هشــدار را بــه دولــت افغانســتان داده اســت
کــه هفتــهی گذشــته ،وزارت داخلــهی افغانســتان از
بازداشــت شــش مقــام نظامــی در کابــل خــر داد کــه
بزرگتریــن چرخــهی قاچــاق مــواد مخــدر در شــهر
کابــل را بــه دســت داشــتند؛ ایــن مقامــات نظامــی،
کســانی بودنــد کــه در بخــش مبــارزه بــا مــواد مخــدر
فعالیــت داشــتند.
ارزشهــای اخــای و مدریتــی در افغانســتان بــه
قــدری دچــار اختــال و بیهویتــی شــده اســت کــه هــر
کســی را وقتــی در موقفــی تعییــن میکننــد بــرای حــل
مشــکلی ،از هــان موقــف خــود بــرای بــزرگ کــردن
آن مشــکل تــاش میکننــد و بــه یکــی از مهرههــای
مشــکلزا تبدیــل میشــوند .بازداشــت میاناحمــد
احمــدی و بــا همکارانــش کــه در فرماندهــی امین ـهی
کابــل بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر فعالیــت داشــتند،
بیانگــر عمــق فســاد و افسارگســیختگی آن اســت کــه
ی دیگــر
خــود را در چهــرهی میاناحمــد و افــراد دولت ـ ِ
نشــان میدهــد .میاناحمــد احمــدی ،بــه عنــوان
یــک مقــام نظامــی نــه چنــدان برجســته ،در حالــی
بازداشــت شــده اســت کــه بزرگتریــن حلقـهی قاچــاق
مــواد مخــدر در کابــل را رهــری میکــرده اســت.
ســؤال ایــن اســت کــه دولــت افغانســتان کــه یکــی
از اهــداف اساســیاش مبــارزه بــا فســاد اســت و هــر
ســال پــول هنگفتــی را بــه همیــن دلیــل از جامع ـهی
جهانــی میگیــرد ،تــا هنــوز روی چــه مالحظاتــی بــر
فعالیتهــای میاناحمــد و گروهــش چشــم بســته
بــوده کــه ایــن گــروه بــا اســتفاده از امکانــات دولتــی
تبدیــل بــه بزرگتریــن مافیــای مــواد مخــدر در کابــل
شــود؟ اگــر دولــت مالحظـهای در امــر مبــارزه بــا مــواد
مخــدر داشــت ،بایــد چنــد ســال پیــش کــه ایــن گــروه
رشیــک در قاچــاق مــواد مخــدر شــده بودنــد ،آنــان را
بازداشــت و مجــازات میکــرد؛ نــه ایــن کــه پــس از
چنــد ســال و تبدیــل شــدن آنــان بــه یــک بانــد قاچــاق
گســرده در ســطح کابــل ،آنــان را بازداشــت کنــد .ایــن
بیانگــر ایــن اســت کــه دولــت عــزم راســخی در مبــارزه
بــا فســاد و مــواد مخــدر نــدارد؛ و بازداشــت میاناحمــد
احمــدی و همراهانــش ،شــاید در پــی تضــاد منافــع بــا
دیگــر مقامهــای نظامــی بــر رس تقســیم درآمــد از ایــن
شــبکهی قاچــاق مــواد مخــدر بازداشــت شــده باشــد.
ســال گذشــته ،بــه دلیــل نبــود اراده در مبــارزه
بــا فســاد در افغانســتان ،دولــت امریــکا ،کمــک
160میلیــون دالــری در بخــش انــرژی بــرای
افغانســتان را قطــع کــرد و مقامــات ایــن کشــور،
افغانســتان را در مبــارزه بــا فســاد ،نــاکام خواندنــد.
هرچنــد یکــی از رضباالجلهــای شــشماههی
امریــکا بــرای حکومــت وحــدت ملــی ،مبــارزه بــا فســاد
بــود کــه رییسجمهــور غنــی و همــکار 50درصــدی
حکومتــش عبداللــه عبداللــه ،وعــده ســپردند بــا
ارادهی محکــم وارد مبــارزه بــا فســاد خواهنــد شــد؛
امــا بــا گذشــت هــر ســال ،فســاد بیشــر از پیــش شــد
و حتــا گزارشهایــی نــر شــد کــه ادارهی مبــارزه
بــا فســاد اداری نیــز یکــی بــه یکــی از ادارات اصلــی
آلــوده بــه فســاد تبدیــل شــده اســت.
اگــر حکومــت بعــدی افغانســتان همچنــان نتوانــد
در مبــارزه بــا فســاد و مــواد مخــدر مســؤوالنه عمــل
کنــد ،بعیــد نیســت کــه متــام کشــورهای کمککننــده
در افغانســتان ،کمکهــای شــان را قطــع کننــد و
ایــن کشــور را بــا رشایــط بــد سیاســی ،امنیتــی و
اقتصــادیاش تنهــا بگذارنــد .نبــود ارادهی قــوی در
مبــارزه بــا فســاد ،باعــث بیاعتــادی بیــن مــردم
و نهادهــای دولتــی شــده اســت کــه در میتوانــد از
تأثیــرات ســوء آن بــه مردمــی اشــاره کــرد کــه در نقــاط
دوردســت افغانســتان ،بــه دلیــل موجودیــت مقامــات
فاســد و زورگــو ،دســت بــه دامــان هراسافگنــان شــده
انــد و حکومــت طالبــان را گزینــهی مناســب بــرای
خــود میپندارنــد.

انتخابات امسال ریاستجمهوری در روز ششم میزان سال جاری با رشکت یک میلیون  51هزار و  998نفر برگزار شد .در این
انتخابات17 ،نفر به شمول رییسجمهوری غنی و عبدالله عبدالله خود شان را نامزد کردند .تالشهای زیادی صورت گرفت که
انتخابات برگزار نشود.
انتخابــات امســال ریاســتجمهوری
افغانســتان ،در رشایطــی برگــزار شــد کــه
مناینــدگان امریــکا و طالبــان در دوحــه
پایتخــت قطــر -رسگــرم گفتوگوهــایصلــح بودنــد و شــهروندان افغانســتان
اکرم رسا
بــه شــمول شــاری از سیاســیون انتظــار
داشــتند کــه ایــن گفتوگوهــا بــهآتشبــس دایمــی در کشــور
منجــر شــود .همزمــان بــا تالشهــای امریــکا بــرای کشــاندن
طالبــان بــه میــز مذاکــرات بیناالفغانــی ،برخــی سیاســیون بــه
شــمول حامدکــرزی ،رییسجمهــور پیشــین افغانســتان ،بــه
هــر نحــو تــاش میکردنــد کــه انتخابــات ریاســتجمهوری
افغانســتان پــس از ایــن کــه گفتوگوهــای صلــح بــه نتیجــه
رســید ،برگــزار شــود تــا زمین ـهی رشکــت طالبــان در انتخابــات
فراهــم شــود؛ امــا همزمــان بــا ایــن تالشهــا ،حکومــت
افغانســتان و کمیســیون انتخابــات مصمــم بــر برگــزاری
انتخابــات بودنــد .حواعلــم نورســتانی ،رییــس کمیســیون
انتخابــات ،بــاری اعــام کــرد کــه انتخابــات ریاس ـتجمهوری
امســال برگــزار میشــود ،حتــا اگــر یــک نفــر نامــزد باشــد.
رسانجــام پــس از کوشــشهای زیــاد ،کمیســیون انتخابــات،
در تاریــخ ششــم میــزان ســال جــاری انتخابــات را برگــزار کــرد.
 -1برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
انتخابــات امســال ریاســتجمهوری در روز ششــم میــزان
ســال جــاری بــا رشکــت یــک میلیــون  824هــزار و 401
نفــر برگــزار شــد .در ایــن انتخابــات17 ،نفــر بــه شــمول
رییسجمهــوری غنــی و عبداللــه عبداللــه خــود شــان
را نامــزد کردنــد .تالشهــای زیــادی صــورت گرفــت کــه
انتخابــات برگــزار نشــود .طالبــان ،بــا نــر تبلغــات گســرده،
بــه شــهروندان افغانســتان ،هشــدار دادنــد ،در صورتــی کــه در
انتخابــات رشکــت کننــد ،آنهــا را هــدف قــرار خواهنــد داد؛ امــا
ایــن هشــدارهای طالبــان بیاثــر بــود و مــردم بــا قبــول خطــر
جــان شــان بــه پــای صندوقهــای رأیدهــی حضــور یافتنــد.
-2جنجال ثبات و همگرایی بر رس  300هزار رأی
بــا گذشــت مدتــی از برگــزاری انتخابــات ریاسـتجمهوری،
تنــش در مــورد چگونگــی اســتفاده از آرا بــاال گرفــت .ایــن
تنشهــا پــس از آن بــاال گرفــت کــه تیــم ثبــات و همگرایــی
ادعــا کــرد 300 ،هــزار رأی خــارج از زمــان رأیدهــی ثبــت
دســتگاههای بایومرتیــک شــده و ایــن آرا بایــد قرنطیــن شــود؛
امــا تکــت انتخاباتــی دولتســاز بــه رهــری محمــدارشف

غنــی ،خواهــان اعتبــار بخشــیدن بــه ایــن آرا بــود کــه رسانجــام
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،روز یکشــنبه ( 1جــدی) بــا
اعتبــار دادن بــه ایــن آرا نتیج ـهی ابتدایــی انتخابــات را اعــام
کــرد کــه آقــای غنــی ،برنــدهی ابتدایــی انتخابــات شــد.
 -3اعالم نتیجهی ابتدایی انتخابات
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،پــس از ماههــا تأخیــر و
اعتبــار بخشــیدن بــه  300هــزار رأی جنجالــی ،روز یکشــنبه
( 1جــدی) نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری
ششــم میــزان را اعــام کــرد کــه محمــدارشف غنــی بــا بــه
دســت آوردن  ۹۲۳۸۶۸رأی ۵۰٫۶۴( ،درصــد آرا) برنــدهی
نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات اعــام شــد و عبداللــه عبداللــه بــا
گرفــن  ۷۲۰۰۹۹رأی ( )۳۹٫۵۲در رتبــهی دوم قــرار گرفــت.
بــه همیــن ترتیــب گلبالدیــن حکمتیــار ،رحمتاللــه نبیــل،
فرامــرز متنــا بــه ترتیــب در رتبههــای بعــدی قــرار گرفتنــد.
هرچنــد کمیســیون انتخابــات اطیمنــان داد کــه نتیجــهی
ابتدایــی بــه دور از هرگونــ ه برخوردهــای ســلیقهای اعــام
شــده؛ امــا شــاری از نامــزدان نتیجـهی اعالمشــده را نپذیرفتــه
و کمیســیون انتخابــات را بــه جانـبداری از یــک تیــم انتخاباتی
متهــم کردنــد
 -4شورای نامزدان
پــس از اعــام نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات ،شــورای نامزدان
انتخابــات ریاس ـتجمهوری اعــام کــرد کــه نتیج ـهی ابتدایــی
انتخابــات ،پذیرفتنــی نیســت؛ زیــرا آرای پــاک و ناپــاک از هــم
تفکیــک نشــده و کمیســیون بــا اعتبــار بخشــیدن بــه آرای خارج
از زمــان رأیدهــی نتیجـهی ابتدایــی را اعــام کــرده اســت.
-5آغاز کار کمیسیون شکایات
کمیســیون انتخابــات بــا اعــام نتیجـ هی ابتدایــی انتخابات،
بــه گون ـهی رســمی مســؤولیت خــود را بــه پایــان رســاند و بــا ِر
بررســی شــکایتهای انتخاباتــی را بــه کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات محــول کــرد .همزمــان بــا آغــاز رونــد ثبــت شــکایتها،
تیــم ثبــاتو همگرایــی تنهــا در روز نخســت چهــار هــزار ۶۳
شــکایت را بــه کمیســیون شــکایات انتخابــات تحویــل داد.
بیشــرین ایــن شــکایتها مربــوط بــه باطــل شــدن  ۳۰۰هــزار
رأی بــود کــه گفتــه میشــد خــارج از زمــان پروسـهی رأیدهــی
بــه ثبــت رســیده اســت .در روز پایــان رونــد ثبــت شــکایتهای
انتخاباتــی ،ایــن کمیســیون اعــام کــرد کــه حــدود ۱۶۵۰۰
شــکایت انتخاباتــی در رسارس افغانســتان از ســوی نامــزدان
معــرض در ایــن کمیســیون بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن میــان

 ۲۳۰۰شــکایت در کابــل و  ۱۴۲۰۰شــکایت دیگــر در ســایر
والیتهــا از ســوی نامــزدان بــه ثبــت رســیده اســت.
 -6فیصلهی نهایی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،رسانجــام
پــس از یــک مــاه و پنــچ روز از رونــد رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،روز چهارشــنبه ( ۱۶دلــو) فیصلهی نهایـیاش را در
مــورد شــکایتهای انتخاباتــی اعــام کــرد.
زهــره بیــان شــینواری ،رییــس ایــن کمیســیون ،گفــت
کــه آرای  ۱۴۱۲محــل رأیدهــی مربــوط بــه  ۳۰۰هــزار رأی
جنجالــی ،بــه تفتیــش ویــژه و آرای  ۲۹۸محــل دیگــر بــه
بازشــاری مجــدد مــیرود.
خانــم شــینواری افــزود ۱۰« :درصــد از  ۱۳۷۶۳۰رأی
مشــکوک کــه شــامل  ۳۰۹محــل اســت ،بــه تفتیــش فرســتاده
میشــود تــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد کــه آیــا معلومــات
بایومرتیکــی ،ژورنــال و نتیجــه دارد و یــا خیــر .از ایــن  ۱۰درصــد،
اگــر  ۳۵درصــد معیارهــا را تکمیــل نکــرده باشــد ،متــام محــات
مربــوط بــه ایــن آرا ،بــه تفتیــش ویــژه فرســتاده خواهــد شــد».
بــه گفت ـهی رییــس کمیســیون شــکایات ،پــس از تفتیــش
ویــژه ،آرایــی کــه معیارهــا را تکمیــل کــرده باشــد ،معتــر و آرایی
کــه معیارهــا را تکمیــل نکــرده باشــد ،باطــل اعــام خواهد شــد.
او همچنــان گفــت کــه  ۱۵درصــد از  ۱۰۲هــزار رأی خــارج
از زمــان کــه شــامل  ۱۱۰۳محــل میشــود ،بــه بازشــاری ویــژه
مــیرود و در صورتــی کــه  ۳۵درصــد آن ،معیارهــا را تکمیــل
نکــرده باشــد ،متــام ایــن آرا باطــل اعــام خواهــد شــد.
بانــو شــینواری ،در مــورد  ۲۴۲۳محــل رأیدهــی بــدون
بایومرتیــک نیــز گفــت« :فیصله شــده کــه  ۲۹۸محــل رأیدهی
بــه بازشــاری مجــدد بــرود و بــه هــر میزانــی کــه معیارهــای الزم
را تکمیــل نکــرده باشــد ،باطــل اعــام خواهــد شــد».
-7اعالم نتیجهی نهایی انتخابات
در حــال حــارض کمیســیون انتخابــات منتظــر رســیدن
فیصلــهی نهایــی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی اســت تــا مطابــق بــه درخواســت کمیســیون ،رونــد
بازشــاری و تفتیــش را آغــاز کنــد .قــرار بــود روز گذشــته ایــن
فیصلــه بــه کمیســیون انتخابــات فرســتاده شــود؛ امــا عبدالعزیز
ابراهیمــی ،ســخنگوی ایــن کمیســیون میگویــد کــه تــا
کنــون کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی ایــن فیصلــه را
نفرســتاده اســت .قــرار اســت پــس از بازشــاری آرا نتیجــهی
نهایــی انتخابــات اعــام شــود.

شکست امریکا و افغانستان
در مبارزه با مواد مخدر
در کنار این که افغانستان با انبوهی
از چالشها گرفتار است ،در این میان،
کشت و تولید مواد مخدر ،بزرگترین
درد رسی میباشد که روند دولتداری
سیدمهدی حسینی و حاکمیت قانون را زمینگیر کرده و به
لکهی بدنامی دولت و مردم افغانستان در
سطح جهان مبدل شده است .در سالهای اخیر ،مواد مخدر
به خاطری پدیدهی خطرناک قلمداد میشود که با معضل
بزرگ فساد اداری و تروریزم پیوند خورده و یک مثلث شوم را
به وجود آورد .از جانب دیگر ،تخم مواد مخدر قبل از سال
 2001در افغانستان کاشته شده بود؛ اما با روی کار آمدن
نظام جدید در افغانستان ،این پدیدهی خطرناک ممنوع شد
که تا قبل از سال  ،2007کشت و تولید آن بسیار محدود
بود؛ اما پس از این سال ،تولید مواد مخدر بنا بر دالیل
مختلف امنیتی ،سیاسی و اجتامعی ،رس بلند کرد.
پس از  19سال مبارزهی دولت افغانستان و جامعهی
جهانی با مواد مخدر و مصارف هنگفت برای ریشهکنکردن
این پدیده؛ اما اکنون کاخ سفید در گزارش ساالنهی خود از
افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی میکند.
ادارهی ملی کنرتل مواد مخدر کاخ سفید ،روز جمعه (18
دلو) اعالم کرد که تولید مواد مخدر در سال  2019میالدی
نسبت به سال  2018میالدی افزایش یافته است .ادارهی
ملی کنرتل مواد مخدر کاخ سفید ،با نرش گزارش ساالنهی
خود در مورد میزان کشت کوکنار و تولید تریاک ،گفته است
که در سال  2019میالدی ،شش هزار و  700ت ُن تریاک در
افغانستان تولید شده است؛ در حالی که این رقم در سال
 2018میالدی ،به پنج هزار و  550تُن میرسید.
بر اساس گزارش ادارهی ملی کنرتل مواد مخدر کاخ
سفید ،میزان کشت تریاک در سال  2019میالدی نسبت
به سال قبل آن ،کاهش یافته؛ اما برعکس ،تولید تریاک
خالص در افغانستان افزایش یافته است« .کشت خشخاش
در سال  2019در مقایسه با سال  28 ،2018درصد
کاهش یافته است».
بر بنیاد این گزارش ،قیمت پایین تریاک در زمان کاشت
باعث کاهش کشت و برداشت آن شده و افزایش تولید
خالص نیز نتیجهی مستقیم رشایط آب و هوایی و برداشت
مطلوب بوده است .در این گزارش آمده است که تداوم
کشت گسرتدهی تریاک و تولید آن در افغانستان ،توانایی

دولت موجود در حفظ حاکمیت قانون و ارتقای حکومتداری
خوب را با چالش روبهرو کرده است؛ در عین حال ،مقامهای
ادارهی ملی کنرتل مواد مخدر کاخ سفید گفته اند ،درآمد
شورشیان از مواد مخدر ،ناامنی را طوالنیتر کرده و به فساد
دامن میزند.

بر اساس گزارش ادارهی ملی کنرتل
مواد مخدر کاخ سفید ،میزان کشت
تریاک در سال  2019میالدی نسبت
به سال قبل آن ،کاهش یافته؛ اما
برعکس ،تولید تریاک خالص در
افغانستان افزایش یافته است« .کشت
خشخاش در سال  2019در مقایسه
با سال  28 ،2018درصد کاهش یافته
است».
در پیوند به این گزارش ،شامری از اعضای مجلس
منایندگان معتقدند که بخش عمدهی تولید مواد مخدر در
افغانستان ریشه در ناامنیها دارد که گروههای مختلفی
با سواستفاده از وضعیت بد امنیتی ،به کشت و تولید مواد
مخدر روی آوردهاند .حبیبه دانش ،عضو مجلس منایندگان،
میگوید ،در جمع گروههای مؤلد مواد مخدر ،افرادی چون
فرماندهان پولیس وزارت داخله در والیات ،والیها و سایر
مقامهای حکومت محلی در والیات دخیل استند و زمینهی
افزایش و تولید مواد مخدر را فراهم کردهاند«.در این قسمت،
زمانیکه مواد مخدر قاچاق میشود و از مرزهای افغانستان
بیرون میشود ،یا اینکه در داخل کشور رشکتهایی هستند
که تشکیل شده و تریاک را به هیروئین تبدیل میکنند ،مواد
خام اینها از مرزها وارد افغانستان میشود .در این بخش
خارجیها دخیل استند .به خاطری که مافیای مواد مخدر
جهانی است و جامعهی جهانی جدی منیگیرد».
این عضو مجلس منایندگان ،بر این باور است که
طرحهای بدیل مواد مخدر از سوی دولت افغانستان مؤثریتی
نداشته است و برای جلوگیری از کشت مواد مخدر ،ایجاب
میکرد که طرحهای بدیلی چون کشت زعفران مورد حامیت

همهجانبه قرار میگرفت .در کنار نبود طرح بدیل ،مسؤوالن
امنیتی والیات آلوده با فساد استند که مافیای مواد مخدر در
برابر پول هنگفت ،دست آنها را بسته است.
بخش دیگری از گزارش ادارهی کنرتل ملی مواد مخدر
کاخ سفید به این امر متمرکز بود که رشد تولید مواد مخدر،
حاکمیت قانون را تضعیف میکند؛ امری که به باور اعضای
مجلس منایندگان ،قانون مناسب در امر مبارزه با مواد مخدر
شکل گرفته و ارادهی سیاسی از سوی دولت وجود دارد؛ اما
نیاز است که دولت مرکزی به مجریان قانون متمرکز شود که
در ردههایی پائین قرار گرفته و دستشان به پول مواد مخدر
آلوده است.
در همین حال ،مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر
میگوید که حاکمیت قانون در اولویت این اداره قرار دارد و
متامی اقدامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر
در روشنایی قانون صورت میگیرد .خالد موحد ،سخنگوی
این مرکز ،میگوید که در سال  2019میالدی ،نزدیک به
 11صد پرونده در ارتباط به قاچاق مواد مخدر به این مرکز
مواصلت ورزید که در خصوص این پروندهها ،بیش از  12صد
نفر به شمول اتباع خارجی مورد دادگاه علنی قرار گرفتند.
«در سال  ،2019افرادی که از یک کیلو تا  50کیلوگرام مواد
مخدر قاچاق میکردند 1081 ،قضیه به مرکز راجع شد که
در خصوص این قضایا  1281نفر به مرکز راجع شدند که سه
نفر اتباع ایرانی 37 ،نفر اناث و مؤظفین خدمات عامه است.
اینها از یک سال تا  30سال حبس محکوم شدند».
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر مدعی است که
نهادهای امریکایی در گزارشهای خود از اطالعات این مرکز
استفاده میکنند و این نشان میدهد که مرکز عدلی و قضایی،
یگانه نهادی در سطح منطقه است که به حاکمیت قانون اهمیت
میدهد و هیچ گنهکاری از بند قانون رها شده منیتواند.
با این همه ،هفتهی گذشته وزارت داخله اعالم کرد که
شش نفر از مقامهای امنیتی والیت کابل را به اتهام رهربی
یکی از شبکههای بزرگ قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت
کرده است .یکی از آنان ،میاناحمد احمدی ،مدیر مبارزه با
مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل ،مسؤول امنیتی بود که
بزرگترین شبکهی قاچاق مواد مخدر را رهربی میکرد و در
عین حال ،او رییس گروه افغانسویس نیز بود که در متامی
حوزههای شهر کابل ،مواد مخدر را تکثیر و از فروشندگان
پول هنگفتی را دریافت میکرد.

کافهزرین؛ ویژهی بانوان در والیت غزنی

سال اول

بــا ایــن همــه ایجــاد یــک کافــه آنهــم از ســوی یــک
خانــم و شــوهر در غزنــی ،خوشبینیهــای زیــادی را
بــه همــراه داشــته اســت؛ زیــرا ایــن والیــت طــی یکــی-
دو ســال گذشــته ،شــاهد حضــور گســردهی طالبــان
بــوده اســت .ســال گذشــته گــرو ه طالبــان بــرای چهــار
شــبانهروز کنــرل قســمتهای زیــادی از مرکــز شــهر
ایــن والیــت را بــه دســت گرفتنــد .در حملـهی طالبان بر
شــهر غزنــی ،بیــش از  ۳۰۰نظامــی و غیرنظامــی کشــته
شــدند و بیشــر از  ۳۰هــزار نفــر دیگــر خانههــای شــان
را تــرک کرنــد .هــر چنــد وزارت دفــاع افغانســتان از چند
مــاه بــه ایــن ســو ،عملیــات گســردهی تصفی ـهای را در
ایــن والیــت راهانــدازی کــرده اســت کــه در جریــان ایــن
عملیــات ،ولســوالیهای خواجهعمــری و جغتــوی ایــن
والیــت ،پــس از دو ســال از وجــود طالبــان پاکســازی
شــد؛ امــا بــا ایــن همــه ،بســیاری از ولســوالیهای
کلیــدی ایــن والیــت هنــوز هــم در کنــرل طالبــان قــرار
دارد و مردمــی کــه در مناطــق تحــت ادارهی طالبــان
زندگــی میکننــد ،دخــران شــان منیتواننــد بــه
مکتــب و یــا دانشــگاه برونــد.
جــدا از ایــن ،زنــان بــدون محــرم منیتواننــد بــه بــازار
جهــت خریــد وســائل مــورد نظــر شــان برونــد .تهدیــد
طالبــان تــا جــای بــاال گرفــت کــه چنــد مــاه قبــل ،ایــن
گــروه پوشــیدن لبــاس و جــوراب ســفید را در ایــن والیت
بــه ویــژه راههــای منتهــی بــه آن ممنــوع قــرار دادنــد.
حســنرضا یوســفی ،عضــو شــورای والیتــی غزنــی،
در آن زمــان بــه روزنامــهی صبــح کابــل گفتــه بــود،
هراسافگنــان طالــب بــرای ایــن کــه نشــان بدهنــد،
تســلط کامــل بــر مســیر شــاهراهها دارنــد ،میکوشــند
وحشــت ایجــاد کننــد .آنــان مســافران را در مســیر راه
از موترهــا پیــاده میکننــد و کســانی را کــه جــوراب و
حتــا لبــاس ســفید پوشــیده باشــند ،شــکنجه میکننــد.
طالبــان حتــا افــرادی را کــه از شــبکهی مخابراتــی ســام
اســتفاده میکردنــد نیــز ،در مســیر راه از موتــر پیــاده
کــرده و بــا خــود میبردنــد .در بســیاری مــوارد دیــده
شــده کــه مســافران بــه دلیــل اســتفاده از ســیمکارت
«ســام» جــان خــود را از دســت داده انــد.
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معصومه رویش ،بنیانگذار
کافهزرین ،در گفتوگو با روزنامهی
صبح کابل گفت ،هدف ما از
ساخنت این کافه ،ایجاد سهولت
برای خانمها است؛ زیرا پیش از
این چنین مرکزی نبود که خانمها
با خیال آسوده بیایند و محافل و
برنامههای خود را برگزار کنند.

یکشنبه

نــه تنهــا مــکان دفاعــی بــرای فــرار از احساســات و
عواطــف ناخوشــایند بــوده ،بلکــه عنــر تأثیرگــذار روی
فرهنگســازی در یــک جامعــه اســت و انتظــار م ـیرود،
در ســالهای آینــده ایــن فرهنــگ بیشــر در میــان
مــردم افغانســتان نهادینــه شــود.
امــا در ســالهای اخیــر جــدا از کافهرســتورانتها،
کافههــای ســیار نیــز در کابــل رواج یافتــه و برخــی
از رسمایهگــذاران کوچــک ،بــا ســاخنت کافههــای
کوچــک ســیار در خیابانهــای کابــل ،تجــارت جدیــدی
را در ایــن شــهر بــه راه انداختــه انــد .نقطــهی قــوت
کافههــای ســیار ایــن اســت کــه آنهــا در کنــار ایــن
کــه بــه قیمــت ارزان بــرای مشــریان ،چــای ،قهــوه و
فســتفود میدهنــد ،جــای ثابتــی ندارنــد و مجبــور
نیســتند بــه مرجعــی کرایــه بدهنــد.

در افغانســتان اقلیتهایــی زندگــی میکننــد کــه
رو بــه خاموشــی انــد و پذیــرش و ارزشگذاشــن بــه
اقلیتهــای مذهبــی از رؤیاهــای دور از دســترس
ســالهای اخیــر باشــندگان افغانســتان بــوده اســت.
در ســالهای اخیــر یکــی از نقدهایــی کــه بــه حکومــت
افغانســتان همــواره وارد اســت ،ایــن اســت کــه هیــچ
گاه سیاســتمداران افغانســتان نخواســته انــد بــه
همپذیــری اقلیتهــای مذهبــی ارزش بگذارنــد
و از رسمایههــای ملــی افغانســتان در راســتای
ارزشگــذاری بــه وحــدت ملــی گام بردارنــد کــه قلــب
متــام افغانســتانیها را بــا روحیــهی ملیگرایــی بــه
همدیگــر نزدیــک کنــد .دولــت افغانســتان ،جمهــوری
اســامی اســت و قریــب بــه  99درصــد باشــندههای
آن پیــرو دیــن اســام انــد و یــک درصــد باقیمانــده را
بوداییهــا و یهودیهــا تشــکیل میدهنــد.
اینــک کــه وزارت مالیــهی افغانســتان اعــام کــرده
اســت بــرای بازســازی و ترمیــم هشــت عبــادتگاه
تاریخــی اقلیــت مذهبــی هنــدو و ســیکها50 ،
میلیــون افغانــی اختصــاص داده ،خــری درخــور وصــف
و اقدامــی بیســابقه اســت کــه در تاریــخ سیاســی
معــارص افغانســتان در زیــر پرچــم حکومــت وحــدت ملــی
اتفــاق افتــاده اســت؛ اتفاقــی کــه میتوانــد نشــانهی
خوبــی بــرای تحکیــم وحــدت ملــی در بیــن متــام اقــوام
و مذاهبــی باشــد کــه در جغرافیایــی بــه نــام افغانســتان
زندگــی میکننــد.
اماکــن مذهبــی و تاریخــی اهــل هنــود و ســیکها
کــه قــرار اســت دوبــاره ترمیــم و بازســازی شــود ،در
والیتهــای کابــل در مرکــز ،پکتیــا و خوســت در
جنــوب-رشق ،ننگرهــار در رشق و غزنــی در جنــوب
افغانســتان موقعیــت دارد.
آییــن بودیــزم کــه بــه دو مذهــب ســیک و هنــدو
تقســیم شــده اســت ،بــا بیــش از  25میلیــون پیــرو،
پنجمیــن دیــن ســازمانیافته در جهــان اســت؛ امــا
پیــروان همیــن آییــن یکــی از اقلیتهــای مذهبــی در
افغانســتان اســتند کــه در ســالهای اخیــر ،دولــت
افغانســتان بــه بیتوجهــی در برابــر آن متهــم شــده
اســت.
هرچنــد ســیکها ســالیان زیــادی میشــود کــه در
افغانســتان زندگــی میکننــد؛ امــا همــواره نــگاه آلــوده
بــه تبعیــض مــردم مســلامن بــه دلیــل اختــاف دینــی-
مذهبــی بــه ســیکها وجــود داشــته اســت .در ســال
گذشــته ،دولــت کانــادا خواســتار انتقــال ســیکهای
افغانســتان بــه کانــادا شــد و دلیــل ایــن کار را مشــکالت
امنیتــی خوانــد .ایــن اقــدام در حالــی صــورت گرفــت که
در پــی یــک حمل ـهی انتحــاری در ننگرهــار  17تــن از
کســانی کــه بــه آییــن ســیک بــاور داشــتند ،جــان خــود
را از دســت دادنــد کــه در میــان جانباختــگان ،اوتــار
ســنگ خالصــه ،تنهــا کاندیــد ســیکهای افغانســتان
در ولســی جرگــه ،نیــز شــامل بــود .مســؤولیت ایــن
حملــه را گــروه طالبــان بــه عهــده گرفتنــد و گفتنــد
کــه ســیکها معتقــد بــه و جــود چندیــن خــدا اســتند
و ســهم شــان همیــن اســت .ایــن حــرف طالبــان در
موقعیتــی کــه دولــت کانــادا پیشــنهاد پناهندگــی بــه
ســیکها را داده بــود ،آنهــا را از مانــدن در افغانســتان
ناامیــد و بــه مهاجــرت تشــویق کــرد .در پــی ایــن اقــدام
دولــت کانــادا ،تعــداد زیــادی از خانوادههــای ســیک
بــه کانــادا مهاجــرت کردنــد؛ امــا تعــدادی نیــز نرفتنــد و
همچنــان در افغانســتان باقــی ماندنــد.
تــا قبــل از دهــهی  70خورشــیدی ،حــدود ۲۵۰
هــزار خانــوادهی ســیک و هنــدو در شــهرهای یادشــدهی
افغانســتان زندگــی میکردنــد .زمانــی کــه جنگهــای
داخلــی افغانســتان اوج گرفــت و کابــل ،پایتخــت بــه
چنــد جبه ـهی جنگــی بــدل شــد ،خانوادههــای ســیک
و هنــدو کــم کــم مهاجــرت کردنــد و ایــن مهاجــرت تــا
همیــن اواخــر ادامــه داشــته اســت .امــروز شــار کل
خانوادههــای ســیک و هنــدو در افغانســتان بــه ســختی
بــه صــد خانــوادهی بــزرگ میرســند.
اقــدام دولــت بــرای بازســازی و ترمیــم اماکــن
مذهبــی و تاریخــی ،از طــرف اقلیــت ســیک و هنــدو
اســتقبال شــده اســت.
ســندپال ســنگ خالصــه ،مشــاور رییسجمهــور
افغانســتان و از ایــن اقلیــت مذهبــی ،میگویــد در ایــن
اواخــر حکومــت توجــه بیشــر بــه آنــان داشــته اســت .بــه
گفت ـهی او هشــت عبادتگاهــی کــه قــرار اســت ترمیــم
و بازســازی شــود ،در والیتهــای کابــل ،ننگرهــار،
پکتیــا و خوســت اســت.
هندوهــا و ســیکهای افغانســتان میگوینــد در
مجمــوع  ۱۸عبــادتگاه و اماکــن مذهبــی و تاریخــی
شــان در والیــت رشقــی ،جنوب-رشقــی ،کابــل و غزنــی
نیــاز بــه ترمیــم و بازســازی دارد کــه اقــدام بازســازی
شــدن آن از طــرف دولــت افغانســتان میتوانــد یــک
روزنــهی روشــن در دل تاریــک تبعیــض و تعصبهــای
قومــی ،نــژادی و مذهبــی باشــد.
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خانــم رویــش میگویــد« :برخــی روزهــا تــا بیشــر از
دوصــد نفــر مشــری داریــم و بعضــی روزهــا کمتــر از
دوصــد و بعضــی روزهــای دیگــر هــم تــا کمتــر از 100
نفــر مشــری داریــم».
در همیــن حــال شــاری از دخرتانــی کــه بــه
کافهزریــن رس میزننــد ،از ایجــاد ایــن کافــه ابــراز
خرســندی میکننــد و میگوینــد کــه حــاال میتواننــد
بــه دور از نگاههــای ســنگین مــردان در رســتوانتها در
ایــن جــا بیاینــد و از لحظــات شــان لــذت بربنــد.
راضیــه محمــدی ،دانشجــوی ســال دوم
دانشکــدهی اقتصــاد در دانشــگاه غزنــی و از مشــریان
پروپاقــرص کافهزریــن اســت .او میگویــد کــه تقریبــا
هــر روز یــک بــار بــه ایــن کافــه میآیــد .گاهــی بــرای
دیــدار بــا دوســتان و گاهــی بــرای مطالعـهی درسهــای
دانشــگاهش.
محمــدی میگویــد« :بــه خاطــری کــه رهــری ایــن
کافــه در دســت یــک خانــم اســت ،یــک چیــز نــو اســت
در غزنــی؛ شــاید بــه همیــن دلیــل مشــری شــان نیــز
زیــاد اســت؛ بــه خاطــری کــه وقتــی مدیریــت در دســت
زنــان باشــد ،زنــان زیادتــر میآینــد .محیــط بــرای شــان
امــن اســت».
او کــه پیــش از ایــن چنــد بــاری بــه کافههــای
شــهر کابــل نیــز رفتــه اســت ،تفــاوت کافهزریــن را بــا
کافههــای شــهر کابــل چنیــن بیــان میکنــد« :فرهنــگ
کافهنشــینی در کابــل بهــر اســت .اونجــا هــر چــه
نباشــد مرکــز اســت؛ مثــا وقتــی در کابــل بــه کافــه
میرویــم ،مــردم از تیپهــای مختلــف میآینــد .بــه
نظــر مــن مهمتریــن تفــاوت ایــن جــا بــا کابــل در ایــن

در آینــده بــه تعــداد کافههــا افــزوده شــود تــا هــر
باشــندهی ایــن والیــت بتوانــد بــا مراجعــه بــه ایــن
کافههــا ،لحظــات خــود را خــوش ســپری کنــد».
کافهزریــن در مــدت کمــر از هفــت مــاه توانســته
اســت ،بــرای حــدود  10نفــر زمینـهی کار ایجــاد کنــد.
خانــم رویــش میگویــد کــه بخــش ویــژهی زنــان از
ســوی گارســونها (خدمــه)ی زن رهــری میشــود
و بخــش مــردان نیــز از ســوی گارســونهای مــرد
رسویــس میشــود.
بــر خــاف کافههــای شــهر کابــل کــه بــا فس ـتفود
از مشــریانی خــود میزبانــی میکنــد ،در ایــن کافــه
انــواع غــذای محلــی بــرای مشــریان آورده میشــود.
رویــش افــزود« :وقتــی کــه تــازه ایــن کافــه را جــور کــرده
بودیــم ،در مینــوی غذایــی مــا در کنــار نوشــابه و چــای،
بــرای مشــریان خــود بوالنــی ،آشــک ،منتــو ،آشســبزی
داشــتیم؛ امــا در یکــی-دو روز گذشــته ،قابلــی ،کبــاب و
پایچــه نیــز بــه مینــوی مــا اضافــه شــده اســت».
بنیانگــذاران ایــن کافــه انتظــار دارنــد کــه در
آیندههــای نــه چنــدان دور ،بتواننــد یــک شــعبهی
بــزرگ از کافهزریــن را در مرکــز شــهر غزنــی ایجــاد
کننــد تــا زنــان ایــن والیــت بتواننــد بــا خیــال آســوده
بیاینــد و بــا دوســتان و خانــوادهی شــان اوقــات شــان را
بــه خوبــی ســپری کننــد.
کافــهداری ،در ســالهای اخیــر در افغانســتان و
بــه ویــژه در کابــل ،پیرشفتهــای چشــمگیری داشــته
اســت؛ البتــه ایــن نیــاز مــردم بــه کافهنشــینی اســت
کــه ایــن جریــان را بــه ســمت جلــو بــرده اســت .بیشــر
افــراد کــه بــه کافههــا میرونــد ،باســواد انــد .کافههــا
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اســت کــه بــرای زنــان بخــش جداگانــه وجــود دارد و
بــرای مــردان نیــز بخــش جداگانــه».
مهــدی جویــا یکــی دیگــر از مشــریان کافهزریــن
اســت کــه مــاه دو-ســه بــاری بــه ایــن کافــه میآیــد.
او کــه دانشجــوی ســال چهــارم دانشکــدهی تعلیــم
و تربیــهی دانشــگاه غزنــی اســت ،میگویــد کــه
کافهزریــن مــکان مناســبی بــرای دخــران و پرسانــی
اســت کــه میخواهنــد لحظــهی دور از دغدغههــای
روزگار لحظــات شــان را ســپری کننــد.
بــه گفتــهی مهــدی ،از زمانــی کــه کافهزریــن بــه
فعالیــت آغــاز کــرده ،او و همصنفانــش میتواننــد
محافــل و مجالــس شــان را آنجــا برگــزار کننــد .در
حالــی کــه او میگویــد ،پیــش از ایــن چنیــن فرصتــی
بــرای آنهــا مهیــا نبــوده اســت« .انتظــار داریــم کــه
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هفتــهی پیــش بــه غزنــی رفتــه
بــودم؛ شــهری کــه چنــدی قبــل
پوشــیدن لبــاس ســفید ،داشــن
موهــای بلنــد و اســتفاده از شــبکهی
ولی روزبه
مخابراتــی ســام در آن جــرم و بــا
تهدیــد شــدید طالبــان مواجــه بــود؛ امــا غزنــی تنهــا
بــا اینهــا تعریــف منیشــود .در دل ایــن شــهر هنــوز
هــم زندگــی جریــان عــادی خــودش را دنبــال میکنــد.
قــرار شــد دوســتی را بعــد از دیروقــت ببینــم .او مــرا بــه
«کافهزریــن» دعــوت کــرد؛ تنهــا کاف ـهای کــه در غزنــی
توســط خانمهــا مدیریــت میشــود.
ایــن کافــه کــه در منطقــهی نوآبــاد شــهر غزنــی
موقعیــت دارد ،در دو بخــش جداگانــه بــرای خانمهــا و
آقایــان فعالیــت میکنــد .آنچــه مســؤوالن کافهزریــن
میگوینــد ،آنهــا ایــن کافــه را در مــاه (اســد) امســال
بــا هزینــهی نزدیــک بــه  9هــزار دالــر امریکایــی
ســاخته انــد.
معصومــه رویــش ،بنیانگــذار کافهزریــن ،در
گفتوگــو بــا روزنامــهی صبــح کابــل گفــت ،هــدف
مــا از ســاخنت ایــن کافــه ،ایجــاد ســهولت بــرای
خانمهــا اســت؛ زیــرا پیــش از ایــن چنیــن مرکــزی
نبــود کــه خانمهــا بــا خیــال آســوده بیاینــد و محافــل و
برنامههــای خــود را برگــزار کننــد.
خانــم رویــش افــزود« :کافـهی مــا بــه دلیــل ایــن کــه
ویــژهی خانمهــا اســت ،بــا اســتقبال خــوب مــردم مواجــه
شــده اســت .پیــش از ایــن خانوادههــا بــه دلیــل ناامنــی
و نبــود فضــای مناســب ،کمتــر بــه زنــان و دخــران
شــان اجــازهی رفــن بــه رســتورانتهای شــهر و بــازار
را میدادنــد .بــه همیــن دلیــل وقتــی دیدنــد کــه ایــن
کافــه ویــژهی خانمهــا اســت ،حــال اعتــاد میکننــد
و اجــازه میدهنــد کــه دخــران شــان بــه کافــه بیاینــد.
هــر دخرتخامنــی کــه اینجــا میآیــد ،قبــل از همــه
چیــز از مــا تشــکری میکنــد کــه چنیــن یــک فضایــی را
بــرای شــان آمــاده کردیــم».
ایــن کافــه بــه دلیــل جایگاهــی کــه در جریــان
هفتمــاه گذشــته بــه دســت آورده ،روزانــه بــه طــور
اوســط تــا  200مشــری دارد و بیشــر مشــریانش نیــز
دانشجویــان و دانشآمــوزان مکاتــب اســتند کــه بــرای
مطالعــه و دیدوبازدیدهــای شــان بــه ایــن جــا میآینــد.
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نویسنده :ایمل فیروز – فارن پالیسی
مرتجم :مهدی غالمی
کابل – زمانی که نظرمحمد مطمنئ در مورد ریاست
امنیت ملی افغانستان حرف میزند ،عصبی میشود.
او در مصاحبهی اخیر گفت« :آنها خطرناک اند و به
هیچ وجه کوتاه منیآیند ».مطمنئ که تحلیلگر آزاد
سیاسی از کابل است و اغلب در تلویزیونها دیده
میشود ،میگوید که میداند از چه صحبت میکند.
او میگوید که چند ماه پیش ،تفنگدارانی در وسط
شهر کابل به او حمله کردند .او از آن حمله گریخت؛
اما سپس ادعا کرد که آنها وابسته به ریاست امنیت
ملی بودند و به دلیل اختالف در عقیدهی سیاسی،
میخواستند او را ساکت کنند .مطمنئ به طور منظم
از اشغال نظامی افغانستان توسط امریکا انتقاد کرده و
حامی توافقنامهی صلح با طالبان است.
مطمنئ در تعریف چنین داستانهایی تنها نیست.
چند هفته پس از ادعای حمله بر مطمنئ ،محمدحسن
حقیار ،دیگر مخالف سیاسیای که به طور منظم
از حکومت کابل انتقاد میکرد ،توسط تفنگداران
ناشناس مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد .در
 20نوامرب  29( 2019عقرب  ،)1398وحید مژده،
تحلیلگر ارشد سیاسی و نویسنده ،پس از ترک مسجد
محل ،در منطقهی داراالمان کابل ترور شد .قاتالن
مژده هنوز دستگیر نشده اند؛ اما او نیز معروف به
دیدگاههای انتقادیاش علیه کابل و واشنگنت بود.
بسیاری از ناظران ،نیروهای طرفدار حکومت را به
آنچه برخی از رسانههای خربی محلی در افغانستان
«حمالت زنجیرهای» میخوانند ،پیوند میدهند.
مولوی بهارالدین جوزجانی ،یک روحانی دینی و
منتقد حکومت در تلویزیون طلوع ،بزرگترین شبکهی
تلویزیونی خرب در افغانستان ،گفت« :مشخص است
که دولت این کار را کرده یا اجازهی آن را داده است».
اعضای خانوادهی مژده میگویند که او توسط تپانچهی
پیشرفتهای کشته شده بود .متام جامعهی سیاسی
افغانستان به این قتل واکنش نشان دادند .در حالی
که مقامات دولتی ادعا کردند که در مورد آن قضیه
تحقیق خواهند کرد؛ گروه طالبان در بیانیهای ،آن قتل
را «عملیات اطالعاتی» خواند.
پس از مرگ مژده ،مطمنئ ترسید و افغانستان را ترک
کرد .حقیار نیز هماکنون در خارج زندگی میکند.
مطمنئ گفت« :وضعیت کابل برای ما امن نیست».
دولت از اظهار نظر در اکرث این اتهامها ،خودداری
کرده است؛ اما در ماه سپتامرب  ،2019پس از حملهی
ریاست امنیت ملی در جاللآباد ،مرکز والیت رشقی
ننگرهار که خانوادهی محلی و مشهوری را هدف قرار
داد و چهار برادر که همه غیرنظامی بودند را کشت،
محمدمعصوم استانکزی ،رییس امنیت ملی استعفا کرد.
استانکزی عضوی از رژیم کمونیستی افغانستان
بوده و در دههی  80میالدی در برابر مجاهدین
جنگیده است .بسیاری از مردم افغانستان باور دارند
که ریاست امنیت ملی با کمک و تأیید «سیآیاِی»،
تبدیل به تجسم دومی از ادارهی خدمات اطالعات
دولتی (خاد) شده است؛ خاد ،خدمات اطالعاتی
بیرحم کمونیستهای افغانستان در دههی 80
میالدی بود .پس از کودتای خونین کمونیستها در
سال  ،1978خاد دهها هزار تن را کشت و شکنجه کرد.
بدنامترین رییس خاد ،محمد نجیبالله بود که بعدها
آخرین رییسجمهور کمونیست افغانستان شد .طوری
که واسیلی میرتوخین ،آرشیویست پیشین کاجیبی
مخفف نام رسویس اطالعاتی و امنیتی اتحاد جامهیرشوروی سابق -میگوید ،رفیق نجیب که به این نام
شناخته میشد ،به لتوکوب کردن و شکنجه کردن
زندانیان تا مرز مرگ ،شهرت داشت .در پایان ریاست
جمهوریاش و در حالی که شوروی در حال خروج
بود ،نجیبالله خواستار روند مصالحهی ملی با هامن
آدمهایی شد که سالها آنان را شکنجه کرده بود .هیچ
گوشی حارض به شنیدن خواستهای او برای متحد
کردن ملت متفرق افغانستان نبود؛ زیرا میلیونها تن
از مردم کشور هنوز هم او را به چشم یک شکنجهگر
بیرحم میدیدند .تا کنون ،بسیاری از گورهای
دستهجمعی خاد پیدا نشده است.
برخی از مردم میگویند که ریاست امنیت ملی
افغانستان ،تنها جانشین رسمی خاد نیست؛ بلکه از
تاکتیکهای آن نیز پیروی میکند تا با کمک اطالعات
امریکا که حامی این رژیم است ،افغانستان را تبدیل به
یک حکومت پولیسی جدید کند.
متام این پرسشها زمانی به ذهن مردم خطور کرد
که چند هفته پس از قتل مژده ،کابل با قساوت دیگری
زخم خورد .حدود ساعت  7:30شب در  5جنوری

 15( 2020جدی  ،)1398اعضایی از واحد نیروهای
ویژهی ریاست امنیت ملی ،وارد یک خانهی مسکونی
در یکی از شلوغترین محلههای شهر کابل شدند .اوایل
صبح ،پنج نفر به طور فجیعی کشته شده بودند .یکی از
شاهدان گفت« :به طور بسیار بیرحامنهای به خانهی
ما حمله کردند .یک قتل عام بود ».یکی از آن قربانیان،
آمر عبدالستار ،فرماندهی ضدشوروی و چهرهی مشهور
سیاسی بود .ستار که در والیت پروان زندگی میکرد،
آخر هفته به کابل دعوت شد و گفته میشود هدف
ابتدایی ریاست امنیت ملی در آن شب بوده است.
پرسش نیز در آن حمله کشته شد.
تا امروز هم ،کسی منیداند که چرا آن حمله
اتفاق افتاد و چرا ستار کشته شد .ممکن است یک
اشتباه بوده باشد :برخالف دیگر قربانیان ،ستار
یکی از حامیان دولت به حساب میآمد و در جریان
کمپاین ریاستجمهوری سال  ،2019از رییسجمهور
ارشفغنی پشتیبانی کرد .در زمان حمله ،متام قربانیان
غیرمسلح بودند .عبدالنارص ،یکی از خویشاوندان ستار
به فارنپالیسی گفت« :پنج نفر کشته شدند .دو نفر را
هم امنیت ملی برد و هفت نفر در خانه ماندند ».بر پایهی
گفتههای شاهدان ،آن واحد امنیت ملی ،قصد داشت
رس صاحب
همه را در آن خانه بکشد .شفیع غوربندی ،پ ِ
خانه گفت« :آمر ستار و پرسانش ،مهامن ما بودند .آنها
در کنار پدرم و یکی از برادرانم کشته شدند».
در عین حال ،مشخص بود که حمله بر ستار،
سیاست در پایتخت را تکان خواهد داد .امرالله صالح،
معاون غنی و رییس پیشین ریاست امنیت ملی ،روز
بعد در مراسم خاکسپاری ستار گفت« :به مجردی که
از موضوع آگاه شدم ،با رییسجمهور متاس گرفتم».
صالح از دوستان نزدیک ستار بود .پس از مراسم
خاکسپاری ،غنی از اعضای خانوادهی ستار در ارگ
ریاستجمهوری استقبال کرد و به آنها تسلیت گفت.
او همچنان وعدهی تحقیق در مورد آن حمله را داد.
قتل ستار به بحث بسیار گرمی در پارملان افغانستان
تبدیل شد و تعدادی از قانونگذاران ،خواستار تحقیقات
کامل و مناسبی در رابطه به آن حمله شدند .پارملان از
آن فرصت استفاده کرد تا علت حمالت شبانهی رو به
افزایشی که در رسارس کشور اتفاق میافتاد را جویا شود.
در واقع ،همچنان که پارملان هنوز در مورد آن حمله
در شهر کابل بحث میکرد ،گزارشهایی از یک حملهی
شبانهی دیگری دست به دست شد؛ حملهای که باز
هم توسط ریاست امنیت ملی ،این بار در والیت رشقی
لغامن صورت گرفته بود .گزارشها حاکی از کشته
شدن یک پیرمرد و دستگیری چهار پرسش توسط
ریاست امنیت ملی بود .در واقع ،رویدادهای مشابهی
در چند ماه اخیر ،در متام نقاط کشور اتفاق افتاده بود.
گفته میشد که نزدیک به متام رویدادهای گزارش
شده ،حاکی از دست داشنت ریاست امنیت ملی و
یاِی همزمان هم نیروی
سیآیاِی بود .سازمان سیآ 
خودش را دارد و هم در ریاست امنیت ملی ،از همتایان
خود پشتیبانی میکند.
در افغانستان ،هر دوی این سازمانهای اطالعاتی به
دلیل تاکتیکهای شکار و کشتار شان که اغلب منجر
به تلفات غیرنظامیان میشود ،بدنام شده اند .به خوبی
مستندسازی شده که واحدهای سیآیاِی مانند «نیروی

محافظتی خوست» که بیشرت در والیتهای جنوب-
رشقی حضور دارد؛ عمدا دست به اختطاف ،شکنجه
و کشنت غیرنظامیان افغانستانی میزند؛ واقعیتی که
دیدبان حقوق برش در گزارشی در اواخر سال ،2019
آن را برجسته کرده بود .آن گزارش 53صفحهای14 ،
مورد را در  9والیت از اواخر  2017تا اواسط 2019
مستندسازی کرده بود .دیدبان حقوق برش میگوید
که آن موارد به طور مشخص نشان میدهد ،نیروهای
افغانی که توسط سیآیاِی آموزش دیده و حامیت
مالی شده اند ،توجه کمی به زندگی غیرنظامیان یا
پاسخگویی در برابر قوانین بیناملللی داشته اند .این
نیروها در متام کشور و بیشرت در والیتهای خوست،
پکتیا ،پکتیکا ،ننگرهار و میدان وردک فعال اند.

در افغانستان ،هر دوی این
سازمانهای اطالعاتی به دلیل
تاکتیکهای شکار و کشتار شان که
اغلب منجر به تلفات غیرنظامیان
میشود ،بدنام شده اند .به خوبی
مستندسازی شده که واحدهای
سیآیاِی مانند «نیروی محافظتی
خوست» که بیشرت در والیتهای
جنوب-رشقی حضور دارد؛ عمدا
دست به اختطاف ،شکنجه و کشنت
غیرنظامیان افغانستانی میزند؛
پاتریشیا گروسمن ،یکی از مدیران بخش آسیا
در دیدبان حقوق برش و نویسندهی آن گزارش ،به
فارنپالیسی گفت« :این نیروهای سواستفادهگر که
توسط سیآیاِی پشتیبانی میشوند ،به طور منظم
محافظتهایی که حق غیرنظامیان و بازداشت شدهها
است را نادیده گرفته اند .اینها موارد استثنایی نه ،بلکه
نشاندهندهی الگوی بزرگتری از نقض قوانین جنگ
– حتا جرایم جنگی – توسط این نیروهای شبهنظامی
است .در هر قضیه ،نیروهای رضبت ریاست امنیت ملی
و نیروی محافظتی خوست ،به سادگی افرادی که در
بند داشته بودند را کشته اند و متام جوامع را دچار
وحشت حمالت شبانه و حمالت هوایی خالی از تبعیض
کرده اند .دولتهای ایاالت متحده و افغانستان باید به
این ناهنجاری پایان داده و متام نیروهای خالف قانون
را منحل کنند».
از آنجایی که شفافیت وجود ندارد ،مشخص نیست
که ریاست امنیت ملی تا چه حد در چنین عملیاتی دست
دارد و گروههای شبهنظامی مانند نیروی محافظتی
خوست تا چه حد مسؤول استند .به هر حال ،سلسله
مراتب ظاهرا مشخص است و این یعنی هیچ چیزی
یاِی منیتواند اتفاق بیفتد .در عین
بدون تأیید سیآ 
حال ،در مورد ریاست امنیت ملی ،ساختار آن و این که
این نهاد به چه کسی پاسخگو است ،اطالعات زیادی
در دست نیست .مطمنئ گفت« :بسیاری از کسانی که
در سالهای اخیر با ریاست امنیت ملی کار کرده اند،
کمونیستهایی بودند که با خاد هم کار کرده اند .این

یک اتفاق نیست ».مژده زمانی که زنده بود ،ادعا کرد
که بسیاری از کمونیستهای پیشین ،هدایت ریاست
امنیت ملی را به دست گرفتند و از اعامل خاد تقلید
کردند تا ترس و وحشت را گسرتش دهند .در حالی که
فعالیت شبهنظامیانی مانند نیروی محافظتی خوست و
روابط آن با سیآیاِی مشخص است – نیروی محافظتی
یاِی در
چپ َمن ،که پایگاه سیآ 
خوست در کمپ َ
مرکز خوست است ،آموزش میبیند و تجهیز میشود
– ریاست امنیت ملی که نهاد رسمی دستگاه امنیتی
افغانستان است و ادعا میکند در راستای منافع ملت
قدم برمیدارد ،بسیار دوپهلوتر است.
پس از استانکزی ،رییس پیشین امنیت ملی،
احمدضیا رساج به ریاست این نهاد رسید که ظاهرا
هیچ پیشزمینهی سیاسیای ندارد .یکی از تحلیلگران
امنیتی افغانستان که نخواست نامش فاش شود ،به
فارنپالیسی گفت« :بر خالف دیگران ،او پیشزمینهی
اطالعاتی مشخصی دارد؛ اما رسش را پایین انداخت و
آهسته آهسته به سمت ردههای باال رشد کرد .او به لطف
یاِی ،رییس این نهاد شد».
ریاست امنیت ملی و سیآ 
با این وجود ،شایعاتی وجود دارد که ممکن است پس
از حمله بر ستار ،رساج سمتش را از دست بدهد .آن
تحلیلگر امنیتی گفت« :او اکنون با فشار زیادی روبهرو
است ،خواهیم دید در سمتش باقی میماند یا خیر».
در حالی که انتقادها از ریاست امنیت ملی رو به
افزایش است ،رویدادهایی مانند حملهای که منجر
به کشته شدن ستار و پرسانش شد ،نشان میدهد
که ریاست امنیت ملی چه قدر در انجام نقضهای
حقوقبرشی حتا در وسط مناطق شهری کابل ،راحت
است .گاهی وقتها ،واحد « »01صفر یک آن ،حتا در
روز روشن هم در شهر دیده میشود.
سعید جالل ،پژوهشگر و تحلیلگر مستقر در کابل
میگوید« :سیاست تو یا با مایی یا علیه مای قویای
وجود دارد .دولت افغانستان هر گونه مخالفت سیاسی
را «ترویسم» یا «جنگساالری» میداند .افغانستان در
تاریکترین دوره با چنین سیاستهایی روبهرو بوده و
نتیجهی آن به خوبی مشخص است».
شاید انگشتمناترین رییس امنیت ملی در کابل،
اسدالله خالد بود که از سال  2012تا  2015رهربی
این نهاد را بر عهده داشت .حتا پیش از گرفنت آن
سمت ،خالد متهم به لیست بلندی از نقض حقوق برش
به شمول اختطاف ،شکنجه ،تجاوز و قتل بود .در سال
 ،2010اسنادی از دولت کانادا گزارش داد ،زمانی که
اسدالله خالد به عنوان والی کندهار خدمت میکرد،
یک زندان شخصی داشت .او همچنان متهم به کشنت
 5کارمند ملل متحد شد تا آن طور که ادعا میشود از
حلقهی قاچاق مواد مخدر آن منطقه که او در آن دست
داشت ،محافظت کند .پس از آن که خالد در دسامرب
 2012به طور شدیدی در یکی از حمالت طالبان زخم
برداشت ،از دنیای سیاست ناپدید شد؛ اما چندی بعد
به عنوان رییس امنیت ملی افغانستان منصوب شد.
در اوایل سال  ،2019غنی ،خالد را به عنوان وزیر
دفاع مقرر کرد .چندین سازمان حقوق برشی به دلیل
گذشتهی بیرحم خالد ،از این اقدام انتقاد کردند .به
هر حال ،تقرر مجدد او ،راهی که رژیم امنیتی کابل در
آن روان است را برجسته کرد.
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صبــح کابل :از خودت بگو و از ادبیات.
عــارف حســینی :هــر بــار از مــن بپرســی چنــد وقــت اســت
درگیــر ادبیــات اســتی ،خواهــم گفــت شــاید دو ســه ســال .نوشــن
رد پــای مــن اســت بــر روی زمیــن و در زمــان ،شــخصیتر نــگاه
کنــم؛ یگانــه جایــی اســت کــه احســاس وجــود میکنــم ،لــذت
زیســن هــان رضایتــی اســت کــه هنــگام آفریــدن نصیبــت
میشــود« .مــن» اولیــن مخاطــب مــن اســت ،او لبخنــد بزنــد ،برایــم
کافــی اســت .مــن بــا واژه عشــقبازی میکنــم و زایــان نوشــته
را بــه جــان خریــدهام .ادبیــات برایــم محــدود بــه نوشــن نیســت،
طــرز زیســن اســت؛ اخــاق ،انســان بــودن ،دوستداشــن و
آرزوهــا ،شــاید از همیــن ادبیــات آغــاز شــود.ادبیات َمســکن و
ُم َســ ِکن مــن اســت.
صبــح کابــل :شــا در ایــران زندگــی میکنیــد و تــا کنــون در
حــوزهی ادبیــات مهاجــرت فعالیــت داشــتید ،زندگــی در مهاجــرت
آیــا شــا را از مــن جریــان حاکــم ادبــی در داخــل افغانســتان دور
نگــه نداشــته اســت؟
عــارف حســینی :ادبیــات مهاجــرت یــکعنــوان جغرافیایــی
و سیاســی اســت؛ مؤلفــه و مشــخصهای نــدارد .زبــان محــدود بــه
جایــی نیســت ،در کابــل بــا لهجــهی تهرانــی شــعر میرساینــد
و در اســکاندیناوی بــه گویــش دری ،همــه پارســیبان اســتند.
فاصلــه از مصــداق و معنــای قدیــم خــود فاصلــه گرفتــه .صفــر و
یکهــا مــا را بــه هــم نزدیــک کــرده ،هرچنــد تجرب ـهی دس ـتاول
بودوبــاش در جایــی ،خلــوص و زاللــی خــودش را در مــن نشــان
میدهــد .کســی کــه پیگیــر باشــد بــدون شــک بــه درجــهای از
آگاهــی و فهــم از دیگــر جــا میرســد چــه افغانســتان باشــد ،حتــا
زبــان و ادبیــات دیگــری.
ارشاف کامــل بــه فضــای داخــل افغانســتان نــدارم؛ امــا بیخــر
هــمنیســتم .ســعی دارم خــودم را در فضــای ادبــی نگــه دارم نــه
فقــط افغانســتان بلکــه هــر جایــی کــه ارزش خوانــدن و دانایــی
داشــته باشــد .در واقــع امــکان ایجــاد ارتبــاط هســت؛ فرهنــگ
گفتوگــو و تعامــل کمرنــگ اســت .خــودم از «در غــار بــودن»
متنفــرم ،ادبیــات آلــوده بــه پیلــهی تنیــدن بــه دور جمــع محــدود
اطــراف خــود اســت .در ایــن فضــا همرنــگ ســوا کــردن وجــود دارد،
مســألهی فرهنگــی اســت کــه هنــوز گــپ زدن و تعامــل بــا دیگــری
را نیاموختــه ایــم.
صبــح کابــل :در بیــن نویســندگان و منتقــدان افغانســتان
هــرگاه حــرف از بررســی وضعیــت ادبیــات میشــود ،آثــار
نویســندگان و منتقدانــی کــه بیــرون از افغانســتان فعالیــت دارنــد
را تحــت عنــوان ادبیــات مهاجــرت بــه بررســی میگیرنــد ،چقــدر بــه
ایــن دســتهبندی بــاور داریــد؟
عــارف حســینی :زبــان و قاعــدهی علمــی نیــاز بــه دســتهبندی
و طبقهبنــدی دارد ،مطالعــهی همزمانــی ،پژوهــش درزمانــی،
زاویهدیدهــا و هــر قســم دیگــر .قصــد و غــرض مهــم اســت.
مهاجــرت در ذات خــود کــدام عنــر خــاص ادبــی نــدارد،
میتــوان بــه طــور منونــه نگاهــی جامعهشناســانه بــه نشــانههای
شــاعران یــا داستاننویســان مهاجــر داشــت؛ امــا در خــود ادبیــات و
دانــش ادبــی مهاجــرت ایجــاب و ایجادکننــدهی عنــر برجســتهای
نیســت .شــاید دیــدگاه کالســیک اســت کــه در بررســی اثــر ادبــی
بــه حاشــیهی آن و نیــز اطــراف نویســنده بپــردازد ،بــه نظــر مــن
مــکان اســلوب قــویای بــرای ســنجش نیســت.
جــدا کــردن نویســندگان بــه مهاجــر و غیــر مهاجــر ،قصــدی
خــارج از ادبیــات اســت .تأثیــر مهاجــرت بــر زبــان و ادبیــات
مگــر چــه قــدر میتوانــد باشــد ،چنــد واژهی جدیــد کــم یــا زیــاد
میشــود ،همیــن .آمــوزش و فضــای حرفــهای در یــک مــکان
خــاص بحثــش جداســت و گامنــم خیلــی بــه مهاجــرت ربطــی
نداشــته باشــد.
تبــادل و تعامــل فرهنگــی و ادبــی موجــب پیرشفــت اســت نــه
مهاجــرت .هیــچکــس بــرای ادبیــات مهاجــر نشــده اســت .میتــوان
در هــرات محفــل ادبــی گرفــت و چنــد شــاعر هلنــدی را دعــوت کــرد
یــا در فســتیوال شــعری در ســنگاپور رشکــت کــرد .باشــنده بــودن در
مختصــات خاصــی از زمیــن تأثیــر خــودش را میگــذارد؛ امــا پــای
ادبیــات بــا تخیــل هــم میتوانــد از خــود بیــرون شــود و در دیگــری
و جــای دیگــر حضــور یابــد.
صبــح کابــل :چــرا ادبیــات افغانســتان در حــوزهی نقــد ادبــی
تــا هنــوز نتوانســته اســت منتقــدان جــدی و آثــار ادبــی جــدی را
معرفــی کنــد؟
عــارف حســینی :نابســامانی ،رشــتهی زندگــی و هــر را
قطــع میکنــد ،بــه هــم چســباندن آن گاهــی آغــاز دوبــاره اســت.
دراینبیــن نبایــد نادیــده گرفــت کــه بســیاری نوآوریهــا و
نظرگاههــای نــو در بطــن آشــوب و نابســامانی اجتامعــی متولــد
شــدهانــد.
مــن شــخص _و جامعــه_ را بــه دو نــوع پیــرو و پیــرو قســمت
میکنــم .از شــخصیتی کــه پیــرو اســت ،منیتــوان توقعــی داشــت.
مــا اغلــب مرصفکننــده بــودهایــم نــه تولیدکننــده .چشــم بــه

دیگــران داشــتهایم ،خــود مــان چیــزی نکاشــتهایم .نقــد بــه
معنــای چیــز پیچیــدهای نیســت ،کافــی اســت بــه چرایــی دقــت
کنیــم .دیــدگاه انتقــادی هرچنــد بــا مطالعــه ،عمیقتــر و کارآمدتــر
میشــود؛ امــا فقــط در کتــاب و دانشــگاه نیســت.
یادمــان باشــد نقــد و فلســفه بعــد از تولیــد اثــر بــه وجــود میآیــد
نــه پیــش از آن .کســی بــا نقــد منیتوانــد شــعر و مــن بنویســد،
نقــد آگاهــی بــه چندوچــون قضیــه اســت.
هــر چیــزی بنــا بــر تقاضــا شــکل میگیــرد .گویــا نویســنده و
فضــای ادبــی امــروز پارســی _نــه فقــط افغانســتان_ نیــازی بــه نقــد
منیبینــد و تقاضــا هــم منیکنــد .از طرفــی صاحبــان قــدرت کــه
هــان جایپایمحکمشــدگان اســتند ،در فضــای نقدآلــود تنفــس
منیتواننــد .تــا معیــار ارزش و زیباییشناســی مــا تغییــر نکنــد ،تــا
دنبــال چــرا نباشــیم ،نیــازی هــم بــه نقــد نداریــم .مــا در ادبیــات
بیشــر بــه دنبــال تعریــف و متجیــد اســتیم ،از نقــد شــدن تــرس
داریــم مبــادا بــه اعتبــار مــان خدش ـه وارد شــود.
صبــح کابــل :آیــا فکــر منیکنیــد کار نکــردنتــان بــه صــورت
تخصصــی در یکــی از حوزههــا بــه فعالیــت ادبــیتــان لطمــه زده و
بــه نوعــی شــا را دچــار رسگردانــی کــرده اســت؟
عــارف حســینی :مــواد و مصالــح واژههــا اســتند؛ شــعر و
داســتان و منایشنامــه و ...قالــب اســتند .نقــد البتــه داســتانش
جــدا اســت و بــه مــوازات اینهاســت.
نــگاه علمــی و تجربــهای امــروز هــان قــدر کــه تخصصگــرا
و جزئینگــر اســت ،هامنقــدر بــه بحثهــای میانرشــتهای
اهمیــت میدهــد.
در خلــق اثــر هــری ،هنــگام کشــف ایــده تســلط و توانایــی
نویســنده میتوانــد لبــاس مناســب بــه تــن آن بدهــد و آن را اجــرا
کنــد .مــن شــعر را نهایــت اســتفاده و رویارویــی بــا زبــان میدانــم،
توقعــم از شــاعر ایــن اســت کــه در بقیــه قالبهــا؛ مقالــه ،گــزارش،
داســتان و ...نیــز توانایــی قابلقبــول داشــته باشــد.
در کنــار خلــق کــردن ،آگاهــی بــه چندوچــون آن بهرتیــن و
شــاید تنهــا راهــی اســت کــه ســبب میشــود در یکجــا منانــد و
بتــوان قــدم بعــدی را ســاخت و برداشــت .نــگاه منتقدانــه داشــن_
حتــا بــه خــود_ رضورت اســت بــرای نگندیــدن.
صبــح کابــل :بــه تازگــی شــا فصلنام ـهی تخصصــی ادبــی را
بــا نــام «از نــو» بــه همــکاری انتشــارات «آن» بــه نــر رســاندید کــه
مدیرمســؤول و رسدبیــر شــا اســتید؛ از ایــن فصلنامــه بــرای مــان
بگوییــد؟
عــارف حســینی« :از نــو» بــودن تکــراری اســت کــه تکــراری
نیســت.
«از نــو» را میتــوان رویکــردی انتقــادی بــه ســنت کالســیک
تکــرار دانســت.
«از نــو» نفــی هــر چیــز و درعینحــال ســاخنت دوبــارهی هــان
چیــز اســت؛ امــا بــه شــکل دیگــر.
در «از نــو» بــودن اســت کــه بقــای خــود را تضمیــن کــرده ایــم؛
در زیســن ،چگونــه زیســن و در ادبیــات« .از نــو» یــک ســازوکار
اســت نــه رصف یــک بــاور و عقیــده ،ســازوکاری کــه بــه تولیــد و
ارتقــا منجــر اســت« .از نــو» تکیــه بــر پویایــی دارد وگرنــه «از نــو»
نیســت و نخواهــد بــود.
این قســمتی از رس منت مجلهی «از نو» بود.
منیتــوان در ادبیــات بــود و مانــد و کاری نکــرد .احمــد بهــراد
و روحاالمیــن امینــی بنــا بــر دغدغ ـهی ادب ـیای کــه در انتشــارات
«آن» داشــتند ،پیشــنهاد ایجــاد یــک مجلــه در زمینــهی ادبیــات و
مدیرمســؤول شــدن مجلــه را بــه مــن دادنــد .پرداخــت بــه نقــد ،شــعر
نــو و چهرههــای کمتــر دیدهشــده جــای خالــیاش در فضــای
ادبیــات پارســی حــس میشــد .از طرفــی جغرافیــای محــدود
ذهنــی برخــی ،ادبیــات پارســی را منحــر بــه مــکان و یــا نگاهــی
خــاص میدانســتند؛ در فصلنامــه تــاش داریــم گفتــان نقــد را
معرفــی کنیــم و گســرش دهیــم ،تنهــا بــا نــگاه جــدی و علمــی ،بــه
ادبیــات بپردازیــم بــدون توجــه بــه مــکان و یــا نــام و اعتبــار.
دوســتانی کــه پیــشاز ایــن در گروههــا و کارگاههــای ادبــی
بــه جدیــت و بیتعــارف بــودن شــناخته شــده بودنــد ،دســت یــاری
دادنــد .ناگفتــه منانــد کــه هیــأت تحریــر ایــن مجلــه از برخــورد و
تعاملــی پویــا بیــن خــود برخــوردار اســت و نیــز نویســندگانی کــه
در هــر شــاره بــا مجلــه همــکاری میکننــد ،قصــد بــر آفرینــش
و انتقــال دانــش اســت نــه فقــط منتــر کــردن مطلــب بــه هــر
قیمتــی .ایــن پویایــی بــه حــدی اســت کــه شــاید یــک مطلــب از
انتخــاب موضــوع تــا انتشــار ،چندیــن بــار بیــن نویســنده و هیــأت
تحریــر در رفتوآمــد باشــد.
در مــورد رسدبیــر بــودن مــن ،بــهنوعــی اتفــاق بــود و خــودم بــه
شــورای رسدبیــری بیشــر معتقــدم .هــر مجموعــهای بــا مدیریــت
یکنفــره بــه ســمت جزماندیشــی و دیکتاتــوری میــل خواهــد کــرد؛
امیــد در کــه شــارههای بعــدی ایــن اتفــاق بیفتــد.
صبــح کابــل :نگاهــی کــه بــه هیــأت نویســندگان ایــن
فصلنامــه انداختــم ،بیشــر نویســندگان کســانی بودنــد کــه در

ایــران زندگــی میکننــد و یــا نویســندگان ایرانــی بودنــد ،چــرا از
نویســندگان داخــل افغانســتان خــری نیســت در ایــن فصلنامــه؟
عــارف حســینی :نکت ـهی بهجــا و درســتی اســت .مــا در نــگاه
مــان بــه ادبیــات بــه مــکان و ملیــت نویســنده توجهــی نداریــم .از
طرفــی در مــورد بســیاری نویســندگانی کــه از آنهــا دعــوت بــه
همــکاری شــد چنیــن پاســخهایی گرفتــم:
• پــروژه گرفتهای؟ از کجا؟ چهقدر گیرت میآید.
• حــاال ایــن شــاره را در بیــاور ،اگــر خــوب بــود ،شــارههای
بعــد همــکاری خواهیــم کــرد.
• مطلب مفت برای کســی منینویسم.
• شــارهی من را از چه کسی گرفتی.
نظــر همــهی آنهــا بــرای مــن محــرم اســت و میدانــم کــه
بــا ادامــهی ایــن حرکــت ،اعتــاد نویســندگان جلــب خواهــد
شــد .نکتــهی دیگــر ایــن اســت کــه میتوانــم بــه جــد از آن بــه
یــک اتفــاق نــو یــاد کنــم :در ایــن مجلــه ادبیــات و زبــان پارســی
مــورد توجــه اســت ،هــر مــن و نویســندهای کــه زبانــش پارســی
اســت میتوانــد در آن حضــور داشــته باشــد و ایــن اجــرای عملــی
نظرگاههایــی همچــون وطــن پارســی اســت یــا ایــنکــه بیــن واژههــا
مــرزی نکشــیدهانــد .مــا در ادبیــات بــا نــگاه جنســیتزده ،قومــی،
مکانــی ،گروهــی و هــر چیــزی کــه مــا را از هــم جــدا میکنــد،
مخالــف اســتیم.
صبــح کابــل :شــارهی اول ایــن فصلنامــه را اختصــاص دادیــد
بــه «ادبیــات و زن»؛ انگیــزهی ایــن انتخــاب تــان چــه بــود؟
عــارف حســینی :مــاک بــرای انتخــاب یــک موضــوع بســتگی
بــه عوامــل زیــر دارد:
• تــوان و دانش هیأت تحریر
• رضورت موضوع در فضای امروز
• پرداختنشده بودن
زن همچنــان کــه هســت در تبعیــض بــه رس میبــرد؛ بــا توجــه
نکــردن بــه آن فقــط نیمــی از پتانســیل جامعــه را از دســت نخواهیــم
داد بلکــه بیشــر ،چــرا کــه در فرهنــگ و جامعــهی مــا در قــدم
اول زن مربــی و تربیتکننــدهی انســان اســت .ادبیــات پارســی
بــهشــدت مردانــه اســت .در نگاههــای منادیــن بــه جهــان شــاهد
اســتیم کــه زن منــاد زیبایــی و بــاروری اســت؛ امــا در واقعیــت و
عمــل زن جایــگاه دســتچندمی دارد.
بــر حضــور زن در جامعــه بایــد تأکیــد کــرد و نشــان داد .ادبیــات
قســمت پررنگــی از فرهنــگ اســت؛ زنــی کــه مینویســد ،زنــی کــه
نقــد میکنــد .حتــا میتــوان حضــور زن را در نــگاه مــرد بررســی
کــرد تــا ابتــدا بــه واقعیــت موجــود دســت یافــت و پــساز آن نقــدی
کــرد و چــارهای جســت.
صبــح کابــل :در دو دهـهی اخیــر در ادبیــات معــارص افغانســتان
اگــر نگاهــی بیندازیــم ،درخواهیــم یافــت کــه ادبیــات معــارص مــان
از نبــود فصلنامههــای تخصصــی رنــج میبــرد ،ایــن خالــیگاه
چــه آســیبهایی وارد کــرده اســت؟
عــارف حســینی :پیشتــر از ایــن بایــد گفــت کــه نویســندگی
در جامع ـهی پارس ـیزبان ،شــغل بــه معنــای کســب درآمــد نیســت
و منیتوانــد باشــد .کتــاب و مجلــه هــم بــازار فــروش خوبــی نــدارد.
انجمــن ادبــی و یــا کانــون نویســندگان بــه معنــای واقعــی نداریــم.
حامیــان مالــی هــم اغلــب قصــد و غرضــی جــز ادبیــات دارنــد.
اینهــا گامنــم دلیــل اصلــی اســت.
تخصصــی پرداخــن بــه یــک موضــوع ،امــری کُنــد و زمانبــر
اســت؛ حوصلــه و دقــت زیــاد میخواهــد؛ نتیجــهاش امــا بســیار
مانــدگار و مفیدتــر اســت .در جامعـهی مــا کار گروهــی انجــام دادن
ســخت اســت .انگیــزهی بــاال و پشــتکار و انعطــاف زیــاد میخواهــد.
فرهنــگ جامع ـهی مــا فردمحــور اســت.
نویســندگان و نخبــگان ایــن جامعــه هــم متأســفانه مــرغ
همســایه را غــاز میبیننــد و پــس از رشــد و بالندگــی بــه ســمت
آســایش خــود در جــای دیگــر کــوچ میکننــد .مهاجــرت در
نویســندگی بــه اعتقــاد مــن مــرگ نویســنده اســت وقتــی مقصــد
زبــان دیگــری داشــته باشــد.
نویســنده و منتقــد خــوب هســت ،فقــط ارادهای بــرای گــرد هــم
آوردن آنهــا الزم اســت.
یــاد مــان باشــد کــه در تاریــخ هــر ،همیشــه منتقــد بــوده کــه
ارزش و جایــگاه اصلــی هرنمنــد را نشــان داده اســت .نبــود فضــای
تخصصـی و نــگاه نقدآلــود بــه پسرفــت و در جــا زدن منجــر اســت.
صبــح کابــل :مــا پیــش از فصلنامــهی «از نــو» چــه در
داخــل و چــه در بیــرون از افغانســتان شــاهد چــاپ هــرازگاه
چنــد فصلنامــهی تخصصــی ادبــی بودیــم کــه همیشــه عمــر
کمــی داشــتند و فعالیــت شــان مقطعــی بــوده ،دلیــل عمــر کوتــاه
فصلنامههــای ادبــی را در ادبیــات افغانســتان در چــه میبینیــد؟
عــارف حســینی :غــم نــان ،قــدرت تحمــل یکدیگــر ،نــگاه
پــروژهای داشــن و...
هامنطــور کــه اشــاره کــردم ،نویســندگی منبــع درآمــد نیســت،
بســیاری فعالیتهــای فرهنگــی و ادبــی تــا جایــی ادامــه دارد کــه
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حسن ابراهیمی
گفتوگو کننده

عارف حسینی ،مدیرمسؤول و رسدبیر فصلنامهی تخصصی -ادبی «از نو»

یکشنبه

       اشــاره :عــارف حســینی ،شــاعر و منتقــد
افغانســتانی ،متولــد و ســاکن ایــران اســت.
میــدان هوایــی اولیــن مجموعــهی شــعر او
اســت .ایــن مجموعــه  50شــعر از ســالهای
 ۹۳تــا  ۹۷او را شــامل میشــود .او بــه تازگــی
در جشــنوارهی ادبــی مــاورا در بخــش نقــد
ادبــی مقــام ســوم را کســب کــرد .در روزهــای
اخیــر نیــز فصلنامــهی تخصصــی ادبــی
مــاورا از ســوی انتشــارات «آن» بــه بــازار ادبــی
افغانســتان روانــه شــد کــه عــارف حســینی
در ایــن فصلنامــه ،مدیرمســؤول و رسدبیــر
اســت .بــه بهانــهی چــاپ شــارهی اول
فصلنامــهی ادبــی «از نــو» گفتوگویــی را
صبــح کابــل بــا وی دارد.

بــه زندگــی معمــول و درآمــد افــراد خدشــه وارد نکنــد .هــر کســی
اول بــه فکــر درآمــد اســت بعــد دغدغههــای ادبــی وهــریاش را
دنبــال خواهــد کــرد.
نهادهــای ادبــی و فرهنگــی و هــر مؤسسـهای کــه حامیــت مــادی
یــک مجموعــه و یــا کار فرهنگــی را قبــول میکنــد ،در اولیــن فشــار،
جــا خالــی میدهــد و توقعــی هــم منیتــوان داشــت؛ مبانــد کــه
بســیاری بــر رس هــر و بــه نــام دغدغــه بــهنوعــی بــا هــر و ادبیــات
معاملــه و تجــارت میکننــد.
آزادی بیــان ،لقلق ـهی زبــان بســیاری اســت؛ امــا آزادی مخالــف
را هــر کســی برمنیتابــد .مــا نیــاز بــه متریــن و مشــق آزادی،
کرثتگرایــی و دموکراســی داریــم .ادبیــات بســر خوبــی بــرای ایــن
کار اســت.
نــگاه جامعــه بــه ادبیــات هنــوز چیــزی شــبیه تفریــح و رسگرمــی
اســت ،هنــوز نقــش تأثیرگــذار ادبیــات را بــر ســطح و نــوع زندگــی
آنچنانکــه بایــد بــاور نداریــم.
غرضورزیهــای شــخصی و گروهــی هنــوز مانــع اســتند.
ادبیــات همیشــه چــوب چیــزی خــارج از ادبیــات را خــورده
اســت .ادبیــات عرص ـهی جــوالن ایدئولــوژی ،مذهــب ،سیاســت
و تعصــب نیســت.
صبــح کابــل :چــرا نویســندگان افغانســتان از فصلنامههــای
ادبــی حامیــت منیکننــد و اینگونــه فصلنامههــا بــا عــدم
همــکاری قلمــی نویســندگان روبــهرو میشــوند؟
عــارف حســینی :ریشــهایتر اگــر نــگاه کنیــم ،تــرس از نقــد
شــدن ،نویســنده را پــس میزنــد؛ نویســندهای کــه بــه اعتبــار
کتــاب یــا هــر چیــز دیگــرش بــرای خــود آبرویــی جمــع کــرده،
دوســت نــدارد نقــد شــود .ایــن خودبهخــود نقــد نکــردن دیگــری را
بــه همــراه دارد :نقــد نکــن تــا نقــد نشــوی.
دانــش ادبــی هــم مجهولــی اســت کــه کمتــر کســی رساغ آن
مــیرود ،طبــع شــاعرانه را بــرای شــعر نوشــن کافــی میداننــد
و خوانــدن داســتان را بــرای داســتان نوشــن .ادبیــات پارســی
آنچنــان بــه بوطیقانویســی متایلــی نداشــته و از طرفــی نقــد ادبــی
بــه معنــای امــروز محصولــی از ادبیــات غــرب اســت .نــه شــاعر مــا
پــای بــه دانشــگاه میگــذارد و نــه دانشــجوی ادبیــات مــا شــاعر و
یــا نویســنده میشــود.
تطبیــق دادن نظریههــای ادبیــات غــرب بــر ادبیــات پارســی
در ابتــدا و پــساز آن ،پیــدا کــردن راهــی منطبــق بــا ویژگیهــای
زبــان و ادبیــات پارســی ،کوششــی اســت کــه بســیار کــم صــورت
گرفتــه و نیــاز بــه زمــان و اســتمرار دارد .بــه اعتقــاد مــن مــا بیشــر از
تولیــد شــعر و داســتان بــه تولیــد مــن ادبــی نیــاز داریــم؛ متنــی کــه
بــه ادبیــات بپــردازد .ایــن نیازمنــد تخصــص دیگــری اســت کــه نــه
شــعر اســت و نــه داســتان .شــاعر و داســتاننویس ،منتقــد نیســت.
منتقــد هــم لزومــا یکــی از آن دونیســت.
صبــح کابــل :چــرا نــارشان تخصصــی ادبیــات کــه در حــوزهی
افغانســتان فعالیــت میکننــد ،از چنیــن فصلنامههایــی حامیــت
منیکننــد و انتشــارات «آن» تقریبــا اولیــن نــارشی اســت کــه دســت
بــه چنیــن کاری زده اســت.
عــارف حســینی :انتشــارات یــک بنــگاه اقتصــادی اســت .نــگاه
بســیاری از منابــع چــاپ بــه کتــاب ،مثــل نــگاه بــه آجــر اســت .از
حــق نگذریــم انتشــارات بایــد بــه فکــر ســود و زیــان اقتصــادی باشــد
وگرنــه قــادر بــه ادامــه دادن نیســت.
در چــاپ ی ـک کتــاب شــا فقــط بــا یــک نفــر طــرف اســتید،
قــرارداد و امتیــاز یــک کتــاب همیشــگی اســت؛ امــا در مجلــه
شــا بــا چندیــن نفــر طــرف اســتید و هــر شــاره ایــن داســتان
تکــرار میشــود.
مجــوز نــر کتــاب بــا مجــوز نــر مجلــه و روزنامــه فــرق دارد و
جــدا اســت.
در فضــای کنونــی ،کتــاب در حــوزهی ادبیــات خریــدار نــدارد،
مجلــه هــم همینطــور اســت .بیشــر نرشیــات خودکفایــی مالــی
ندارنــد و بایــد از جایــی تأمیــن مالــی شــوند.
میشــود گفــت کــه ادبیــات در هــر زمینــهای موتــور محــرک و
مشــوقی جــز عشــق و عالقــه نــدارد .ایــن دغدغـهی ادبــی اســت کــه
احمــد بهــراد و روحاالمیــن امینــی را بــرای چــاپ و حامیــت مجلـهی
«از نــو» هُــل داده اســت .مــا میدانیــم کــه ایــن مجلــه بــه ایــن
ن
زودی از پــس هزین ـهی چــاپ خــود برمنیآیــد چــه برســد بــه ای ـ 
کــه بتوانیــم حقالتألیــف بدهیــم .از طرفــی بــرای حفــظ اســتقالل
مجلــه حــارض نیســتیم بــا هیــچنهــادی وارد مذاکــره شــویم.
هیــأت تحریــر و نویســندگانی کــه بــا مــا همــکاری میکننــد هــم
چیــزی جــز عشــق و دغدغــهی ادبــی ندارنــد .جــا دارد از همــهی
آنهــا قدردانــی کنــم.
صبــح کابــل :چــاپ چنیــن فصلنامههــای تخصصــی بــر
وضعیــت کنونــی ادبیــات مــان چــه تأثیــری دارد و شــا بــا رومنایــی
از فصلنامــهی تخصصــی ادبــی «از نــو» چــه رویکــردی را دنبــال
میکنیــد و دورمنــای تــان چیســت؟
عــارف حســینی :آنچــه مســلم اســت وضعیــت اقتصــادی،
سیاســی جامعــهی پارســیزبان دســتخوش التهابهــای بســیار
اســت .بــرای انجــام فعالیــت همیشــه ایــن پرســش پیــش میآیــد
کــه چــی؟ دنبــال نــان بــاش کــه خربــزه آب اســت .میتــوان شــانه
خالــی کــرد ،بــه بهان ـهی ســخت بــودن ،اهمیــت نداشــن و هــزار
بهانهتراشــی دیگــر.
میتــوان دنبــال کشــور دوم و یــا ســومی گشــت کــه آرامــش و
آســایش شــخصی را تأمیــن کــرد یــا هــر خــود را بــه پیــش بــرد .نقــل
قولــی اســت کــه شــاید کلیشــه باشــد؛ امــا بــاور دارم کــه درخــت
ریشــهاش در خــاک خــودش بایــد باشــد کــه مثــر دهــد .بــرای
کســب آمــوزش و دانــش میتــوان رفــت؛ امــا بایــد برگشــت .رفــاه
اجتامعــی هدی ـهای نیســت کــه از بیــرون بــه مــا بدهنــد .نیــاز بــه
صــر و تــاش هدفمنــد دارد.
زیرســاخت توســعهی یــک جمــع ،فرهنــگ آن اســت .اگــر
فرهنــگ بهبــود بیابــد ،جامعـهی ســامل و زیباتــری خواهیــم داشــت.
کار فرهنگــی نیــاز اولیــه اســت ،پیــش از هــوا و پیــش از نــان.
پیشرفــت و پسرفــت هــر جامعــهای ناشــی از فرهنــگ آن اســت.
نــه فقــط ادبیــات ،هــر رشــتهای نیــاز بــه نــگاه جزئینگــر و
تخصصــی دارد .نقــد تنهــا رشــتهای تخصصــی بــرای هــر نیســت.
انســان بیســواد و کمســواد هــم میتوانــد عینــک نقــد بــر چشــم
بزنــد و زیــر آمــاج هجــوم اطالعــات و تبلیغــات ،چــرا بپرســد و
چگونـهاش را پیــدا کنــد و بســازد .تفکــر انتقــادی ،لزومـاً آکادمیــک
نیســت .مردمــی کــه بــا مســائل ،جــدی ،منطقــی و پرســشگر
برخــورد میکننــد ،مجالــی بــرای مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفــن
بــه کســی منیدهنــد.
ایدئالگرایــی بــدون عمــل ،آفــت انســان و جامعــه اســت .پیــش
از آنکــه بــه تغییــر دیگــری و جهــان فکــر کنیــم ،از خــود رشوع
کنیــم .هــر کــس در هــر رشــتهای کــه هســت ،اگــر کارش را درســت
انجــام دهــد ،بــهســوی زندگــی و جامع ـهی بهــر حرکــت خواهیــم
کــرد .نــگاه تخصصــی شــاید همیــن باشــد.
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شبیر احمد هر نظام سیاسی به شکل ضمنی تابع
نویسنده یک ایدئولوژی است که تعیینکنندهی
خطوط کلی سیاستهایش است .ایدئولوژی نظام تا
حدی تعیینکنندهی روابط خارجی و تنظیم داخلی
یک کشور است .ایدئولوژی خطوط و معیارهای کلی
را معرفی میکند و بازتابدهندهی نیازها و منافع
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگ یک کشور است که
ریشه در تاریخ سیاسیاش دارد .ایدئولوژیها را به
عنوان بنیان نظری یک نظام سیاسی میتوان برحسب
درجهی تعیینکنندگی شان درجهبندی کرد .به این

هر راهکار عملی امکان دارد برخی منافع را تأمین
کند؛ اما برخی دیگر را نتواند و به برخی دیگر آسیب
بزند .به هامن اقتصاد برنامهریزیشده توجه کنید،
امکان دارد در برخی مواقع به نفع عدالت اجتامعی
باشد؛ اما در عین حال خالقیت ،ابتکار عمل فردی و در
نهایت تولید و بازرگانی را صدمه میزند و آزادی فردی
انسان را به عنوان یک ارزش رسکوب میکند و عدالت
اجتامعی تبدیل به برابری در فقر تبدیل میشود .یا
ایدئولوژی دولتی را در نظر بگیرید که مفهوم مرکزی
شکلگیری آن استقالل بوده و بر مبنای دشمنی با یک

منظور میتوان مفاهیم بنیادی ایدئولوژی یک نظام
سیاسی را سنجید که چقدر بیانگر ارزشهای عام و
مجرد است و یا مصادیق را نیز شامل میشود .به طور
مثال فرض کنید که در یک نظام سیاسی ،اقتصاد
برنامهریزیشدهی دولتی به عنوان یک خط رسخ
تعریف شده است و هیچ گونه فعالیت اقتصادی فردی
مجاز نیست .وقتی دقیق مطالعه میکنیم مییابیم
که این نظام پس از یک انقالب سوسیالیستی علیه
رژیم به شدت استثامرگر و طبقاتی به میان آمده است
و دغدغهی اساسی آن عدالت اجتامعی و برابری
افراد است .جامعه دیگری را فرض کنید که دغدغهی
اساسیاش عدالت اجتامعی است؛ اما در قسمت
انتخاب راههای تأمین عدالت اجتامعی ذهن باز دارد
و اقتصادی برنامهریزیشده ،جزء ارزش بنیادی یا
دگم ایدئولوژیکیاش به شامر منیرود .ما میتوانیم
بگوییم که دولت اولی ایدئولوژیکتر است نسبت به
دولت دومی.
وقتی ایدئولوژی یک نظام سیاسی به حدی فراگیر
باشد که از ارزشهای مجرد فرا رفته و مصادیق زیادی
عملی را شامل شود ،آن دولت به لحاظ عقالنی خودش
را در یک وضعیت کاهش مزیت قرار داده است؛ چون

یا چند کشور خاص بنا شده است .بازهم این کشور در
کوتاهمدت شاید به نفع استقالل خود عمل کند؛ اما در
درازمدت خودش را در یک وضعیت کاهش مزیت قرار
داده است؛ چون بدیلهای تجاری و همکاری خودش
را در سطح بیناملللی کاهش داده است؛ بنا بر این،
در برابر حفظ استقالل خود به منافع ملی و رفاه مردم
خود رضر رسانده است و از سوی دیگر چه بسا که فشار
دشمنی با یک کشور خاص آن را به دامن کشور دیگر
بیندازد و هامن استقاللی که برایش خیلی مهم بود،
این بار به شکل دیگر به مخاطره مواجه شود.
پذیرفنت یک ایدئولوژی فراگیر که بر عالوهی
ارزشهای مجرد ،مصادیق زیاد عملی را نیز شامل
میشود ،به معنی این است که یک دولت در برابر
بسیاری از قضایای آینده پیش از پیش تصمیم خودش
را گرفته است .به عبارت دیگر ،برای نسلهای آیندهاش
نیز یک برنامهی مرشح و الزامآور نوشته است .این کار
شبیه باور خرافی نحس بودن تاریخ و روز معین یا مکان
معینی است .شاید منبع این باور خرافی این بوده که
کسی در یکی از روزهای خاص دست به کاری زده و
برایش اتفاق ناگوار افتاده و او به جای جستوجوی
منابع و علل آن اتفاق ،علت آن را در یک تاریخ و روز،

معین کرده است .فالن کار را در فالن روز انجام دادن
نحس است؛ یعنی بدی میآورد؛ این گونه به باور عام
تبدیل شده است .اشتباه آغازین این یا آن باور خرافی
در آن است که به جای جستوجو کردن علل واقعه در
رشایط دور و بر آن ،به یک تاریخ معین چسپیده است.
در حالی که از نظر عملی امکان دارد هامن واقعه در
هر روز دیگر اتفاق بیفتد مادامی که علل واقعی آن
فراهم باشد .این شخص خرافی میتوانست به جای
نسبت دادن علت واقعه به روز معین ،علت واقعی آن
را شناسایی کند ،به دانش آن بیفزاید و از آن برای
جلوگیری از تکرار آن واقعه در آینده بهره بربد .بنا بر
این ،عقالنیتر این است که یک دولت ایدئولوژیاش را
بر اساس ارزشهای مجرد و عام ،مثل آزادی ،عدالت،
استقالل و امثال اینها تعریف کند و تا حد ممکن از
شامل کردن مصادیق تحقق این ارزشها در مفاهیم
ثابت ایدئولوژیاش اجتناب کند.
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وقتی ایدئولوژی یک نظام سیاسی به
حدی فراگیر باشد که از ارزشهای
مجرد فرا رفته و مصادیق زیادی عملی
را شامل شود ،آن دولت به لحاظ عقالنی
خودش را در یک وضعیت کاهش مزیت
قرار داده است؛ چون هر راهکار عملی
امکان دارد برخی منافع را تأمین کند؛
اما برخی دیگر را نتواند و به برخی
دیگر آسیب بزند .به هامن اقتصاد
برنامهریزیشده توجه کنید ،امکان دارد
در برخی مواقع به نفع عدالت اجتامعی
باشد؛ اما در عین حال خالقیت ،ابتکار
عمل فردی و در نهایت تولید و بازرگانی
را صدمه میزند و آزادی فردی انسان را
به عنوان یک ارزش رسکوب میکند و
عدالت اجتامعی تبدیل به برابری در فقر
تبدیل میشود.
در عمل در نظامی مثل امارت اسالمی طالبان
که به شدت ایدئولوژیک است و بسیاری از مصادیق
عملی را پیش از پیش غیر ممکن تجویز کرده است،
آنچه رخ میدهد ایجاد دولتی به شدت جزمگرا است.
هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی شام
با محدودیتهای جزمی روبهرو استید .پسندیده یا
ناپسند بودن یک سیاست نه بر مبنای فواید و رضرهای
عملی آن با معیار نیازهای انسانی ،بلکه با مراجعه به
گزارههای جزمی ایدئولوژیک تعیین میشود .با کدام
کشورها باید رابطه داشت یا نداشت؟ با کدام کشورها
باید تجارت کرد یا نکرد؟ کدام کشورها دوست و کدام
دشمن اند؟ در داخل ،مردم چه بپوشند ،چه مشاغل را
پیش گیرند ،چه بیاموزند ،چه بگویند و چه بخورند ،همه
و همه کام بیش از پیش تعیین شده اند؛ چون مستنبط
از گزارههای وضعشده در یک مکان و زمان دیگر و
تابع دگمهای ایدئولوژیک نظام است .همچون یک
نظام منیتواند دوام بیاورد؛ چون منیتواند پاسخگوی
نیازهای مردم خود باشد .جزمگرایی شدید باعث اشباع
نشدن نیازها و خواستهای مردم شده و نارضایتیها
به زودی از هر گوشه بروز میکند و در نهایت نظام
سقوط میکند .اگر امکانات اعانهای در اختیار همچون
دولت باشد ،شاید برای مدت طوالنیتر دوام بیاورد و
نارضایتیها را رسکوب کند .اسرتاتژی دیگر ،عدول
پنهان از خطوط رسخ خود است که از سوی گروه و
اقشار خاصی در درون دولت صورت میگیرد .این کار

منجر به پیش گرفنت یک نوع سیاست دورویی و نیز
فساد است .مقامات دولتی در عمل برای حفظ خود
در قدرت یا گاهی برای دوام نظام ،دست به کارهایی
میزنند که بدتر از محرمات ایدئولوژیک خود شان
است؛ اما در ظاهر هامن رنگ و جالی ایدئولوژیک را
در برابر مردم حفظ میکند.
برای یک کشور فقیر و ضعیفی مثل افغانستان،
انعطافپذیری عملی و امکان تغییر و تعدیل سیاستها،
در نظام سیاسی یک رضورت است .ایدئولوژی این نظام
باید ترصیح کند که هیچ دوست و دشمن دایمی برای
ما وجود ندارد ،منافع مردم ،در واقعترین و ملموسترین
شکل تعریف این منافع ،تعیین میکند که در هر لحظه
چه سیاستی را باید پیش بگیریم .در جهان امروز که
میزان قدرت اقتصادی و سیاسی یک دولت میزان
استقالل عملی آن را تعیین میکند ،هر نوع کاهش
مزیتهای اقتصادی به دلیل جزماندیشی ایدئولوژیکی
به قیمت استقالل و رفاه آن دولت متام خواهد شد.
کشوری مثل افغانستان که میتواند چهارراه ترانزیتی
منطقه باشد ،باید آغوش بینهایت باز برای همکاری
اقتصادی داشته باشد ،سیاست دوستانه با متام
کشورهای جهان را پیشه کند تا درد توسعه نیافتگیاش
را مداوا کند ،به حاکمیت جدی یک قانون همسو با
نیازهای انسانی بر حسب معیارهای متدنی امروز تن
دهد ،تا زمینهی توسعهی فرهنگی و انسانی را در درون
فراهم کند.
در امارت اسالمی و یا هر نوع نظام ملهم از باورهای
جزمگرا ،بنیانهای ایدئولوژیک آن نه از منافع و
نیازهای واقعی مردم ،بلکه از گزارههای ثابت فقهی یا
شبیه آن میآید که سالها پیش تحقیق و تدوین شده
در عمل مزیتهای عملی برای رفاه و سعادت مردم
را خود به خود کاهش میدهد؛ مثال خیلی واضح،
آنگونه که وحید مژده در افغانستان و پنج سال سلطهی
طالبان گزارش داده ،وابستگی امارت اسالمی طالبان
به کمکهای مالی القاعده در واپسین ماههای عمر
این امارت است .طالبان میخواستند یک اندازه از زیر
سیطرهی پاکستان خود شان را بیرون کنند؛ از این رو،
به اموال القاعده چشم دوخته بودند .تصمیم تسلیمی
یا اخراج اسامه بن الدن در عمل تابع این کمکهای
مالی هنگفت القاعده بود؛ اما این واقعیت هیچ وقت
در سیاستهای اعالنی امارت قابل طرح نبود و ممکن
نبود این تصمیم تابع نیازهای واقعی مردم باشد .از رو
پناه دادن و تعامل با یک برادر مسلامن ،توجیهگر هر
نوع تصمیمی میشد که از باور دگم اسالمگرایانهی
طالبان میآمد .حتا اگر واقعهی حمله بر امریکا از
سوی القاعده اتفاق منیافتاد و امارت اسالمی بیشرت
دوام میآورد ،بخشهای مختلف کشور به پادگانهای
نظامی القاعده و گروههای شبیه آن تبدیل میشد؛
چون امارت منی توانست ماشین جنگ و رسکوب
خودش را متویل کند ،از این رو ناچار به دامن این یا
آن کشور یا گروه میافتاد .علت عمدهی این درماندگی،
دگماندیشی ایدئولوژیک طالبان بود که راه تعامل و
دادوستد با بسیاری از گزینههای منطقهای و بیناملللی
را میبست؛ مگر تعامالت پنهان و دور از چشم مردمی
که زیر شالق رشیعت شان له میشدند .چنین پیامدی
در واقع به نفع ارزشهای دینی که ادعای آن را داشتند
هم نیست؛ چون وضعیتی را خلق میکند که در آن
خود مسلامنان صدمه میبینند .مسلامنان زیادی به
شکل شهروندان فقیر و ناتوان تولید میشوند .چنان
که تجربه نشان داده ،چنین مسلامنانی احتامل این که
دین و خدای شان را در برابر یک لقمه نان یا پناهگاه
بدهند ،باال است .دولتی را که امارت اسالمی بنا
مینهد ،شبیه گدایی است که بر چهار راهی ایستاده؛
اما همه را کفر گفته دشنام میدهد؛ ولی وقتی تاریکی
شب و گرسنگی غلبه میکند ،حتا به تنفروشی هم رو
میآورد تا زنده مباند.

عبدالله عبدالله :امیدوارم نتیجهی انتخابات
شفاف اعالم شود
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مســؤوالن وزارت مالیــه ،میگوینــد کــه در جریــان ســال
مالــی  1398خورشــیدی ،بیــش از  200میلیــارد افغانــی
مالیــات جمــعآوری شــده اســت.
محمدعیســی قــدرت ،معیــن عوایــد و گمــرکات وزارت مالیــه ،روز
شــنبه ( 19دلــو) در یــک نشســت خــری در کابــل ،گفــت کــه در
جریان ســال مالی 1398خورشــیدی 208،میلیــارد افغانی مالیات
جم ـعآوری شــده کــه افزایــش  10درصــدی را نشــان میدهــد.
او افــزود ،رونــد جمـعآوری مالیــات ،بــر اســاس قانونــی کــه
از ســال  ۱۳۹۴نافــذ شــد ،ادامــه دارد.
آقــای قــدرت گفــت« :هیــچ مالیــهای بیــرون از چارچــوب
قانــون مالیــات جمــعآوری نشــده اســت .وزارت مالیــه بــه

خصــوص معینیــت عوایــد و گمــرکات ،بــا مترکــز بــر ایجــاد
شــفافیت ،مبــارزه بــا فســاد و اصالحــات و در عیــن زمــان
بــا تنفیــذ قانــون یکســان در متــام بخشهــای مالیاتــی،
توانســته اســت مالیــات را بــه شــکل درســت جمـعآوری کنــد».
او ،اخــاذی در گمــرکات و شــاهراههای افغانســتان را رد
کــرده و گفــت کــه وزارت مالیــه ،از گمــرکات بــه گونـهی جــدی
نظــارت میکنــد و جلــو خــود رسیهــای را میگیــرد.
از ســویی هــم ،یونــس مومنــد ،معــاون اتــاق تجــارت و
رسمایهگــذاری ،در ایــن نشســت گفــت کــه مالیــات از پنــج
ســال بــه ایــن طــرف ،بــر اســاس قانــون نافــذه جمــعآوری
میشــود و هیــچ افزایشــی در آن بــه وجــود نیامــده اســت.

یکشنبه

وزارت مالیه :در سال  1398حدود  208میلیارد
افغانی مالیاتجمعآوری شد

آمار قربانیان ویروس کرونا
به  722نفر رسید

ســازمان صحــت چیــن ،روز شــنبه (  19دلــو) بــا نــر
گــزارش تــازهای ،اعــام کــرده اســت کــه آمــار قربانیــان
ویــروس کرونــا در ایــن کشــور ،بــه  722نفــر رســیده
اســت کــه شــامل یــک امریکایــی نیــز میشــود و بیــش
از  34هــزار نفــر را مبتــا کــرده اســت.
از ســویی هــم ،ســفارت امریــکا در پکــن ،گفتــه اســت
کــه یــک شــهروند ایــن کشــور روز چهارشــنبه ( 15دلــو)
بــه دلیــل ابتــا بــه ویــروس کرونــا در شــهر ووهــان،
جــان باختــه اســت .گفتــه میشــود کــه ایــن نخســتین
شــهروند امریــکا اســت کــه در نتیجـهی مبتــا شــدن بــه
ایــن بیــاری جــان باختــه اســت.
در همیــن حــال ،ســازمان صحــت چیــن ،گفتــه
اســت کــه بیشــرین قربانیــان ویــروس کرونــا ،از شــهر
ووهــان ،مرکــز شــیوع ایــن ویــروس بــوده اســت.
لــی ونلیانــگ ،داکــر جــوان چینــی کــه نخســتین
بــار در ســیام مــاه دســامرب ســال  ۲۰۱۹میــادی،
نشــانههایی از شــیوع ویــروس کرونــا را در ایــن کشــور
گــزارش داده بــود نیــز بــه دلیــل ایــن ابتــا بــه ایــن

بیــاری جــان باختــه اســت.
گســرش رسیــع ویــروس کرونــا در چیــن و ســایر
کشــورهای جهــان ،بــه دور از انتظــار چیــن و ســازمان
جهانــی صحــت بــوده؛ امــا در آخریــن گزارشــی کــه از
ســوی ســازمان جهانــی صحــت بــه نــر رســیده ،گفتــه
شــده اســت کــه ایــن ویــروس اکنــون در بیــش از 37
کشــور جهــان شــیوع کــرده و هنــوز هــم رقــم مبتــا
شــدن بــه آن در حــال افزایــش اســت.
رییــس ســازمان جهانــی صحــت ،بــه متــام کشــورها
هشــدار داده اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش رقــم
مبتالیــان ویــروس کرونــا در چیــن و ســایر کشــورها،
جهــان بــا کمبــود ماســک روبــهرو اســت.
ســازمان صحــت چیــن ،گفتــه اســت ،بیشــر
قربانیــان ویــروس کرونــا ،ســالمندان اســتند.
بیــش از ی ـک مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن
میگــذرد؛ امــا تــا کنــون راهــکار مشــخصی بــرای
جلوگیــری و درمــان ایــن ویــروس در رسارس جهــان
درســت نشــده اســت.

رشکت هوایی باخرت دوباره فعال میشود
وزارت مالیــه اعــام کــرده اســت کــه حکومت افغانســتان،
قصــد دارد تــا رشکــت هوایــی باخــر را دوبــاره فعــال ســاخته
و در بخــش پروازهــای داخلــی بــه کار انــدازد.
ایــن وزارت ،روز شــنبه ( 19دلــو) بــا نــر اعالمیــهای
گفتــه اســت ،هــدف از فعالســازی دوبــارهی ایــن رشکــت،
تأســیس یــک رشکــت مقتــدر دولتــی اســت کــه هــم تــوان
رقابــت بــا رشکتهــای خصوصــی را داشــته باشــد و هــم در
عرضــهی خدمــات ترانســپورت هوایــی ،مؤثــر واقــع شــود.
در اعالمیــه آمــده اســت« :در نشســتی کــه بــه منظــور
فعالســازی دوبــارهی رشکــت هوایــی باخــر برگــزار شــده
بــود ،در مــورد برنامــهی تجارتــی ،بازاریابــی و برندســازی
ایــن رشکــت ،برنامــهی امنیتــی ،تشــکیالت و عملــهی
پــروازی ،اســتخدام و آمــوزش کارمنــدان و اســاسنامهی
هوایــی آن ،بحــث صــورت گرفتــه و تصامیــم الزم گرفتــه

شــده اســت».
وزارت مالیــه افــزوده اســت کــه رشکــت هوایــی باخــر ،در
بخــش پروازهــای داخلــی کار خواهــد کــرد و بــرای مدیریــت
درســت ،حکومــت افغانســتان بــرای ایــن رشکــت ،جــواز کار
مجــدد صــادر میکنــد.
چنــد مــاه پیــش ،رییسجمهــور غنــی گفتــه بــود کــه بــا
فعالســازی دوبــارهی رشکــت هوایــی باخــر ،ســهولتهایی
در راســتای ســفر شــهروندان افغانســتان بــه ویــژه نیروهــای
امنیتــی و دفاعــی ،فراهــم خواهــد شــد.
رشکــت هواپیامیــی باخــر ،در ســال ۱۳۴۵در کابــل
فعــال شــد و متعلــق بــه دولــت افغانســتان بــود .ایــن رشکــت
ســالها در کنــار رشکــت هواپیامیــی آریانــا ،خدمــات انتقــال
مســافران افغــان را در پروازهــای داخلــی بــه عهــده داشــت؛
امــا در زمــان جنگهــای داخلــی ،از فعالیــت بــاز مانــد.
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یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

حکومــت افغانســتان ،مبلــغ  50میلیــون افغانــی را بــه
منظــور بازســازی اماکــن مذهبــی هندوهــا و ســیکهای ایــن
کشــور اختصــاص داده اســت.
شــمروزخان مســجدی ،ســخنگوی وزارت مالیــه ،بــه
روزنامـهی صبــح کابــل میگویــد کــه در ســند بودجـهی ســال
مالــی  ،1399مبلــغ  50میلیــون افغانــی بــرای بازســازی
اماکــن مذهبــی هندوهــا و ســیکهای افغانســتان در نظــر
گرفتــه شــده اســت.
او میافزایــد« :زمانــی کــه ســند بودجــهی ســال مالــی
 1399از ســوی رییسجمهــور غنــی توشــیح شــد ،بــا
بــزرگان هندوبــاوران و ســیکها مشــوره صــورت میگیــرد تــا
اماکــن مذهب ـیای کــه در چنــد والیــت دارنــد را مشــخص و
اولویتبنــدی کننــد».
آقــای مســجدی میگویــد ،تــاش میشــود تــا بــا ایــن

مقــدار پــول ،تعــداد زیــادی از ایــن اماکــن مذهبــی در
شــاری از والیتهــای افغانســتان ،بازســازی شــود .بــه
گفت ـهی او ،در صورتــی کــه ایــن مقــدار پــول کافــی نبــود؛ در
بودج ـهی وســط ســال و یــا در بودج ـهی ســال آینــده ،مقــدار
دیگــری نیــز بــرای بازســازی آنهــا اختصــاص خواهــد یافــت.
قــرار اســت بــا ایــن پــول ،اماکــن مذهبــی هندوهــا و
ســیکهای افغانســتان در والیتهــای کابــل ،ننگرهــار ،خوســت،
هــرات ،کندهــار ،غزنــی ،پکتیــا و لغــان بازســازی شــود.
هندوهــا و ســیکهای افغانســتان بــه دلیــل تفــاوت دینــی-
مذهبــی بــا دیــن رســمی افغانســتان ،طــی ســالهای انقــاب
از آســیبپذیرترین گروههــای قومی-مذهبــی در ایــن کشــور
بــوده انــد .تعصبــات دینی-مذهبــی ،باعــث شــده اســت کــه
ایــن اقلیــت قومــی همیشــه در حاشــیه باشــند و حکومــت
توجهــی بــه اولویتهــای شــهروندی آنــان نکنــد.

معــاون وزارت خارجـهی ایــاالت متحــدهی امریــکا در
امــور آســیای مرکــزی و جنوبــی ،بــا اشــاره بــه بازداشــت
شــش مقــام امنیتــی بــه اتهــام قاچــاق و فــروش مــواد
مخــدر ،از حکومــت افغانســتان خواســته اســت تــا در
برابــر مقامهــای فاســد ،دســت بــه اقــدام بزنــد.
آلیــس ویلــز ،روز شــنبه ( 19دلــو) در برگـهی تویرتش
نوشــته اســت کــه تجــارت مــواد مخــدر ســبب بیثباتــی
در افغانســتان شــده و حکوم ـتداری خــوب و پیرشفــت
اقتصــادی در ایــن کشــور را تضعیــف میکنــد.
او تأکیــد کــرده اســت« :بــرای تطبیــق قانــون ،مهــم
اســت تــا در برابــر مقامهــای فاســد اقــدام شــود».
وزارت داخلــه ،روز پنجشــنبه ( 17دلــو) اعــام کــرد
کــه شــش نفــر از مقامهــای امنیتــی در والیــت کابــل،
بــه اتهــام رهــری یکــی از شــبکههای بــزرگ قاچــاق و
فــروش مــواد مخــدر ،بازداشــت شــده انــد.
نــرت رحیمــی ،ســخنگوی ایــن وزارت ،گفــت
کــه میاناحمــد احمــدی ،مدیــر مبــارزه بــا مــواد

مخــدر فرماندهــی پولیــس کابــل ،بــه اتهــام رهــری
بزرگتریــن شــبکهی قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر
بازداشــت شــده اســت.
او عــاوه کــرد کــه اجمــل ،آمــر کشــف مبــارزه بــا
مــواد مخــدر حــوزهی پنــج ،عبادالرحمــن ،فرمانــدهی
تیــم عملیاتــی مدیریــت مبــارزه بــا مــواد مخــدر
کابــل ،اللــهداد ،معــاون مدیریــت کنــرل مــواد
کیمیــاوی پولیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر کابــل،
فریداللــه ،آمــر تحلیــل و ارزیابــی مبــارزه بــا مــواد
مخــدر و ملــر ،آمــر کشــف مدیریــت مبــارزه بــا مــواد
مخــدر ،رشکای جرمــی میاناحمــد احمــدی بودنــد و
بازداشــت شــدهاند.
مــواد مخــدر ،یکــی از بزرگتریــن منابــع مالــی
گروههــای تروریســتی در افغانســتان محســوب
میشــود .دولــت افغانســتان قاچــاق و فــروش مــواد
مخــدر را در کنــار فعالیــت گروههــای تروریســتی،
عامــل ناامنــی ایــن کشــور میدانــد.

 20دلو 1398

اختصاص  50میلیون افغانی برای بازسازی اماکن
مذهبیهندوهایافغانستان

آلیس ویلز :حکومت افغانستان در برابر مقامهای
فاسد اقدام کند

 9فربوری 2020

تحقیــق تــازهای کــه از ســوی دیدبــان شــفافیت انجــام
شــده ،نشــان میدهــد کــه  65درصــد شــهروندان افغانســتان،
بــه دلیــل نبــود حکومــتداری خــوب در ســکتور انــرژی ،از
دسترســی بــه بــرق محــروم انــد.
دیدبــان شــفافیت ،روز شــنبه ( 19دلــو) تحقیــق تــازهای را
در مــورد ســکتور انــرژی منتــر کــرد کــه بــر اســاس آن ،نبــود
ســاختار مؤثــر حکوم ـتداری در ســکتور انــرژی ،منجــر شــده
اســت کــه تنهــا  35درصــد از شــهروندان بــه شــبکههای بــرق
دولتــی وصــل باشــند.
در ایــن تحقیــق آمــده اســت کــه کمبــود جــدی بــرق در
شــهرها و روســتاها ،ســبب کنــدیِ رشــد اقتصــادی در رسارس
کشــور ،آلودگــی هــوا در شــهرها و از بیــن رفــن جنــگالت در
روســتاها شــده اســت.
ســید اکــرام افضلــی ،رییــس اجرایــی دیدبــان شــفافیت،
گفــت کــه حکومــت افغانســتان دیدگاهــی واضــح و مبتنــی
بــر شــواهد بــرای حکومـتداری در ســکتور انــرژی افغانســتان
نــدارد و ایــن موضــوع ،ســبب کنــدی در رشــد ســکتور انــرژی،
کنــدی در اقتصــاد و ایجــاد زمینههــا بــرای فســاد شــده
اســت.
او افــزود کــه بــر اســاس ایــن تحقیــق ،در ســکتور انــرژی
میــان صالحیتهــای پالیســی (تهیــه ،تصویــب و نظــارت از
پالیســی) ،انتظامــی (ایجــاد ،تصویــب و نظــارت از تطبیــق
اســناد حقوقــی مربــوط) ،اجرایــی (رسوی ،امکانســنجی،
پروژهســازی ،تــدارکات و نظــارت از تطبیــق قراردادهــای
انــرژی) ،ارائــهی خدمــات (توزیــع بــرق و حفــظ و مراقبــت
شــبکههای بــرق) تفکیــک واضــح نشــده اســت.
در ایــن تحقیــق ،آمــده اســت کــه وزارت انــرژی و آب،
تــا کنــون حــارض نیســت تــا رشکــت انجنیــری آب و بــرق
افغانســتان ایــن وزارت کــه دارای وظایــف اجرایــی اســت را بــه
اســاس قانــون تنظیــم خدمــات انــرژی بــرق بــه ادارات مرتبــط
از جملــه رشکــت برشــنا و رشکــت آبرســانی و کاناالزیســیون
شــهری افغانســتان انتقــال دهــد.
همچنــان ،بــر اســاس ایــن تحقیــق ،وزارت مالیــه بــا وجــود
ایــن کــه تخصصــی در ســکتور انــرژی نــدارد ،در مــورد ایــن
کــه کــدام پــروژهی انــرژی متویــل شــود ،تصمیــم میگیــرد.
در ایــن تحقیــق آمــده اســت« :بــا وجــود ایــن کــه قانــون
تنظیــم خدمــات انــرژی بــرق در ســال  1395تصویــب

شــد؛ امــا ادارهی تنظیــم انــرژی هنــوز ایجــاد نشــده اســت.
بــا وجــود ایــن کــه ادارهی تــدارکات ملــی تخصــص الزم
ارزیابــی پروژههــای انــرژی را نــدارد؛ امــا بــه اســاس حکــم
رییسجمهــور ارزیابــی ایــن پروژههــا بــه آن ســپرده شــده
اســت .بــا وجــود ایــن کــه ادارهی تنظیــم نفــت و گاز به اســاس
قانــون نفــت و گاز در ســال  1396ایجــاد شــده اســت ،ایــن
اداره هنــوز بــه فعالیتهــای عملــی خــود آغــاز نکــرده اســت».
بــا ایــن حــال ،محمدنــارص تیمــوری ،مســؤول دادخواهــی
و ارتباطــات دیدبــان شــفافیت ،میگویــد کــه عــدم ایجــاد
ادارهی تنظیــم انــرژی بــرق و عــدم حامیــت از عملیاتــی
شــدن ادارهی تنظیــم نفــت و گاز ،رضبـهی بزرگــی را بــه رشــد
ســکتور انــرژی وارد کــرده اســت.
بــر اســاس ایــن تحقیــق ،هرچنــد  35درصــد از مــردم
بــه شــبکههای بــرق دولتــی وصــل اســتند؛ امــا مردمــی کــه
گــزارش داده انــد بــه یــک نــوع از بــرق (دولتــی ،خصوصــی،
شــخصی و غیــره) وصــل انــد ،بــه  98درصــد میرســد.
دیدبــان شــفافیت گفتــه اســت کــه ایــن امــر ،بیانگــر آن
اســت کــه نقــش ســکتور خصوصــی و ابتــکارات مردمــی در
عرصــهی انــرژی بــرق حیاتــی اســت.
در ایــن تحقیــق آمــده اســت کــه رسمایهگذاریهــای
هنگفتــی روی ایجــاد زیرســاختهای تولیــد بــرق در کابــل
انجــام شــده؛ امــا در نتیجـهی ضعــف هامهنگــی میــان ایــاالت
متحــدهی امریــکا و دولــت افغانســتان و فقــدان دیــدگاه
حکوم ـتداری در ســکتور انــرژی ،از آن اســتفادهی حداقلــی
میشــود.
ســید اکــرام افضلــی ،رییــس اجرایــی دیدبــان شــفافیت،
میگویــد کــه ظرفیــت پاییــن انســانی و نهادهــا ،تداخــل
و تناقــض در پالیســیها و مأموریتهــا ،ابهــام در نقــش
وزارتهــا و رشکای انکشــافی بیناملللــی ،ناســازگاری و عــدم
انطبــاق در برنامههــای رشکای انکشــافی و نیازمندیهــای
حکومــت افغانســتان ،از عواملــی اســت کــه ســبب شــده تــا
ســکتور انــرژی افغانســتان انکشــاف نکــرده و توســعه نیابــد.
ایــن در حالــی اســت کــه حکومــت افغانســتان ،در ســال
 2015میــادی ،تعهــد کــرده بــود تــا میــزان دسرتســی بــه
بــرق در مناطــق شــهری را بــه  80درصــد و روســتایی را بــه 50
درصــد برســاند .مــرف رسان ـهی انــرژی بــرق در افغانســتان
 186کیلــووات اســت.
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تحقیق تازه 65 :درصد شهروندان افغانستان
از دسترسی به برق محروم اند

عبداللــه عبداللــه ،رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی و
رهــر دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،ابــراز امیــدواری
میکنــد کــه نتیجــهی انتخابــات ریاســتجمهوری ،بــه
گون ـهی شــفاف اعــام شــود.
آقــای عبداللــه کــه روز شــنبه ( 19دلــو) طــی هامیشــی
در کابــل ســخن م ـیزد ،گفــت« :امیدواریــم نتیج ـهی نهایــی
انتخابــات ،در مطابقــت بــا قانــون و طرزالعملهــا و بــه گونـهی
شــفاف اعــام شــود».
او افــزود کــه اعــام نتیجــهی شــفاف انتخابــات
ریاســتجمهوری ،ســبب نجــات افغانســتان از آتــش
جنــگ و کســب اعتــاد دوبــارهی مــردم بــه رونــد انتخابــات
خواهــد شــد.
آقــای عبداللــه گفــت« :بــا اعــام نتیجـهی شــفاف ،از ایــن
مرحلــه عبــور خواهیــم کــرد و بــه مرحلـهای خواهیــم رســید کــه

مــردم واقعــا در تعییــن رسنوشــت خــود بــر اســاس حــق رأی
پــاک خــود نقــش داشــته باشــند و بــا هــم در نجــات کشــور از
آتــش جنــگ و ســاخنت کشــور خواهیــم گرفــت».
ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،روز چهارشــنبه ( ۱۶دلــو) فیصل ـهی
نهایــیاش را در مــورد شــکایتهای اســتینافی اعــام کــرد.
بــر اســاس ایــن فیصلــه ،آرای  ۱۴۱۲محــل رأیدهــی مربــوط
بــه  ۳۰۰هــزار رأی جنجالــی ،بــه تفتیــش ویــژه و آرای ۲۹۸
محــل دیگــر بــه بازشــاری مجــدد مــیرود.
قــرار اســت کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،روز شــنبه ( 19دلــو) فیصلــهی نهایــیاش را بــه
کمیســیون مســتقل انتخابــات بفرســتد .کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،پــس از تطبیــق ایــن فیصلههــا ،نتیج ـهی نهایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری را اعــام خواهــد کــرد.
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مسجد منهتن در نیویورک :حساسیت عاطفی یا اسالمهراسی؟
امام فیصل عبدالرؤوف ،در مصاحبهی
اختصاصی با شبکهی تلویزیونی سیانان،
این اقدام خویش را به مقصد ایجاد وفاق
و نزدیکی میان بخشهای مختلف جامعهی
امریکایی و التیام بخشیدن به دردهایی که
از حادثهی یازدهم سپتامرب ایجاد شده بود،
عنوان کرد و گفت :اگر در ابتدای تصمیم به
این کار میدانست که همچون حساسیتی در
میان مردم امریکا ایجاد میشود؛ اصال حارض
به انجام پروژه در این محل منیشد .او تأکید
کرد که این اقدامش با توجه به حقوق مسلم
شهروندی مردم امریکا و مبتنی بر اصول و
ارزشهایی است که جامعه و متدن امریکایی
بر اساس آن بنا شده است.

عزیز رویش
نویسنده

ساخنت مسجدی در نزدیکی محل حادثهی یازدهم
سپتامرب در نیویورک ،ارزشها ،سیاست و عواطف
جامعهی امریکایی را به چالش کشیده است .امام فیصل
عبدالرؤوف که چندین دهه مالامام مسجدی در نیویورک
بوده و از جملهی مسلامنان مصلح و نیکنام در میان
مبلغان مذهبی امریکایی محسوب میشود ،حاال در
پیشگامی جنجالها و مناقشات قرار گرفته است .او دو
سال پیش ،به کمک یک تاجر مسلامن ،ساختامن کهنهای
را در فاصلهی دو بالک دورتر از محل برجهای دوگانهی
نیویورک ،به قیمت نسبتا مناسبی خریداری کرد و تصمیم
گرفت که در آن مسجد و مرکز تعلیامت اسالمی ایجاد کند.
این مرکز به تعبیر او بیشرت به عنوان محلی برای تالقی
و گفتوگو میان ادیان استفاده میشود و پیروان ادیان
مختلف از جمله یهودان ،مسیحیان و مسلامنان به طور
همزمان میتوانند از آن برای عبادت ،گفتوگو و برگزاری
محافل مذهبی خویش استفاده کنند .بر عالوهی آن ،در
این مرکز قرار است کتابخانه ،سالن منایش فیلم ،حوض
آببازی و همهی سهولتهای دیگری که در مراکز فرهنگی
و تحقیقاتی وجود دارد ،فراهم باشد.
امام فیصل عبدالرؤوف ،در مصاحبهی اختصاصی با
شبکهی تلویزیونی سیانان ،این اقدام خویش را به مقصد
ایجاد وفاق و نزدیکی میان بخشهای مختلف جامعهی
امریکایی و التیام بخشیدن به دردهایی که از حادثهی
یازدهم سپتامرب ایجاد شده بود ،عنوان کرد و گفت :اگر
در ابتدای تصمیم به این کار میدانست که همچون
حساسیتی در میان مردم امریکا ایجاد میشود؛ اصال حارض
به انجام پروژه در این محل منیشد .او تأکید کرد که این
اقدامش با توجه به حقوق مسلم شهروندی مردم امریکا
و مبتنی بر اصول و ارزشهایی است که جامعه و متدن
امریکایی بر اساس آن بنا شده است.
امام فیصل عبدالرؤوف ،ادعا دارد ،از دو سالی که محل
ساختامن این مسجد خریداری شده و تا سال گذشته
که خرب آن در صفحهی اول نیویورک تایمز منترش شد و
مورد استقبال عدهی کثیری از پیشگامان یهود ،مسیحی

و بخشهای مختلف جامعهی امریکایی قرار گرفت ،هیچ
کسی حتا به اندازهی یک تذکر کوچک نیز در برابر اقدام او
واکنش منفی نشان نداد .وی گفت که مناقشه از ماه می
سال  2010و درست به دالیل سیاسی ایجاد شده و رفته
رفته به یک موضوع حساس ملی و بیناملللی تبدیل شد.
اکنون رسانههای امریکایی اعالم میکنند که بر اساس
نظرسنجیها بیش از هفتاد درصد مردم امریکا اعامر این
مسجد و مرکز اسالمی را در محل کنونی آن نامناسب
میدانند .سی اِن اِن و فاکس نیوز از جمله رسانههایی
اند که در میان مؤثرترین مبلغان مخالفت در برابر اعامر
مسجد قلمداد میشوند و حکایت آن را به طور جدی دنبال
میکنند .نیویورک تایمز در نقطهی مقابل ،قضیه را از
رویکرد مثبت نگاه میکند و تحلیلهای آن بیشرت به جانب
اعتدال و میانهروی گرایش دارد .امام فیصل میگوید که
حاال وقتی حساسیت اعامر مسجد به بیرون از مرزهای
ایاالت متحده انتقال یافته است ،او مناسبترین راه را
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پیشربد و تکمیل پروژه میداند نه توقف و یا انتقال آن به
محلی دیگر .او ،میگوید که هر گونه اقدام منفی در برابر
اعامر مسجد و مرکز اسالمی در محل کنونی آن ،میتواند
تندروان مذهبی در جوامع اسالمی را تجهیز و نیرومند سازد
و بر ارزشها و اصول نظام امریکایی لطمه وارد کند.
مخالفان اعامر مسجد ،اغلب در میان جمهوریخواهان و
گروهی موسوم به تیپارتی قرار دارند .این گروه به خصوص
از سخنان بارک اوباما در تأیید اعامر مسجد بهرهبرداری
سیاسی کرده و آن را به عنوان هدیهی انتخاباتی او برای خود
تلقی میکنند .تعبیراتی از قبیل محل مقدس امریکاییها
نیز بیشرت از سوی همین گروه دامن زده میشود و بارک
اوباما را به مسلامن بودن و یا تشویق رادیکالیسم اسالمی
متهم میکنند.
دیوید پرتسن که در زمان حملهی یازدهم سپتامرب والی
نیویورک بود ،یکی از جدیتری مخالفان اعامر مسجد و
مرکز اسالمی است .او ،در مصاحبهای با سیانان ،در پاسخ
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به برخی از اظهارات امام فیصل که گفته بود با پیشربد این
پروژه در واقع ارزشها و اصول جامعهی امریکایی را برای
جهان معرفی میکند ،سخنان غیر متعارفی بر زبان آورد و
گفت« :ما برای معرفی ارزشها و اصول خود به حد کافی
قدرت و توانایی داریم و برای این کار احتیاجی به امام
فیصل و یا ساخنت مسجد او نیست» .این حرف او که «ما»
و «امام فیصل» و «مسجد او» را از هم تفکیک میکرد ،در
عرف رایج جامعهی امریکایی سخنی غیرقابل قبول به نظر
میرسد؛ اما حساسیت موجود پیرامون موضوع ساخنت
مسجد از اینگونه سخنان و اظهار نظرها را به وفور روی
زبانها جاری میکند.
امام فیصل در بیان مواضع خود از لحنی آرام و منطقی
استفاده میکند و استداللهایش تنها با یک دلیل مورد
حمله قرار میگیرد :حساسیت امریکاییهایی که در
حادثهی یازدهم سپتامرب قربانی شده اند و هفتاد در صد
مردمی که در نظرسنجیها با پیشربد این پروژه مخالف اند.
حملهی شدیدتری که بر امام فیصل صورت میگیرد ،این
است که او در عقب چهرهی آرام و مساملتجوی خویش،
گرگ بنیادگرایی اسالمی را پنهان کرده و هدفش جز
گسرتش دادن نفوذ اسالم در امریکا نیست.
(ادامه دارد)
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