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 رهایی طالبان جفا به قربانی های 

نیروهای امنیتی است
کال ِف صـلح 

در جـادۀ انتخـابات

23

حسین بیوک
اعضـای مجلـس نماینـده گان حقـوق یـک مـاه »بـی کاری« 

خـود را دریافـت کردنـد.
یـک ماه وشـانزده روز از آغاز مجلس نماینـده گان می گذرد، 
بی نتیجه بودن هـا و عبث شـدن وقـت  تمـام  بـا وجـود  امـا 
نامـزدان و اعتمـاد مـردم، اعضـای مجلـس حقـوق مـاه ثور 

خـود را دریافـت کردند.
در این یک ونیم ماه چه گذشت؟

ثـور در غیـاب  مـاه  نماینـده گان در  دور هفدهـم مجلـس 
نماینـده گان کابـل، از سـوی رییـس حکومـت وحـدت ملی 
گشـایش یافت و پس از اعالم نتایـج آرای کابل، نماینده گان 
پایتخـت نیـز وارد مجلـس شـدند. اعضـای مجلـس بـرای 
تعییـن هیـأت اداری بـه پـای صندوق هـای رأی رفتنـد تـا 
رییـس مجلـس را انتخـاب کنند و از میان چهار نامزد پسـت 
ریاسـت، میررحمـان رحمانـی و کمال ناصـر اصولـی به دور 

رفتند. انتخابـات  دوم 
و  کـرد  کسـب  رأی   55 اصولـی  کمال ناصـر  دوم  دور  در 
دهقان پـور  عطامحمـد  رأی.   123 رحمانـی،  میررحمـان 
میررحمـان رحمانـی را به عنـوان رییس مجلـس اعالم کرد؛ 
جنجـال از همیـن نقطـه کلید خـورد. اعضای مجلـس به دو 
دسـتۀ موافقـان رحمانی و اصولی تقسـیم شـدند و شـماری 

هـم بی طـرف باقـی ماندنـد.
هـواداران آقـای رحمانـی، مسـألۀ کرسـی ریاسـت مجلـس 
می خواننـد،  مجلـس  رییـس  را  رحمانـی  و  پایان یافتـه  را 
طرفـداران آقای اصولـی، نصاب مجلـس را محکم گرفتند و 

نپذیرفتند/نمی پذیرنـد. را  آقـای رحمانـی  پیـروزی 
در ایـن مـدت دو هیـأت نیـز بـرای حـل بن بسـت مجلـس 
تعییـن شـد، امـا این هیـأت نیـز کارسـاز واقع نشـد و تنش 

هم چنـان پابرجـا مانـد.
تنـش بر سـر کرسـی مجلـس نماینـده گان اکنـون وارد نیمۀ 

دوم مـاه دوم شـده و نماینـده گان بـدون هیـچ برنامه یـی بـه 
مجلـس رفت وآمـد می کننـد.

بـه  حقـوق  پرداخـت  مجلـس  داخـل  در  شـماری  اکنـون 
می خواننـد. خجالـت آور  را  نماینـده گان 

بلقیـس روشـن می گویـد: »بسـیار منظـم بـه مجلـس رفتید، 
هیـچ دعوایـی نکردیـد، معـاش گرفتیـد و هیـچ خجالـت 

نکشـیدید.«
سیدحسـن پکتیـاوال، عضـو دیگـر مجلـس نیـز می گویـد، 
نماینـده گان در یـک ماه گذشـته هیـچ کاری انجـام نداده اند 
کـه در ازای آن پـول دریافت کننـد. به گفتۀ آقـای پکتیاوال، 
وضعیـت جـاری در مجلـس خجالـت آور اسـت و حقـوق 
نماینـده گان بایـد بـه خانواده هـای قربانیـان جنـگ پرداخت 

می شـد.
روزنه یـی  نماینـده گان،  مجلـس  در  وضعیـت  مشـاهدۀ  بـا 
بـرای بیرون رفـت از وضعیـت کنونـی در کوتاه مـدت بعیـد 
بـه نظـر می رسـد؛ قابـل ذکر اسـت کـه حقـوق هـر نمایندۀ 

مجلـس بـه 240 هـزار افغانـی در مـاه می رسـد.

ــۀ  ــن در نتیج ــرقی قلعت الغزنی ــای ش ــی از برج ه یک
بــارش باران هــای اخیــر در غزنــی فــرو ریختــه 

ــت. اس
بشــیر محمــدی، رییــس اطالعــات و فرهنــگ غزنــی 
ــه   ــورد گلول ــه برخ ــد ک ــر می گوی ــن خب ــد ای ــا تأیی ب
ــای  ــان جنگ ه ــن در جری ــای قلعت الغزنی ــه برج ه ب
موتر هــای  رفت وآمــد  و  والیــت  ایــن  در  اخیــر 
ــه برج هــا  ــن قلعــۀ تاریخــی، ب ــری از نزدیکــی ای بارب

ــانده اســت. ــیب رس ــز آس ــای آن نی و دیواره
رییــس اطالعــات و فرهنــگ غزنــی از تالش هــا 
ــن  ــازی ای ــور بازس ــه منظ ــه ب ــت بودج ــرای دریاف ب

ــد. ــر می ده ــز خب ــه نی قلع
از  غزنــی  فرهنگــی  ســازمان های  ایــن  از  پیــش 
قلعت الغزنیــن  بخش هــای  بیشــتر  فروریختــن 

بودنــد. داده  هشــدار 

ــتان  ــرژی و آب افغانس ــع آب وزارت ان ــت مناب ریاس
ــاال آمــدن ســطح آب در  ــه وقــوع ســیل و ب نســبت ب

شــماری از رودخانه  هــا هشــدار می دهــد.
ریاســت منابــع آب ایــن وزارت دیــروز در یــک 
خبرنامــه گفتــه اســت، از تاریــخ 21  الــی 22 جــوزا بــا 
ــی  ــازمان های هواشناس ــی س ــت پیش گوی در نظرداش
احتمــال  هایدرولوژیکــی،  و دســتگاه های  جهانــی 
وقــوع ســیالب های ناشــی از بارندهگــی و بلنــد 
ــدن  ــی از ذوب ش ــا ناش ــطح آب رودخانه ه ــن س رفت
ــت. ــده اس ــی ش ــاط پیش بین ــی از نق ــرف در بعض ب

در خبرنامــۀ ایــن ریاســت آمــده اســت، ســیالب های 
ناشــی از بارندهگــی و بلنــد رفتن ســطح آب ناشــی از 
ذوب بــرف در بعضــی از ســاحات حــوزۀ دریایــی پنج 

آمــو و حــوزۀ دریــای کابــل پیش بینــی شــده اســت.
ــرژی و آب،  ــع آب وزارت ان ــت مناب ــۀ ریاس ــه گفت ب
ــیالب های ناشــی از بارندگــی  در ایــن تاریخ هــا س
و بلنــد شــدن ســطح آب ناشــی از ذوب شــدن بــرف 
ــالن،  ــان، بغ ــج، تالق ــه، پن ــه کوکچ ــیر رودخان در مس
ــر و  ــان، کن ــیر، لغم ــا، پنجش ــروان، کاپیس ــان، پ بامی

ــت. ــور اس ــار متص ننگره

نماینده گان مجلس معاش یک ماه »بی کاری« خود را گرفتند

یکی از برج های قلعت الغزنین فرو ریخت

وزارت انـرژی و آب 
از وقـوع سیـالب ها هشـدار داد صفحه 3

صفحه 6

پارچۀامتحانی که آقای اشرف غنی به مردم وعده داده 
بود، امروز پس از پنج سال چند نمره می گیرد؟

احمد مسعود در گفت وگو با تلویزون T.R.T  ترکیه:

پـدرم اولیـن فـردی بود که 
با طالبـان مذاکـره کرد

از  ماه  یازده  غنی  اشرف  »آقای   -
حکومت شما گذشت، گفته بودید در 
جریان هر شش ماه پارچٔه امتحان به 
ملت میدهیم؛ ملت به ما نمره بدهد. 
افکار عامه نمرٔه ناکامی را به رهبران 
به  شما  می دهد،  ملی  وحدت  حکومت 
به  نمره یی که  اول کشور  عنوان فرد 

پارچٔه خود میدهید چند است؟« 

- اشرف غنی: بسیار سؤال همه جانبه 
ماه  در  را  خود  امتحان  پارچٔه  کردید، 
همراه  بزرگ  جلسٔه  یک  طی  آینده 
تمام ممالک کمک کننده به ملت عرضه 

می کنیم.

ماه  شش  ادعای  مسعود:  احمدولی   -
شاید قدری احساساتی، خوش باورانه، 
پوپولیستی و در گرم و جوش قدرت 
بوده باشد. حاال پارچٔه حکومتداری ۵ 
سالٔه به اصطالح وحدت ملی چند نمره 

می گیرد؟
احمد ولی مسعود

ــاتی،  ــدری احساسـ ــاید قـ ــاه شـ ــش مـ ــای شـ ادعـ
خوش باورانـــه، پوپولیســـتی و در گـــرم و جـــوش 
قـــدرت بـــوده باشـــد. حـــاال پارچـــٔه حکومتـــداری 
5 ســـالٔه بـــه اصطـــالح وحـــدت ملـــی چنـــد نمـــره 

؟ می گیـــرد
خواهشـــانه بـــه منظـــور پوشـــش ناکامی هـــا، دالیـــل 
ـــد.  ـــی نیآوری ـــات غیرمنطق ـــه و توجیه ـــط، بهان ـــی رب ب
ــا هیـــچ یـــک  مقایســـه های افغانـــی را نیـــز کـــه بـ
ـــه  ـــم  ک ـــار ه ـــرای یکب ـــد ب ـــور نمیآی ـــی ج ـــار علم معی

ـــد.  ـــار بگذاری ـــده کن ش

افغانستان نوین چگونه انتظار رشد مسعود جوان را دارد؟
رسانه های جهان او را نه تنها به عنوان میراث دار قدرت و رهبری می شناسند؛ بلکه فردی ست 

که رفتار و راهکارهایی را از پدرش به ارث برده است. 
دو تن از مشهورترین افغانستان شناسان جهان ستیفکول و سندیگال در رسانه های بین المللی 

از احمد سخن  گفته اند. 
احمد مسعود گفت که سیاست را خاموشانه پیش گرفته و وقت بیشتر خود را صرف کار در 

بنیاد شهید مسعود می کند که به عنوان یک نهاد موثر در تمام والیت ها فعالیت دارد. 
کارشناسانی همچون کول، باور دارند که با گذشت زمان و پیشرفت افغانستان، شمار زیاد 

مردم دروازۀ احمد را دق ا لباب و تشویق می کنند که اهداف پدرش را عملی کند. 



زلمــی خلیــل زاد فرســتاده ویــژۀ وزارت خارجــۀ 
امریــکا در امــور صلــِح افغانســتان در حالــی 
می خواهــد هفتمیــن دور مذاکــراِت خــود بــا 
هیــأت طالبــان را آغــاز کنــد کــه موضــوع صلــح 
واقعــًا بــه کالِف ســردرگم و پیچیــده مبــدل شــده 
اســت. آقــای خلیــل زاد همــواره پیــش از رفتــن 
بــه دوحــه بــا برخــی طرف  هــای اصلــِی مســایل 
افغانســتان و از جملــه ســران حکومــت وحــدت 
ــدار  ــو و دی ــور گفت وگ ــیوِن کش ــی و سیاس مل
دیدگاه هــای  می خواهــد  ظاهــراً  و  می کنــد 
ــد  ــح بدان ــای صل ــورد گفت وگوه ــا را در م آن ه
ــا  ــا آن ه ــا هــم برخــی از نظــراِت خــود را ب و ی
ــه  ــی رود ک ــان نم ــد گم ــازد. هرچن ــریک س ش
ــاِت  ــا جزیی ــن گفت وگوه ــل زاد در ای ــای خلی آق
ــل  ــی حداق ــد، ول ــرح کنـ ــی را مط ــاد و مهم زی
ــد  ــان ده ــه نش ــایل و این ک ــوِش مس ــرای روپ ب
بــه طرف هــای مختلــِف قضیــه حرمــت روا 

ــد.  ــام می ده ــن کاری را انج ــته، چنی داش
بــر  عــالوه  کــه  می شــود  گفتــه  بــار  ایــن 
در  می خواهــد  نیــز  آلمــان  کشــور  امریــکا، 
ــهیل کننده  ــوان تس ــه عن ــح ب ــای صل گفت وگوه
دخیــل  باشــد.  داشــته  برجســته تری  نقــش 
ــتان از  ــح افغانس ــالۀ صل ــان در مس ــاختِن آلم س
ــت  ــه بُن بس ــد ک ــان می ده ــکا نش ــوی امری س
گفت وگوهــا هنــوز پابرجاســت و تالش هــای 
ــد. آلمان هــا  ــای خلیــل زاد نتیجه بخــش نبوده ان آق
ــا  ــد و حت ــه دارن ــان رابط ــا طالب ــی ب از دیرزمان
بیشــتر از امریکایی هــا در گفت وگــو بــا ایــن 
گــروه موفــق عمــل کرده انــد، امــا بعیــد بــه نظــر 
می رســد کــه ایــن نقــش را همچنــان بتواننــد در 

ــد.  ــازی کنن ــز ب ــی نی ــت فعل وضعی
مســالۀ صلــح افغانســتان همان گونــه کــه در 
آغــاز ایــن نوشــته گفته شــد، بــه کالِف ســردرگم 
ــچ  ــًا هی ــه واقع ــی ک ــه اســت؛ کالف شــباهت یافت
نشــانی از آغــاز و انجــامِ آن بــه چشــم نمی آیــد 
و چنــان کشــورهای مختلــف درگیــر آن شــده اند 
کــه خــود طالبــان را نیــز دچــار توهــِم مدهشــی 
نماینــده گان  طــرف  یــک  از  اســت.  کــرده 
ــال  ــی در ح ــورهای غرب ــی کش ــکا و برخ امری
گفت وگــو بــا هیــأت ایــن گــروه انــد و از 
طــرف دیگــر کشــورهایی مثــل روســیه و چیــن 
نیــز هرازگاهــی بــا دعــوت از تیــم مذاکره کننــدۀ 
ــد  ــیوِن کشــور می خواهن ــان و برخــی سیاس طالب
ــد.  ــی نمانن ــی باق ــن گفت وگوهای ــه دور از چنی ب
گــروه  یــک  بــه  توجــه  این همــه  وقتــی 
ــی  ــای سیاســِی خطرناک ــه هدف ه ــب ک جنگ طل
ــه وجــود  ــی ب ــال می کنــد، در ســطح جهان را دنب
آمــده باشــد، بــدون شــک آن گــروه دیگــر 
طرح هــای  پذیرفتــن  بــه  حاضــر  به آســانی 
فــوری  توافــِق  بــه  رســیدن  و  پیشــنهادی 
نمی شــود. طالبــان حــاال کــه خــود را بــا پانــزده 
ــد  ــط می توانن ــد، فق ــه می کنن ــش مقایس ــاِل پی س
ــبت  ــدگاه نس ــگاه و دی از این همــه تغییــر جای

بــه خــود و کارنامۀشــان احســاس مباهــات 
کننــد. ایــن احســاس مباهــات متأســفانه بــه 
ــد  بهــای گزافــی کــه مــردم افغانســتان پرداخته ان
ــر  ــان اگ ــگ طالب ــت. در جن ــده اس ــت آم به دس
نیروهــای مســتقر در افغانســتان گاهــی متحمــل 
شــده اند،  مالــی  اکثــراً  و  جانــی  زیان هــای 
طاقت فرســا  و  ســنگین  آن قدرهــا  برای شــان 
نبــوده اســت. بــه هــر حــال، ایــن جنــگ را پــس 
از حــوادث یــازده ســپتمبر 2001 ایــاالت متحــدۀ 
امریــکا و برخــی متحــدان غربــی آن آغــاز کردنــد 
و طبیعــی اســت کــه مصــارف جانــی و مالــی آن 
ــتان  ــردم افغانس ــا م ــد. ام ــرده بودن ــرآورد ک را ب
ــت بازی های  ــی سیاس ــم قربان ــان ه ــن می در ای
و  شــدند  بی کفایــت  زمــام داراِن  داخلــی 
جهانــی  و  منطقه یــی  بازی هــای  در  هــم 
درحالی کــه  شــدند.  واقــع  کم مهــری  مــورد 
ــردم افغانســتان  ــزم، م ــی تروری ــن قربان اصلی تری
ــگ و  ــار جن ــز ب ــه نی ــن لحظ ــا همی ــد و ت بوده ان

دشــواری های آن را بــر شــانه می کشــند. 
ــه ایــن اُمیــد متقبــِل این همــه  مــردم افغانســتان ب
قربانــی شــدند کــه در کشورشــان پــس از ســال ها 
جنــگ و رژیم هــای خودکامــه، ســرانجام صلــح و 
نظامــی عدالت گســتر و ارزش مدار اســتقرار پیـــدا 
ــا  ــورِ م ــردم و کش ــِی م ــی از کم طالع گ ــد. ول کن
نــه تنهــا کــه جنــگ و مصایــِب آن پــس از هجده 
ســال پایــان نگرفــت کــه حتــا طــی ایــن ســال ها 
ــل در  ــزرِگ دخی ــای ب ــع قدرت ه ــل مناف ــه دلی ب
ــه  ــی ک ــا رژیم ــه، حت ــتان و منطق ــایل افغانس مس
ــز  ــد نی ــی کن ــا نماینده گ ــًا از آن ه ــد واقع بتوان
ــر  ــن ب ــال ها دو ت ــن س ــی ای ــد. ط روی کار نیام
سرنوشــِت کشــور حاکــم شــدند کــه هــر دو نــه 
ــد و  ــه ارزش هــای مردم ســاالرانه بودن ــد ب باورمن
ــه  ــتند ک ــم می توانس ــه ه ــتند و ن ــه می خواس ن
عـــدالت و برابــری را در کشــور حاکــم ســازند. 
حــاال پــس از هجــده ســال قربانــی دادن، مــردم 
ــوری  ــد؟ کش ــت آورده ان ــه به دس ــتان چ افغانس
ــی  ــگ و زمام داران ــار جن ــران و دچ ــان وی همچن
طمــاع، بی کفایــت و به شــدت قدرت طلــب. 

پــس از هجــده ســال جنــگ بــا تروریــزم و 
ــه  ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ــی، ای بنیادگرای
شــکلی یــک بــارِ دیگــر ایــن تفکر بــر افغانســتان 
ــه  ــد ب ــی بای ــا در چنیــن وضعیت حاکــم شــود. آی
ــرای  ــود و ب ــن ب ــح خوش بی ــای صل گفت وگوه

آن دعـــای خیــر کــرد؟ 
چنیــن  از  افغانســتان  مــردم  نگرانــی 
از  پــس  کــه  اســت  ایــن  گفت وگوهایــی 
مرارت هــای  تحمــل  و  قربانــی  این همــه 
ــک و  ــتۀ تاری ــان گذش ــه هم ــاره ب ــگ، دوب جن
افغانســتان  حاکمــاِن  برگردنــد.  خشــونت بار 
ــِی  ــی و منفعت ــایل قوم ــور مس ــفانه از مح متأس
خــود بیــرون نمی شــوند. بــرای ارگ آنچــه 
ــگاه  ــی مطــرح اســت، جای ــوان نگران ــه عن کــه ب
ــای  ــر آق ــت. اگ ــن گفت وگوهاس ــودش در ای خ

ــِن  ــا از دســت رفت ــا ب ــد کــه حت ــی حــس کن غن
او  قــدرِت  ادامــۀ  هجده ســاله  دســتاوردهای 
ضمانــت می شــود، حاضــر اســت بــا هــر گــروه 
ــد. ــق برس ــه تواف ــت کاری ب ــتی و جنای تروریس
 رهایــی زندانیــان طالبــان کــه حــاال گفتــه 
می شــود در آن دیــدگاه امریــکا نیــز دخیــل بــوده، 
چیــزی جــز همیــن طــرِح نــاکام بــوده نمی توانــد. 
ــد  ــود تأکی ــِگ خ ــر جن ــان ب ــه طالب ــی ک در حال
ــه  ــیدن ب ــیلۀ رس ــه وس ــد و آن را یگان می ورزن
صــورِت  بــه  ارگ  می داننــد،  هدف های شــان 
ناشــیانه جنگجویــاِن بیشــتری را در اختیــار ایــن 
ــی  ــا کارای ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــرار می ده ــروه ق گ
بیشــتری در صحنــۀ نظامی حضور داشــته باشــند. 
آیــا ایــن هموارکــردِن جــادۀ صلــح و رســیدن بــه 
توافــق بــرای تأمیــن امنیــت اســت یــا یــک توافق 

ــان؟   ــا طالب ــی ب ــاِن انتخابات پنه
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روز گذشــته شــماری از شــهرونداِن کشــور بــا راه انــدازی یــک 
ــر یــک شــرکت صرافــی خصوصــی در پایتخــت،  گردهمایــی در براب
ــراض  ــان اعت ــر موجودی ش ــا دال ــدِن میلیون ه ــدود ش ــه مس ــبت ب نس
ــی از  ــن صراف ــِق ای ــه از طری ــد ک ــانی بودن ــده کس ــن ع ــد. ای کردن

ــد.  ــتفاده می کردن ــس اس ــهامِ فوراِک ــازار س ــی ب ــاِت تجارت خدم
فوراکــس، یکــی از بازارهــای بــزرِگ جهانــی در زمینــۀ خریدوفــروِش 
ــرای  ــش ب ــاِل پی ــارده س ــه چه ــت ک ــت و ارزهاس ــال، نف ــِن ط آنالی
نخســتین بار در کشــور آغــاز بــه فعالیــت کــرد و ســرمایه گذاراِن 
ــد.  ــان دادن ــه نش ــازار عالق ــن ب ــرمایه گذاری در ای ــه س ــتانی ب افغانس
ــرمایه گذاران و  ــرِی س ــاب های کارب ــدِن حس ــدود ش ــون مس ــا اکن ام
عــدم پاســخ گویی مســووالِن شــرکِت صرافی یــی کــه نقــش میانجــی 
را میــان آن هــا برعهــده داشــته، خبــر از ماهیــِت مغشــوِش ایــن نــوع 

می دهــد.  ســرمایه گذاری ها 
ــا از  ــایر دانش ه ــد س ــارت همانن ــاد و تج ــه اقتص ــت ک ــن اس مبره
پیچیده گــِی جوامــِع انســانی متأثــر گشــته و ســال بــه ســال بــا اســتفاده 
از تکنالــوژی دیجیتــال و فنــاوری اطالعــات، از فضاهــای واقعــی بــه 
ــب وکار و  ــِن کس ــده و آیی ــیده ش ــن کش ــازی و آنالی ــای مج فضاه
ــول،  ــن تح ــوازات ای ــه م ــا ب ــت. ام ــرده اس ــول ک ــودآوری را متح س
ــرای  ــتری ب ــوولیِت بیش ــت و مس ــز دق ــا نی ــا و حکومت ه دولت ه
ــای  ــرد نهاده ــر عملک ــارت ب ــادی و نظ ــای اقتص ــهیل فعالیت ه تس
ــه در  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت. ام ــه اس ــردن گرفت ــه گ ــاری ب تج
ــان  ــارِی بازرگان ــق تج ــان عالی ــی می ــی ضعیف ــتان، هماهنگ افغانس
چنان کــه  دارد.  وجــود  حکومــت  و  دولــت  مســوولیت پذیرِی  و 
ــِت علنــی خــود را در  چهــارده ســال پیــش زمانی کــه فوراکــس فعالی
ــی  ــای مال ــژه بخش ه ــرده، در اداراِت کشــور به وی ــاز ک ــتان آغ افغانس
ــود  ــن وج ــارت آنالی ــا تج ــه ب ــی در رابط ــر ظرفیت ــادی، کمت و اقتص
ــروش  ــنتی را از خریدوف ــان درِک س ــی هم ــاِن دولت ــته و متصدی نداش
فعالیــِت  دهــه  یک ونیــم  از  بعــد  کــه  همین جاســت  داشــته اند. 
فوراکــس در افغانســتان، »خدمــات«ِ ایــن بــازار عنــواِن »فریــب کاری« 
ــی  ــاد مل ــک در اقتص ــد کابل بان ــی همانن ــرد و بحران ــود می گی ــه خ ب

رونمــا می گــردد. 
فریب کاری هــاِی  بــه  نســبت  کــه  ســرمایه گذارانی  و  اشــخاص 
بــازار فوراکــس تجمــع اعتراضــی بــه راه انداخته انــد، می گوینــد 
ــن  ــر ای ــت و اگ ــوم اس ــا نامعل ــوِل آن ه ــر پ ــا دال ــِت میلیون ه سرنوش
ــتانی  ــزی« و »دادس ــک مرک ــل »بان ــا در مقاب ــد، آن ه ــه یاب ــع ادام وض
ــد  ــزاره نشــان می ده ــن گ ــد زد. ای ــرات خواهن ــه تظاه ُکل« دســت ب
بــه  را  دارایی شــان  و  پــول  زمانی کــه  ســرمایه گذاران  ایــن  کــه 
ــس را  ــا و فوراک ــان آن ه ــی می ــش میانج ــه نق ــی ک ــرکت صرافی ی ش
ــته اند  ــود داش ــا خ ــرض را ب ــن پیش ف ــپردند، ای ــرده می س ــا می ک ایف
کــه فعالیــت همــۀ بازارهــای بین المللــی و شــرکت های خصوصــی در 
افغانســتان، در پرتــو قوانیــن کشــور و در ســایۀ نظارِت حمایتــِی دولت 
از اقتصــاد ملــی و شــهروندانش صــورت می گیــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ــد و  ــواز نمی ده ــر ج ــادِی ویرانگ ــای اقتص ــه فعالیت ه ــت ب اوالً دول
ثانیــًا در صــورت رســیدن خســارت بــه شــهروندان توســط بازارهــای 
ــخ گو  ــود را پاس ــت خ ــی، حکوم ــرکت های خصوص ــی و ش بین الملل

می شــمارد.
امــا بــا تأســف کــه حکومــِت افغانســتان بــه تجربــه ثابــت کــرده کــه 
ــاس  ــخ گو احس ــود را پاس ــاد خ ــه اقتص ــی از جمل ــچ زمینه ی در هی
نظیــر  اقتصــادی  بحران هــای  از  بســا  این کــه  چــه  نمی کنــد؛ 
ــِی حکومــت  کابل بانــک نتیجــۀ عملکــردِ قانون شــکنانۀ مســووالن عال
بــوده اســت. افــزون بــر ایــن، سیســتم و حکومــِت موجــود نظــر بــه 
ــده  ــروز در عرصــۀ اقتصــاد بســیار عقب مان ــای ام ــاِی دنی پیچیده گی ه
ــدن  ــای جهانی ش ــا و گرایش ه ــه نیروه ــد. درحالی ک ــر می رس ــه نظ ب
ــته و  ــتان را درهم شکس ــای افغانس ــارت مرزه ــۀ تج ــژه در زمین به وی
بازرگانــاِن ملــی را بــه بازارهــای فراملــی و ســازوکارهای الکترونیــِک 
ــط شــعار تحــول و توســعه از جــادۀ  ــت فق ــی کشــانده، حکوم جهان
ــه ارتقــای ظرفیت هــای خــود  ــداً نتوانســته ب اقتصــاد را ســر داده و اب

ــارد. ــی همــت گم ــی و بین الملل ــا تحــوالت مل متناســب ب
رســوایی فوراکــس در افغانســتان، در واقــع رســوایِی یــک حکومــِت 
مشــروعیت باخته و عقب مانــده در کشــور اســت کــه پنــج ســالِ  آزگار 
دم از اقتصــاد و تبدیــل قلــِب آســیا بــه شــاهراه اقتصــاد جهانــی  زده امــا 
نمی دانــد در چهارراهی هــاِی پایتخــت و صرافی هــاِی شــهر چــه 
معــادالت و معامــالِت معیــوِب مالــی و اقتصــادی صــورت می گیــرد. 
بــازار ســهام فوراکــس، یــک بــازار جهانــی و معتبــر اســت، امــا این کــه 
حاصــِل ســرمایه گذاراِن افغانســتان از ایــن بــازار حســرت و خســارت 
شــده، بــه حکومــِت بی پروایــی برمی گــردد کــه ُجــز گرفتــن مالیــات 
از شــرکت ها هیــچ دغدغــۀ دیگــری در قبــاِل چندی وچونــِی کارِ 
آن هــا نــدارد. چنان کــه بــه گفتــۀ یکــی از معترضــان، شــرکت 
ــان ســرمایه گذاراِن افغانســتانی  ــوان میانجــی می ــه عن صرافی یــی کــه ب
ــی ِ  ــرکت های خارج ــق ش ــود از طری ــرده، خ ــل می ک ــس عم و فوراک
»ویــژن«، »یونــی فوکــس« و »اف اکــس زون« خدمــات ارایــه می کــرده 
ــت  ــی از عواملی س ــدن کار، یک ــت ش ــد دس ــن چن ــلمًا ای ــت. مس اس
ــی  ــی و بحــران پول ــات تجارت ــِن خدم ــت پایی ــه کیفی ــد ب ــه می توان ک

بینجامــد. 

رسوایی فورِاکس؛
تجارت پیشرفته  و حکومت عقب مانده 

کال ِف صـلح 
انتخـابات جـادۀ  در 

مسالۀ صلح افغانســتان همان گونه که 
در آغاز این نوشــته گفته شد، به کالِف 
است؛ کالفی  یافته  سردرگم شــباهت 
که واقعاً هیچ نشــانی از آغاز و انجاِم 
آن به چشم نمی آید و چنان کشورهای 
مختلف درگیِر آن شده اند که خود طالبان 
را نیز دچار توهِم مدهشــی کرده است. 
از یک طرف نماینده گان امریکا و برخی 
با  گفت وگو  در حال  غربی  کشــورهای 
هیــأت این گروه انــد و از طرف دیگر 
نیز  و چین  روســیه  مثل  کشــورهایی 
هرازگاهی با دعوت از تیم مذاکره کنندۀ 
طالبــان و برخی سیاســیوِن کشــور 
می خواهند به دور از چنین گفت وگوهایی 
باقــی نمانند. وقتی این همــه توجه به 
کــه هدف های  گــروه جنگ طلب  یک 
سیاســِی خطرناکی را دنبال می کند، در 
سطح جهانی به وجود آمده باشد، بدون 
شــک آن گروه دیگر به آسانی حاضر به 
پذیرفتن طرح های پیشنهادی و رسیدن 

به توافِق فوری نمی شود

احمـد عمران
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ــما  ــت ش ــاه از حکوم ــازده م ــی ی ــرف غن ــای اش »آق
ــاه  ــش م ــر ش ــان ه ــد در جری ــه بودی ــت، گفت گذش
پارچــٔه امتحــان بــه ملــت میدهیــم؛ ملــت بــه مــا نمــره 
ــران  ــه رهب ــی را ب ــرٔه ناکام ــه نم ــکار عام ــد. اف بده
ــوان  ــه عن ــما ب ــد، ش ــی می ده ــت وحــدت مل حکوم
فــرد اول کشــور نمره یــی کــه بــه پارچــٔه خــود 

ــت؟«  ــد اس ــد چن میدهی

ــد،  ــه کردی ــه جانب ــؤال هم ــیار س ــی: بس ــرف غن اش
ــک  ــی ی ــده ط ــاه آین ــود را در م ــان خ ــٔه امتح پارچ
جلســٔه بــزرگ همــراه تمــام ممالــک کمــک کننــده بــه 

ــم. ــه می کنی ــت عرض مل
احمدولــی مســعود: ادعــای شــش مــاه شــاید 
قــدری احساســاتی، خوش باورانــه، پوپولیســتی و 
در گــرم و جــوش قــدرت بــوده باشــد. حــاال پارچــٔه 
ــی  ــدت مل ــالح وح ــه اصط ــالٔه ب ــداری 5 س حکومت

چنــد نمــره می گیــرد؟
ــل  ــا، دالی ــش ناکامی ه ــور پوش ــه منظ ــانه ب خواهش
ــد.  ــی نیآوری ــات غیرمنطق ــه و توجیه ــط، بهان ــی رب ب
مقایســه های افغانــی را نیــز کــه بــا هیــچ یــک معیــار 
ــده  ــه ش ــم  ک ــار ه ــرای یکب ــد ب ــور نمیآی ــی ج علم
ــر از آن  ــت بهت ــن حکوم ــه ای ــد. ) اینک ــار بگذاری کن
حکومــت اســت - در زمــان خــود چــه کردیــد - بــه 
ــت، از  ــیر اس ــری ش ــیده - نف ــی نرس ــا چوک ــما ه ش
ــرده خــوب اســت - ضــد جنگســاالر و دزد  ــچ ک هی
ــی  ــل واقع ــن دالی ــر ای ــد.( اگ ــارزه میکن ــا مب و مافی
می بــود، پــس دامنــٔه فســاد از بدنــٔه دولــت، امــروز در 
ــواد  ــن م ــمار معتادی ــید، ش ــه نمی کش ــای جامع الیه ه
ــد  ــه چن ــال ب ــدت 5 س ــزار در م ــد ه ــدر از چن مخ
ــره  ــتار و دزدی روزم ــل و کش ــید، قت ــون نمیرس ملی

ــردم  ــن م ــروز دام ــت دیگــر ام ــا آف نمی شــد و صده
نمی ســوخت.  را 

پروپاگندهــای  وارونــه،  اســتدالل های  نــوع  ایــن 
ــورد و  ــی نمی خ ــه درد کس ــن ب ــش ازی ــه بی بی روی
قطعــآ نمی توانــد از مســؤولیت امــروز حکومــت کــم 
ــودن  ــر ب ــای بهت ــی ادع ــی هیچگاه ــآ کس ــد. اص کن
ایــن یــا آن حکومــت را نکــرده و اصــوآل قابــل 
مقایســه نیســتند؛ چــون همــه شــرایط حکومت هــا و 

می کننــد.  فــرق  زمان هــا 
فقــط روی بحــث اصلــی، امــروز تمرکــز نماییــد. بــه 
ــا و  ــی، داده ه ــابی، منطق ــی حس ــک بررس ــاس ی اس
گزارشــات علمــی، آمــار و ارقــام، نمــرٔه پارچــٔه ادارٔه 
آقــای اشــرف غنــی کــه تــا هنــوز بــه گونــٔه غیرقانونی 
و بــه زور بــا غصــب قــدرت ادامــه داده اســت، چنــد 

اســت؟ 
بررســی دولت هــای موفــق و نــاکام بیشــتر روی 
معیارهایــی کــه میچرخــد، امنیــت، اقتصــاد، سیاســت 
خارجــی، صلــح و ثبــات و چنــد مؤلفــٔه دیگــر 

شــند.  می با
بــا درنظرداشــت همیــن مؤلفه هــا، در عرصــٔه امنیــت، 
گذشــته از رقــم درشــت 45000 کشــته، تلفــات روزانٔه 
ــی،  ــوان امنیت ــای ج ــن نیروه ــا 300 ت ــدود 200 ت ح
ارقــام روزافــزون تلفــات انتحــار و انفجــار و جرایــم 
 ســازمان یافته، ســطح بــاالی فــرار جوانــان و مــردم از 
کشــور و امنیــت روانــی مــردم، اوضــاع امنیتــی کشــور 

ــد؟ ــره می گیری ــد نم چن
اگــر از وعده هــای ســر خرمــن، نــان ســر دســترخوان 
ــادی  ــارراه اقتص ــه چه ــتان را ب ــردم آوردن، افغانس م
منطقــه تبدیــل کــردن و وعــدٔه جدیــد دریــای کابــل و 
کابــل را طــی دوســال بــه تفریحــگاه مبــدل ســاختن ها 

ــر  ــد زی ــا ۷0 فیص ــادی 50 ت ــد اقتص ــم، در بع بگذری
خــط فقــر زندگــی کــردن بــرای یــک کشــور و مــردم 

چــه معنــی دارد؟ 
ــث  ــه باع ــوازن ک ــلیقٔه و نامت ــی س ــت خارج سیاس
جنگ هــای نیابتــی کشــورها بــا ابــزار طالــب و داعــش 
و ده هــا گــروه دیگــر گردیــده، چطــور افغانســتان را 
ــدل ســاخت کــه  ــدان رقابت هــای کشــورها مب ــه می ب
ــان  ــی آن ــع و زورآزمای ــی مناف ــردم قربان ــرروز م ه
ــود  ــه محــدود ب ــح ک ــگ و صل ــٔه جن می شــوند؟ دامن
ــر  ــال اخی ــد س ــب، در چن ــروه طال ــتان و گ ــه پاکس ب
چگونــه از واشــنگتن تــا مســکو، از پاکســتان تــا 
ــان  ــر و می ــتان و قط ــا عربس ــران ت ــتان، از ای هندوس
ــات  ــتخباراتی و حلق ــبکه های اس ــر، ش ــا بازیگ ده ه
ذینفــع کشــورها بــه شــکل وحشــتناک گســترش 
پیــدا کــرد؟ صلــح را در کجــای ایــن بازی هــا و 
البراتــوار جنگــی افغانســتان می تــوان ســراغ گرفــت؟ 
ــه شــدت بلنــد صلــح امــروز چنــد  نمــره و قیمــت ب

می باشــد؟

ــق  ــدان متعل ــدام می ــروز ک ــس از 5 ســال، ام اصــآ پ
بــه افغانســتان می باشــد؟ میــدان جنــگ؟ میــدان 
صلــح؟ میــدان دیموکراســی و انتخابــات؟ میــدان 
اقتصــاد؟ میــدان سیاســت خارجــی؟ کــدام میــدان تــا 
پارچــٔه امتحــان بــا همیــن مضامیــن و مؤلفه هــا بــرای 

نمره دهــی ترتیــب داده شــود؟
ــاک  ــینه چ ــت س ــاب جماع ــورت، حس ــر ص ــه ه ب
بگیــر،  امتیــاز  چلوونکــی،  فیســبوک  حکومتــی، 
ــرد،  ــم خ ــر و ک ــی خب ــراد ب ــی، اف ــن قوم متعصبی
فرصــت طلب هــا و ده هــا معاملــه گــر دیگــر از نمــره 
دادن پارچــٔه امتحــان 5 ســالٔه حکومــت جــدا باشــد؛ 
ــا  ــد، هرچــه باشــد، میگوینــد “باب ــا ب چــون خــوب ی
زرکلــن شــی” امــا جــواب آنانیکه ســنگ وطندوســتی، 
روشــنفکری و خدمتگــزاری برســینه میزننــد، بــه ایــن 
پارچــٔه امتحــان وحشــتناک پنج ســالٔه حکومــت چنــد 
نمــره میدهنــد، برداشــت عمومــی چیســت و بــا پنــج 
ســال پارچــٔه ناکامــی یــک حکومــت، سرنوشــت یــک 

ــه کجاهــا خواهــد رســید؟ ملــت ب

پارچۀامتحانی که آقای اشرف غنی
 به مردم وعده داده بود، امروز 

پس از پنج سال چند نمره می گیرد؟

شــهروندان کابــل می گوینــد کــه رهایــی زندانیــان 
ــگ در  ــش جن ــر کاه ــری ب ــچ تأثی ــا هی ــه تنه ــب ن طال
کشــور نــدارد، بلکــه باعــث تقویــت جبهه هــای جنگــی 

ــود. ــان می ش ــروه طالب گ
مطــرح  حالــی  در  کابــل  شــهروندان  نگرانی هــای 
ــه  می شــود کــه محمداشــرف غنــی، طــی یــک حکــم ب
ــی گــروه  ــا 88۷ زندان نشــانۀ ُحســن نیت، دســتور داده ت

ــوند. ــا ش ــتان ره ــای افغانس ــان از زندان ه طالب
ایــن اقــدام آقــای غنــی بــا واکنش هــای زیــادی روبــه رو 
ــه آزادی  ــد ک ــد ان ــل معتق ــهروندان کاب ــده  اســت. ش ش
زندانیــان گــروه طالبــان در گذشــته نشــان داده کــه آنــان 
ــان  ــاره بــه صفــوف جنــگ می پیوندنــد و رهایــی آن دوب
همــواره باعــث تقویــت جبهه هــای جنگــی ایــن گــروه 

شــده اســت.
ــای  ــه پرونده ه ــد ک ــد دارن ــووالن در ارگ تأکی ــا مس ام
ــی  ــچ زندان ــده و هی ــی ش ــان، بررس ــن زندانی ــام ای تم
ــی  ــراد آزادشــونده نیســت. زندانیان خطرناکــی شــامل اف
کــه  طالبانــی هســتند  می شــوند شــامل  رهــا  کــه 
یــا  و  بــوده  مبتــال  بیماری هــای صعب العــالج  بــه 
بــه کهن ســالی رســیده اند و یــا هــم حداکثــر دورۀ 

کرده انــد. ســپری  را  حبس شــان 
قــادر احمــدی اســتاد دانشــگاه در مــورد رهایــی زندانیان 
گــروه طالبــان بــه خبرگــزاری آوا، گفتــه اســت: رهایــی 
زندانیــان گــروه طالبــان یــک نــوع امتیــاز دادن بــه ایــن 
ــگ و  ــش جن ــر کاه ــری ب ــچ تاثی ــد و هی ــروه می باش گ

ــد صلــح در افغانســتان نخواهــد داشــت. رون

ــان  ــۀ آزادی زندانی ــزود: تجرب ــگاه اف ــتاد دانش ــن اس ای
ــاره  ــان دوب ــان در گذشــته نشــان داده کــه آن گــروه طالب
بــه صفــوف جنــگ می پیوندنــد و رهایــی آنــان همــواره 
ــده  ــروه ش ــن گ ــی ای ــای جنگ ــت جبهه ه ــث تقوی باع

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رهایــی زندانیــان گــروه طالبــان جفــا 
در حــق نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور اســت اظهــار 
ــوی  ــواره از س ــور هم ــی کش ــای امنیت ــت: نیروه داش
ــل  ــه قت ــه ب ــگ بی رحمان ــدان جن ــان در می ــروه طالب گ

می رســند.
ــرای  ــد ب ــت بای ــراز اینکــه حکوم ــا اب ــای احمــدی ب آق
ــات جــدی را رو دســت  ــان اقدام ــروه طالب ســرکوب گ
بگیــرد افــزود: گــروه طالبــان روزانــه مســوولیت کشــتار 
نظامیــان و غیر نظامیــان را بــر عهــده می گیــرد امــا 

ــد. ــا می کن ــروه را ره ــن گ ــان ای ــت زندانی حکوم
ــری  ــه رهب ــدال ب ــح و اعت ــم صل ــال، تی ــن ح در همی
ــان  ــه آزادی زندانی ــه اســت ک محمــد حنیــف اتمــر گفت
بایــد بــا در نظرداشــت اهــداف مهمــی چــون صلــح در 
ــون اساســی و دیگــر قوانیــن نافــذه داخلــی و  ــو قان پرت
ــا شــفافیت  ــد ب ــد بای بین المللــی انجــام شــود، ایــن رون
کامــل و در مشــوره بــا رهبــران سیاســی کشــور صــورت 

گیــرد.
در بیانیــه ایــن تیــم آمــده  اســت کــه ایــن تصمیــم بایــد 
ــورت  ــی و در مش ــی دولت ــع قانون ــک مرج ــوی ی از س

ــور  ــی کش ــه مدن ــی و جامع ــری سیاس ــا رهب ــل ب کام
صــورت می گرفــت. تیــم صلــح و اعتــدال از حکومــت 
می خواهــد تــا در رهاســازی زندانیــان طالبــان بــه 
نگرانی هــای ملــت پاســخ روشــن داده و در پشــت پــرده 

ــد. ــت نزن ــی دس ــالت غیرقانون ــه معام ب
همچنیــن فــواد احمــدی باشــندۀ کابــل می گویــد: 
طالبــان در پاســخ بــه درخواســت آتش بــس جرگــه 
مشــورتی صلــح حداقــل در مــاه مبــارک رمضــان، گفتنــد 
ــاه  ــن م ــور در ای ــی کش ــا و ویران ــتن افغان ه ــه کش ک

ــتر دارد. ــواب بیش ث
وی تاکیــد کــرد: ایــن کار گــروه طالبــان بــه مــا 
می آمــوزد کــه سیاســت تضــرع نتیجــه نــدارد؛ امیــدوارم 
رئیس جمهــور متناســب بــا اوضــاع تصمیــم بگیــرد و در 

ــد. ــر کن ــد نظ ــان تجدی ــی طالب قســمت رهای
ــب  ــی 88۷ طال ــه رهای احمــدی خاطرنشــان ســاخت ک
ــب  ــش طال ــاری و آدم ک ــی 88۷ انتح ــای رهای ــه معن ب
اســت کــه در صــورت رهایــی آنــان، جان هــای ده هــا و 

ــاد. ــه مخاطــره خواهــد افت ــاه ب هــزاران مــردم بیگن
ــان  ــخنگوی طالب ــد س ــح اهلل مجاه ــر، ذبی ــوی دیگ از س
در واکنــش بــه آزادی شــماری از زندانیــان ایــن گــروه، 
ــای  ــن از نیروه ــا ت ــز ده ه ــان نی ــه طالب ــود ک ــه  ب گفت
ــا  ــارت آنه ــه اس ــه ب ــتان را ک ــت افغانس ــی حکوم نظام

ــت. ــرده  اس ــد، آزاد ک ــده بودن درآم

شهروندان کابل:
 رهایی طالبان جفا به قربانی های 
نیروهای امنیتی است



فصل چهارم

ارکان مصاحبه
طــوری  کــه در فصــل اول ذکــر گردیــد، انســان ها 
در زنده گــی روزمرۀشــان بــا انــواع گوناگــوِن 
مصاحبــه روبــه رو می شــوند. از مصاحبــه بــا 
اعضــای خانــواده و والدیــن گرفتــه تــا مصاحبــه 
ــن  ــام ای ــه در تم ــم، دکان دار ک ــر، معل ــا داکت ب
مصاحبه هــا پرســش، پاســخ، مصاحبه کننــده،  
مصاحبه شــونده، هــدف و موضــوع شــامل اند، امــا 
ــای ژورنالیســتی  ــوان مصاحبه ه ــا نمی ت ــه این ه ب
ــالوه  ــتی ع ــۀ ژورنالیس ــرا در مصاحب ــت؛ زی گف
ــوع  ــونده، موضــ ــده، مصاحبه ش ــر مصاحبه کنن ب
و هـــدف، رسانـــه و مـخاطب نـیز وجـــود دارد. 
ــی  ــری دارای ارکان ــای خب ــن مصاحبه ه بـنابرایـ
چــون مصاحبه کننــده، مصاحبه شــونده، موضــوع، 
کــه  می باشــند  مخاطــب  و  رســانه  هــدف، 
هــــرکدام از ایــن شــاخصه ها بــه صــورِت مفصل 

ــردد. ــان می گ بی

مصاحبه کننده 
مصاحبه کننــده یــا پاســخ گر بــه نماینده گــی 
ــات  ــارِ مالق ــد و انتظ ــه امی ــانی ک ــزاران انس از ه
ــونده  ــان از مصاحبه ش ــردن را خودش ــوال ک و س
یــا پاســخ گو دارنــد امــا برای شــان میســر نیســت، 
را  پاســخ ها  و  پرســش ها  ایــن  و  می پرســد 
یــک مصاحبه کننــدۀ خــوب بــا مهــارت در قالــِب 
ــل  ــد. قب ــوزون می گنجان ــاِت م ــالت و کلم جم
ــود،  ــه ش ــواالت پرداخت ــۀ س ــه برنام ــه ب از آن ک
ــان  ــوب بی ــدۀ خ ــک مصاحبه کنن ــای ی ویژه گی ه

ــردد. می گ
ویژه گــی یــک مصاحـــبه کنندۀ خــوب، عبــارت از 

ــت.  »درک خبری« اس
ــد  ــت بای ــتی چیره دس ــده، ژورنالیس مصاحبه کنن
ــش  ــه برای ــوع ک ــا موض ــان ده ه ــا از می ــد ت باش
گفتــه می شــود، به ســرعت تشــخیص دهــد 
ــر  ــرِی بیش ت ــِت خب ــوع اهمی ــدام موض ــه ک ک
موضــوع  آن  موشــکافی  بــرای  بایــد  و  دارد 
مصاحبــه را ترتیــب دهــد. چــون خبرهــای داغ و 
ــتان  ــانه های افغانس ــری در رس ــای خب مصاحبه ه
ــر دارد  ــت بیش تـ ــا اهمی ــر کشــورهــ و سایــ
ــر  ــخیص خب ــندند؛ تش ــان آن را می پس و مخاطب
ــوع،  ــاط آن موض ــه در ارتب ــه مصاحب ــل ب و توس
یکــی از ویــــژه گی های خــــبرنگار خـــوب یــا 
مصاحبه کننــده می باشــد. یعنــی مصاحبه هــای 
ــه ســایر  ــر نســبت ب ــان بیش ت ــار داغ، مخاطب اخب
شــخص  یــک  او  عالوتــاً  دارد.  مصاحبه هــا 
ــان  ــا در می ــد ت ــد باش ــنج بای ــکاو و نکته س کنج

ــد،  ــه می رس ــه روزان ــری ک ــزارش خب ــا گ ده ه
بتوانــد بهتریــن و داغ تریــن را از میــان آن هــا بــرای 

ــد.  ــاب نمای ــه انتخ مصاحب
مـصاحـبه کنــندۀ ماهـر کـــسی اســت که دارای 
ــندۀ  ــد. نویس ــنده گی باش ــتعداد نویس ذوق و اسـ
خــوب می توانــد یــک مصاحبه کننــدۀ برتــر 
باشــد چــون بــا طــرح ســواالت و نوشــتن آن هــا 
خصوصــاً بــه رســانه های چاپــی، خالقیــت 
ــرد  ــر می گی ــای آن را در نظ ــتن و باریکی ه نوش
ــازد. ــی می س ــر و خواندن ــه را جالب ت و مصاحب

مصاحبه کننــدۀ خــوب کســی اســت کــه توانایــی 
ــف را  ــار مختل ــبقات و اقش ــا طـ ــمنوایی ب هــ
ــای  ــی پ ــده گاه ــک مصاحبه کنن ــون ی دارد؛ چ
ــیند و  ــی می نش ــتۀ سیاس ــال برجس ــت رج صحب
ــورد  ــت را م ــنده گان چیره دس ــم نویس ــی ه زمان
پرس وپــال قــرار می دهــد و روزی جریــان حادثــه 
ــودک را  ــا ک ــنود و ی ــتایی می ش ــرد روس را از م
پــای مصاحبــه اش می کشــاند. بنابرایــن، ایــن 
ــی و  ــت هم زبان ــه خاصی ــت ک ــت اس ژورنالیس
و  مختلــف  طبقــات  بــا  بایــد  را  هم نو ایــی 
ــخن  ــه س ــا را ب ــد و آن ه ــته باش ــاوت داش متف

گفتــن وا دارد.
مصــاحـبه کننــــدۀ خـــــوب آن اســـت کــه در 
درک و انـــتقال اخبــــار ســریع االنتقال باشــد و به 
ــط  ــرد، از ضب ــام ک ــه را تم ــه مصاحب مجــردی ک
ــوول،  ــر مس ــه مدی ــد و ب ــاده کن ــوت آن را پی ص

ــد. ــا صفحــه ارســال نمای ــه ی متصــدی برنام
ــر از  ــی دیگ ــری یک ــر و تصمیم گی ــدرت تفک ق
خــوب  مصاحبه کننــدۀ  یــک  ویژه گی هــای 
می باشــد. ژورنالیســت در حــاالت بحرانــی بایــد 
ــا در  ــد ت ــاذ نمای ــول اتخ ــریع و معق ــم س تصمی
ــتان  ــانه ها و ژورنالیس ــایر رس ــا س ــه ب ــی ک رقابت

ــد.   ــل نمای ــریع تر عم ــر و س دارد، مبتک
ــون  ــت؛ چ ــار اس ــور و بردب ــده صب مصاحبه کنن
بــا طبقــات مختلــف مــردم بــا ذهنیت هــا و 
ــا ســر و کار دارد، در  ــاوِت آن ه ــای متف فرهنگ ه
میــان ده هــا حــرف و ســاعت ها ســخنرانی شــاید 
یــک جملــه هــم کــه او انتظــار آن را دارد دریافــت 
نکنــد، امــا بــا دقــت و حوصلۀ فــراوان به ســخنان 

گــوش می دهــد.
مصاحبه کننــدۀ خــوب بایــد دارای اطالعــات، 
دانــش، بصیرت و هوشــمندی باشــد. او در رشــتۀ 
ــول  ــای محیرالعق ــا دنی ــق و ب کارش مطالعــۀ عمی
ــا  ــا ده ه ــر و کار دارد. ب ــانه یی س ــوژی رس تکنال
حادثــه هم زمــان برخــورد می نمایــد و فــوراً درک 
می کنــد کــه کــدام موضــوع بیش تــر بــه رســانه و 
مخاطبــاِن آن حایــز اهمیــت اســت و آن موضــوع 
ــات  ــاد معلوم ــرای ازدی ــد و ب ــی می کن را بررس

مصاحبــه ترتیــب می دهــد.
مصاحبه کننــدۀ خــوب تکبــر و غــرور نمی داشــته 
ــردم ســرو  ــِف م ــات مختل ــا طبق باشــد؛ چــون ب
روبــه رو  متفــاوت  صحنه هــای  بــا  دارد،  کار 
ــه جــای دیگــر می شــتابد  ــی ب می شــود و از جای
و پــای صحبــت اشــخاص بــا ســطوح فرهنگــی، 
ــای  ــاوت و موقف ه خانواده گــی و اقتصــادِی متف
اجتماعــی،  نظامــی و سیاســِی گوناگون می نشــیند. 
در مقدمــۀ کتــاب »لبخنــد و انــدوه جنــگ« آمــده 

 اســت:
 روزی  پــای صحبــت یکی از رهــــبران مــــقتدر 
جــــهاد افــــغانستان می نشســتم و عصــر همــان 
روز سرگذشــت یکــی از ملیشــه های اســیر و 
ــردم.  ــت می ک ــل را ثب ــت کاب ــدۀ حکوم تسلیم ش
ســر هفتــه در ســمینار علمــی و دپلـــوماتیکی در 
پایتخـِت یکـــی از کـشور های غـنی دنـیا اشتراک 
می کـــردم و در پـایـــان آن در اردوگاه مـــهاجرین 
ــودم.  ــود پشــاور می ب ــهر خاک آل ــۀ شـ در حـومـ
چنــد شــب در هوتــل افســانوی شــیراتون شــهر 
میامــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا اقامــت داشــتم و 
درســت در پایــان همــان مــاه در زیرزمینــی نمناک 
و تاریــک یکــی از مخروبه هــای شــهر کابــل 
محصــور بــودم. روزی بــه دیــدار مقــام بلندرتبــۀ 
ــم  ــا می رفت ــد دنی وزارت خارجــۀ کشــور قدرتمن
ــرار از  ــراش ف ــای دل خ ــر روز صحنه ه و در آخ
جنــگ مــردم بی ســرپناه کشــور خویــش را بیــان 
ــوار  ــار، س ــوار به ــداد خوش گ ــردم. در بام می ک
بــر مدرن تریــن طیــارۀ بهتریــن خــط هوایــی دنیــا 
به خاطــر شــرکت در کنفرانــس صلــح مســافرت 
می کــردم و در شــام ســیاه بــر مرکبــی ســوار شــده 
ــازم  ــرد ع ــگ و نب ــی از جن ــدن صحنه ی ــرای دی ب
یکــی از جبهــات جهــاد می شــدم. دقیقــاً به خاطــر 
ــات کــه در  ــۀ گــزارش انتخاب ــرای تهی دارم کــه ب
ــل  ــد در محف ــورش می ش ــام دار کش ــی زم آن زن
مجلــل در یــک کشــور همســایه اشــتراک کــردم 
و هنــوز دو روز نگذشــته بــود کــه بمــب مهیبــی 
ــر منفجــر شــد و  ــت کن در شــهر اســعدآباد والی
زمانــی بــه آن جــا رســیدم کــه هنــوز بوی بــاروت 
فضــای شــهرک را پوشــانیده و از جســد زنــی کــه 
ــود، دود بلنــد می شــد. بلــی  در حــال ســوختن ب
ــودم و شــاهد ده هــا  ــگار ب مــن در کشــورم خبرن
ــه می باشــم. )علمــی4، 2( ــا واقع ــه و صده حادث

ــتفاوت و  ــاالِت مـ ــا ح ــت ب ــن ژورنالیس بنابرای
مـــردماِن برخاســته از فرهنگ هــای متفــات ســر و 
ــا آن هــا را  ــی ب ــت هم زبان ــد خاصی کار دارد و بای

داشــته باشــد.
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هر کفشی را انتخاب نکنید
ــک  ــان کم ــالمت بدن ت ــه س ــا ورزش ب ــد ب ــر می خواهی اگ
کنیــد، بایــد اصــول و قواعــد درســت ورزش کــردن را هــم 
ــا  ــه پ ــی را ب ــر کفش ــۀ ورزش ه ــه بهان ــد و ب ــت کنی رعای
ــودِن  ــب ب ــل مناس ــش دلی ــپرتی بودِن کف ــط اس ــد. فق نکنی
ــته  ــبی داش ــنۀ مناس ــد پاش ــش مناســب بای آن نیســت و کف
باشــد. اگــر کفش تــان مناســب نباشــد، ممکــن اســت 
ــا کشــیده گی عضــالت شــوید و  ــو ی دچــار مشــکالت زان
ــاط  ــام رب ــار فاســیا ن ــا مدتــی نتوانیــد ورزش کنیــد. پالنت ت
ــا  ــای شماســت کــه از قســمت پاشــنه ت بلنــدی در کــف پ
ــان ادامــه دارد و در حقیقــت انگشــت تان  زیــر پنجه هــای ت

ــد. ــط می کن ــنه مرتب ــه پاش ــان را ب پاهای ت
بــا پوشــیدن کفــش نامناســب ممکــن اســت دچــار التهاب و 
درد در ایــن ناحیــه شــوید و بــا التهــاب ایــن ناحیــه ممکــن 
ــه ســبک  ــد. کفشــی مناســب اســت ک ــادرد بگیری اســت پ
باشــد و در عیــن حــال پاشــنۀ قــرص و محکــم، بــا ارتفــاع 
ــام  ــِر ب ــا از آن س ــید ت ــب باش ــد. مراق ــته باش مناســب داش
ــود را  ــت نمی ش ــم و راس ــاًل خ ــه اص ــی ک ــد و کفش نیفتی
ــه  ــز ب ــفت نی ــی س ــای خیل ــن کفش ه ــد، ای ــاب نکنی انتخ
پاهــای شــما آســیب می رســانند. کفــش ورزشــی مناســب 
ــاس  ــاده روی احس ــگام پی ــا هن ــد ت ــر باش ــد انعطاف پذی بای

راحتــی کنیــد.
حال پاهای تان را هم بپرسید

ــاده روی  ــد از پی ــان مناســب نباشــد، بع ــدازۀ کفش ت ــر ان اگ
پاهای تــان ورم خواهنــد کــرد. حواس تــان باشــد اگــر 
عــادت بــه پیــاده روی داریــد و 30دقیقــه یــا بیشــتر 
پیــاده روی می کنیــد، ســایز کفش های تــان بایــد کمــی 
ــر  ــی معتب ــه مغازه ی ــر از کفش هــای عــادی باشــد. ب بزرگ ت
ــی  ــب و طب ــش مناس ــد و کف ــان بروی ــی محل ت در نزدیک
را خریــداری کنیــد. متخصصــان کفش هــای طبــی، کفشــی 
ــبی  ــری مناس ــه انعطاف پذی ــد ک ــه می دهن ــما ارای ــه ش را ب
داشــته باشــد و پاهای تــان به راحتــی درون آن جابه جــا 

ــد. ــورم نکن ــان را مت ــاده روی پاهای ت ــگام پی ــود و هن ش
ــای  ــد، به ج ــته باش ــب نداش ــایز مناس ــان س ــر کفش ت اگ
آن کــه هنــگام قــدم برداشــتن، پــای جلــوی شــما از پاشــنۀ 
پــا تــا انگشــتان پــا انحنــا داشــته باشــد، پای تــان نابهنــگام 
ســریع تر جابه جــا می شــود و بــه جــای این کــه ابتــدا 
ــن  ــه زمی ــان ب ــر پاهای ت ــمت های دیگ ــد قس ــنه و بع پاش
ــاف روی  ــت و ص ــورت تخ ــه ص ــود را ب ــای خ ــد، پ برس
زمیــن قــرار می دهیــد. کفش هایــی بــا انعطاف پذیــری 
ــم  ــا، خ ــی پ ــمت قوس ــه در قس ــد ک ــداری کنی ــاال خری ب
شــوند. بهتریــن گزینــه بــرای شــما خریــد کفــش ورزشــی 
ــن  ــورت ممک ــن ص ــر ای ــت. در غی ــاه اس ــنۀ کوت ــا پاش ب
ــریع  ــی س ــان ضربه ی ــتن پاهای ت ــدم برداش ــگام ق اســت هن
بــه زمیــن وارد کنیــد و پاهای تــان بــدون انحنــا روی زمیــن قــرار بگیرنــد کــه 
ــم  ــان ه ــاق پای ت ــمت س ــاد درد در قس ــث ایج ــود و باع ــد ب ــیب زا خواه آس

می شــود.
لباس های نامناسب نپوشید

معمــوالً بــدون در نظــر گرفتــن دمــای هــوا لبــاس می پوشــیم؛ یــا خیلــی عــرق 
ــبد.  ــان می چس ــه بدن م ــود و ب ــوب می ش ــرد و مرط ــان س ــا لباس م ــم ی می کنی
ــرای پیــاده روی شــبانه لبــاس تیــره می پوشــیم و در انتخــاب لبــاس اهمیتــی  ب
ــا و  ــم لباس ه ــان ه ــل کارت ــرای مح ــم. ب ــان نمی دهی ــط اطراف م ــه محی ب
ــط  ــا از محی ــن لباس ه ــا ای ــدرت هــم ب کفش هــای نامناســب می پوشــید و به ن
ــی  ــتورالعمل طالی ــن دس ــد. ای ــاده روی می کنی ــوید و پی ــان خــارج می ش کارت
را هنــگام لبــاس پوشــیدن رعایــت کنیــد، بــرای راحتــی حیــن پیــاده روی الیــه 
الیــه لبــاس بپوشــید. الیــۀ داخلــی بایــد از جنــس پارچــه ماننــد کولمکــس یــا 
پلــی پروپیلــن باشــد کــه عــرق اضافــی را از بدن تــان تبخیــر کنــد و از جنــس 
نخــی نباشــد کــه بــه پوســت تان بچســبد. الیــۀ بعــدی بایــد عایــق باشــد مثــل 
بلــوز یــا عــرق گیــر یــا پلــوور کــه هنــگام گــرم کــردن بتوانیــد آن را درآوریــد. 
الیــۀ بیرونــی پوشــش، بایــد ژاکتــی باشــد ضدبــاد، ضــدآب و مقــاوم در برابــر 
آب و آب وهــوای مرطــوب. توجــه کنیــد کــه بــه گونه یــی لبــاس بپوشــید کــه 
ــوب  ــرای خ ــید، ب ــاهده باش ــل مش ــب قاب ــش و ش ــوع، گرگ ومی ــگام طل هن
دیــده شــدن می توانیــد جلیقــۀ رنگــی روی لباس تــان بپوشــید. بــا خریــد ایــن 

ــد. ــن کنی ــِت خــود را تأمی ــد امنی ــا می توانی لباس ه
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ــدرن  ــای م ــد دانش ه ــی پیام ــد ادب ــه نق ــردم ک ــرض ک ــن ع م
ــت.  ــا اس ــته  یی ترین دانش ه ــی از میان رش ــت؛ یک ــفی اس فلس
بنابرایــن نمی توانــم شــخصی را بــه  عنــوان منتقــد بــه  رســمیت 
ــد  ــت، نق ــناس اس ــد روان ش ــم فروی ــم بگوی ــم. می توان بشناس
ادبــی نیــز انجــام داده  اســت، بــه اعتبــارِ انجــامِ کار خــود منتقــد 
ــام  ــز انج ــی نی ــد ادب ــت، نق ــناس اس ــکان روان ش ــت. ل ــز اس نی
ــت.  ــز اس ــد نی ــود منتق ــامِ کار خ ــارِ انج ــه اعتب ــت، ب داده  اس
ــت،  ــام داده  اس ــز انج ــی نی ــد ادب ــت، نق ــوف اس ــارتر فیلس س
بــه اعتبــارِ انجــامِ کار خــود منتقــد نیــز اســت. دریــدا فیلســوف 
اســت، نقــد ادبــی نیــز انجــام داده  اســت، بــه اعتبــارِ انجــامِ کار 
ــی  ــد ادب ــد اســت. ارســطو فیلســوف اســت، نق ــز منتق خــود نی
ــه اعتبــارِ انجــامِ کار خــود منتقــد نیــز  نیــز انجــام داده  اســت، ب
اســت. یاکوبســن زبان شــناس و نشانه شــناس اســت، نقــد ادبــی 
ــه اعتبــارِ انجــامِ کار خــود منتقــد نیــز  نیــز انجــام داده  اســت، ب
ــده و شمیســا  ــعید نفیســی، حســین پاین ــوب، س اســت. زرین ک
ادیــب اســتند، نقــد ادبــی نیــز انجــام داده انــد و بــه اعتبــارِ انجــامِ 

کارشــان منتقــد نیــز اســتند. 
ــا  ــر زیب ــِم ام ــی فه ــارۀ چگونه گ ــت، درب ــوف اس ــت فیلس کان
ــت،  ــر داده  اس ــود نظ ــز می ش ــات نی ــامل ادبی ــه ش ــر ک در هن
امــا کســی کانــت را منتقــد ادبــی نمی دانــد؛ چــرا؟ بــرای 
این کــه کانــت آثــار ادبــی را نقــد نکــرده  اســت. بنابرایــن 
ــدس،  ــل مهن ــی مث ــص و حرفه ی ــخص متخص ــدام ش ــد ک منتق
ــد منتقــد باشــد؛  پزشــک و... نیســت. یــک پزشــک نیــز می توان
ــن  ــه ای ــد. ب ــام بده ــد انج ــد کارِ نق ــل فروی ــه مث درصورتی ک
ــت.  ــی اس ــار ادب ــِد آث ــامِ نق ــه انج ــا ب ــودن بن ــد ب ــاس، منتق اس
شــاید ادیبانــی باشــند کــه گفتمانی هــای مــدرن فلســفی نســبت 
ــد؛ کســی  ــد انجــام نمی دهن ــا کارِ نق ــد ام ــات را می دانن ــه ادبی ب
آن هــا را بنــا بــه حرفــه و تخصص شــان منتقــد ادبــی نمی گوینــد. 
شــاعران و داستان نویســان نیــز می تواننــد منتقــد باشــند. شــاملو 
شــاعر اســت، بنــا بــه کاری  کــه در نقــد انجــام داده، منتقــد نیــز 
اســت. نیمــا شــاعر اســت، بنــا بــه کاری کــه در نقــد انجــام داده، 

ــز اســت.  منتقــد نی
منتقــد بــودن و نقــد ادبــی انجــام  دادن مشــخصًا کار ادبــی  کــردن 
ــد  ــن منتق ــت. بنابرای ــردن اس ــته یی ک ــه کار بینا رش ــت؛ بلک نیس
ادبــی بــودن یــک حرفــه و یــک تخصــص نیســت، بلکــه یــک 
ــار را  ــن اعتب ــد ای ــام نق ــه انج ــا ب ــردی بن ــه ف ــت  ک ــار اس اعتب
ــام  ــه ن ــته یی ب ــگاهی رش ــچ دانش ــت. در هی ــرده  اس ــی ک کمای
نقــد ادبــی وجــود نــدارد کــه در نقــد ادبــی متخصــص تربیــت 
ــم  ــد، نمی توانی ــد نمی کن ــا نق ــب اســت ام ــه ادی ــد. کســی ک کن
بگویــم منتقــد اســت. کســی کــه فیلســوف اســت و نقــد انجــام 

ــت. ــد اس ــم منتق ــم بگویی ــد، نمی توانی نمی ده
حرفــه و تخصصــی بــه نــام منتقــد یــا منتقــد ادبــی وجــود دارد. 
ــی، امــری عــام و خــاص اســت. عــام ایــن  منتقــد و منتقــد ادب
ــن  ــه ذوق و برداشــتی، مت ــا ب ــد بن اســت  کــه هــر کــس می توان
ادبــی را نقــد کنــد؛ امــا خــاص بــه ایــن معناســت: نقدهایی کــه 
ــه و  ــب جنب ــد و موج ــن ان ــوم مت ــعه دهندۀ مفه ــادار و توس معن
ــوفان،  ــا را فیلس ــن نقده ــوند. ای ــن می ش ــای مت ــترش معن گس

ــد.  ــام می دهن ــان و... انج ــان، ادیب روان شناس
ــکل گیری  ــدون ش ــد ب ــی نمی توان ــد ادب ــد نق ــد ش ــه تأکی این ک
ــای خــاِص  ــرد، منظــور از معن ــای فلســفی شــکل بگی گفتمان ه
ــته یی  ــاص کاری بینارش ــای خ ــه معن ــد ب ــرا نق ــت؛ زی ــد اس نق
ــی محــض.  ــه یــک کار ادب بیــن ادبیــات و غیرادبیــات اســت، ن
شــعر ســرودن یــک کار ادبــی اســت. داســتان  نوشــتن یــک کار 
ــی اســت.  ــک کار ادب ــی ی ــای ادب ــح متن ه ــی اســت. تصحی ادب
ــه کاری مشــخص ادبــی  نقــد نــه حرفه یــی مشــخص ادبــی و ن

ــی اســت.  ــای ادب ــی از بایگانی ه ــه نگهبان اســت و ن
ــک  ــی و ترافی ــای ادب ــی از بایگانی ه ــای نگهبان ــه معن ــد ب نق
ــاد  ــه ی ــات چیســت« ب ــل ســارتر را در »ادبی ــی، ســخن ژان پ ادب
ــداری  ــدان نگه ــدادی از منتق ــود کار تع ــه ب ــه گفت ــی آورد ک م
از بایگانی هاســت. خــود ســارتر نیــز منتقــد اســت، آثــار 
بســیاری از نویســنده گان را نقــد کــرده  اســت. امــا نقــد ســارتر 
ــد.  ــرق می کن ــگاهی ف ــی روِح دانش ــاختاری ب ــای س ــا نقده ب
ــاس  ــه  اس ــی ب ــن ادب ــای مت ــی معن ــعۀ مفهوم ــارتر توس ــد س نق

ــت.  ــفی اس ــم فلس اگزیستنسیالیس
ــِد  ــن برداشــت از نق ــا در مدرن تری ــفانه گوی ــا متأس ــِت م برداش
ــی  ــول در نظریه ی ــه نقــل ق ــات را ب ــه ادبی ــن اســت  ک مــدرن ای
ــر  ــده یی را ب ــش مشخص ش ــاختار از پی ــد س ــم. بع ــل بدهی تقلی
ــق،  ــالۀ تحقی ــدواژه گان، مس ــده، کلی ــم: چکی ــال کنی ــته اعم نوش
ــع.  ــۀ تحقیــق، نتیجــه و ذکــر فهرســت مناب پیشــینۀ تحقیــق، بدن
ــا  ــم. از ده ه ــام بدهی ــند انج ــی س ــیفی و بررس ــی کار آرش یعن
این گونــه مقــاالت، فقــط یکــی می توانــد تــازه و علمــی باشــد؛ 
اکثــراً تکــرارِ رعایــِت ســاختاری از قبــل مشخص شــده در 
ــارۀ  ــخنی درب ــادی و س ــدگاهِ انتق ــا دی ــه مقاله ه ــت  ک مقاله هاس

ــد.  ــر ادبــی ندارن اث
ــاختارمند  ــگاهی و س ــی دانش ــه در مقاله نویس ــت  ک ــت اس درس
ــاختارمند را  ــگاهی و س ــای دانش ــد مقاله ه ــم، بای ــکل داری مش
ــه  عنــوان  ــاد بگیریــم. امــا یادگیــری روش ب ــا ی تمریــن کنیــم ت
ابــزار بــرای تحقیــق و پژوهــش بــا تقلیــِد ظاهــر و روســاخت از 
مقالــه فــرق دارد. متأســفانه مــا از هرچــه سوءاســتفاده می کنیــم، 
ــه  ــی را ب ــن کپ ــم و ای ــی می کنی ــاخِت آن را کپ ــر و روس ظاه
تکــرار بازتولیــد می کنیــم. روش، تحلیــل محتــوا، بیــان مســأله و 
رویکــرد انتقــادی و علمــی را کنــار می گذاریــم. ایــن کنارگــذاری 
ــاخِت  ــی روس ــط کپ ــدادی فق ــه تع ــت  ک ــادی اس ــردِ انتق رویک
مقالــۀ دانشــگاهی معــروف بــه مقالــۀ رســمی و نقــد را بازســازی 

فهِم نقد ادبی ی بر سوء نقد
برداشت از منتقد   سوء  و 

فغانستان در ا

می کننــد.
از کپــی روســاخت و ظاهــِر مقاله هــا کــه بگذریــم؛ روزی 
ــاب را نشــان داد و  ــن دو کت ــه م ــتاد دانشــگاه ب ــک اس ی
گفــت یســنا ببیــن ایــن دو کتــاب از هــم چــه فــرق دارند. 
ــاب  ــن دو کت ــف ای ــه مول ــود ک ــن ب ــت ای ــرق نخس ف
ــا  ــی. ام ــود؛ یکــی افغانســتانی و دیگــری ایران ــرد ب دو ف
ــه  ــتانی ک ــرد افغانس ــتند. ف ــی نداش ــچ تفاوت ــا هی کتاب ه
ــی را در  ــرد ایران ــاب ف ــت، کت ــز اس ــگاه نی ــتاد دانش اس
ــتاد  ــود. آن اس ــرده  ب ــاپ ک ــود چ ــام خ ــه ن ــتان ب افغانس
دانشــگاه کــه ایــن دو کتــاب را بــه مــن نشــان داد، گفــت 
ــتاد  ــاب اس ــافت کت ــتانی س ــگاه افغانس ــتاد دانش ــه اس ک
رهنمــای خــود را از ایــران گرفتــه بــوده کــه کتــاب اســتاد 
ــه  ــل را ک ــد؛ تحصی ــاپ می کن ــتان چ ــود را در افغانس خ
تمــام کــرده و افغانســتان آمــده، تصمیمــش تغییــر کــرده و 
کتــاب را بــه نــام خــود چــاب کــرده  اســت. تــا ایــن حــد 
ــه در  ــم ک ــخن می گویی ــن س ــا از ای ــم ام ــرقت می کنی س
افغانســتان نقــد ادبــی وجــود نــدارد یــا نقــد ادبــی شــکل 

ــه  اســت!   نگرفت
ــد  ــام منتق ــه ن ــردی ب ــود ف ــه وج ــم این ک ــد می کن تأکی
حرفه یــی و متخصــص ادبیــات موجــب نقــد مــدرن 
کــردم  اشــاره  اســت.  اشــتباه  اســاِس  از  می شــود، 
ــص  ــت. متخص ــض نیس ــِی مح ــی کار ادب ــد ادب ــه نق ک
ادبــی مــدرن چنــدان  نقــد  ادبیــات در شــکل گیری 
ــا درجــۀ  ــا ت ــذار نیســت. پنجــاه ســال می شــود م تاثیرگ
دکتــر متخصــص ادبیــات داریــم امــا نقــد ادبــی و 
ــه  ــکل نگرفت ــا ش ــات م ــی در ادبی ــد ادب ــای نق گفتمان ه
 اســت؛ چــرا؟ مشــخص اســت  کــه فیلســوف و اندیشــمند 
ــدرن  ــفی م ــی و فلس ــه های فرهنگ ــا اندیش ــته ایم؛ ب نداش
ــا کتــاب  برخــورد نداشــته ایم. نقــِد متخصــِص ادبیــات م
ــه در  ــت  ک ــم اس ــوم قوی ــر عبدالقی ــور دکت ــد پروفیس نق
ــۀ  ــد نمون دانشــگاه های افغانســتان تدریــس می شــود. چن
نقــد کــه در ایــن کتــاب ارایــه شــده  اســت، بحــث تشــبیه  

ــت.  ــی اس ــط و اعل ــا، اوس ادن
در نقــد ادبــی مــدرن این  کــه یــک منتقــد حرفه یــی 
ــوان کار  ــه  عن ــد را ب ــط نق ــه فق ــد ک ــته  باش ــود داش وج
ادبــی انجــام بدهــد؛ چنیــن منتقــد حرفه یــی و متخصصــی 
وجــود نــدارد. زیــرا نقــد ادبــی کاری محض ادبی نیســت. 
ــی،  ــا زیبایی شناس ــات ب ــبِت ادبی ــی کاری در نس ــد ادب نق
ــی،  ــی، زبان شناس ــی، جامعه شناس ــی، معناشناس روان شناس
ــدرت و...  ــای ق ــی، گفتمان ه ــی، نشانه شناس فرهنگ شناس
اســت. مثــال می دهــم: کار دریــدا معمــوالً تحلیــل متــن، 
ــدا فیلســوف اســت.  ــا دری ــی اســت. ام ــن ادب ــم مت آن ه
ــی  ــر نقــد ادب ــاد میــالدی ب ــود کــه در دهــۀ هفت ــدا ب دری
در فرانســه و... تأثیــر گذاشــت و برداشــت از فهــم متــن و 

نقــد ادبــی را متحــول کــرد.   
متــن و متــن ادبــی، محتواهــای هستی شناســیک دارد. 
فهــم انســان را در مناســبات بــا زنده گــی، زبــان و 
ــورد توجــه  فیلســوف،  ــد م جهــان در خــود دارد. می توان
ــناس،  ــناس، زبان ش ــناس، نشانه ش ــناس، جامعه ش روان ش
ــرد. در نتیجــۀ  ــرار بگی مردم شــناس، فرهنگ شــناس و... ق
ایــن توجــه، آنچــه  کــه ارایــه می شــود نقــد ادبــی اســت. 
فــردی  کــه نقــد را نوشــته، فراتــر از تخصــص و حرفه اش 

بــه اعتبــاری منتقــد ادبــی نیــز اســت.
ــه  ــد ب ــم، بای ــع کن ــت را جم ــن یادداش ــم ای ــر بخواه اگ
آغــاز یادداشــت برگــردم. این کــه سوءبرداشــت از نقــد و 
ــد(  ــا از نق ــی درک م ــد )در کل چگونه گ ــای نق معضل ه
بــه فقــر تفکــر و اندیشــۀ فلســفی در مناســبات فرهنگــی 
و اجتماعــی مــا ارتبــاط می گیــرد. ایــن فقــر تفکــر 
ــرد در  ــا دو ف ــرد ی ــک ف ــا درک ی ــفی ب ــۀ فلس و اندیش

جامعــه رفــع نمی شــود. زیــرا اندیشــه بایــد زمینــۀ 
ــر  ــه تفک ــا ب ــد ت ــدا کن ــی پی ــی و اجتماع فرهنگ
ــر  ــل شــود؛ در غی ــان فکــری تبدی ــی و گفتم جمع
ــعۀ  ــدرن، توس ــی م ــی و اجتماع ــر فرهنگ آن تفک

ــد.  ــدا نمی کن ــی پی ــری و گفتمان فک
جدابافتــه  تافته یــی  نمی توانــد  نقــد  بنابرایــن 
اندیشــه یی  باشــد؛  اندیشــۀ مــدرن  از تفکــر و 
ــه و  ــی زمین ــی و اجتماع ــبات فرهنگ ــه در مناس  ک
توســعه یافتــه  باشــد. تــا اندیشــه و تفکــر مــدرن در 
مناســبات فرهنگــی و اجتماعــی توســعه پیــدا نکنــد 
ــن  ــل نشــود، در نقــد دچــار ای ــه گفتمــان تبدی و ب
ــی  ــود؛ یعن ــم ب ــا و سوءبرداشــت ها خواهی معضل ه

ــود.  ــرف نمی ش ــد برط ــا در نق ــت م لکن
موجــب  مــدرن  ادبــی  نقــد  عدم شــکل گیری 
ــوند.  ــته بندی نش ــی دس ــای ادب ــه ژانره ــود ک می ش
ــوند.  ــک نش ــه تفکی ــه و تُنُک مای ــات گران مای ادبی
ــگ،  ــا فرهن ــدی ب ــر معنامن ــات از نظ ــاط ادبی ارتب
ــای  ــایر گفتمان ه ــی و س ــی، زبان شناس نشانه شناس
معرفتــی و هستی شناســانه توســعه پیــدا نکنــد. 
مناســبت های ادبــی و اعتبــار آثــار بــه اســاس 
روابــط شــخصی باشــد. هــر فــرد زدوبنــد و 
ــار  ــا اعتب ــود، گوی ــتر ب ــبات شــخصی اش بیش مناس
ــون  ــه اکن ــوری  ک ــت. ط ــتر اس ــز بیش ــارش نی آث
اعتبــار آثــار ادبــی در کابــل بــر اســاس زدوبندهــای 
همــه  از  مهم تــر  می شــود.  ســنجیده   شــخصی 
ــز وارد  ــات نی ــی، ادبی ــد ادب ــان نق ــود گفتم در نب
ــدرن و دغدغه هــای  ــد زنده گــی م مناســبات معنامن
ــاعر  ــه ش ــرای این ک ــود. ب ــری نمی ش ــر بش معاص
ــی  ــای ادب ــی و دغدغه ه ــنده، زیبایی شناس و نویس
ســنتی را تکــرار می کنــد. زیــرا جامعــه نیــز از نظــر 
مناســباِت فرهنگــی و اجتماعــی درگیــر ارزش هــای 
ســنتی زنده گــی اســت. ایــن درگیــری ســنتی 
ــر  ــی، ب ــی و اجتماع ــبات فرهنگ ــه در مناس جامع
ــِد زیبایی شناســی و محتــوای متــن  چگونه گــی تولی
ادبــی تأثیرگــذار اســت. پــس مــا بایــد بــرای مــدرن  
ــبات  ــت مناس ــی، نخس ــد ادب ــات و نق ــدن ادبی ش
فرهنگــی  گفتمان هــای  بــا  را  فرهنگــی ســنتی 
ــبت  ــا مناس ــم ت ــرار بدهی ــادی ق ــورد نق ــدرن م م
فرهنگــی ســنتی دچــار تحــول بــه مناســبات 
ــر  ــوان جدی ت فرهنگــی مــدرن شــوند. ســپس می ت
و تأثیرگذارتــر وارد گفتمان هــای نقــد ادبــی مــدرن 
و تحــول زیبایی شناســی و چیســتی ســنتی ادبیــات 

ــد.   ــدرن ش ــات م ــه ادبی ب

یعقوب یسنا

بخش دوم و پایانی

بنابراین نقد نمی تواند تافته یی 
جدابافته از تفکر و اندیشۀ مدرن 
باشد؛ اندیشه یی  که در مناسبات 

فرهنگی و اجتماعی زمینه و توسعه 
یافته  باشد. تا اندیشه و تفکر 
مدرن در مناسبات فرهنگی و 

اجتماعی توسعه پیدا نکند و به 
گفتمان تبدیل نشود، در نقد دچار 

این معضل ها و سوءبرداشت ها 
خواهیم بود؛ یعنی لکنت ما در نقد 

برطرف نمی شود. 
عدم شکل گیری نقد ادبی مدرن 
موجب می شود که ژانرهای ادبی 

دسته بندی نشوند. ادبیات 
گران مایه و تُنُک مایه تفکیک 
نشوند. ارتباط ادبیات از نظر 

معنامندی با فرهنگ، نشانه شناسی، 
زبان شناسی و سایر گفتمان های 

معرفتی و هستی شناسانه توسعه 
پیدا نکند. مناسبت های ادبی و 

اعتبار آثار به اساس روابط شخصی 
باشد. هر فرد زدوبند و مناسبات 
شخصی اش بیشتر بود، گویا اعتبار 
آثارش نیز بیشتر است. طوری  که 

اکنون اعتبار آثار ادبی در کابل 
بر اساس زدوبندهای شخصی 

سنجیده  می شود



افغانسـتان را رقـم  فرزنـِد شـیر افسـانه یی پنجشـیر آینـدۀ 
زد؟  خواهـد 

عکـس  افغانسـتانی های زیـادی نتوانسـته  روی جلـد یکی از 
پُرفروش تریـن مجله هـای فرانسـه قـرار گیرد، امـا در اکتوبر 
2018 احمـد مسـعود ایـن امتیـاز را از آن خود کرده اسـت. 
مجلـۀ پاریـس )Paris Match( یـک عکس بـا قطع بزرگ 
 the heir of the( »احمـد را تحـت عنوان »میراث دار شـیر

lion( در جلـد این مجله به نشـر رسـاند.  
از راه هـای مختلـف می شـود ایـن دلبسـته گی فرانسـه یی ها 
را  به پدرش، احمدشـاه مسـعود که به عنوان شـیر پنجشـیر  
شـناخته می شـد، حدس زد. او یکی از فرماندهان افسـانه یی 
مجاهـدان در سـال های 1980 در برابـر شـوروی و پـس از 
آن در سـال 1990 در  برابـر طالبـان بـود. در یک ونیم  سـال 
گذشـته، شـبکۀ ملی بلژیک، )tente(، afp 19  )خبرگزاری 
مـورد  در  او  صحبت هایـی   بـه   ،france24 و  فرانسـه(، 
پـدرش پرداخته انـد و اینـک افغانسـتان نوین چگونـه انتظار 

رشـد مسـعود جوان را دارد؟
رسـانه های جهـان او را نـه تنهـا به عنـوان میـراث دار قدرت 
و  رفتـار  کـه  فردی سـت  بلکـه  می شناسـند؛  رهبـری  و 

راهکارهایـی را از پـدرش بـه ارث بـرده اسـت. 
دو تـن از مشـهورترین افغانستان شناسـان جهـان سـتیفکول 
سـخن   احمـد  از  بین المللـی  رسـانه های  در  سـندیگال  و 

گفته انـد. 
احمـد مسـعود گفـت کـه سیاسـت را خاموشـانه پیش گرفته 
و وقـت بیشـتر خـود را صـرف کار در بنیـاد شـهید مسـعود 
می کنـد کـه بـه عنـوان یـک نهـاد موثـر در تمـام والیت هـا 

فعالیـت دارد. 
کارشناسـانی همچـون کول، بـاور دارند که با گذشـت زمان 
و پیشـرفت افغانسـتان، شـمار زیـاد مـردم دروازۀ احمـد را 
دق ا لبـاب و تشـویق می کننـد کـه اهـداف پـدرش را عملـی 

 . کند
پدرم اولین فردی بود که با طالبان گفت وگو کرد

می شناسـم،  زنده گـی  دهـه  در خوب تریـن  را  احمـد  مـن 
 Royal{ »سـند هارتس«  نظامـی  اکادمـی  از  کـه  زمانـی 
 )Military Academy at Sandhurst )RMAS
{ کـه یکـی از بهتریـن مکاتـب نظامـی جهـان اسـتف فارغ 
شـد و تحصیـالت خود را در دانشـگاه »کنگـس  کالج لندن« 
مطالعـات  بخـش  در   )  King›s College London(

جنـگ بـه پایـان رسـانید. 
احمـد تنهـا فرزنـد بـزرگ احمدشـاه مسـعود در میـان پنـج 
دختـر اسـت. ما اخیـراً سـاعت ها بحث بـا باطالبان داشـتیم، 
چنانچـه پـدرش تـالش کـرده بـود و حـاال خـودش آمـاده 

اسـت تـا وارد صحنۀ سیاسـی افغانسـتان شـود. 
در حالـی کـه هـر دو دولـت -افغانسـتان و امریـکا- تـالش 
نشسـتن بـا طالبـان را دارنـد، احمـد می تواند این را مقایسـه 
کنـد. معلومـات دسـت اول احمـد از مذاکـرات پـدرش بـا 
گـروه طالبـان چیزی اسـت کـه شـمار اندکـی از آن آگاه اند؛ 
»پـدرم اولیـن فـردی بود کـه با گـروه طالبان زمانـی مذاکره 
و  بودنـد  کـرده  تصـرف  را  کابـل  دروازۀ  آنـان  کـه  کـرد 

پیشـرفت ادامـه داشـت. 
او بـدون محافـظ و سـالح بـه مالقـات طالبـان رفـت. پـس 
از نمـاز خوانـدن چنـد سـاعت را در گفت وگـو بـا رهبـران 
طالبـان سـپری کـرد. او بـه طالبـان گفـت کـه شـما نظـام 
اسـالمی می خواهیـد، مـا هم خواهـان آن هسـتیم، امـا نباید 
از قـوِت نظامـی اسـتفاده کنیم، در افغانسـتان به انـدازۀ کافی 

خـون ریخته شـده اسـت.«
آینـده، تکـرار همـان  بـا طالبـان در  امریـکا   گفت وگـوی 
گفت وگـوی  کـه  کـرد  تأکیـد  احمـد  اسـت.  قبلـی  خبـر 
»بین االفغانـی« بـه مراتـب بهتـر از مذاکـرۀ طالبـان بـا امریکا 

اسـت. 
مسـعودِ جـوان، بـاور دارد کـه بـه محـض خـروج امریـکا، 
شـهروندان افغانسـتان بـدون مداخلـۀ کشـور بیرونـی با هم 
کار و تمـام گروه ها به شـکل مسـتقیم و بـدون نفوذ خارجی 
همـکاری می کننـد؛ بـاورش سـاده اسـت. او اضافـه کرد که 
مـا ده سـال در برابـر شـوروی جنگیدیم، چرا از کشـورهای 
دیگـری دسـتور بگیریـم که به شـکل  واضح در گـروه طالبان 
نفـوذ دارنـد و جنگجویان شـان در رکاب طالبـان می جنگند. 
بـا  گفت وگـو  بـرای  را  پـدرش  تجربـۀ  نمی توانـد  احمـد 
طالبـان تکـرار کنـد، این زمانی اسـت کـه بحـث گفت گو با 

طالبـان داغ شـده اسـت. 
احمـد گفـت کـه پـدرم از گفت و  گـو طالبـان بـا عصبانیـت 

برگشـت و گفـت کـه  راه بـرای گفت وگـو با طالبـان وجود 
نـدارد، تنهـا گزینـۀ موجـود جنـگ اسـت و هیـچ تعهـدی 

. نیست
]تروریسـتی[یی  گـروه  و  احمـد  میـان  عالقه منـدی  هیـچ 
کـه 18 سـال در برابـر نظـام  افغانسـتان جنگیده انـد، وجـود 
نـدارد. احمـد در پایان نامـۀ دورۀ تحصیلی اش دریافته اسـت 
کـه طالبـان یـک شـبکۀ جرمـی هسـتند کـه از مـواد مخـدر 
تغذیـه می کنند، دسـت بـه اختطـاف می زنند و سـایر جرایم 

جنایـی سـازمان یافته را مرتکـب می شـوند.  

چشم انداز اسالمی
احمـد همچنـان وقت زیـاد را برای مطالعۀ طالبـان از دید گاه 
اندیشـمندان اسـالمی سـپری کـرده اسـت و صحبت هایی با 

عالمـان اسـالم در جهان عرب و ترکیه داشـته اسـت.
پـدر افسـانه یی احمـد مسـعود در بیـرون زنـده اسـت. در 
قاهـره، الجزیـره و حتـا در ریـاض، جایـی کـه باشـنده گان 
آن بـا آغـوش بـاز از احمـد پذیرایـی می کننـد و برایـش 
می گوینـد کـه تـو یادی از پـدرت را بـرای ما زنـده می کنی. 
آنـان بـه احمـد می گویند کـه پـدرت در رابطه به خشـونت 
عرب هـا کـه در افغانسـتان بـه جنـگ آمـده بودنـد، درسـت 
تروریسـتی  خطرنـاک  گـروه  یـگ  بعـداً  آنـان  می گفـت؛ 
بین المللـی تبدیـل شـدند. احمدشـاه مسـعود، اولیـن فـردی 
بـود که کشـورهای عربی و سـازمان های اسـتخباراتی غرب 

را از ایـن تهدیـد هشـدار داده بـود. 
مسـعود می گفـت کـه این افـراد یـک روز به خانه های شـان 
بـر می گردنـد و بـا  شـما می جنگنـد، شـما بایـد فرسـتادن 
گفته  هـای  احمـد  سـازید.  متوقـف  افغانسـتان  بـه  را  آنـان 

پـدرش را تأییـد می کنـد. 
احمـد بـا جمعـی از علمـای اسـالمی روی تاریـخ اسـالم 
کار می کنـد کـه تنهـا محـدود بـه افغانسـتان نمی شـود؛ بلکه 
مرکـز و جنـوب آسـیا را نیـز در بـر می گیـرد. هـدف از این 
کار چگونه گـی ایجـاد رابطـۀ گسـترده میان عالمان اسـالمی 

ست.  ا
او گفت که ما خشـونت دینی نداشـتیم، طرد همدیگرپذیری 
در منطقـه پیـش از 19۷0وجـود نداشـت؛ چـه مشـکل میان 
مسـلمانان در آسـیای مرکـزی، جنوب آسـیا و ترکیه که همه 
حنفـی مذهـب و سـنی انـد، وجود داشـت. این چیـزی بود 
کـه بـا آمـدن جنگجویان عـرب به افغانسـتان و پاکسـتان در  

سـال 1980 آورده شد. 
جنـگ سـی سـالۀ اخیر یـک پدیدۀ جدیـد به اسـاس احترام 
بـه »الهیـات« بـود با ایـن کار چالش هـا را توجیـه می کردند. 
او بـاور بـه ایجاد راه حـل )theology( الهیـات دارد که نیاز 
بـه آموزش دوبـارۀ تاریـخ الهیـات منطقه  یی کلید آن اسـت. 
مـن با شـمار زیـاد صحبـت کـرده ام به ویـژه رهبـران طالبان 
کـه حاضـر انـد در یک نقشـۀ منطقه یـی قرار گیرنـد و ترکیه 

می توانـد در ایـن امـر نقـش مهم ایفـا کند.  

افغانسـتان نیـاز بـه آمـوزش و همکاهنگی با همسـایه ها 
دارد

زمانـی کـه احمـد بـه پـدر بزرگش گفت کـه بـرای آموزش 
مطالعـات جنـگ به دانشـگاه کِنـگ می  رود، پـدرش بزرگش 
گفـت: بچیـم مـا در ایـن کشـور کم جنـگ دیدیم کـه تو به 

خوانـدن آن می روی! 
بـاری کـه احمـد حمـل می کنـد سـنگین اسـت. او امیـدوار 
یـک  عنـوان  بـه  بتوانـد  آموخته گـی اش  دانـش  کـه  اسـت 
تجربـه سـبب تغییـر در دیگـران شـود. احمـد دانش آموختۀ 
مطالعـات جنـگ و روابـط بین الملل در غرب، عـرب، ترکیه 

و افغانسـتان اسـت. 
او اضافـه کـرد کـه آمـوزش بـرای افغانسـتان اهمیت خاص 
ایجـاد  بـرای  مسـعود  شـهید  بنیـاد  زمـان  عیـن  در  دارد، 
بیمارسـتان ها، آمـوزش، ورزش و توان مندسـازی فکـری و 

بدنـی همـکاری می کنـد. 
بـه  تنهـا  بنیـاد شـهید مسـعود  احمـد تـالش می کنـد کـه 
آمـوزش تمرکـز نکنـد و تنهـا بـه شـمال کشـور خالصـه 
نشـود. احمـد گفـت کـه مـن زمـان زیـادی را بـرای بـازی 
فوتبـال و آب بازی سـپری کـرده ام، دو نسـل افغانسـتان نیاز 
بـه ورزش دارد. هـدف مـا ایـن اسـت کـه در تمـام مکاتب 

قریه هـا ورزش را بسـان کتـاب مهـم بپندارنـد. 
بـرای مـن به عنـوان یـک یک شـهروند افغانسـتان، پشـتون 
بـودن، تاجیـک بـودن، هـزاره و ازبیـک بـودن مهم نیسـت، 
مـا بایـد بـر ایـن موضوعات فایـق آیـم. احمد بـاور دارد که 
تمـام راه حـل می تواند از داخـل مرزهای افغانسـتان صورت 

. گیرد
 او گفـت کـه مـا در ابتـدا نیاز داریـم که خانۀ خـود را خود 
بسـازیم، پیـش از ایـن  که باالی کشـوری ادعا کنیـم: خانه از 
درون پوسـیده اسـت، اول بـا خـود و همسـایه ها صلح کنیم 

تـا دیگـران در پهلوی ما احسـاس آرامـش  کنند. 
پاکسـتان و به صورت ویژه سـازمان اسـتخبارات این کشـور 
اتهام مشـکالت را به افغانسـتان و امریکا وارد می کند. احمد 
عالقه منـد روابـط نیـک بـا همسایه هاسـت. اوگفـت: هیـچ 
گروهـی از شـهروندان افغانسـتان برای من دشـمن نیسـتند. 
مـن نمی خواهـم که بـاالی پاکسـتان و کشـور دیگـری ادعا 

کنـم.  مـن آمـاده ام تا بـه مردم افغانسـتان خدمـت کنم.  

نقش ترکیه
آینـده  بـرای  آلگـو  کشـور  یـک  یافتـن  تـالش  در  احمـد 
افغانسـتان اسـت. احمـد بـه ترکیـه بـه عنـوان یـک قـدرت 
مـدرن و مسـتقل بـدون نیـاز به کمک هـای بیرونـی که نقش 
مهـم در بـازار اقتصـادی و نظامـی در جهـان دارد، می بینـد.
او گفت که ترکیه برای افغانسـتان مهم اسـت، بیشـتر از یک 
قـرن می شـود کـه ما بـا هم دوسـت هسـتیم، مـا می دانیم که 
ترکیـه در امـر ترقی افغانسـتان سـهم ارزنـده داشـته، ناتو به 
عضویـت ترکیـه نقش مهـم در حفظ ثبـات و ایجـاد راه حل 

داشـته است. 
در مقولۀ افغانسـتان، پاکسـتان همسـایه قدرت منـد و دروازۀ 
دومـی اسـت. او یـادآوری کـرد  کـه همـه می داننـد، پدرش 
در برابـر پاکسـتان قـرار نداشـت. احمد درک کرده اسـت که 
ایجـاد رابطـۀ خـوب بـا همسـایه ها بـه صلـح در افغانسـتان 

کمـک می کنـد و بـه یـک پُـل ارتباطـی تبدیل می شـود. 
او گفـت کـه پاکسـتان باشـد یـا ایـران، ما بـه عنـوان همکار 
منطقه یـی از آن اسـتقبال می کنیـم و مهمتـر ایـن  کـه برادری 
مشـترک داریـم و ایـن راه ترقی اسـت. احمد مسـعود گفت 
کـه پـدر بزرگـم در پشـاور دفـن شـده اسـت، من دوسـت 
دارم بـه زودی آنجـا بـروم؛ من در مـورد زیبایی هـای چترال 
شـنیده ام، چیزی مشـابه به پنجشـیر اسـت. امیدوارم که آنجا 

بروم و دوسـتی افغانسـتان- پاکسـتان بهتر شـود. 

متحدان داخلی و بیرونی
احمـد با شـمار زیـادی از رهبـران افغانسـتان - حامدکرزی 
صالح الدیـن  نـور،  عطامحمـد  پیشـین،  رییس جمهـوری 

ربانـی - در مـورد آینـدۀ کشـور صحبـت کـرده اسـت. 
این یک پرسـتیژ اسـت که احمـد را به دلیل دسـت آوردهای 
پـدرش در برابر شـوروی سـابق مـورد تأیید قـرار می دهند. 
از  یکـی  فرزنـد  بـرای  پایـه  بلنـد  مقامـات  بـا  مالقـات 
مشـهورترین چهره هـای افغانسـتان هیـچ نگرانـی از قـدرت 

ندارد. 
او گفـت کـه جنـگ چیـزی بـود کـه پدرم بـه شـکل قطعی 
از آن نفـرت داشـت و در تمـام عمـرش دعا می کـرد و آرزو 
می بـرد کـه جنگ متوقف شـود و افغانسـتان به ثبات برسـد، 
مـا نبایـد از جنـگ صحبت کنیـم و بایـد رابطه ایجـاد کنیم. 
نبایـد بـرای جنگـی بایـد آماده  باشـیم کـه خون شـهروندان 

افغانسـتان را می ریـزد. 
گمانه هـا بـر این اسـت کـه بیشـتر موضوعات را رسـانه های 
بین المللـی در مـورد احمـد بیـرون می دهنـد تا خـودِ احمد؛ 
امـا ایـن معنـای آن نیسـت کـه تنهـا احمـد مسـعود تـالش 
و  مسـعود  ضیـا  احمـد  کاکاهایـش  از  تـن  دو  می کنـد. 
احمدولـی مسـعود، بـرای رهبـری تـالش دارنـد و حامیـان 

خـود را در منطقـه دارنـد. 
حداقـل افـراد مهمـی از اتحـاد شـمال در حکومـت کنونـی 
نمی شـود  افـراد قدرت منـد کسـانی کـه  دارنـد و  حضـور 

احمـد آنـان را نادیـده بگیـرد. 
در جـای دیگـر، عطامحمـد نـور و عبدالرشـید دوسـتم کـه 
هنـوز بازیگـران بـزرگ در شـمال افغانسـتان هسـتند، هـر 
بازیگـر، نسـل دوم خـود را بـرای پرتـاب بـه قـدرت دارد. 
فرزنـدان دوسـتم، فهیـم و حکمیتـار همچنان، خـود را برای 

رسـیدن بـه قـدرت سیاسـی آمـاده می کننـد. 
در حـال حاضـر تمام ایـن سـواالت در حال تعلیق هسـتند؛ 
زیـرا احمـد مسـعود تـا به حـال هیچ گونـه اهداف سیاسـی 
را اعـالم نکـرده اسـت. در حالی که رهبـران و دیپلمات های 
جهـان از او خواسـته انـد که به طور مرتب مشـاوره و تالش 

بـرای ادای یـک رهبر بالقوه را در  آینده داشـته باشـد.
احمـد  بـه طـرف کوه هـای پنجشـیر لبخنـد می زنـد؛ جایـی 
کـه بـه سـتاره ها خیـره می شـود. او می دانـد کـه وقـت او 

می رسـد. زود 
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احمد مسعود در گفت وگو با تلویزون T.R.T  ترکیه:

پـدرم اولیـن فـردی بود که با طالبـان مذاکـره کرد
»خانه از درون پوسیده است، اول با خود و همسایه ها صلح کنیم تا دیگران در پهلوی ما احساس آرامش  کنند«

TRTWORLD :منبع
نویسنده: کمال علم

برگردان: ابوبکر صدیق
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ــت  ــاس دول ــت، »اس ــال 1739 نوش ــوم در س ــد هی دیوی
ــی  ــه »آدم ــت ک ــت] اس ــن [واقعی ــر ای ــی ب ــی« مبتن مدن
را  دیگــران  یــا  خــود  ذاتــِی  کوته فکــرِی  نمی توانــد 
ــبب  ــه س ــی ک ــان کوته بینی ی ــد، هم ــرف کن ــًا برط کام
ــدۀ  ــه عقی ــد.« ب ــح دهن ــده ترجی ــه آین ــال را ب ــود ح می ش
ــل  ــت-از قبی ــای دول ــکاتلندی، نهاده ــوف اس ــن فیلس ای
نمایندهــگان سیاســی و بحث هــای پارلمانی-بــه مهــار 
ــاند و  ــاری می رس ــا ی ــۀ م ــنجیده و خودخواهان ــال نس امی
ــد. ــظ می کن ــه را حف ــدت جامع ــع بلندم ــروزی و مناف به
ــوم  ــن تصــور هی ــه ای ــه نظــر می رســد ک ــن ب ــروز چنی ام
به وضــوح  زیــرا  اســت  نبــوده  بیــش  خیــال خامــی 
دریافته ایــم کــه نظام هــای سیاســِی مــا نــه تنهــا کوته بینــی 
را برطــرف نکرده انــد بلکــه بــه آن دامــن زده انــد. بســیاری 
ــات بعــدی فکــر  ــزی جــز انتخاب ــه چی از سیاســتمداران ب
ــا توئیت هــا  ــن نظرســنجی ها ی ــه ســاز آخری ــد و ب نمی کنن
می رقصنــد. دولت هــا معمــوالً بــه دنبــال راه حل هــای 
فــوری و دم دســتی هســتند؛ بــرای مثــال، ترجیــح می دهنــد 
کــه تعــداد هــر چــه بیشــتری از مجرمــان را زندانــی 
ــرم  ــادِی ج ــی و اقتص ــر اجتماع ــل عمیق ت ــه عل ــد و ب کنن
نپردازنــد. دولت هــا در مجامــع بین المللــی بــر ســر منافــع 
ــودِی  ــا ناب ــد ام ــث می کنن ــر و بح ــود ج ــدت خ کوتاه م
ــوری  ــی و جان ــف گیاه ــای مختل ــت و گونه ه محیط زیس

ــد. ــده می گیرن را نادی
رســانه های خبــرِی شــبانه روزی از آخریــن تحــوالت 
در مذاکــرات برگزیــت گــزارش می دهنــد یــا حــرِف 
ــان  ــوش و حواس ش ــکا ه ــور امری ــنجیدۀ رییس جمه نس
را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. همــۀ اینهــا به وضــوح 
دموکراتیــک  مــدرن  سیاســت  نزدیک بینــِی  از  حاکــی 
ــه  ــی را ک ــِی سیاس ــن حال گرای ــوان ای ــا می ت ــت. آی اس
منافــع نســل های بعــدی را به کلــی نادیــده می گیــرد، 

ــرد؟ ــان ک درم
ــردازم.  ــکل بپ ــن مش ــت ای ــه ماهی ــدا ب ــد ابت ــازه دهی اج
معمــوالً ادعــا می کننــد کــه کوته بینــِی کنونــی صرفــًا 
فناوری هــای  دیگــر  و  اجتماعــی  شــبکه های  معلــول 
ــتاب  ــات سیاســی ش ــگ حی ــه آهن ــه ب ــال اســت ک دیجیت
ــیار  ــل بس ــال« عل ــه »ح ــغولی ب ــا دل مش ــیده اند. ام بخش

دارد. اساســی تری 
ــه  ــات ک ــۀ انتخاب ــت از چرخ ــارت اس ــکل عب ــک مش ی
یکــی از معایــب ذاتــِی نظام هــای دموکراتیــک اســت 
سیاســتمداران  می انجامــد.  سیاســی  کوته بینــِی  بــه  و 
ــه دهنــد  ــی ارای ــِی جذاب ممکــن اســت معافیت هــای مالیات
بعــدی رأی دهندهــگان  انتخاباتــِی  تــا در رقابت هــای 
ــتمداران  ــن سیاس ــا همی ــانند. ام ــود بکش ــرف خ ــه ط را ب
مســایل بلندمدتــی مثــل تخریــب محیــط زیســت، اصــاح 
ــاالن  ــوزش خردس ــرمایه گذاری در آم ــا س ــتمری ها ی مس
افزایــش  را  آنهــا  فــورِی  سیاســِی  ســرمایۀ  کــه  را 
ــوع  ــن ن ــۀ 1970 ای ــد. در ده ــده می گیرن ــد، نادی نمی ده
کســب وکار  »چرخــۀ  را  کوته بینانــه  سیاســت گذارِی 

می خواندنــد. سیاســی« 
شــرکت های  به ویــژه  خــاص،  ذی نفــع  گروه هــای 
ــن  ــرای تضمی ــد از نظــام سیاســی ب تجــاری، هــم می توانن
منافــع کوتاه مــدت خــود اســتفاده کننــد و هزینه هــای 
ــۀ  ــد. مداخل ــۀ جامعــه بیندازن ــه دوش بقی ــر را ب بلندمدت ت
طریــق  از  خــواه  سیاســت،  در  تجــاری  شــرکت های 
ــرف  ــق ص ــا از طری ــی ی ــات انتخابات ــۀ تبلیغ ــن هزین تأمی
ــی  ــی جهان ــوذ، پدیده ی ــال نف ــرای اِعم ــای کان ب هزینه ه
ــتورِ کار  ــدت را از دس ــت گذارِی بلندم ــه سیاس ــت ک اس

خــارج می کنــد.
ســومین و مهم تریــن علــت حال گرایــِی سیاســی ایــن 
ــع  ــی مناف ــر نمایندهگ ــی ب ــِی مبتن ــه دموکراس ــت ک اس
ــرد.  ــده می گی ــد نادی ــه طــور نظام من نســل های بعــدی را ب
ــه- ــد و ن ــده می دهن ــهروندان آین ــه ش ــی ب ــچ حق ــه هی ن
در اکثریــت چشــم گیر کشــورها-نهادهایی وجــود دارد 
ــگان  ــِی آینده ــرات احتمال ــا نظ ــا ی ــدۀ دغدغه ه ــه نماین ک
ــر  ــد ب ــه بی تردی ــد ک ــی باش ــای کنونی ی ــارۀ تصمیم ه درب
زندهگــی آنهــا تأثیــر خواهــد گذاشــت. ایــن عیــب چنــان 
بــزرگ اســت کــه به نــدرت متوجهــش می شــویم: در 
یــک دهه یــی کــه بــه عنــوان متخصــص علــوم سیاســی در 
ــه  ــز ب ــردم هرگ ــک کار می ک ــِی دموکراتی ــوزۀ حکم ران ح
ــِی نســل های  ــت حقوق ــه محرومی ــم خطــور نکــرد ک ذهن
آینــده شــبیه بــه محرومیــت حقوقــِی بردهــگان و زنــان در 
گذشــته اســت. امــا واقعیــت همیــن اســت. بــه همیــن دلیل 
ــان،  ــر جه ــوز در سراس ــزار دانش آم ــا ه ــه صده ــت ک اس
ــاب  ــه اعتص ــویدن، ب ــوان س ــرگ نوج ِ ــا تانب ــم از گِرت مله
تــا کشــورهای ثروتمنــد را  و راه پیمایــی پرداخته انــد 
ــۀ  ــد: کاس ــی وادارن ــای کربن ــد آالینده ه ــش تولی ــه کاه ب
صبرشــان لبریــز شــده و از نظام هــای دموکراتیکــی کــه بــه 
ــده  ــا را نادی ــدۀ آنه ــد و آین ــر نمی دهن ــا حــق اظهارنظ آنه

ــد. ــتوه آمده ان ــه س ــد ب می گیرن
ــی  ــت آزارنده ی ــا واقعی ــا ب ــرا رســیده ت ــاِن آن ف ــون زم اکن
روبهــرو شــویم: دموکراســی مدرن-به ویــژه در کشــورهای 
ــم.  ــتثمار کنی ــده را اس ــا آین ــا اجــازه داده ت ــه م ثروتمند-ب
مــا طــوری بــا آینــده برخــورد می کنیــم کــه گویــی 
ــی  ــت، جای ــکنه اس ــاری از س ــی ع ــتعمرۀ دورافتاده ی مس
کنیــم،  تخریــب  را  محیط زیســتش  می توانیــم  کــه 
کنیــم،  صــادر  آن  بــه  را  فناوری شــناختی  مخاطــرات 
ــی  ــِی دولت ــم، بده ــن کنی ــته یی را در آن دف ــای هس زباله ه

را بــر دوشــش بیندازیــم 
و هــر طــور کــه دل مــان می خواهــد غارتــش کنیــم. وقتــی 
بریتانیــا در قرن هــای هجدهــم و نوزدهــم اســترالیا را 
مســتعمره کــرد بــه یــک اصــل حقوقــی معــروف بــه »تـِـرا 
ــرف  ــا تص ــد ت ــل ش ــن بی صاحب-متوس ــوس«- زمی نولی
ایــن ســرزمین و بدرفتــاری و بی اعتنایــی بــه اهالــی 
ــا آینــده طــوری  ــد. امــروز مــا هــم ب ــه کن بومــی  را توجی
ــرزمینی بی صاحــب اســت.  ــگار س ــه ان ــم ک ــار می کنی رفت
گویــی آینــده »زمانــی تهــی« یــا توخالــی اســت، قلمرویــی 
بی صاحــب و عــاری از ســکنه. انــگار آینــده را هــم 
می تــوان مثــل یکــی از قلمروهــای دور دســت امپراتــورِی 

ــرد. ــا تصــرف ک بریتانی
امــروز وظیفــۀ شــاِق مــا ایــن اســت کــه دموکراســی را از 
نــو بســازیم تــا بــر کوته بینــِی ذاتــِی خــود غلبــه کنــد و از 
ســلطۀ اســتعماری بــر آینــده و ســرقت ثــروت نســل های 
ــن  ــروز ضروری تری ــرم، ام ــه نظ ــردارد. ب ــدی دســت ب بع
ــور  ــم چط ــه بفهمی ــت ک ــن اس ــا ای ــِی م ــۀ سیاس وظیف

ــاخت. ــو س ــی را از ن ــوان دموکراس می ت
چنــان  اساســًا  دموکراســی  کــه  می گوینــد  برخــی 
کوته بیــن اســت کــه شــاید بهتــر باشــد بــه »دیکتاتورهــای 
می تواننــد  کــه  کســانی  یعنــی  بیاوریــم،  روی  رؤف« 
ــر  ــه بش ــی ک ــای گوناگون ــارۀ بحرا ن ه ــا درب ــرف م از ط
ــن  ــی از ای ــد. یک ــی کنن ــت، دوراندیش ــا روبهروس ــا آنه ب
نــام دار  اخترشــناس  ریــس،  مارتیــن  صاحب نظــران، 
ــکات  ــای مش ــی پ ــته وقت ــه نوش ــت ک ــی، اس بریتانیای
بلندمــدت مهمــی مثــل تغییــرات اقلیمــی و گســترش 
ــتبد  ــک مس ــا ی ــد، »تنه ــان باش ــتی در می ــلیحات زیس تس
روشــنفکر می توانــد اقدامــات الزم بــرای جــاِن ســالم بــه 
در بــردن از قــرن 21 را انجــام دهــد.« اخیــراً در جلســه یی 
ــًا  ــا شــوخی نکــرده و واقع ــه آی ــی از او پرســیدم ک عموم
ــد.  ــی می دان ــی از کوته بین حکومــت اســتبدادی را راه  رهای
ــم  ــه حرف ــت ک ــن اس ــت ای ــت، »واقعی ــخ گف او در پاس

ــوان حکومــت  ــه عن ــود.« ســپس از چیــن ب نیمه شــوخی ب
ــی در  ــت خارق العاده ی ــه موفقی ــرد ک ــام ب ــی ن اقتدارگرای
ــیدی  ــرژی خورش ــته و در ان ــدت داش ــزِی بلندم برنامه ری

ــت. ــرده اس ــی ک ــرمایه گذارِی عظیم س
ــان را  ــتمعین سرش ــادی از مس ــداد زی ــه تع ــب آن ک عجی
ــق  ــا مواف ــا آنه ــن ب ــا م ــد ام ــکان  دادن ــد ت ــه نشــانۀ تأیی ب
ــی بســیار  ــرای مدت ــخ ب ــوری در تاری ــچ دیکتات ــودم. هی نب
ــال،  ــرای مث ــده اســت )ب ــنفکر نمان ــی رؤف و روش طوالن
ــزون  ــد(. اف ــگاه کنی ــن ن ــرِی چی ــوق بش ــۀ حق ــه کارنام ب
ــای  ــه حکومت ه ــد ک ــان نمی ده ــواهد نش ــن، ش ــر ای ب
اقتدارگــرا در مقایســه بــا حکومت هــای دموکراتیــک، 
ــدت  ــزِی بلندم ــی و برنامه ری ــری در دوراندیش ــابقۀ بهت س
ــک  ــی دموکراتی ــویدن حکومت ــه، س ــرای نمون ــد: ب دارن
دارد و حــدود 60 درصــد از بــرق خــود را از طریــق 
ــه  ــی ک ــد )در حال ــد می کن ــر تولی ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــق  ــن طری ــود را از ای ــرق خ ــد از ب ــا 26 درص ــن تنه چی

تولیــد می کنــد(.
ــرای  ــی ب ــاید راه های ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــۀ مهمت نکت
بــر  غلبــه  و  نمایندهگی محــور  دموکراســِی  نوســازی 
ســوگیری بــه نفــع این جــا و اکنــون وجــود داشــته باشــد. 
ــده  ــدم ش ــن راه پیش ق ــورها در ای ــی کش ــع، بعض در واق
شــهروندان  توانمندســازِی  بــرای  را  آزمایش هایــی  و 
ــد  ــال، در مجلــس فنان ــرای مث ــد. ب ــده شــروع کرده ان آین
ــِی  ــه اش بررس ــه وظیف ــود دارد ک ــده« وج ــیون آین »کمیس
ــۀ  ــت. در فاصل ــدی اس ــل های بع ــر نس ــن ب ــر قوانی تأثی
ســال های 2001 و 2006 در اســرائیل »مأمــور رســیدهگی 
ــن منصــب  ــا ای ــده« وجــود داشــت، ام ــه نســل های آین ب
ــه  ــد ک ــر می کردن ــون فک ــد چ ــذف کردن ــی را ح دولت
تأخیــر  بــه  را  قانون گــذاری  بیش ازحــدش  قــدرت 

می انــدازد.
ــه در  ــت ک ــز یاف ــوان در ول ــه را بت ــن نمون ــاید بهتری ش
ــده«  ــرای نســل های آین ــروزی ب ــون »به ــب قان ــی تصوی پ

ــت در  ــۀ دول ــور عالی رتب ــوان »مأم ــه عن ــاو را ب ــوفی ه س
ــاو  ــوفی ه ــرد. س ــوب ک ــده« منص ــل های آین ــورد نس م
ــر در  ــِی درگی ــازمان های دولت ــه س ــد ک ــن کن ــد تضمی بای
حوزه هــای گوناگــون، از حفاظــت از   محیط زیســت گرفتــه 
سیاســت گذاری های  در  اشــتغال زایی،  طرح هــای  تــا 
خــود حداقــل 30 ســال آینــده را در نظــر بگیرنــد. اکنــون 
ــابهی  ــون مش ــه قان ــد ک ــان آن ان ــی خواه ــمار فزاینده ی ش
ــن  ــال 2018 مارتی ــود. در س ــرا ش ــا اج ــر بریتانی در سراس
ــه  ــدی ب ــا ح ــوز ت ــه هن ــان ک ــس اعی ــو مجل ــس، عض ری
رونــد دموکراتیــک ایمــان دارد، »گــروه فراحزبــِی پارلمانــِی 
ــه  ــی ک ــکیل داد، گروه ــده« را تش ــل های آین ــع نس مداف
ــا  ــر بریتانی ــه سراس ــون ب ــن قان ــم ای ــه تعمی ــد ب می توان

ــد. کمــک کن
ــه  ــد ک ــا گفته ان ــن نوآوری ه ــاد از ای ــا انتق ــی ب ــا برخ ام
ــک را از  ــت دموکراتی ــاختار حکوم ــی س ــن اصاحات چنی
ــد ســوزوکی، دانشــمند  ــر نمی دهــد. دیوی ــن تغیی بیــخ و ب
خواهــان  محیط زیســت،  نــام دار  مدافــع  و  کانادایــی 
ــه  ــه ب ــرده ک ــنهاد ک ــده و پیش ــری ش ــرات بنیادی ت تغیی
ــود  ــیس ش ــورایی تأس ــب، ش ــتمداران منتخ ــای سیاس ج
و هــر شــش ســال یــک بــار گروهــی از شــهروندان 
ــت  ــرای عضوی ــی ب ــور تصادف ــه ط ــی را ب ــادِی کانادای ع
در آن برگزیننــد. بــه نظــر ســوزوکی، چنیــن شــورایی کــه 
ــه  ــد، شــبیه ب ــی وابســتگی ندارن ــچ حزب ــه هی ــش ب اعضای
نوعــی هیــأت منصفــۀ سیاســی خواهــد بــود و بــا کارایــِی 
ــرات اقلیمــی و  ــل تغیی ــی مث ــه مســائل بلندمدت بیشــتری ب
کاهــش تنــوع زیســتی رســیدهگی خواهــد کــرد و مشــکل 
ــل  ــدی ح ــات بع ــه انتخاب ــتمداران ب ــغولِی سیاس دل مش

ــد. ــد ش خواه
ــًا  ــی واقع ــهروندان فعل ــکل از ش ــورایی متش ــا ش ــا آی ام
می توانــد خــود را بــه جــای نســل های آینــده بگــذارد و در 
عمــل منافــع آنهــا را نمایندهگــی کنــد؟ در جاپــان جنبــش 
ــه  ــده ک ــود آم ــه وج ــده« ب ــرح آین ــام »ط ــدی به ن جدی
می کوشــد بــه همیــن پرســش پاســخ دهــد. ایــن جنبــش، 
ــۀ  ــاددان »موسس ــایجو، اقتص ــی س ــرِی تاتسویوش ــه رهب ب
ــوراهای  ــو، ش ــت« در کیوت ــر و طبیع ــرای بش ــش ب پژوه
ــر کشــور تشــکیل داده اســت. در  ــهروندی را در سراس ش
ــرکت کنندهگان در  ــی از ش ــی، گروه ــرح آزمایش ــن ط ای
ــر می شــوند و گروهــی دیگــر  ــی ظاه نقــش ســاکنان فعل
ــه  ــال 2060 ب ــده« )از س ــاکنان آین ــای »س ــه ج ــود را ب خ
ــی  ــریفاتِی خاص ــای تش ــا لباس ه ــد و حت ــد( می گذارن بع
تحقیقــات  کننــد.  نقش آفرینــی  بهتــر  تــا  می پوشــند 
ــاکنان  ــا س ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــان داده اس ــون نش گوناگ
فعلــی، ســاکنان آینــده در برنامه ریــزِی شــهری پیشــروترند 
و طرح هــای مترقی تــری را ارایــه می دهنــد. هــدف نهایــِی 
ــۀ  ــیس »وزارت خان ــت از تأس ــارت اس ــش عب ــن جنب ای
آینــده« در دولــت مرکــزی و تشــکیل »ســازمان آینــده« در 
دولت هــای محلــی تــا الگــوی شــورای شــهروندان آینــده 

ــد. ــم باش ــت گذاری حاک ــر سیاس ب
یکــی از منابــع الهــام »طــرح آینــده«، »اصــل نســل هفتــم« 
اســت کــه بعضــی از بومیــان امریــکا از آن پیــروی 
می کننــد. بــر اســاس ایــن اصــل، بایــد تأثیــر هــر سیاســتی 
ــال  ــدود 150 س ــدی )ح ــل بع ــن نس ــروزِی هفتمی ــر به ب

ــت. ــر گرف ــد( را در نظ بع
چنیــن تفکــر بومی یــی بــه اقامــۀ دعــوای مهمــی در 
ــان  ــازمان های جوان ــی از س ــت: یک ــده اس ــکا انجامی امری
به نــام »تکفــل کودکان مــان« می کوشــد تــا دسترســِی 
ــدار  ــوای پای ــه آب وه ــدی ب ــی و بع ــل های فعل ــۀ نس هم
و ســالم را بــه یــک حــق قانونــی تبدیــل کنــد. آن چــه بــه 
ــۀ  ــه هم ــت ک ــن اس ــد ای ــت می بخش ــده اهمی ــن پرون ای
خواهان هــا یــا مدعیــان در دومیــن دهــه یــا اوایــل ســومین 
ــه  ــد ک ــا می گوین ــد. آنه ــه ســر می برن ــر خــود ب ــۀ عم ده
دولــت امریــکا آگاهانــه سیاســت هایی را دنبــال کــرده کــه 
در ناپایــدارِی آب وهــوای آینــده، یــک منبــع عمومــی، نقش 
ــی ِ خــود  ــِی آت ــوق قانون ــا را از حق ــن آنه داشــته و بنابرای
محــروم کــرده اســت. همــان طور کــه اَن کارلســون، اســتاد 
حقــوق زیســت محیطی در دانشــگاه کالیفرنیــا در لــس 
انجلــس، در مصاحبــۀ اخیــر خــود بــا وب ســایت »وکــس« 
ــت... ــن اس ــودکان همی ــودن ک ــی ب ــن مدع ــت: »ُحس گف
ــن حــرف  ــدۀ کــرۀ زمی ــارۀ آین ــد[در دادگاه] درب آنهــا دارن
ــروز  ــی پی ــوای حقوق ــن دع ــا در ای ــر آنه ــد.« اگ می زنن
شــوند، ایــن پرونــده تاریخ ســاز خواهــد شــد و ســرانجام 

ــد شــد. ــردا ذی حــق شــمرده خواهن شــهروندان ف
ــۀ  ــا در بحبوح ــی دارد؟ م ــه نتیجه ی ــا چ ــن نوآوری ه ای
ــاع  ــش دف ــم. جنب ــر می بری ــه س ــی ب ــِی مهم ــر سیاس تغیی
ــی  ــۀ جهان ــده در عرص ــل های آین ــع نس ــوق و مناف از حق
در حــال ظهــور اســت و در دهه هــای آتــی قــوت و 
ــِی  ــاوری و ویران ــر فن ــرا خط ــت زی ــد گرف ــق خواه رون
ــت.  ــد یاف ــش خواه ــش افزای ــش از پی ــت بی محیط زیس
رؤیــای »دیکتاتــور رؤف« تنهــا گزینــۀ موجــود بــرای 
مقابلــه بــا بحران هــای بلندمــدت نیســت. دموکراســی 
ــاخته  ــو س ــا از ن ــرده و باره ــدا ک ــی پی ــکل های مختلف ش
ــتان  ــان باس ــتقیِم یونانی ــِی مس ــت، از دموکراس ــده اس ش
گرفتــه تــا پیدایــش دموکراســِی نمایندهگی محــور در 
ــه  ــی ک ــک بعدی-انقاب ــاب دموکراتی ــم. انق ــرن هجده ق
آینــده  از  و  می ســازد  توان منــد  را  بعــدی  نســل های 

اســت. می کند-قریب الوقــوع  اســتعمارزدایی 

ا  ر دمـوکراسـی 
یـد فـر آ نـو  از  بایـد 

رومن کرزناریک /برگردان: عرفان ثابتی



Year 11 l NO 2509 l Wednesday l 12 June 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

https://www.facebook.com/MandegarDailyNews/

https://t.me/mandegardaily
https://twitter.com/mandegardaily

www.mandegardaily.com

ــی  ــر برخ ــرح تغیی ــل ط ــهرداری کاب ــه ش ــس از آنک پ
و  ســاخت  عملــی  را  شــهر  ســطح  در  چهارراه هــا 
چهــار  در  را  ترافیکــی  اشــاره های  و  چراغ هــا  نیــز 
ــبکه های  ــران ش ــرد، کارب ــب ک ــا نص ــمت چهارره ه س
اجتماعــی از ایــن کار اســتقبال کــرده و کارزاری را بــرای 

آگاهی دهــی و رعایــت عایــم راه انداختنــد.
شــهرداری کابــل بــا نشــر پیامــی از شــهروندان خواســته 
ــاره های  ــه اش ــا، ب ــردد از جاده ه ــور و ت ــگام عب ــا هن ت
ترافیکــی متوجــه باشــند و بــه آن تمکیــن کننــد. در پیــام 
شــهرداری کابــل آمــده اســت کــه ایــن اداره گزمه هــای 
ســیار را در ســطح شــهر موظــف کرده انــد و در صــورت 
توجــه و تمکیــن نکــردِن راننــده گان بــه اشــاره های 

ترافیکــی، بــا آنــان برخــورد قانونــی کننــد.
ــازات  ــرد و مج ــل پیگ ــان مراح ــل همچن ــهرداری کاب ش
ــام  ــل از پی ــه نق ــت. ب ــرده اس ــان ک ــز بی ــان را نی متخلف
شــهرداری کابــل، متخلــف بــرای بــار اول جریمــۀ نقــدی 
ــف  ــه متخل ــی ک ــود و در صورت ــت نگاری می ش و انگش
ــرد،  ــدی نگی ــی را ج ــاره های ترافیک ــار دوم اش ــرای ب ب
ــه ادارۀ  ــده ب ــده و رانن ــه ش ــی اش گرفت ــواز راننده گ ج

ــود. ــلیم داده می ش ــس تس پولی
ــتقبال  ــل اس ــهرداری کاب ــدام ش ــن اق ــهروندان از ای ش
کــرده و پیــام ایــن اداره را در شــبکه های اجتماعــی 
شــبکه های  کاربــران  می کننــد.  دســت  به دســت 
اجتماعــی همچنــان در مذمــت و نکوهــش راعایــت 
نکــردن قوانیــن و اشــاره های ترافیکــی و نیــز در ُحســن 
ــی  ــی مطالب ــن ترافیک ــاره ها و قوانی ــردن اش ــت ک رعای

ــد. ــریک کرده ان ــان ش ــتان ش ــا دوس ــته و ب نوش
وســیم نــوری، یکــی از کاربــران شــبکۀ اجتماعــی 
ــر حادثه هــای ترافیکــی  فیســبوک نوشــته اســت کــه اکث
در جهــان، به ویــژه در افغانســتان از اثــر بی توجهــی 
راننــده گان و اســتفاده کننــده گان از جاده هــا اســت. 
آقــای نــوری شــهروندان و راننــده گان را مخاطــب 
ــاره ها و  ــب اش ــا نص ــه ب ــت ک ــزوده اس ــرار داده و اف ق
چراغ هــای ترافیکــی و رعایــت کــردن قوانیــن ترافیکــی 
ــان داشــته و  ــاالی جــاده، جــان خــود و همــه را در ام ب

ــاور  ــه ب ــم. ب ــک نگردی ــان ترافی ــال در جری ــبب اخ س
ــر  ــن، بیانگ ــردن قوانی ــات ک ــوری، مراع ــیم ن ــای وس آق

ــت. ــینی اس ــوب شهرنش ــد و خ ــگ بلن فرهن
ــر از  ــی دیگ ــب، یک ــوب ادی ــر، محمدای ــوی دیگ در س
کاربــران فیســبوک در صفحــه اش نوشــته اســت: »احتــرام 
ــور،  ــذۀ کش ــن ناف ــایر قوانی ــی و س ــن ترافیک ــه قوانی ب
نشــانی از عقانیــت شــهروندی افــراد یــک جامعــه 
ــن  ــدن قوانی ــی ش ــا در عمل ــت ت ــر ماس ــن ب ــت. ای اس
ــک را  ــن ترافی ــًا قوانی ــم. لطف ــه کنی ــود توج ــهری خ ش

ــد«. ــات کنی مراع
جمــال ناصــر فرهمنــد، کاربــر دیگــر نوشــته اســت که در 
یــک اقــدام نیــک، شــهرداری کابــل چهارراه هــا را منظــم 
ــن  ــه از ای ــاخته ک ــی س ــای ترافیک ــا چراغ ه ــن ب و مزی
ــهروند  ــک ش ــوان ی ــه عن ــم و ب ــتقبال می کنی ــدام اس اق
ــک در  ــرای نظــم بخشــیدن در شــهر و ترافی مســوول، ب

ــود. ــد ب ــر نخواه ــا بی تأثی ــکاری م ــا هم جاده ه
محمداکــرام اندیشــمند، نویســنده و تاریخ نــگار بــه ایــن 
ــی  ــاره های ترافیک ــردن اش ــت نک ــه رعای ــاور اســت ک ب

ــی گیری«  ــانۀ »وحش ــور، نش ــن کش ــوع قوانی و در مجم
ــران  ــوع عاب ــده گان و مجم ــای اندیشــمند رانن اســت. آق
اســت:  نوشــته  و  داده  قــرار  مخاطــب  را  جاده هــا 
»چراغ هــای ترافیکــی در شــهر کابــل فعــال شــده 
ــت  ــما در پش ــر ش ــا. اگ ــژه در چهارراهی ه ــت، به وی اس
فرمــان یــا اشــترینگ موتــر قوانیــن ترافیکــی را در وقــت 
ســرخ و ســبز شــدن ایــن چــراغ مراعــات کردیــد، مدنــی 
هســتید و اگــر مراعــات نکردیــد، وحشــی هســتید. حــاال 
شــما تصمیــم بگیریــد کــه مدنــی می باشــید یــا وحشــی 

می مانیــد«.
ــا  ــت ت ــم گرف ــش تصمی ــاه پی ــد م ــل چن ــهرداری کاب ش
ــد. ســخنگوی  ــر ده ــا را تغیی شــکل هندســی چهارراه ه
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــان ب ــل در آن زم ــهرداری کاب ش
ــا شــکل هندســی  ــا ب ــه وجــود چهارراه ه ــود ک ــه ب گفت
دایره یــی، خــود عامــل بیشــتر ازدحــام و مســدود مانــدن 
جاده هــا اســت و طــرح تغییــر حــدو 33 چهــارراه 
را روی دســت دارنــد. ســخنگوی شــهرداری کابــل 
همچنــان از نصــب چراغ هــا و اشــاره های هوشــمند 

ــود. ــر داده ب ــز خب ــا نی ــن چهارراه ه ــی در ای ترافیک
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز شــهرداری کابــل در 
ــا و  ــی از چهاراه ه ــک، در برخ ــا ادارۀ ترافی ــی ب هماهنگ
ــا و اشــاره های ترافیکــی  ــل چراغ ه ــای شــهر کاب جاده ه
نصــب کــرده بــود، امــا بــا مــرور زمــان، نــه راننــده گان 
ــه  ــد و ن ــن کردن ــاره ها تمکی ــن چراغ هــا و اش ــه ای ب
ــذه  ــن ناف ــردن قوانی ــی ک ــک در عمل ــس ترافی ــم پولی ه
ــال های  ــود. س ــق ب ــاره ها موف ــا و اش ــن چراغ ه ــر ای ب
درازی ســت کــه برخــی از چهارراه هــا دارای چراغ هــا و 
اشــاره های ترافیکــی انــد، امــا کار نمی کننــد و خامــوش 
انــد. خامــوش بــودن چراغ هــای ترافیکــی یکــی از 
مشــکات جــدی اســت کــه ظاهــراً تاکنــون شــهرداری 
کابــل و ادارۀ ترافیــک بــه آن راه حلــی نســنجیده اســت؛ 
به ویــژه در فصــل زمســتان کــه پرچــوی بــرق در کشــور 

ــود. ــری می ش ــل دیگ ــر فص ــتر از ه بیش

د افغانسـتان د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون وايي، په ټـول هېواد 

کـې یـې د رأيـې ورکوونکـو د نوم ثبتولـو ۵۲ مرکزونـه تړيل دي.

د انتخاباتـو کمېسـیون پـه ټـول هېـواد کـې د رأيـې ورکوونکـو د 

تقویتـي نـوم ثبتولـو د ۴۵۸ مرکزونـو نه، ۴۰۶ خـاص کړي دي.

د انتخاباتـو د خپلواک کمېسـیون د ویاند دفرت رسپرسـت ذبیح الله 

سـادات وايـي، د دغـو مرکزونـو د تـړل کېـدو بـل المـل، د دغـه 

پروګـرام لـه عمـي کیـدو رسه، د پوهنـې وزارت نه همـکاري ده.

دی وايـي: »۱۵ مرکزونـو تـه مـواد نه دي رسـیديل، لـه ۳ مرکزونو 

رسه د پوهنـې وزارت مرسـته نـه ده کـړې او نور د امنیتي ګواښـونو 

لـه امله خـاص نه شـول، امنیتـي ځواکونه هڅې کـوي، څو تړيل 

مرکزونـه خـاص کـړي چې خلـک نوم لېکنـه وکړي.«

پخـوا تـر دې دغـه کمېسـیون ویـي و هڅـه کـوي چـې پـه ټـول 

هېـواد کـې رأيـې ورکوونکـو لپـاره مرکزونـه خاص وسـايت، خو 

پـه دې وروسـتیو کـې یـې وویل چـې پـه ۳۳ والیتونو کـې یې ۶۵ 

دي. تـړيل  مرکزونه 

دغـه کمېسـیون وايـي، د امنیتـي ګواښـونو او ځینـو مرکزونـو ته د 

حساسـو انتخابـايت مـوادو د نـه رسـېدو لـه املـه ونـه توانېـد چې 

ټـول مرکزونـه خاص وسـايت.

کمېسـیون دا هـم وايـي، تراوسـه ۴۰۶ مرکزونـو تـه یـې حسـاس 

مـواد لېـږيل چـې د رأيـې ورکوونکـي پرمـخ خـاص دي.

پـه  هغـه  ده  وررسه  چـې  اندیښـنه  بلـه  وايـي،  کمېسـیون  دغـه 

راتلونکـو انتخاباتـو کـي د نـوم ثبتولـو لپـاره، د رأيـې ورکوونکـو 

دی. حضـور  کمرنګـه 

دغـه کمېسـیون وايـي، د دغـې پروسـې له پیـل راهیسـې، ۲۲۶۳ 

کسـانو نـوم لیکنـه کـړې چـې ۶۲۶ په کـې ښـځې او ۱۴ په کـې 

کوچیـان دي.

د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون د جمهوري ریاسـت پـه انتخاباتو 

کـې د وليس جرګـې د رأيې ورکوونکو فهرسـت تـه اعتبار ورکړی 

دی.

د دغـه کمېسـیون د مسـؤلینو په خـره د وليس جرګـې د انتخاباتو 

لپـاره ۹ میلیونـو کسـانو نومونـه ثبـت کـړي وو او اوسـنۍ تقویتي 

پـه  د ولـيس جرګـې  کـه څـوک  ده چـې  لپـاره  د دې  نوم لېکنـه 

انتخاباتـو کـې لـه نوم ثبتولـو پاتې وي، یا لـه هېواده بهـر وي او یا 

يـې اوس مهـال قانوين سـن پوره کـړی وي، نوم لېکنـه کولی يش.

پـه بلـخ کـې د رايـې ورکوونکـو د نـوم ثبتونـې پروسـه لـه کومـو 

سـتونزو رسه مـخ ده؟

پـه بلـخ کې د یو شـمېر ولسـوالیو اوسـېدونکي وايي چـې د رايې 

ورکوونکـو د نـوم ثبتونې د مراکزو کموالی او ناامنۍ سـبب شـوي 

څـو ډېر شـمېر کسـان ونـه يش کولـی پـه راتلونکـو ولسـمرشیزو 

ټاکنونـو کـې د ګډون لپـاره نوم لیکنـه وکړي.

د چهاربولـک، چمتـال، دولت اباد او بلخ ولسـوالیو اوسـېدونکي 

وايـي چـې په دغه سـیمو کـې د ناامنۍ له املـه تر دې دمـه د رأيې 

ورکوونکـو د نـوم ثبتونـې هېڅ یـو مرکز نه دی فعال شـوی.

یـې  کریـم  محمـد  اوسـېدونکي  یـوه  ولسـوالۍ  چهاربولـک  د 

پـه اړه ازادي راډیـو تـه ووېـل: »پـه چهاربولـک ولسـوالۍ کـې 

اصـًا حکومـت نه شـته، لـه ولسـوالۍ پرته نـورې ټولې سـیمې د 

وسـله والو طالبانـو پـه ولکـه کـې دي. د رأيـې ورکوونکـو د نـوم 

ثبتونـې هېـڅ یـو مرکـز نـه دی فعـال شـوی، خلکـو رسه د خپـل 

امنیـت وېـره ده، هېـڅ څـوک د انتخاباتـو پـه فکـر کـې نـه دي.«

ورتـه  لـه  دی چـې  اوسـېدونکی  ولسـوالۍ  د شـولګرې  اجمـل 

سـتونزې رسټکـوي: » پـه شـولګرې ولسـوالۍ کـې د امنیـت د 

نه شـتون پـه خاطـر تـر دې دمـه هېڅ چـا د رایـې ورکوونکـو د نوم 

ثبتونـې مرکـز نـه دی لیدلی. سـتونزې ډېـرې دي، ویل شـوي چې 

یـو مرکـز به پرانېسـتل يش، خـو تر دې دمه داسـې نه دي شـوي.«

ولسـوالیو  شـاهي  نهـر  او  کشـنده  بلـخ،  خلـم،  دهـدادي،  د 

رايـې  د  یـوازې  کـې  سـیمو  دغـو  پـه  چـې  وايـي  اوسـېدونکي 

ورکوونکـو د نـوم ثبتونـې یـو یـو مرکز پرانېسـتل شـوی دی چې د 

یـادو ولسـوالیو د ټولـو اوسـېدونکو د اړتیـاو د پوره کېـدو ظرفیت 

نه لـري.

د دهـدادي ولسـوالۍ د پشـت بـاغ سـیمې اوسـېدونکی محمـد 

ادریـس یـې پـه اړه وايي: »د شـهید بلخي په ښـوونځي کې د رايې 

ورکوونکـو د نـوم ثبتونـې یو مرکز پرانېسـتل شـوی، د دهـدادي په 

څېـر یـوې لویې ولسـوالۍ ته چې لـه ۳۰۰ زرو څخـه ډېر نفوس 

لـري د یوه مرکـز پرانېسـتنه، بسـنه نه کوي.«

پـه مزاررشیـف ښـار کـې د رايـې ورکوونکـو د نـوم ثبتونـې لـس 

مرکزونـه فعـال دي.

د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون وايـي، امـکان لـري د نـوم ثبتولو 

د پروسـې تـر پایـه پـورې د تړلـو مرکزونـو شـمېر، یـا کـم يش او 

زیات. یـا 

د انتخاباتـو ځینـې څارونکـي بنسـتونه وايـي، د ۵۰ مرکزونـو پـه 

تړلـو رسه بـه ډېـری کسـان لـه نـوم ثبتولـو پاتـې يش.

د افغانسـتان د ازاد او عادالنـه انتخاباتـو د څـار بنسـټ اجرائیـوي 

رئيس یوسـف رشـید وايـي: »پر ځنـد انتقـاالت او پـه ورته وخت 

کـې ناسـنجول شـوی پروګـرام المل شـوی چـې د ولـيس جرګې 

د انتخاباتـو پـه څېـر مـواد او فهرسـت لـه یـوه والیته بل تـه ولېږل 

يش او خلـک لـه نـوم لیکنـې محـروم يش، مـوږ اندیښـمن یـو په 

پـای کـې موږ له سـتونزو رسه مخ شـو او بیـا هم پـه انتخاباتو کې 

د سـتونزو شـاهدان اوسو.«

د دفـاع وزارت وايـي، د دغـو مرکزونو د امنیـت د تأمینولو لپاره یې 

تیاریانـې نیـويل او کومـې برخې چـې تر ګواښ النـدې دي په لږه 

مـوده کې بـه تر کنټـرول الندې رايش.

بل خـوا د پوهنـې وزارت ویانـده نوریـه نزهـت وايـي، د انتخاباتـو 

خپلـواک کمېسـیون پـه تېـرو انتخاباتـو کـې د انتخاباتـو مؤقتـو 

کارکوونکـو تـه تنخواګانـې ورنه کـړې او د انتخاباتـو پرمهـال لـه 

ښـوونځیو کار واخېسـتل شـوې.

د پوهنـې وزارت وايـي، تـل یـې دغـه کمېسـیون تـه ویـي چـې د 

دغـې پروسـې لپـاره دې، ښـوونځیو تـه بدیـل پیـدا کړي.

تبلیغ برای وحشی نبودن

د انتخاباتو کمېسیون:

 د رأيې ورکوونکو د نوم ثبتولو ۵۲ مرکزونه تړل شوي

روح اهلل بهزاد


