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صفحه 6

ــه  ــز از جمل ــه همه چی ــی ب ــای غن ــِی آق ــگاه قوم ن
مناســبات قــدرت و عمــِق فاجعــه در آن را می تــوان 
ــه  ــرد ک ــتخراج ک ــمئزازآورِ او اس ــِت اش از آن صحب
گفــت در زندان هــای افغانســتان تــوازِن قومــی 

رعایــت نشــده اســت. بــه بــاور او، حتــا میــان تعــداد 
ــوازن  ــی ت ــادالِت قوم ــه مع ــر ب ــد نظ ــان بای زندانی
ــراری  ــق، برق ــن منط ــلمًا در ای ــود. مس ــرار نم برق
راه یابــی  میــزان  نظــر در  مــورد  قومــِی  تــوازِن 

دانش آمــوزان بــه دانشــگاه ها یــک امــِر کامــًا 
پســندیده اســت کــه در آن هیــچ چون وچرایــی 
نبایــد وجــود داشــته باشــد. من محــورِی آقــای غنــی 

ــرد... ــتخراج ک ــه اس ــن تجرب ــد از ای را بای

محیــط  ملــی  ادارۀ  در  مســووالن 
ــرح  ــه ط ــد ک ــور می گوین ــت کش زیس
پنــج ســالۀ  جلوگیــری از آلوده گــی 
ــه  ــت گرفت ــت روی دس ــط زیس محی

ــت. ــده اس ش
ــی  ــدی، رییــس ادارۀ مل شــاه زمان میون
محیــط زیســت دیــروز شــنبه، 25 
از  گرامی داشــت  مراســم  در  جــوزا 
روز جهانــی محیــط زیســت در کابــل، 
ــر از  ــدی باالت ــوا را تهدی ــی ه آلوده گ

ــد. ــور خوان ــگ در کش جن
در  کــه  گفــت  میونــدی  آقــای 
ســال های اخیــر بــه دلیــل تراکــم 
نفــوس، اســتفاده از مــواد ســوخت 
ســوزاندن  و  بی کیفیــت،  و  دودزا 
بــاز،  فضــای  در  جامــد  زباله هــای 
فضــای  در  کشــنده  و  معلــق  ذرات 
کشــور افزایــش یافتــه و بــه یــک 
ــاالنه  ــده و س ــدل ش ــدی ب ــد ج تهدی

می گیــرد. را  تــن  هــزاران  جــان 
او می گویــد کــه آلوده گــی هــوا در 
در  جداگانــه  فصل هــای  در  کشــور 

حــال نوســان می باشــد. بــه بــاور 
آقــای میونــدی، در فصــل زمســتان 
ــواد  ــترده از م ــتفادۀ گس ــل اس ــه دلی ب
بی کیفیــت،  و  دودزا  ســوخت 
آلوده گــی هــوا افزایــش می یابــد و 
ــت  ــه حال در ســایر فصل هــای ســال ب

عــادی بــر می گــردد.
محیــط  از  حافظــت  ادارۀ  رییــس 
زیســت اظهــار مــی دارد کــه همه ســاله 
ــری  ــرای جلوگی ــت ب ــای موق برنامه ه
از شــدت گرفتــن آلوده گــی هــوا روی 
ــنده  ــه بس ــود ک ــه می ش ــت گرفت دس

ــت  ــط زیس ــی محی ــت و ادارۀ مل نیس
ــا برنامــۀ اســتراتیژیِک  را وادار کــرده ت
پنــج ســاله  یی را بــرای جلوگیــری 
از آلوده گــی هــوا و مبــارزه بــا آن 

ــد. ــن کن تدوی
ــواب بــاال  ــن، عبدالت ــان بــا ای همزم
کــرزی، سرپرســت وزارت تحصیــات 
ــان داشــت کــه  ــاره بی ــن ب ــی در ای عال
ــت در  ــط زیس ــی محی ــل آلوده گ عوام
کشــور رو بــه گســترش اســت. او 
ــت  ــواد ســوخت بی کیفی ــه م ــزود ک اف
حمام هــای  کارخانه هــا،  در  دودزا  و 
عمومــی، ســاحات رهایشــی و وســایط 
نقلیــه بــه شــکل گســترده اســتفاده 
ــی  ــدۀ آلوده گ ــل عم ــه عام ــود ک می ش

ــردد. ــوب می گ ــوا محس ه
ــی  ــات عال ــت وزارت تحصی سرپرس
ــواد  ــروش م ــه روی ف ــرد ک ــد ک تأکی
ســوخت بی کیفیــت بــرای وســایط 
و  شــود  وضــع  محدودیــت  بایــد 
از  جلوگیــری  بــرای  میکانیزمــی 
اســتفاده  مــواد ســوخت دودزا از جملــه 
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غـام حبیـب هاشـمی، عضـو شـورای والیتی هـرات مدعی 
اسـت که محافظـان کامـران علی زایی، رییس شـورای والیتی 
ایـن والیـت پیـش از چاشـت امروز وارد سـاختمان شـورای 
والیتـی شـده و پـس از درگیـری لفظـی، شـماری از اعضای 

ایـن شـورای را لت وکـوب کـرده اند.
آقـای هاشـمی می افزایـد کـه محافظـان کامـران علی زایـی 
پـس از درگیـری لفظـی و شـلیک های هوایـی، وکیـل احمد 
بهـادری،  سـردار  محمـد  و  مـرادی  عبدالرحمـان  کرخـی، 
سـه عضـو برحـال شـورای والیتـی هـرات را بـا 5 تـن از 

کردنـد. لت وکـوب  محافظان شـان 
آقـای هاشـمی می گویند کـه محافظان رییس شـورای والیتی 
بـاالی او نیـز حمله کردند. ایـن عضو شـورای والیتی هرات 
بیـان مـی دارد، از این کـه آنان بـه مقام های محلـی این والیت 
از کامـران علی زایـی، رییـس شـورای والیتی هرات شـکایت 
کـرده بودنـد، از سـوی محافظـان او مـورد لت وکـوب قـرار 

گرفتند.
مهـدی حدیـد، عضو دیگـر شـورای والیتی هـرات می گوید 
کـه بی احترامـی محافظـان کامـران علی زایـی به وکیـل احمد 
کرخـی و عبدالرحمـان مـرادی دو عضـو شـورای والیتـی 

هـرات، سـبب ایـن درگیری شـد.
مقام هـای محلـی هـرات تـا کنـون در ایـن بـاره ابـراز نظـر 
نکـرده انـد. کامـران علی زایی، رییـس شـورای والیتی هرات 
نیـز نمی خواهـد در ایـن زمینـه بـا رسـانه ها گفت وگـو کنـد. 
ایـن درگیـری مسـلحانه میان اعضـای شـورای والیتی هرات 
در حالـی صـورت می گیـرد کـه در چنـد مـاه اخیـر تنش هـا 
میـان رییـس شـورای والیتـی هـرات و اعضای این شـورا به 

شـدت بـاال گرفته اسـت.

ــک  ــدن ی ــته ش ــه از کش ــور داخل ــووالن در وزارت ام مس
ســرکردۀ گــروه جنایتــکار در شــهر کابــل خبــر می دهــد. در 
ــه  ــنبه، 25 جــوزا ب ــروز ش ــن وزارت دی ــه ای ــی ک خبرنامه ی
نشــر رســاند آمــده اســت: »نبــی کوه بنــدی، ســرکردۀ یــک 
ــس  ــای پولی ــا نیروه ــری ب ــک درگی ــکار در ی ــروه جنایت گ

ــل کشــته شــد.« ــا تروریســم در کاب ــارزه ب مب
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــه گفت ــور داخل ــۀ وزارت ام در خبرنام
نبــی کوهبنــدی از جنایتــکاران خطرنــاک و فــراری  بــود کــه 
بخشــی از جرایــم جنایــی در مربوطــات حــوزۀ نهــم شــهر 

ــد. ــازماندهی می ش ــرادش س ــط او و اف ــل، توس کاب
ــکار  ــن جنایت ــه، ای ــور داخل ــۀ وزارت ام ــل از خبرنام ــه نق ب
بعــد از ظهــر دیــروز در مربوطــات حــوزۀ نهــم امنیتــی کابــل 
بــا نیروهــای پولیــس بــه درگیــری پرداخــت کــه ســرانجام 

کشــته شــد.
وزارت امــور داخلــه گفتــه اســت کــه کوهبنــدی، مســوولیت 
یــک گــروه ده نفــری افــراد مســلح تبهــکار را در کابــل بــه 
عهــده داشــت و در قضایایــی دزدی، راهزنــی، چپاول گــری 
ــم  ــوزه نه ــات ح ــه در مربوط ــم عام ــن و نظ ــال ام و اخ

کابــل نقــش کلیــدی داشــت.

طـرح  جلـوگیـری از آلـودگی 
محیـط زیست تـدوین مـی شود

اعضای شـورای والیتی هـرات 
با هـم درگیر شـدند

سـرکردۀ یـک گـروه جنایتـکار 
در کـابل کشته شـد دستاورد حکـومت غنی در رده بنـدِی انستیتوی صـلح و اقتصاد
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هشدار تکت های انتخاباتی به تیم های حکومتی و کمیسیون انتخابات:

کمیسیـون بایـد اعتـماد را 
به انتخـابات برگـردانـد



ویــژۀ  نماینــدۀ  خلیــل زاد  زلمــی 
امــور  در  امریــکا  خارجــۀ  وزارت 
دورِ  هفتمیــن  افغانســتان،  صلــح 
ــا جناح هــای  گفت وگوهــاِی خــود را ب
ــاز  ــتان آغ ــالۀ افغانس ــل در مس ذی دخ
ــکا  ــۀ امری ــرده اســت. وزارت خارج ک
ــح  ــای صل ــه گفت وگوه ــد ک می گوی
ــکا  ــه امری ــد ک ــه می یاب ــی ادام در حال
ــا گروه هــای  ــۀ مقابلــه ب ــان گزین همچن
می کنــد.  دنبــال  را  هراس افکــن 
بــه گفتــۀ وزارت خارجــۀ امریــکا، 
ــا  ــار مســأله ب ــل زاد در محــور چه خلی
طالبــان گفت وگــو خواهــد کــرد. ایــن 
چهــار محــور عبــارت انــد از: خــروج 
تضمین هــای  امریکایــی،  ســربازان 
گفت وگوهــا  هراس افگنــی،  ضــد 
ــا و کاهــش خشــونت ها.  ــان افغان ه می
زلمــی خلیــل زاد پیــش از ایــن بــه کابل 
ــس  ــرف غنی ریی ــا اش ــود و ب ــده ب آم
حکومــت وحــدت ملــی در مــورد 
آجنــدای دور تــازۀ گفت وگوهایــش 
تــازۀ  دور  امــا  کــرد.  دیــدار 
در  خلیــل زاد  آقــای  گفت وگوهــای 
حالــی آغــاز می شــود کــه هیــچ روزنــۀ 
ــگ در  ــان جن ــرای پای ــی ب امیدبخشـ
کشــور وجــود نــدارد. آقــای خلیــل زاد 
ــو  ــان گفت وگ ــا طالب ــه ب ــت ک ماه هاس
آجنــدای  هنــوز  ولــی  می کنــد 
ــار  ــن چه ــور همی ــا از مح گفت وگوه
بحــث بیــرون نشــده اســت. گویــا نــه 
طالبــان پیشــرفتی در ایــن گفت وگوهــا 
ــکا.  ــب امری ــم جان ــه ه ــته اند و ن داش
ــا ایــن حــال، امریــکا امیــدوار اســت  ب
ــا  ــد ت ــان را متقاعــد کن کــه روزی طالب
دســت از جنــگ و خشــونت بردارنــد.
ــۀ  ــر گزین ــکا ب ــه امری ــه ک ــان گون  هم
ــق  ــک تواف ــه ی ــیدن ب ــا رس ــگ ت جن
بــا طالبــان تأکیــد کــرده،  اصـــلی 
طالبــان نیــز از ماه هــا بــه این ســو 
جنــِگ خــود را در کشــور افزایــش 
ــوان  ــه عن ــگ را ب ــان جن ــد. طالب داده ان
ــر نیروهــای خارجــی و  ــزار فشــار ب اب
ــر  ــه نظ ــد و ب ــتفاده می کنن ــی اس داخل
ــد  ــروه بخواه ــن گ ــه ای ــد ک نمی رس
ــح در  ــای صل ــۀ گفت وگوه در بحبوح
ــد  ــد. هرچن ــر کن ــس فک ــورد آتش ب م
ــی  ــان از رهای ــروه طالب ــخنگوی گ س
زندانیــان ایــن گــروه بــه وســیلۀ آقــای 
غنــی ابــزار خشــنودی کــرده ولــی 
نگفتــه اســت کــه طالبــان نیــز گامــی در 
جهــت ُحســن نیــت برخواهند داشــت. 
ــار  ــوان انتظ ــی نمی ت ــن وضعیت در چنی

ــای  ــت گفت وگوه ــه بُن بس ــت ک داش
ــود.  ــته ش ــانی شکس ــح به آس صل

آزاد  افــراد خــود را  طالبــان وقتــی 
یــک  عنــوان  بــه  آن  از  می بیننــد، 
دســتاور یــاد می کننــد؛ دســتاوردی 
کــه بــه زعــم ســران ایــن گــروه نتیجــۀ 
ــی  ــۀ نظام ــا در صحن ــای آن ه تاش ه
اســت. ســران طالبــان بــاور دارنــد کــه 
در جنــگ افغانســتان انعطاف هایــی کــه 
ــرد،  ــورت می گی ــل ص ــب مقاب از جان
ــه شکســت  ــرای توجی ــی ب روپوش های
آن هاســت. ایــن گــروه در حــال حاضــر 
ــر  ــد و منتظ ــروزی می کن ــاس پیـ احس
ــح  ــای صل ــه در گفت وگوه ــت ک اس
ــتری را  ــای بیش ــل زاد امتیازه ــا خلی ب

آورد.  به دســت 
از  بیــرون  در  کــه  همان گونــه   
ــح تاریــک و  افغانســتان دورنمــای صل
ــل  ــت، در داخ ــی اس ــار پراکنده گ دچ
وجــود  آن  از  بهتــر  وضعیتــی  نیــز 
ــدارد. آقــای غنــی کــه فعــًا قــدرت  ن
ــه  ــًا ب ــه دارد، اص ــی را در قبض سیاس
ــالۀ  ــد. مس ــت نمی اندیش ــح و امنی صل
او تأمیــن صلــح در افغانســتان نیســت و 
ــه همیــن دلیــل فرمایش  هــای جرگــۀ  ب
ــا را  ــی آن ه ــای غن ــه آق ــورتی ک مش
ــوان  ــرای صلــح عن ــت ب نقشــۀ راه دول
ــرد، اصــًا در دســتور کار حکومــت  ک
ــن  ــۀ ای ــدارد. قطعنام ــرار ن ــت ق و دول
جرگــه حــاال دیرزمانــی اســت کــه بــه 
ــور  ــده و همان ط ــپرده ش ــی س فراموش
کــه انتظــار می رفــت، آقــای غنــی فقــط 
در راســـتای منافــع انتخاباتــی خــود از 
جرگــۀ مشــورتی صلــح اســتفاده کــرد. 
ــه  ــخصیت هایی ک ــا و ش ــر گروه ه دیگ
ــرای  ــتان ب ــل افغانس ــود را در داخ خ
ــد و از آن  ــان می دهن ــال نش ــح فع صل
جملــه حامــد کــرزی رییس جمهــوری 
گفت وگوهــای  بــه  اصــًا  پیشــین، 
ــا  ــد. آن ه ــاور ندارن ــکا ب ــِح امری صل
ــور  ــوان کش ــه عن ــیه را ب ــاال روس ح
حامــی صلــح در افغانســتان می شناســند 
و عقیــده دارنــد کــه تاش هــای مســکو 
ــنگتن  ــای واش ــر از تاش ه ثمربخش ت
ــم کــه  ــل می بینی ــن دلی ــه همی اســت. ب
بــه  داخلــی  و  بیرونــی  تاش هــای 
جــای این کــه یکدیگــر را در رونــد 
صلــح افغانســتان کمــک کننــد، باعــث 

ــوند.  ــش می ش ــل و تن تقاب
آن  منطقه یــِی  نزدیــکان  و  روســیه 
را  صلــح  رونــد  کــه  می خواهنــد 
کامــًا از قبضــۀ امریــکا بیــرون بکشــند 

و امریــکا کــه متوجــه ایــن مســأله 
ــه  ــرو ســعی دارد ک ــا تمــام نی شــده، ب
ــح  ــد صل ــن کشــورها در رون ــش ای نق
تضعیــف شــود. در ایــن میــان، دو 
را  منفعــت  بیشــترین  کــه  گروهــی 
می برنــد، نخســت گــروه طالبــان و 
ــان  در گام دوم ارگ اســت. گــروه طالب
ــه  ــی ب ــت فعل ــگ را در وضعی دوام جن
نفــع خــود می دانــد و بــه همیــن دلیــل 
ــوری  ــی ف ــه توافق ــه ب ــد ک نمی خواه
ــروه  ــن گ ــد. ای ــت یاب ــکا دس ــا امری ب
ــتری  ــورهای بیش ــه کش ــاش دارد ک ت
در مســالۀ صلــح افغانســتان دخیــل 
آن  بین المللــی  وجهــۀ  تــا  شــوند 
افزایــش یابــد. از طــرف دیگــر، آقــای 
ــانی  ــه به آس ــد ک ــز نمی خواه ــی نی غن
امریــکا  و  طالبــان  میــان  توافقــی 
به دســت آیــد. زیــرا او هــراس دارد 
کــه اگــر چنیــن توافقــی حاصــل شــود، 
بــه کنــار رفتــِن او از قــدرت و ســپس 
ایجــاد حکومــت سرپرســت بیانجامــد. 
بــه همیــن دلیــل، وقتــی طالبــان آقــای 
مانــع صـــلح می خواننــد،  را  غنــی 
حرفــی دور از واقعیــت نمی گوینــد. 
آقــای غنــی واقعــًا از رســیدن بــه 
توافــق بــا طالبــان تشــویش دارد و ایــن 
ــتان  ــع افغانس ــل مناف ــه دلی ــویش ب تش
ــتاوردهای  ــن دس ــت رفت ــا از دس و ی
تشــویش  بــل  نیســت،  هجده ســاله 
ــدرت  ــدن از ق ــار زده ش ــِی او کن اصل
تاش هــای  غنــی  آقــای  اســت. 
زیــادی را تــا بــه حــال انجــام داده کــه 
در قــدرت باقــی بمانــد و اگــر اوضــاع 
ــات  ــد، در انتخاب ــراد باش ــق م ــر وف ب
ریاســت جمهوری نیــز خود را پیـــروز 
ســازد. بــه ایــن دلیــل حصــوِل توافــق 
میــان امریــکا و طالبــان، نقشــه های 
او را نقــش بــرآب می ســازد. پــس 
ــوند،  ــرف نش ــلح برط ــع صـ ــا موان ت
رســیدن بــه توافــق بــا گروه هایــی 
هیــچ  بــه  می کننــد،  جنــگ  کــه 
ــد.  ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــورت منطق ص
ــا  ــی ب ــِت فعل ــب دیگــر، حکوم از جان
از دســت دادن مشــروعیت قانونــی، 
ــه  ــدارد ک ــرار ن ــی ق دیگــر در جایگاه
ــام مــردم  در گفت وگوهــای صلــح از ن
افغانســـتان نماینده گــی کنــد. حتــا 
رهایــی زندانیــان طالبــان هــم دیگــر در 
صاحیــِت حکومــِت نامشــروع نیســت 
و ایــن اقدام هــا همــه فراقانونــی و آب 
ــت.   ــن اس ــمن ریخت ــیاب دش ــه آس ب
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پنــج ســال از حکومــت دارِی آقــای غنــی ســپری شــد و ایــن 
ــرآمد  ــی به س ــای پُرطمطراق ــعارها و وعده ه ــا ش ــی ب ــدِت طوالن م
ــِت  ــن واقعی ــرای درِک ای ــیدند. ب ــل نپوش ــۀ عم ــدام جام ــه هیچ ک ک
ــن  ــی در مــورد امن تری ــدِی جهان ــن رده بن ــد از تازه تری تأســف بار بای
ــتان  ــه در آن افغانس ــرد ک ــاد ک ــان ی ــورهای جه ــن کش و ناامن  تری

ــت.  ــرده اس ــود ک ــور« را از خ ــن کش ــوان »ناامن تری عن
ــای همــۀ پیشــرفت ها و متضمــِن تحقــِق  از آن جــا کــه امنیــت زیربن
ــوان به جــرأت  ــوع وعــدۀ اصاحــی و توســعه یی  اســت، می ت هــر ن
حکــم کــرد کــه در ایــن پنــج ســال افغانســتان حرکتــی رو بــه جلــو 
نداشــته اســت. در ســال گذشــته، ســوریه ناامن تریــن کشــور جهــان 
شــناخته شــده بــود و اکنــون ایــن کشــور کــه ســنگین  ترین نبردهــا 
در خاورمیانــه را شــاهد بــوده، نســبت بــه افغانســتان امن تــر و 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــر می رس ــه نظ ــم نوازتر ب ــح در آن چش ــاِی صل دورنم
جــای آن را بــه عنــوان ناامن تریــن کشــور جهــان، افغانســتان اشــغال 
کــرده اســت. بــا ایــن حســاب، اگــر بخواهیــم پــس از پنــج ســال از 
دســتاورد حکومــت وحــدت ملــی در راســتای بهبــود اوضــاع کشــور 
ــر  ــورد مگ ــم نمی خ ــه چش ــته یی ب ــۀ برجس ــچ نکت ــم، هی ــاد کنی ی
ــرده  ــی و معکوســش محاســبه ک ــاِی منف ــه دســتاورد را در معن این ک
ــر  ــورها از نظ ــدی کش ــدوِل رده بن ــر ج ــتان در قع ــور افغانس و حض
امنیــت را عمده تریــن دســتاورد حکومــِت موجــود بــرای افغانســتان 

بشــماریم!
ــح و پیشــرفت و  ــش ســال ها از صل ــه حکومت ــا چــرا کشــوری ک ام
»اصاحــات« و »تحــول« دم  زده، چنیــن اســیر جنــگ و ناامنــی مانــده 

اســت؟
ــه  ــدم اول ب ــه ریشــۀ مشــکل، خــوب اســت در ق ــیدن ب ــرای رس ب
ــم. در  ســاختار و سیســتِم حکومــت داری در افغانســتان مراجعــه کنی
ــع  ــه مرج ــور ک ــی، همان ط ــت دارِی فعل ــتِم حکوم ــاختار و سیس س
ــات و  ــوده، تصمیم ــر ب ــک نف ــا ی ــعارها و ادعاه ــام ش ــدرِ تم و مص
ــک  ــن ی ــه و همی ــأت گرفت ــر نش ــک نف ــان ی ــز از هم ــات نی اقدام
ــه مغــز متفکــِر خــود خواســته اســت کــه کشــوری  ــکا ب ــا ات نفــر ب
بــه بزرگــِی افغانســتان را بــا فرمان هــای عجوالنــه بــه ســمِت 
ــایر  ــرای س ــی ب ــتم، مجال ــن سیس ــد. در ای ــت کن ــبختی هدای خوش
افــراد و اشــخاص و نهادهــا وجــود نداشــته کــه در تفکــراِت شــخِص 
اول فعاالنــه ســهیم شــوند و دســت بــه جرح وتعدیل هــاِی الزم 
ــًا از اطرافیــان و زیردســتان  بزننــد؛ چــرا کــه شــخِص نخســت صرف
ــز و  ــد را عزی ــع بوده ان ــه بیشــتر تاب ــرادی ک ــته و اف ــت« خواس »تبعی
نافرمانــاِن دلیــل آور را طــرد و تحقیــر کــرده اســت. بــا ایــن اوصــاف، 
ــدِی  ــر در رده بن ــامِ آخ ــب مق ــی و کس ــی و درجازده گ ــۀ ناامن ریش
انســتیتوی صلــح و اقتصــاد را بایــد در خلق وخــوِی خودکامــۀ آقــای 

ــت.  ــی ســراغ گرف غن
نــگاه رییــس حکومــت وحــدت ملــی بــه مناســبات قــدرت، جنــگ، 
ــکای  ــا ات ــم ب ــی آن ه ــۀ قوم ــح و اقتصــاد در افغانســتان، از زوای صل
محــض بــه عقــل و درایــِت شــخِص خــودش صــورت گرفتــه اســت 
و ایــن من محــوری و قوم گرایــی بــه شــیوایِی تمــام می توانــد 
ــاد و در  ــح و اقتص ــتیتوی صل ــدی انس ــت در رده بن ــتاوردِ حکوم دس
ــازنده گی را  ــح و س ــدان صل ــتان در می ــتاوردِی افغانس ــع بی دس واق

ــن کند. تبییـ
ــدرت  ــه مناســبات ق ــز از جمل ــه همه چی ــی ب ــای غن ــِی آق ــگاه قوم ن
ــمئزازآورِ او  ــِت اش ــوان از آن صحب ــه در آن را می ت ــِق فاجع و عم
ــوازِن قومــی  اســتخراج کــرد کــه گفــت در زندان هــای افغانســتان ت
ــان  ــداد زندانی ــان تع ــا می ــاور او، حت ــه ب ــت. ب ــده اس ــت نش رعای
ــلمًا در  ــود. مس ــرار نم ــوازن برق ــی ت ــادالِت قوم ــه مع ــر ب ــد نظ بای
ایــن منطــق، برقــراری تــوازِن قومــِی مــورد نظــر در میــزان راه یابــی 
ــًا پســندیده اســت کــه  ــِر کام ــه دانشــگاه ها یــک ام دانش آمــوزان ب
ــد وجــود داشــته باشــد. من محــورِی  ــی نبای ــچ چون وچرای در آن هی
آقــای غنــی را بایــد از ایــن تجربــه اســتخراج کــرد کــه او از وزرا و 
ــر  ــه بهت ــه و اشــخاصی را ک ــه و امتحــان  گرفت رؤســا، خــود مصاحب
ــرد  ــده ط ــاِظ زنن ــا الف ــد را ب ــتدالل می کرده ان ــده و اس از او می فهمی
ــن دو شــاخصۀ  ــل همی ــه دلی ــی ب ــای غن ــرده اســت. آق ــر ک و تحقی
برجســته در روان شناســی اش، حکومــت داری را بــه مرافعــه و ابتــذال 
کشــاند؛ صلــح را بــه بیراهــه و اســراِف نیــرو و انــرژی تبدیــل کــرد؛ 
ــی منتهــی ســاخت و از دِل همــۀ  ــه رســوایی و بدنام ــات را ب انتخاب
این هــا همــان چیــزی را بیــرون داد کــه در گــزارش انســتیتوی صلــح 

و اقتصــاد انعــکاس یافتــه اســت. 
فراوانــی  شــاخص های  امنیــت  و  صلــح  اندازه گیــرِی  مســلمًا 
می طلبــد کــه عمده تریــِن آن هــا صلــِح فیزیکــی یعنــی نبــود جنــگ 
اســت و پــس از آن شــاخص های مرتبــط بــا توســعۀ سیاســی، 
ــِب  ــه ضری ــد ک ــر ان ــح نظ ــی مطم ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
خــود را در اتفاقاتــی چــون تشــکیل کابینــه، تولیــد و تقســیم ثــروت، 
تدویــر انتخابــات و مدیریــت کنش هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
ــه شــد،  ــی در تمــام آنچــه گفت ــای غن ــد. متأســفانه آق نشــان می دهن
خــاِف جهــِت صلــح حرکــت کــرده و افغانســتان را در ناامنی هــاِی 
چندالیه یــی غــرق و اســیر ســاخته کــه بیــرون شــدن از آن هــا هرگــز 

ــود.   آســان نخواهــد ب

غنی حکومت  دستاورد 
اقتصاد و  انستیتوی صـلح  رده بنـدِی  در   

تالش های بی نتیجۀ 
صلِح آقای خلیل زاد

روسیه و نزدیکاِن 
منطقه یِی آن می خواهند 
که روند صلح را کاماًل 
از قبضۀ امریکا بیرون 
بکشند و امریکا که 
متوجه این مسأله شده، 
با تمام نیرو سعی دارد 
که نقش این کشورها 
در روند صلح تضعیف 
شود. در این میان، دو 
گروهی که بیشترین 
منفعت را می برند، 
نخست گروه طالبان و 
در گام دوم ارگ است. 
گروه طالبان دوام جنگ 
را در وضعیت فعلی به 
نفع خود می داند و به 
همین دلیل نمی خواهد 
که به توافقی فوری 
با امریکا دست یابد. 
این گروه تالش 
دارد که کشورهای 
بیشتری در مسالۀ صلح 
افغانستان دخیل شوند 
تا وجهۀ بین المللی آن 
افزایش یابد. از طرف 
دیگر، آقای غنی نیز 
نمی خواهد که به آسانی 
توافقی میان طالبان 
و امریکا به دست آید. 
زیرا او هراس دارد که 
اگر چنین توافقی حاصل 
شود، به کنار رفتِن او از 
قدرت و سپس ایجاد 
حکومت سرپرست 
بیانجامد. به همین 
دلیل، وقتی طالبان آقای 
غنی را مانع صـلح 
می خوانند، حرفی دور از 

واقعیت نمی گویند

احمد عمران



سال l11 شمارۀ مسلسل l2511  یکشنبه 26جوزا/  خرداد l1398 12 شوال المکرم l1440 16جون 2019
www.mandegardaily.com

ابوبکر صدیق

ــد  ــده گان می گوین ــس نماین ــای مجل ــماری از اعض ش
کــه براســاس اصــول وظایــف داخلــی ایــن مجلــس، 
میررحمــان رحمانــی رییــس مجلــس نماینــده گان 
ــد. ــاز کن ــه کارش آغ ــر ب ــد هرچــه زودت اســت و بای
ــد  ــدگار می گوین ــۀ مان ــا روزنام ــه ب ــان در مصاحب آن
کــه شــمار دیگــری از اعضــای مجلــس بــا راه انــدازی 
»جنجــال و دعــوا« اجــازه نمی دهنــد میررحمــان 

ــد. ــه بزن ــس تکی ــه کرســی مجل ــی ب رحمان
ــاور شــماری از نماینــده گان مجلــس، انتخابــات  ــه ب ب
در  نماینــده گان  مجلــس  رییــس  گزینــش  بــرای 
ــای  ــی ممکــن اســت کــه دو ثلــث مجلــس آق صورت

ــد. ــت کنن ــع صاحی ــی را خل ــان رحمان میررحم
ــس  ــی در مجل ــردم غزن ــدۀ م ــی، نماین ــارف رحمان ع
ــد کــه براســاس اصــول وظایــف  ــده گان می گوی نماین
ــات  ــی انجــام شــده، انتخاب ــی، تشــریفات حقوق داخل
صــورت گرفتــه و قضیــه تمــام شــده و آقــای رحمانی 

رییــس مجلــس اســت.
تشــریفات  کــه  می افزایــد  مجلــس  عضــو  ایــن 
ــا  ــام شــده، ام ــی تم ــای رحمان ــورد آق ــی در م حقوق
ــازه  ــوا« اج ــال و دع ــا »زور، جنج ــماری از وکا ب ش
ــای  ــد. آق ــاز کن ــس کارش را آغ ــه مجل ــد ک نمی دهن
رحمانــی امــا از کســی نــام نمی بــرد. او در خصــوص 
دوبــاره برگــزار شــدن انتخابــات مجلــس می گویــد که 
براســاس اصــول وظایــف داخلــی مجلــس، انتخابــات 
ــزار می شــود  ــاره برگ ــی ممکــن اســت دوب در صورت
کــه اعضــای مجلــس آقــای رحمانــی را بــا دو ســوم 

ــد. ــت کنن ــع صاحی آرا خل
عــارف رحمانــی در مــورد این کــه آیــا دو ثلــث 

مجلــس بــه خلــع آقــای رحمانــی رأی خواهنــد 
ــه در  ــای ک ــا و فض ــی م ــاس بررس ــت: »براس داد گف
ــای  ــع آق ــر خل ــر س ــاع ب ــود دارد، اجم ــس وج مجل
رحمانــی وجــود نــدارد و ممکــن نیســت کــه دو ثلــث 

ــد«. ــی رأی بدهن ــای رحمان ــاری آق ــه برکن آرا ب
ایــن عضــو مجلــس بیــان مــی دارد کــه مجلــس 
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــت مواج ــا بن بس ــده گان ب نماین
ــه  ــا آنک ــاور او: ب ــه ب ــا ب ــود، ام ــته ش ــد شکس بای
تاش هــای زیــادی بــرای حــل ایــن مســأله صــورت 
می گیــرد، امــا بنابــر دالیــل کــه هــر دو طــرف قضیــه 
مطــرح می کننــد، حــل ایــن رونــد ُکندتــر شــده 

ــت. اس
ــو  ــی، عض ــد حنف ــی نذیراحم ــر، قاض ــوی دیگ در س
دیگــر مجلــس اظهــار مــی دارد، زمانــی کــه »چکــش 
ــه  ــی ب ــای رحمان ــد« و آق ــده ش ــز کوبی ــر می ــر س ب
عنــوان رییــس مجلــس اعــام شــد، قضیــه تمــام شــد، 
ــزی  ــا هرچی ــر لجاجــت ی ــماری از س ــه ش ــا این ک ام
دیگــری ادعــا دارنــد و مشــکل ایجــاد می کنــد، 

بحــث دیگری ســت.
ــمارش  ــه آرا ش ــی ک ــد، زمان ــی می افزای ــی حنف قاض
ــس،  ــی مجل ــف داخل ــول وظای ــاس اص ــد، براس ش
اکنــون آقــای رحمانــی رییــس مجلــس اســت و فیصله 
ــا جریــان  ــه تاش ه نهایــی  اســت. او می گویــد ک
ــا  ــود ت ــل ش ــأله ح ــن مس ــر ای ــه زودت ــا هرچ دارد ت
مجلــس بتوانــد بــه روال عــادی کارش را آغــاز کنــد و 

ــردازد. ــم بپ ــای اساســی و مه ــه کاره ب
همزمــان بــا ایــن، داکتــر فاطمــه عزیــز، نماینــدۀ مــردم 
کنــدز در مجلــس می گویــد کــه ایــن بن بســت 

همچنــان پابرجــا اســت و مشــکل هنــوز حــل نشــده 
ــل  ــا در داخ ــز: تاش ه ــو عزی ــۀ بان ــه گفت ــت. ب اس
ــن  ــه ای ــتیم ک ــدار هس ــا امی ــه دارد و م ــس ادام مجل
تاش هــا نتیجــه بدهــد و هرچــه زودتــر ایــن مشــکل 
ــر  ــس منتظ ــای مجل ــی کاره ــرا تمام ــد، زی ــان یاب پای
همیــن مســأله اســت و بایــد مجلــس هرچــه زودتــر 

ــد. ــاز کن کارش را آغ
انتخابــات بــرای گزینــش ریاســت مجلــس نماینده  گان 
بــه تاریــخ 2۶ ثــور ســال جــاری برگــزار شــد. در ایــن 
ــت  ــی ریاس ــزدان کرس ــک از نام ــچ ی ــات، هی انتخاب
ــس را  ــر مجل ــای حاض ــت اعض ــت رأی اکثری نتوانس
ــه دور  ــات ب ــن ترتیــب انتخاب ــه ای ــه دســت آورد. ب ب
ــان  ــا میررحم ــا در دور دوم تنه ــد. ام ــیده ش دوم کش
ــی کــه بیشــترین رأی  ــی و کمــال ناصــر اصول رحمان
ــا هــم  ــد، ب ــه دســت آورده بودن را در دور نخســت ب

ــد. رقابــت کردن
ــزار  ــور برگ ــه در 2۸ ث ــات دور دوم ک در روز انتخاب
ــال  ــی ۱2۳ رأی و کم ــان رحمان ــود، میررحم ــده ب ش
ناصــر اصولــی، 55 رأی بــه دســت آوردنــد. عطامحمد 
دهقان پــور کــه در آن زمــان ریاســت موقــت مجلــس 
را بــر عهــده داشــت، میررحمــان رحمانــی را رییــس 
ــن  ــا ای ــرد، ام ــام ک ــات اع ــده انتخاب ــس و برن مجل
ــزد دیگــر  ــی، نام ــال ناصــر اصول ــش کم ــا واکن کار ب
ریاســت مجلــس کــه 55 رای بــه دســت آورده بــود، 
ــون  ــد. اکن ــان او آن را رد کردن ــده و حامی ــه ش مواج
حــدود یــک مــاه از ایــن تنــش می گــذرد، امــا هنــوز 
نماینــده گان مجلــس نتوانســتند ایــن مســاله را حــل و 

بــه کارشــان آغــاز کننــد.

ــت  ــش از وق ــای پی ــی از کمپین ه ــای انتخابات شــماری از تکت ه
نامــزدان حکومتــی بــا اســتفاده از منابــع دولتــی انتقــاد می کننــد و 
می گوینــد کــه بســیاری از کارمنــدان ارشــد کابینــه و حکومــت، 

ــد. مصــروف کمپین هــای انتخاباتــی ان
ــان از کمیســیون  ــدگار همچن ــۀ مان ــا روزنام ــه ب ــان در مصاحب آن
انتخابــات شــکایت دارنــد و می گوینــد کــه کمیشــنران کمیســیون 
ــی  ــزدان حکومت ــت نام ــش از وق ــای پی ــه کمپین ه ــات ب انتخاب

چشــم بســته اســت.
ــی« در  ــه »حلقات ــد ک ــی ان ــان مدع ــی همچن ــای انتخابات تکت ه
کمیســیون انتخابــات در تــاش مهندســی انتخابــات آتــی بــه نفــع 

تیــم ارگ ریاســت جمهــوری انــد.
ــی  ــم انتخابات ــی تی ــر مطبوعات ــو دفت ــید، عض ــیدجمال خورش س
ــزار  ــن اب ــعود، ضم ــی مس ــری احمدول ــه رهب ــی« ب ــاق مل »وف
مســووالن  بــه  انتخاباتــی،  موجــود  وضعیــت  از  نگرانــی 
و  اســتقالیت  کــه  گویــد  مــی  انتخاباتــی  کمیســیون های 
ــه  ــاد ب ــت اعتم ــل بازگش ــد و عام ــظ کنن ــان را حف ــی ش بی طرف

ــند. ــی باش ــه مل ــک پروس ــوان ی ــه عن ــات ب انتخاب
ــه  ــد ب ــات بای ــیون انتخاب ــه کمیس ــد ک ــید می گوی ــای خورش آق

ــوذ  ــال نف ــوع اعم ــد و هرن ــاد مســتقل عمــل کن ــک نه ــوان ی عن
و حاکمیــت از ســوی ریاســت حکومــت وحــدت ملــی  در امــر 

ــون اســت. ــن نهــاد، خــاف قان ــت ای ماموری
ــات بایــد  تیــم وفــاق ملــی اظهــار مــی دارد کــه کمیســون انتخاب
ــی  ــول و تعهدات ــر اص ــی ب ــش مبتن ــه فعالیت های ــد ک درک کن
اســت کــه بــرای ملــت و نامــزدان ریاســت جمهــوری داده اســت 

ــد. ــا قاطعیــت تمــام انجــام دهن و آن را ب
ــد  ــی کــه کمیشــنران جدی ــای خورشــید گفــت کــه در صورت آق
ــن  ــۀ ای ــت رفت ــاد از دس ــد اعتم ــی نتوانن ــیون های انتخابات کمیس
نهادهــا را بــه دســت آورنــد، نتیجــۀ انتخابــات مــورد تأییــد مــردم 

ــت. ــد گرف ــرار نخواه ــی ق ــای انتخابات و تکت ه
ــی  ــی، ســخنگوی تکــت انتخابات ــارف کیان ــن، ع ــا ای ــان ب همزم
ــد  ــل می گوی ــت اهلل نبی ــری رحم ــه رهب ــت« ب ــت و امنی »عدال
ــم حاکــم« در  ــی کــه از طــرف »تی کــه کارزارهــای پیــش از وقت
والیت هــا و مرکــز راه انــدازی شــده اســت، از طــرف کمیســیون 

ــود. ــه می ش ــده گرفت ــات نادی انتخاب
ــای  ــت: »دفتره ــار داش ــت اظه ــت و عدال ــم امنی ــخنگوی تی س
برخــی از والیــان، مســووالن نهادهــای امنیتــی و مشــاوران غنــی 

ــت.  ــده اس ــل ش ــم تبدی ــم حاک ــی تی ــن انتخابات ــر کمپای ــه دفت ب
ــه  ــی  ک ــای امنیت ــان نهاده ــاوران و رییس ــان، مش ــی از والی برخ
از بیت المــال معــاش دریافــت می کننــد، بــرای تیــم حاکــم 

می کننــد«. کمپایــن 
ــای  ــع تکت ه ــد توق ــنران جدی ــی، کمیش ــای کیان ــاور آق ــه ب ب
انتخاباتــی را بــرآورده نســاخته انــد. آقــای کیانــی می افزایــد کــه 
مــردم و شــرکای انتخاباتــی توقــع داشــتند کــه کمیشــنران جدیــد 
انتخابــات بــا عبــرت از چالش هــا و تنش هــای  کمیســیون 
ــا  ــد، ام ــت کنن ــتی مدیری ــه درس ــده را ب ــات آین ــته، انتخاب گذش
عمــل  گذشــته  از  بی ظرفیت تــر  کمیســیون  فعلــی  اعضــای 

می کننــد. 
ــه  ــات را ب ــت، کمیســیون انتخاب ــت و امنی ــم عدال ــن عضــو تی ای
ــد و  ــم می کن ــوری مته ــت جمه ــم ارگ ریاس ــا تی ــویی ب همس
ــش  ــبب افزای ــاد س ــن  نه ــت  در ای ــدان ظرفی ــه فق ــد ک می افزای
بــرای  برخی هــا  امــا  اســت؛  شــده  مــردم  بــه  بی بــاوری 
ــد. ــده ان ــردم برآم ــوا م ــاش اغ ــان کاری ضعــف خــود در ت پنه
بــه گفتــۀ او: »کمیســیون های انتخاباتــی در تطبیــق قانــون و 
بــه چالش هــای  نهــاد و رســیده گی  ایــن  اســتقال  حفــظ 
اســت.  بــوده  نــاکام  انتخاباتــی  کمیســیون های  در  موجــود 
نهادهــای انتخاباتــی نتوانســته اند کــه اعتمــاد خــود را بــه عنــوان 

ــد«. ــت بیاورن ــه دس ــردم ب ــظ رأی م ــه حف ــادق ب ــاد ص نه
عــارف کیانــی همچنــان کمیســیون انتخابــات را بــه نقــض 
ــان مــی دارد کــه کمیســیون  ــات متهــم می کنــد و بی ــون انتخاب قان
انتخابــات خــاف قانــون انتخابــات از از سیســتم انگشــت نگاری 
ــبب  ــه س ــته را ک ــودۀ« گذش ــد »فرس ــد و رون ــتفاده نمی کن اس
بحرانــی شــدن اوضــاع شــده بــود، مــورد اســتفاده قــرار می دهــد.
انگشــت نگاری  از سیســتم  نکــردن  اســتفاده  کــه  گفــت  او 
زمینه ســاز تقلــب اســت، زیــرا در انتخابــات ســال گذشــته، بیــش 
ــع  ــی توزی ــناس نامه های جعل ــون برچســپ و ش ــه ونیم میلی از س
شــده کــه از طــرف »حلقــات خــاص« در ایــن انتخابــات بــه نفــع 

ــود. ــتفاده می ش ــم اس ــم حاک تی
ــت  ــات ظرفی ــیون انتخاب ــه کمیس ــان این ک ــا بی ــی ب ــای کیان آق

الزم بــرای مدیــرت انتخابــات را نــدارد، می افزایــد کــه اعضــای 
ــفاف و  ــات ش ــک انتخاب ــزاری ی ــی برگ ــات توانای ــی انتخاب کنون

ــد.  ــرای همــه را ندارن ــرش ب ــل پذی قاب
ــرای شــرکای  ــات ب ــزود کــه کارکــرد کمیســیون انتخاب ــی اف کیان
ــد،  ــه یاب ــه ادام ــر این گون ــت و اگ ــول نیس ــورد قب ــات م انتخاب

ــت.  ــد نشس ــوش نخواهن ــی خام ــای انتخابات ــردم و تکت ه م
ــز  ــن نی ــش از ای ــه پی ــان می شــود ک ــی بی ــارات در حال ــن اظه ای
ــردم  ــی و م ــی، اعضــای جامعــۀ مدن اعضــای تکت هــای انتخابات
ــات،  ــی در آســتانۀ انتخاب ــی محمداشــرف غن از دیدارهــای والیت
بــه عنــوان کمپیــن بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری یــاد کــرده 

انــد.
ــوری  ــات ریاســت جمه ــزدان انتخاب ــورای نام ــن، ش ــش از ای پی
ُهشــدار داده بــود، در صورتــی کــه جلــو مداخلــۀ تیــم حاکــم در 
نهادهــای انتخاباتــی گرفتــه نشــود، انتخابــات ریاســت جمهــوری  
ریاســت  انتخابــات  نامــزدان  شــورای  می کننــد.  تحریــم  را 
ــب و  ــری از تقل ــرای جلوگی ــی را ب ــان طرح ــوری همچن جمه
اســتفاده از منابــع دولتــی در راســتای کمپیــن انتخابــات ریاســت 
ــد  ــه کردن ــت، ارای ــم در دول ــای حاک ــوی تیم ه ــوری از س جمه

ــه نشــد. ــت پذیرفت ــه از ســوی حکوم ک
ــزدان  ــه طــرح شــورای نام ــوری در پاســخ ب ارگ ریاســت جمه
انتخابــات ریاســت جمهــوری گفتــه اســت کــه رییــس  حکومــت 
ــات  ــور انتخاب ــا در ام ــتور داده ت ــی دس ــای حکومت ــه نهاده ب
مداخلــه نکننــد. شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
از راه انــدازی حرکت هــای اعتراضــی در صــورت پذیرفتــه نشــدن 
خواســت های شــان خبــر داده انــد. اعضــای ایــن شــورا بــه ایــن 
بــاور انــد کــه عمــر حکومــت وحــدت ملــی پــس از اول جــوزای 
مــاه جــاری پایــان یافتــه اســت و رهبــران ایــن حکومــت یــا از 
ــات ریاســت جمهــوری دســت بکشــند  نامــزدی شــان در انتخاب
ــت روی کار  ــت سرپرس ــک حکوم ــای آن، ی ــه ج ــم ب ــا ه و ی
بیایــد تــا از تقلــب و ســازماندهی انتخابــات ریاســت جمهــوری 

جلوگیــری شــود.

هشدار تکت های انتخاباتی به تیم های حکومتی و کمیسیون انتخابات:

کمیسیون باید اعتماد را 
به انتخابات برگرداند

رحمـانی بایـد به کـارش
شـروع کنـد

ناجیه نوری 



معـدود مسـلکی را سـراغ داریـم کـه بـه انـدازۀ 
دارد  پـــافشاری  ادب  و  اخـاق  بـر  ژورنالیـزم 
و کــتِب مــتعدد دربـــارۀ اخــاق ژورنالیسـتی 
بنابرایـن  اسـت.  شـده  نوشـته  ژورنالیسـت  و 
ژورنالیسـت و مصاحبه کنندۀ خوب کسی سـت که 

می باشـد. اخـاِق حرفه یـی  اصـول  بـه  پابنـد 
مصاحبه کننـده برای پوشـش خبـر و تهیۀ مصاحبه 
خصوصاً در کشورهــای در حـال منازعه و جنگ، 
بـه ســـفر های خطرنـاک مبـادرت مـی ورزد. پس 
مصاحبه کننـده یک شـخِص دلیر و شـجاع اسـت 
و ماننـد سـربازان در خـط اوِل جبهـه و یا در پیش 
روی تظاهرات کننـده گان حضور می داشـته باشـد.

هیـچ  مصاحبه کننـده  یـک  بـرای  کـه  آورده انـد 
ویژه گی یـی بهتـر از خـوب گـوش  کردن نیسـت. 
بنابرایـن یـک مصاحبه گرِ خوب شخصی سـت که 
به حرف های مصاحبه شــونده به دقـــت گــوش 

مــی دهد و پُرحرفـی نمی کنـد.
و  احـزاب  گروه هـا،  اقشـار،  بـا  مصاحبه کننـده 
دارد.  سـروکار  مختلـف  سیاسـِی  جریان هـای 
پـای صحبـِت کسـانی می نشـیند کـه هیچ گونـه 
هم فکــری و یــا هــم تباری با او ندارند. بنابراین 
یـک مصاحبه کنندۀ خـوب نباید متعصب باشـد و 
تعصـب مانع رشـد فکـری و سـد راه مسـلکِی او 

می باشـد.
کـه  کسانـــی اند  خـــوب  مصاحبه کننده هـاِی 
حافظۀ خوبـی دارند؛ زیرا آن ها بعضاً برای ترسـیم 

حـاالت روانی و یـا فضای حاکم بـر جّو مصاحبه 
و یا هم تشـریح بهتـر ماحوِل مصاحبه شـونده نیاز 
دارنـد کـه آنچه را می بینینـد نیز به خاطر داشـته و 

در مصاحبـه بگنجانند. 
زبـان منـاســب و شـیوۀ بیان بهتـــر، یکـی دیگر 
بـه  خـوب  مصاحبه کننـدۀ  ویــژه گی هــای  از 
شـمار مـی رود. مصاحبه گـر جمـات زیبـا را بـه 
کار می بــرد و در جـمله بنــدی پـرسش هایـش از 

مــهارت های کامـی اسـتفادۀ موثـر می نمایـد. 
مصاحبه گـرِ خـوب به شـخصی گفته می شـود که 
اوضاع و شـرایط را خوب تحلیل می کند. او عاوه 
بـر این که پرسـش های آتشـین را مطرح می سـازد، 
بـه تحلیـل حـاالت نیـز می پـردازد و هرقـدر یک 
مصاحبه کننـده تحلیل گـر خـوب باشـد، بـه همان 
انـدازه مصاحبه هایـش از عمـق بیش تـر برخوردار 
می گـردد. امـا در جریـان مصاحبه و یا بعـد از آن، 

در صـدد تحمیل نظراِت خود بر مــصاحبه شونده 
پرسـش هایش قصـد  در  او هم چنـان  نمی باشـد. 
فریـب مصاحبه کننـده را نـدارد. صادقانـه و متیـن 
حـرف می زنـد و پرسـش های آتشـین را در قالب 
جمـاِت مؤدبانه و درسـت بیان می نمایـد. عاوتًا 
یـک مصاحبه کننـدۀ خـوب در پرسـیدن سـواالت 
تخنیـــکی چنـان ماهرانـه عمـــل می نمایـد کـه 
کــــمتر کسـی باور می کند که او در مسلک مورد 

بحث آشـنایی نـدارد. 
مصاحبه کننـدۀ خـوب بایـد در اسـتعمال وسـایل 
تخنیکـی خصوصـاً ضبـط صـوت و کمره هـای 
مختلف  ماهـــر باشـد و هـــم زمان با پرسش های 
موجز چهار وظیفۀ دیگر را همیشـه در نظر  داشـته 
باشـد کـه عبـارت اسـت از: مراقبـت از وسـایل 
تخنیکـی، پیشـبرد مصاحبه، سـوال های تخنیکی و 

ارزیابـی وقـت مصاحبه. 
مصاحبه کننـدۀ ماهـر و مسـلکی هرگـز چندیـن 
سـوال را در قالب یک سـوال نمی  آورد، به استثنای 
پایـان یـک  یـا  این کـه در کنفرانـس مطبوعاتـی 
مصاحبه باشـد؛ چـون در آن حالت به تمام مهارت 
بشـنود.  بیش تـر  مصاحبه شـونده  از  می خواهـد 
بنابرایـن از هنـر پرسـش کار گرفتـه، چنـد سـوال 
را مطـــرح می ســـازد که شـاید مصاحبه شـونده 

اضافـه از یک پاسـخ 
ارایه نماید.

مصاحبه کننـدۀ خـوب، هـم بـه خـود و هـم بـه 

مصاحبه شـونده و مخاطــبان احترام می گذارد. حتا 
اگـر از طـرف مصاحبه شـونده کلمـات و جماِت 
زشـت صـادر شـود، او ادب را رعایـت نمـوده و 
در طـرح سـواالتش مصاحبه شـونده را بـا القاب و 

عناویـِن محترمانـه یـاد می نماید. 
مصاحبه کنندۀ مسـلکی اعتمـاد مصاحبه شـونده را 
بـه خود جلـب می کند و با اجرای حـرکات و بیان 
جمـات چنـان برخـورد می نمایـد کـه گویـی بـا 
مصاحبه شـونده همـدل و هم صـدا اسـت، امـا این 
هم صدایی نباید جلو طــرح ســواالت همه جـانبه 
و انتــقادی را بگیـرد. هنگامی که مصاحبه شـونده 
گـوش  دقـت  بـا  پرداخـت،  پاسـخ ها  ارایـۀ  بـه 
می دهـد و از میـان پاسـخ ها پرسـش های بهتری را 
مطـرح می نمایـد و هم زمان با آن، تسلسـل منطقی 
مصاحبـه را حفـظ نمـوده، مصاحبـه را بـه هـدف 

می رسـاند. اصلی اش 

مصاحبه کنندۀ خــوب همــیشه متوجه حـرکات، 
حـاالت روانـی و سـیگنال ها یـا اشـاره های زبانی 
و غیرزبانـی مصاحبه شـونده می باشـد و از فحوای 
حـرکاِت او بـه حالـت روانی و فشـاری که ناشـی 
از طـرح سـواالت بر او وارد می شـود، پـی می برد. 
سـیگنال های زبانـی و غیرزبانی یـی کـه در حیـن 
حـرکات  لبخنـد،  مثـِل  می آیـد  پدیـد  مصاحبـه 
ابـرو و... . بعضـی از ایـن سـیگنال ها احساسـات 
می گذارنـد.  نمایـش  بـه  را  مصاحبـه  طرفیـِن 
احساسـاتی نظیـر اعتمـاد و عـدم اعتمـاد، فهـم یا 
عـدم فهـم، عاقه منـدی، ترس)بـازاران، ۳۰ جدی 
مصاحبه شـونده  کـه  زمانـی  همچنـان  و   )۱۳۹۶
زیـر تأثیر حرف هـا و احساسـاتش قـرار می گیرد، 
کشـیده،  بیـرون  هیجـان  حالـت  از  را  مصاحبـه 
دوبـاره بـا طـرح سـواالت مرتبـط بـه موضـوع به 
مسـیر اصلـی رهنمایـی می نمایـد. عدۀ زیـادی از 
مصاحبه کننـده گان حالـت هیجانـِی ایجاد شـده از 
مصاحبه شـونده را می پسـندند، اما اگـر این حالت 
باعث قطع مصاحبه شـود، بهتر اسـت تغییر مسـیر 
یابـد و بعـد از طـرح یـک سـوال بیـرون موضوع 
نظیـر چنـد طفـل داریـد، آخریـن اثـر شـما کدام 

اسـت و یـا کـدام عکـس داخـل اتاق تـان را 
می پسندید، دوباره به موضوع مراجعه گردد.

یـک مصاحبه کننـدۀ مسـلکی در پایـان مصاحبـه 
ارقـام، احصاییه هـا،  نـام و وظیفـۀ مصاحبه شـونده 
را بـار دیگـر بـا وی یـا شـخص سـوم در میـان 
می گـذارد تـا بـه صـورِت اساسـی در معرفـی نام 
خصوصـاً برای نشـرات چاپی اشـتباهی رخ ندهد 

و احصاییه هـا دقیـق یادداشـت و بیـان شـوند.
عـدۀ زیـادی از مصاحبه شـونده گان سـعی می کنند 
بـه سـواالِت جنجال برانگیـز  پاسـخ   ارایـۀ  از  تـا 
خـودداری کنند و بـه نحـوی از دادن جواب طفره 
می رونـد؛ امـا ایـن مصاحبه کنندۀ مسـلکی و ماهر 
از  فـرار مصاحبه شـونده  کـه در صـورت  اسـت 
جواب درسـت، دوباره پرسـش را مطرح می سازد. 
همچنـان پرسـش هایي را کـه به اشـتباه تفسـیر یـا 
درک مي شـوند بایـد تکرار کرده و روشـن سـازد. 
در بیشـتر مواقـع پاسـخ گویان هیـچ مشـکلي در 
تفسـیر یـا درک ندارنـد. بعضـي از افـراد بـرای 
پاسـخ دادن بـه یک پرسـِش به خصوص، بـه زمان 
بیشـتري نیـاز دارنـد. گاهـی اوقات پاسـخ گویاني 
که مشـکِل شـنوایي دارند، در درک پرسـش دچار 
مشـکل مي شـوند. بنابرایـن مصاحبه گـر بایـد آن 
پرسـش را تکـرار کنـد. امـا به ندرت پیـش مي آید 
کـه مصاحبه گـر پرسـش را بـا عبـارِت دیگـري 
بیـان کنـد و تنهـا زمانـي که متقاعد شـد پاسـخ گو 
پرسـش را اشـتباه تفسـیر کـرده، بایـد به ایـن کار 

مبـادرت ورزد. 
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»خداونـد بـه یـک نفـر هوِش بـدون صبـر می دهد و به یکـی صبِر بـدون هوش. 
بـودن ایـن دو خصوصیـت بـا همدیگـر معمـوالً نتیجـه شـگفت آوری خواهـد 

داشـت.« والتـر سـی. کاین
»صبر همراه و همدم خرد است.« سنت آگوستین

»اگـر تـا بـه حال کشـف ارزش منـدی کرده باشـم، ایـن بوده کـه به صبـر توجه 
بیشـتری داشـته ام تـا به هـر اسـتعداد دیگر.« ایـزاک نیوتن

یکـی از مفیدتریـن خصوصیاتـی کـه فـرد عاقه مند به پیشـرفت می تواند داشـته 
باشـد، صبـور بـودن اسـت. بـا صبـر و پشـتکار می توانیـد بـه هـر چیـزی غلبـه 
کنیـد. امـا چـرا صبور بودن این قدر دشـوار اسـت؟ چطـور می توانید صبـر را در 
خودتـان تقویـت کنیـد؟ و صبـر چطـور می توانـد به زنده گی شـما کمـک کند؟
در زیـر بـه 7 ایده یـی اشـاره می  شـود کـه کمک تـان می کنـد پاسـخ تان را به این 

سواالت پیــدا کنید.

۱. برنامه ریزی اجتماعی سنگ می اندازد 
کیـک  مخلوط هـای  فـوری،  سـیب زمینی  پـورۀ  روی  کـه  جامعه یـی  »چطـور 
فـوری، شـام  فریزشـده و دوربین های عکاسـی فوری برقـرار اسـت، می تواند به 

جوانـان خـود صبـر آمـوزش دهـد؟« پاول سـوینی
بـه سـرعت در حرکـت اسـت. رضایـت فـوری  امـروز همه چیـز  در جامعـۀ 
تنظیمـات پیش فـرض ذهـن بسـیاری از ماسـت. این هـا را نمی گوییـم کـه بـا 
جامعـۀ امـروز مخالفـت کنیـم. این فقـط توضیحی برای این اسـت کـه چرا درک 

صبـر تـا ایـن اندازه سـخت اسـت.
برنامه ریـزی اجتماعـی توجـه چندانی به صبر نمی کنـد. اتفاقًا از شـما می خواهد 
کارهـا را فـوراً و در لحظـه انجـام دهیـد. و بعد از سـال ها ممکن اسـت بخواهید 
چیزهـای بیشـتری در لحظـه داشـته باشـید. و فکـر بـه تأخیـر افتـادن احسـاس 

رضایـت، کمـی عجیب بـه نظر خواهد رسـید. 

2. با صبر به دستش می آورید.
»کسـی کـه می توانـد صبـور باشـد، بـه هرچـه می خواهـد می رسـد.« بنجامیـن 

نکلین ا فر
شـاید این فکر چندان پُرطرف دار نباشـد. آدم ها دوسـت ندارند زیاد در مورد آن 
بشـنوند. امـا ایـن دقیقـًا همان چیزی سـت که همـۀ افراد موفـق به کار بسـته اند. 
آن هـا روزهـا و روزهـا تمریـن کرده انـد. معمـوالً این طـور بـه نظـر می رسـد که 
آن هـا هـوش و اسـتعداد خارق العـاده  یـا شـانس فوق العاده یـی داشـته اند کـه 
توانسـته اند موفـق شـوند. البتـه ممکـن اسـت این طـور باشـد امـا مـردم معموالً 
سـال ها تاشـی کـه پشـت سـِر آن هـوش و شـانس بـوده را نمی بینند، یا شـاید 
هـم نمی خواهنـد ببیننـد. بـا ایـن روش دیگـر الزم نیسـت بـه ایـن واقعیت فکر 

کننـد کـه آن هـا هـم باید بـه همان انـدازه تاش داشـته باشـند. 

3. هنوز نباید تسلیم شوید.
»صبـر ضـروری اسـت. نمی توانیـد محصولـی کـه همـان لحظـه کاشـته اید را 

برداشـت کنیـد.« سـورن کـی یرکگـور
از آن جـا کـه جامعـه به مـا می گوید بـه دنبـال راه حل های سـریع باشـیم، ممکن 
اسـت خیلـی راحت اشـتباهِ تسـلیم شـدن را مرتکب شـویم. بعـد از این که چند 
بـار شکسـت خوردیـد، تسـلیم شـدن بـه نظـر کاری »نرمـال« می آیـد. امـا اگـر 
کسـی بازهـم بـه راهـش ادامـه دهـد، چـه اتفاقـی می افتـد؟ و بـا هـر شکسـت 

چیزهـای بیشـتر و بیشـتری را یـاد می گیـرد؟
مـن فکـر می کنـم آدم هـا معمـوالً زود تسـلیم می شـوند. ذهـن شـما احتمـاالً 
یـک چارچـوب زمانـی منطقـی بـرای موفقیـت دارد. البتـه ممکـن اسـت این با 
چارچـوب زمانـی واقعی سـازگاری نداشـته باشـد. خیلی خوب اسـت که کمی 
نگاه تـان را از دیدگاه هـای تبلیغـی گرفتـه و دیدگاه هـای واقعی تـر را مـد نظـر 
قـرار دهیـد. از آدم هایـی کـه بـه جایـی کـه شـما می  خواهید برسـید، رسـیده اند 
درس بگیریـد. بـا آن هـا حرف بزنیـد. در کتاب هـا و انترنت در مـورد آن تحقیق 
کنیـد. ایـن نـه تنهـا کمـک می کنـد یـک برنامـۀ خـوب داشـته باشـید، بلکـه 

دیدگاهـی واضح تـر در مـورد چیزهایـی کـه می خواهیـد بـه شـما می دهـد.
البتـه همـۀ این هـا به آن معنی نیسـت که هیچ وقت نباید از کاری دسـت بکشـید. 
امـا بـد نیسـت که مـدت طوالنی تری را در مسـیری کـه انتخاب کرده ایـد بروید. 
و بـه ایـن معنـی هم نیسـت که یـک کار را باید دوبـاره و دوباره بـه همان طریق 
قبلـی انجـام دهیـد. بایـد تجربه کسـب کنید. از تجربیـات زنده گـی درس واقعی 

بگیریـد و بعـد از ایـن درس ها در تاش هـای دوبارۀ تان اسـتفاده کنید. 
منبع: مـردمان

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/بخش دهـم

یک مصاحبه کنندۀ مسلکی در پایان 
مصاحبه ارقام، احصاییه ها،  نام و 

وظیفۀ مصاحبه شونده را بار دیگر با 
وی یا شخص سوم در میان می گذارد 
تا به صورِت اساسی در معرفی نام 

خصوصاً برای نشرات چاپی اشتباهی 
رخ ندهد و احصاییه ها دقیق 

یادداشت و بیان شوند.
عدۀ زیادی از مصاحبه شونده گان 
سعی می کنند تا از ارایۀ پاسخ  به 
سواالِت جنجال برانگیز خودداری 

کنند و به نحوی از دادن جواب طفره 
می روند؛ اما این مصاحبه کنندۀ 

مسلکی و ماهر است که در صورت 
فرار مصاحبه شونده از جواب درست، 

دوباره پرسش را مطرح می سازد. 
همچنان پرسش هایي را که به اشتباه 
تفسیر یا درک مي شوند باید تکرار 

کرده و روشن سازد. 
در بیشتر مواقع پاسخ گویان هیچ 
مشکلي در تفسیر یا درک ندارند. 

بعضي از افراد برای پاسخ دادن

بخش نخست
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وونه گاتی 

 از: آثار کورت ونه گات
برگرفته

ــِن  ــویه های نامتق ــه کاوش در س ــاً ب ــه گات غالب ــای ون ــرح: کتاب ه شـ

ــال  ــن ح ــد، و در عی ــم می پردازن ــی می کنی ــه در آن زنده گ ــی ک جهان

ــتند و در  ــی هس ــی ـ تخیل ــتان های علم ــگ داس ــر ُپررن ــد عناص واج

ــگاری  ــا هیچ ان ــم( و حت ــی )ابزوردیس ــه عبث گرای ــی ب ــازی نقب فضاس

ــه  ــادی ب ــی ناش ــاً جهان بین ــار او عموم ــد. آث ــم می زنن ــم( ه )نیهیلیس

ــتند  ــاً درصــدد آن هس ت ها غالب
ــه شــخصی ــا این هم ــد. ب دســت می دهن

ــظ  ــود را حف ــۀ خ ــی اندک مای ــود، خوش دل ــع موج ــم وض ــه رغ ــه ب ک

ــراز  ــار ت ــد. آث ــو می افتن ــه تکاپ ــد، چــه بســا در جســت وجوی آن ب کنن

ــیرنهای  ــج” و “س ــمارۀ پن ــاخ خانۀ ش ــد از “س ــه گات عبارت ان اوِل ون

ــد،  ــی نامی ــا را وونه گات ــوان آن ه ــه می ت ــاری ک ــه آث ــان”. از جمل تیت

ــتند.  ــل” هس ــت وی ــن” و “پلیزن ــش تروم ــای “نمای فیلم ه

، تنهــا بــه ایــن 
»وقتــی چشــم یــک ترالفامــادوری بــه جســدی می افتــد

ــی را از  ــرایط وخیم ــه ش ــرده در آن لحظ ــه شــخِص م ــد ک ــر می کن فک

ــر  ــاِت دیگ ــیاری از لحظ ــخص در بس ــان ش ــا هم ــد، ام ــر می گذران س

ــرده،  ــنوم کســی م ــی می ش ــن وقت ــود م ــک خ د دارد. این
ــاع ــی مس حال

ــان مــی آورم کــه  ــه زب ــدازم و همــان چیــزی را ب ــاال می ان فقــط شــانه ب

ــه  ــت ک ــن اس ــم: همی ــی می گوی ــد، یعن ــان می کنن ــا بی ترالفامادوری ه

ــج( ــۀ شــمارۀ پن ــل از ســاخ خان ــه نق هســت«. )ب

دیکنزی

 از: آثار چارلز دیکنز
برگرفته

شـــرح: چارلــز دیکنــز نویســندۀ انگلیســی و متعلــق بــه عصــر 

ــا در اوج  ــوری بریتانی ــه امپرات ــت ک ــی می زیس ــی، در دوران ویکتوریای

ــار دیکنــز بیــش از این کــه عظمــِت ســرزمین  . آث
ــرد قــدرت به ســر می ب

ــا را بــه کوچه پس کوچه هــای 
ده را بازنمایــی کننــد، م

ایــن نویســن

فقــرزدۀ لنــدن فــرا می خواننــد؛ جایــی کــه دیکنــز از خــال آن بــه مــا 

ــارِ بی عدالتی هــای اجتماعــی  ــر ب ــه زی ــان چگون ــان می دهــد قهرمان نشـ

دل نشــین  می تواننــد  نفرت انگیــز  تبــه کاران  و  می شــوند،  پایمــال 

ــته  ــز داش ــی نی ــرد سیاس ــت کارک ــن اس ــاح ممک ــن اصط ــند. ای باش

ســازد. از 
ــادر  ن متب

ــه ذهــ ــا را ب ری
باشــد و بیدادگری هــای دوراِن ویکتو

ت”، “آرزوهــای بــزرگ”، 
ــه “الیــور تویســ کتاب هــای دیکنــز می تــوان ب

ریبــاً از روی 
“ســرود کریســمس” و “دیویــد کاپرفیلــد” اشــاره نمــود. تق

ــه اســت. ــاس ســینمایی صــورت گرفت ــار اقتب ــا ب ــار، ده ه ــن آث همــۀ ای

ه هــا بــه آن پــا می گذارنــد، فــارغ از 
»در جهــان کوچکــی کــه بچ

ــار بیــاورد، هیچــی واضح تــر و 
ــا را بــه ب

این کــه چــه کســی آن ه

محســوس تر از بی عدالتــی نیســت. شــاید ایــن بی عدالتــی در نظــر 

ــت و  ــرد اس ــودی ُخ ــودک موج ــا ک ــد؛ ام ــه باش ــری کم مای ــودک ام ک

ــه  ــا ب ــی بن ــه اســب چوب ــر، طــوری ک ــزان صغی ــه همــان می ــش ب جهان

مقیــاس دنیــای او بــه اســب تنومنــد ایرلنــدی پهلــو می زنــد.« )بــه نقــل 

ــزرگ«( ــای ب از »آرزوه

هشت نویسنده، 
هشت نام، 
هشت مراِم 

فکری

برخــی کلمــات از حیــات ســاقط شــده اند؛ معنــی آن هــا دیگــر مابــه ازاِی عینــی نــدارد. امــا کلمــات هســتند کــه معنــِی خــود را حفــظ می کننــد ولــی 
بــا این همــه بــه موجــب گذشــت زمــان، مــورد ســوءتعبیر قــرار می گیرنــد. ایــن پدیــده امــری تــازه نیســت. ســارتر در ســال ۱۹۶۴ اظهــار داشــت: 
»جهان بینــی اگزیستانسیالیســم از معنــا تهــی می شــود«. امــروزه کلمــات و تعابیــری کــه شــاهد تهی شــدن آن هــا از معنــا هســتیم، قابــل شــمارش 
نیســتند. در این جــا هشــت واژۀ مهــم از حیــث ادبــی را آورده ایــم کــه یــا مــورد اســتفادۀ مفــرط واقــع شــده اند یــا از آن هــا سوءبرداشــت بــه 
عمــل آمــده، یــا بــا معانــی دیگــر خلــط شــده و اصالــِت خــود را از دســت داده انــد. بــر آن هســتیم کــه شــرحی از ایــن واژه گان بــه دســت دهیــم و 

نمونه هایــی از کاربســِت آن هــا در انــواع رســانه را بیاوریــم.

اورولی

برگرفته از: اثری متعلق به ُجرج اورول

شـــرح: تمامیت خواهــی، به ویــژه وقتــی منظــور از آن، میــزان 

ــراد  ــرد اف ــر عملک ــر آن، ب ــازمانی نظی ــا س ــت ی ــوف دول وق

ــودن  ــه ب ــم ُپردامن ــه رغ ــرج اورول، ب ــد. ج ــوذش باش ذی نف

ــود را  ــهرِت خ ــزان ش ــترین می ــذارش، بیش ــات تأثیرگ مکتوب

ــارۀ  ــتوپیایی درب ــی دیس ــت؛ رمان ــان ۱۹۸۴ اس ــون رم مره

ــا  ــک. م ــتریپ ی ــهر ایراس ــی در ش ــت تمامیت خواه حاکمی

ــده ایم،  ــت ش ــار سوءبرداش ــر، دچ ــن تعبی ــا ای ــه ب در مواجه

ــه تصــور  ــرل ســرعت آن طــور ک ــای کنت ــه دوربین ه چــرا ک

ــی  ــرۀ حقیق ــازند. دله ــی نمی س ــا را اورول ــاِن م ــم جه می کنی

ــن  ــه ای ــی ب ــد، ربط ــوج می زن ــی م ــوس اورول ــه در کاب ک

نــدارد کــه مقامــات، اطاعــات دقیقــی از این کــه کجــا 

هســتید و چــه می کنیــد، دارنــد. دلهــره، حاصــل ایــن 

ــرای  ــما ب ــاِت ش ــات، از اطاع ــه آن مقام ــت ک ــت اس واقعی

ــد.  ــرداری می کنن ــما بهره ب ــِت ش ــت و فردی ــردن هوی ــاه ک تب

ــو” و  ــای شــگفت انگیز ن ــامل “۱۹۸۴”، “دنی ــی ش ــار اورول آث

ــر  ــا ب ــروزی حکومت ه ــش ام ــه گرای ــوند. گرچ ــا” می ش “م

تشــدید نظــارت اســت، امــا شــاید تنهــا دولتــی کــه از نظامــی 

ــد.  ــمالی باش ــرۀ ش ــی برخــوردار اســت، ک اورول

»اندیشــۀ جنایــت بــه مــرگ ختــم نمی شــود، اندیشــۀ جنایــت 

خــود مــرگ اســت.« )بــه نقــل از ۱۹۸۴(
 

شکسپیری

برگرفته از: آثار ویلیام شکسپیر

بلندپایه تریــن  به درســتی  را  شکســپیر  شـــرح: 

نمایشــنامه ها  نمایشــنامه نویِس همــۀ دوران هــا می داننــد. 

و غزل هایــی کــه او در انگلســتان دوران الیزابتــی خلــق 

ــار  ــود. آث ــن کشــور را دســتخوش تحــول نم ــاِن ای ــرد، زب ک

او از آن زمــان تقریبــاً بــه همــۀ زبان هــای زنــدۀ دنیــا ترجمــه 

ــتند.  ــز هس ــی او حیرت انگی ــای نمایش ــده اند. گفت وگوه ش

شــخصیت های آثــارش، شــرحی آشــکار از خــود بــه دســت 

ــق  ــان خل ــده از زم ــد س ــت چن ــا گذش ــا ب ــد و حت می دهن

ــل بازنمــود هســتند.  ــد و قاب آن هــا، هنــوز هــم تازه گــی دارن

ــخصیت های  ــوس وار ش ــرود ق ــر خوش ســاخت، فرازوف نث

در  درون بینانــه،  نفس هــای  حدیــث  حتــا  و  نمایشــی، 

ــا تعبیــر “اثــر شکســپیری”  صورتــی کــه بــه کمــال باشــند، ب

ــوان  ــپیری می ت ــار شکس ــه آث ــتند. از جمل ــف هس ــل وص قاب

ــر  ــا اث ــت” و ده ه ــو و ژولی ــث”، “رومئ ــت”، “مکب ــه “همل ب

ــرد. ــاره ک ــر اش دیگ

»بــودن یــا نبــودن، مســأله ایــن اســت. آیــا شــرافت آدمــی در 

ــِگ برآمــده  ایــن اســت کــه رنــج حاصــل از فاخــن و خدن

ــا ســاح های خــود را در  ــاب آورد ی ــر را ت از بخــت بیدادگ

برابــر بحــر مصایــب برافــرازد و بــرای پایــان دادن بــه آن هــا 

ــه نقــل از هملــت(  بســتیزد؟« )ب

فرویدی

برگرفته از: روان شناسی زیگموند فروید

شـــرح: گرچــه آموزه هــای فرویــد پیرامــون درمــان بیمــاری 

ــری  ــای تازه ت ــده و رویکرده ــکان رد ش ــوی روان پزش از س

جــای آن هــا را گرفتــه، بــا این همــه یافته هــای او هنــوز 

ــد.  ــایه انداخته ان ــی س ــی از روان درمان ــر درک عموم ــم ب ه

اندیشــه های فرویــد در بــاب جنســیت، عقــدۀ اودیــپ، 

بــر  کودکــی  دوران  تأثیــرات  فالیــک،  نمادپردازی هــای 

ــه حســی ناخوشــایند  ــوم دیگــر ک ــا مفه بزرگ ســالی، و ده ه

ــود  ــد، راه خ ــاد می کنن ــادرش ایج ــا م ــرد ب ــۀ ف ــول رابط ح
ــا می گشــایند.  ــی م ــواع مجــاری ارتباط ــا ان ــاوب ت ــه تن را ب
همــۀ مــا آبســتن بــروز لغزش هــای فرویــدی ]یــا خطاهایــی 
ــاری  ــتیم. آث ــوده و هس ــد[، ب ــر می زن ــودآگاه س ــه از ناخ ک
کــه حامــل تعبیــر “فرویــدی” هســتند از ایــن قرارنــد: 
ــار  فیلــم “روانــی” هیچــکاک، کتــاب “تفســیر رویاهــا”، و آث

ــچ.  ــد لین ــینمایی دیوی س
ــدت  ــتند، ش ــادر هس ــه م ــه متوج ــرد ک ــی ف ــال جنس »امی
ــال  ــای آن امی ــر راه ارض ــر س ــی ب ــدر مانع ــد، و پ می یابن
انگاشــته می شــود؛ همیــن نکتــه عامــل ظهــور و رشــد عقــدۀ 

ــاد«( ــن و نه ــل از »م ــه نق ــود.« )ب ــپ می ش اودی

ماکیاولیایی
برگرفته از: نام نویسندۀ “شهریار”، نیکولو ماکیاولی

ــانس، و  ــد رنس ــی عه ــرداز سیاس ــی نظریه پ ــرح: ماکیاول شـ
اهــل فلورانــس بــود کــه عمدتــًا بــه خاطــر نــگارش کتــاب 
“شــهریار” شــهرت دارد. وی در ایــن اثــر بــه مخالفــت 
ــًا  ــردازد و قوی ــفیق” می پ ــل و ش ــم فاض ــور “حاک ــا تص ب
ــه و  ــدرت، دسیس ــه ق ــردازد ک ــی می پ ــاع از حکومت ــه دف ب
ــه  ــاز میــدان اســت. ایــن نگــرش بدبینان خدعــه در آن، یکه ت
ــت،  ــی اس ــر مبتن ــت ام ــر واقعی ــه ب ــت ک ــون سیاس پیرام
تصویــری از جهان بینــی ماکیاولیایــی به دســت می دهــد. 
یــک سیاســت مدار ماکیاولیایــی، بــه رغــم داللت هــای منفــی 
نهفتــه در ایــن نگــرش، از اثرگــذاری باالیــی برخوردار اســت. 
کتــاب “شــهریار” بنــا دارد بــه حاکمــان تعلیــم دهــد چگونــه 
ــی  ــود از برخ ــی، خ ــد. ماکیاول ــاده کنن ــود را پی ــدرت خ ق
ــه  ــد، ب ــای او بوده ان ــم معیاره ــه تجس ــی ک ــان واقع حاکم
ــام  ــراد، ن ــن اف ــان ای ــت. در می ــرده اس ــاد ک ــو ی ــوان الگ عن
سینســیناتوس و ســزار بورژیــا هــم بــه چشــم می خــورد. در 
ــک در  ــر ی ــولینی، ه ــتالین، و موس ــون، اس ــدی ناپلی ادوار بع
ــاب شــهریار نگاشــتند؛  ــر کت ــۀ خــود، یادداشــت هایی ب زمان
ــم  ــدازه تجس ــه ان ــا چ ــا ت ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــال این ک ح
ــد، خــود ســؤالی دیگــر اســت. ــی بوده ان آرمان هــای ماکیاول
 »... اگــر ملــزم بــه انتخــاب باشــیم، بســیار بهتــر اســت کــه 
ــه نقــل  ــد.« )ب ــه مــا مهــر بورزن ــا این کــه ب از مــا بترســند، ت

از کتــاِب شــهریار(

کافکایی
برگرفته از: آثار فرانتس کافکا

شـــرح: جهان هایــی کــه کافــکا در داســتان هایش خلــق 
ملمــوس  کــه  ـ  را  بوروکراتیــک  نظام هــای  می کنــد، 
ــی  ــتی بازنمای ــی سوریالیس ــتند ـ در قاموس ــث هس ــا عب ام
ــه  ــار او در مواجه ــخصیت های آث ــک از ش ــر ی ــد. ه می کنن
بــا مســالۀ مجهولــی کــه هیــچ اعتنایــی بــه خــود شــخصیت 
نــدارد، هــراس، نومیــدی و خــأ را تجربــه می کنــد. نظامــی 
سرتاســر پیچیــده و تهی شــده از معنــای انســانی، بــه خــودی 
خــود جهــان کافکایــی را بازنمایــی نمی کنــد، بلکــه عنصــری 
ــر  ــه زی ــی را ب ــه آدم ــده ک ــث و خودتکثیرکنن از دســتگاه عب
می کشــد هــم الزم اســت. از جملــه آثــار کافکایــی می تــوان 
بــه “محاکمــه” )کتــاب و فیلــم(، “مســخ”، “هنرمنــد گرســنه” 
و “در برابــر قانــون” اشــاره کــرد. فیلــم “برزیــل” نیــز از آثــار 

کافکایــی اســت. 
ــا  ــه این ج ــازۀ ورود ب ــد اج ــو نمی توان ــز ت ــس ج ــچ ک »هی
را کســب کنــد، چــون ایــن ورودی تنهــا بــرای تــو طراحــی 
شــده اســت. حــاال هــم می خواهــم آن را ببنــدم.« )بــه نقــل 

ــر قانــون«( از »در براب

دراکونیایی
برگرفته از: دراکون  

ــن  ــک در آت ــذار دموکراتی ــتین قانون گ ــو نخس ــرح: دراک شـ
بــود. او کــه بــر حســب مشــی نظــم و قانــون برگزیــده شــد و 
بــه قــدرت رســید، قوانیــن انضباطــی ســفت و ســختی بنیــاد 
نهــاد و حتــا بــرای تنبیــه کســانی کــه دســت بــه ســرقت های 
ــت.  ــر گرف ــرگ را در نظ ــم م ــد، اجــرای حک ــز می زدن ناچی
از ایــن رو مجــازات “دراکونــی” بــه کیفــری اطــاق می شــود 
کــه کمــی غلوآمیــز بــه نظــر می رســد. آن دســته از قوانینــی 
کــه او بــرای هــواداراِن خــود تدویــن نمــود نیــز بــه همیــن 
ترتیــب بودنــد. بــه رغــم میــراث ناخوشــایندی کــه دراکــو از 
ــه جــا گذاشــت، معــروف اســت کــه اهــل آتــن در  خــود ب
زمــان مرگــش، بــرای نکوداشــِت او جنــازۀ وی را زیــر انبــوه 
باالپوش هــا و رداهــا مدفــون کردنــد. چنــد دهــه بعــد، وقتــی 
قانــون اساســی در آتــن از نــو اعتبــار یافــت، قوانیــن دراکــون 
توســط ســولون دگرگــون شــد، بــا این همــه قوانینــی کــه او 
پیرامــون آدم کشــی وضــع کــرده بــود بــه قــوِت خــود باقــی 
ــری  ــل، ام ــدت عم ــی: ش ــد دراکون ــه عقای ــد. از جمل ماندن
ــا این همــه اغلــب افــراد معتقدنــد مجــازات  نســبی اســت، ب

ــاده روی اســت.  ــرگ، کمــی زی ــرای ســرقت کلم ب مــرگ ب
ــازات  ــرا مج ــیدند چ ــون پرس ــی از دراک ــه وقت ــد ک آورده ان
مــرگ را بــرای اغلــب جرایــم در نظــر گرفتــه، چنیــن پاســخ 
ــا  ــد، ام ــن تنبیهــی را اقتضــا می کنن داد: »خرده جنایت هــا چنی
ــر  ــات بزرگ ت ــور جنای ــه در خ ــت ک ــی نیس ــچ مجازات هی

ــارک( ــل از پلوت ــه نق باشــد.« )ب

مـد و مه 

اسکاتی هندریکس

برگردان: زهره قلی  پور 



ــد  ــبه قاره هن ــری وارد ش ــرن دوم هج ــه از ق ــی ک ــان فارس زب

شــده بــود، در قــرن دهــم هجــری بــه زبــان رســمی 

ــت.  ــبه قاره را فراگرف ــن ش ــد و رسارس ای ــل ش تبدی

ــون  ــد، مره ــی در هن ــان فارس ــن زب ــمیت یاف رس

بنیان گــذار  بابــر«  محمــد  »ظهیرالدیــن  ســعی 

ــد بــود. در  ــا »مغــوالن« هن ــان« ی سلســله »گورکانی

ــتان  ــامل پاکس ــه ش ــد ک ــال هن ــر، ش ــن ع همی

ــز  فعلــی و مناطــق پشتون نشــین قبایلــی می شــد نی

ــان فارســی  تحــت ســیطره و نفــوذ شــعر و ادب زب

ــرار داشــت. ق

یکــی  خټــک«  »خوشــال خان  یــا  »خوشــحال« 

از نــام آوران شــعر و ادب زبــان پشــتو در عــر 

»اورنگ زیــب« از نــواده گان بابــر در همیــن مناطــق 

ــاعران و  ــن ش ــد از اولی ــرد. او را بای ــی می ک زنده گ

ادیبــان زبــان پشــتو دانســت کــه کالم او، بــه زبــان 

پشــتو هویــت بخشــید. افــزون بــر ایــن، خوشــحال 

خــان یــک سیاســتمدار، جنگجــو و فقیــه هــم بــود. 

او در میانــه عمــر، بــه اورنگ زیــب رس خــم نکــرد و 

مدت هــا در تبعیــد و زنــدان بــر بــرد. خوشــحال، 

در قصیده یــی کــه در بخــش قصایــد کلیاتــش 

ــهبازخان« از  ــد »ش ــود را فرزن ــت، خ ــود اس موج

ــت.  ــرده اس ــی ک ــوره« معرف ــه »اگ ــجاعان منطق ش

ــده  ــار« نامی ــوره، »نوشهر/نوښ ــه اگ ــارض منطق ــال ح در ح

ــه  ــتونخواه« ب ــت »خیرپختونخواه/خیربپښ ــود و در ایال می ش

ــرار دارد. ــاور ق ــهر پیش ــت ش مرکزی

طبــق نقــل خوشــحال خــان، پــدرش از طــرف »شــاه جهــان 

بابــری«، بــه عنــوان زعیــم و رهــرب قــوم ختــک یکــی 

از شــاخه های بــا نفــوذ پشــتون در شــال هنــد تعییــن 

ــد  ــود را متول ــده، خ ــن قصی ــحال در همی ــود. خوش ــده ب ش

۱۰۲۲هجــری قمــری دانســته اســت. او پــس از درگذشــت 

پــدر کــه گفتــه می شــود در درگیــری بــا قــوم »یوســفزی« در 

ســال ۱۰۵۰هجــری کشــته شــد، رهــربی قــوم را بــه عهــده 

ــت. گرف

د هجرت زر دوه ویشت سن و

چی زه راغلم په جهان

هغه کال پوره پنځوس و

چی شهید شو شهباز خان

د هغه دور بادشاه و

قدردان شاه جهان

د پالر ځای یی و ما را کړ

په ولس شوم حکمران

*****

ــا  ــود ب ــط خ ــی رواب ــه تیره گ ــه ب ــان در ادام ــحال خ خوش

ــی  ــد و از زندان ــاره می کن ــاه جهان اش ــد ش ــب فرزن اورنگ زی

ــخن  ــد س ــی هن ــم گورکان ــن حاک ــط ای ــود توس ــدن خ ش

ــود  ــنه ب ــب حس ــا اورنگ زی ــت ب ــط او نخس ــد. رواب می گوی

ــن  ــا ای ــت، ام ــار می رف ــه ش ــکر او ب ــا از رسداران لش و حت

روابــط بــه تدریــج بــه هــم خــورد تــا جایــی کــه بــه درگیــری 

بیــن گورکانیــان هنــد و او منجــر شــد. خوشــال، ســال ها در 

برابــر اورنگ زیــب مقاومــت کــرد و تــا پــای تبعیــد و زندانــی 

شــدن هــم پیــش رفــت. خوشــال کــه در جوانــی بــه رسودن 

ــرش، از  ــی عم ــال های پایان ــود، در س ــرده ب ــاز ک ــعر آغ ش

سیاســت و جنــگاوری کنــاره گرفــت و بیشــر اوقــات خــود 

را بــه رسودن شــعر گذرانــد.

از دو قــرن بدینســو، اشــعار خوشــحال خــان، مکــرر چــاپ 

ــرای  ــالع دارد، ب ــده اط ــه نگارن ــی ک ــا جای ــت. ت ــده اس ش

ــالدی  ــال ۱۸۶۹می ــان در س ــال خ ــعار خوش ــار اش ــن ب اولی

توســط دکــر »والــر بیلیــو«، در مطبعــه »جیــل« پیشــاور بــه 

ــی  ــروف انگلیس ــگر مع ــان پژوهش ــو ه ــید. بیلی ــاپ رس چ

ــه  ــتو ب ــت پش ــگ لغ ــتو و فرهن ــان پش ــتور زب ــه دس ــت ک اس

ــال  ــال در س ــعار خوش ــداً اش ــت. بع ــته اس ــتو را نوش پش

۱۳۱۷خورشــیدی بــا ســعی »عبدالحــی حبیبــی« در قندهــار 

ــه چــاپ رســید. »ارمغــان خوشــال« از دیگــر اشــعار  ــز ب نی

ــال  ــه در س ــت ک ــتوزبان اس ــاعر پش ــن ش ــده ای ــاپ ش چ

۱۳۴۳خورشــیدی/ ۱۹۶۴میــالدی بــه اهتــام »ســید رســول 

ــد. ــر ش ــتان منت ــا« در پاکس رس

ســال  در  نیــز  ټولنــه«  »پښــتو  یــا  پشــتو  انجمــن 

۱۳۴۹خورشــیدی، اشــعار خوشــحال خــان را در کابــل 

چــاپ کــرد. همچنیــن علــوم آکادمــی افغانســتان نیــز 

را  کلیــات خوشــال خــان  در ســال ۱۳۵۹خورشــیدی، 

در کابــل بــه نــر رســاند. »د خوشــحال خــان خټــک 

ــی  ــی اســت کــه ســال گذشــته یعن ــوان« از دیگــر عناوین دی

ــه  ــع« و ب ــه رفی ــش »حبیب الل ــه کوش ــیدی ب ۱۳۹۷خورش

افغانســتان در  کمــک مالــی ارشف غنــی رئیس جمهــور 

کابــل منتــر شــد. همچنیــن عنــوان دیگــری تحــت نــام »د 

خوشــال خــان خټــک کلیــات« بــه اهتــام »زاهــد مشــوانی« 

ــیدی  ــال ۱۳۸۴خورش ــند« در س ــتو س ــاب »پښ ــنده کت نویس

توســط »دانــش خپرندویــه ټولنــه« در پیشــاور نیــز بــه چــاپ 

ــات، جامع تریــن چاپــی اســت کــه  ــن کلی رســیده اســت. ای

ــد،  ــات، قصای ــه غزلی ــان از جمل ــحال خ ــار خوش ــر آث بیش

قطعــات،  فضل نامــه،  ســوات نامه،  بازنامــه،  رباعیــات، 

متفرقــات، فال نامــه، اخالق نامــه، طب نامــه، فراق نامــه و 

اشــعار فارســی را در خــود جــای داده اســت. اندکــی پــس 

ــه کــردم و  ــازار قندهــار تهی ــاب، آن را از ب از انتشــار ایــن کت

در یادداشــت حــارض نیــز از همیــن کتــاب بهــره بــرده شــده 

ــت.  اس

ــوص  ــه خص ــه و ب ــاب و مطالع ــل کت ــر اه ــال، اگ به هرح

حتــاً  باشــید،  پشــتو  اشــعار  خوانــدن  عالقه منــدان  از 

ــاعران  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــان را ب ــحال خ خوش

ــت،  ــم اس ــت ه ــه درس ــید ک ــتوزبان می شناس پش

صحبــت  فارســی  خــود  مــراودات  در  او  امــا 

مــی رسود.  شــعر  فارســی  بــه  حتــا  و  می کــرد 

ــلیس،  ــک، س اشــعار فارســی خوشــحال خــان خت

روان، نغــز و پُرمعنــا اســت. او در اشــعار عاشــقانه 

ــه  ــه هم آمیخت ــدی را ب فارســی، ســبک عراقــی و هن

و بــه نوآوری هایــی نیــز دســت زده اســت، امــا 

ــتفاده  ــانی اس ــبک خراس ــی، از س ــعار حاس در اش

کــرده اســت. دو منونــه از اشــعار عاشــقانه فارســی 

ــم: ــرور می کنی ــم م ــا ه ــان را ب ــحال خ خوش

چون نظر بر خال خوبان داشتم

تخم غم را در دل خود کاشتم

تا شدم مفـتون زلف آن نـگار

خود به رسوایـی علم افراشتم

خـوب رویان را وفـا کمر بـود

بر غلط بود آنچه من پنداشتم

گوش از آن کردم بقول پندگو

از تو می گوید سخن انگاشتم

*****

خود را بروی خوب چو مفتون کند کسی

وانگـاه یـاد مـحنـت مـجنون کند کسی

کاهی به چشم آدمیان، آن پـری نـه ای

از بهـر دیدن تـو چه افسوس کند کسی

سـاقی بیار بـاده که فـرداسـت آن ظهور

دل را نه بهر نسیه چه محزون کند کسی

بیگـانـگیست مـذهـب خوبـان با آشـنا

باور به عهد و قول بتان چون کند کسی

دارم مـتاع در گـران مـایـه کی دهـم

سود اگر به ملک فریـدون کند کسی

دیدم عطـای چرخ از آن توبه کرده ام

باشد روا که منت هر دون کند کسی

آدم صفت ز روضه رضوان بـدر شوم

ما را اگر ز کوی تو بیرون کند کسی

اول وفـا نـکـرد به خوشــال بـیـنوا

رسم وفا بجاست گر کنون کند کسی

*****

ــری  ــان را ۱۱۰۰هج ــحال خ ــات خوش ــال وف ــا، س تذکره ه

ــر  ــال عم ــاب، او ۷۸ س ــن حس ــا ای ــه ب ــته اند ک ــری نوش قم

ــوره«  ــه »اگ ــان در منطق ــال خ ــگاه خوش ــت. آرام ــرده اس ک

ــت.  ــده اس ــع ش ــدی واق ــاور و راولپن ــهر پیش ــل ش حدفاص

ــاد ــادش گرامــی ب ی

رییـس اجرایـی حکومت وحدت ملـی در پنجمین اجاس سـران 
کشـورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسـازی در آسـیا )سیکا(، 
تروریـزم را تهدیـدی در برابـر توسـعۀ منطقـه خوانـد و تأکید کرد 
کـه کشـورهای منطقه نمی تواننـد یکدیگر را در برابـر تروریزم تنها 

رهـا کنند.
داکتـر عبـداهلل عبداهلل دیـروز شـنبه، 25 جـوزا در پنجمین اجاس 
سـران کشـورهای عضـو کنفرانـس تعامل و اعتمادسـازی در آسـیا 
که در شـهر دوشـنبه پایتخت تاجیکسـتان برگزار شـده، همچنان از 

رشـد تروریـزم در منطقـه ابـراز نگرانی کرد.
رییـس اجرایـی بیان داشـت که فقر، فسـاد، افراط گرایی خشـونت 
آمیـز و قاچـاق مـواد مخـدر چالش هایـی را فـرار روی توسـعه 
منطقـه  ای بوجـود آورده اسـت. بـه گفتـۀ او: »مبـارزه بـا تروریزم و 
تهدیدهـای ناشـی از آن نیازمنـد تاش هـای مشـترک صادقانـه بـا 

روحیـه  منطقه یـی را می طلبنـد«.
ایـن مقـام حکومت با بیان این که کشـورهای عضو سـیکا در بخش 
تامیـن صلـح و امنیـت باید بـا همدیگر همـکاری کنند، افـزود: »با 

تاش هـای صادقانه باید آسـیب های ناشـی از حمات تروریسـتی 
را کاهـش دهیـم.« او تأکیـد کرد:« ما نمی توانیم یکدیگـر را در برابر 

رشـد تروریزم تنهـا رها کنیم.«
عبـداهلل عبـداهلل در این نشسـت گفـت که افغانسـتان خواهان صلح 
اسـت و اهمیـت آن را نیـز درک می کنـد. او همچنـان حمایـت 
افغانسـتان از برنامه های »سـیکا« را اعام کـرد و گفت که حکومت 
افغانسـتان بـرای برجسته سـازی اهـداف سـیکا از هیـچ تاشـی 
دریـغ نکـرده اسـت و نیز به اهـداف این سـازمان منطقه یـی وفادار 

می مانـد.
داکتـر عبداهلل با اشـاره بـه این که مردم افغانسـتان »تشـنۀ صلح« اند 
گفـت: »افغانسـتان بـرای تامین صلح تاش داشـته و اهمیـت آن را 
برای کشـورهای منطقـه و فراتر از منطقه نیـز درک می کند.« رییس 
اجرایـی حکومـت وحـدت ملی، تامیـن صلح در منطقـه را نیازمند 
همـکاری بین المللـی دانسـته و تاکیـد کرد کـه باید تروریسـتان از 

دسـت یافتن بـه پناهگاه هـای امن محروم شـوند.
او در بخشـی از سـخنانش اظهـار داشـت: »مـا بایـد بـه چالـش 

فقـر، رشـد فزاینـدۀ جمعیـت، تغییـر اقلیـم، فسـاد و درگیری های 
مسـلحانه، افراط گرایـی خشـونت آمیز، قاچـاق مواد مخـدر، قاچاق 
اساسـی و جـدی  بـه صـورت  تهدیـد دهشـت افگنی  سـاح و 

کنیـم«. رسـیده گی 
اهمیت کنفرانس »سیکا«

گفتنـی اسـت کـه اجاس سـران کنفرانـس تعامل و اعتماد سـازی 
در آسـیا )سـیکا( هر چهارسـال یک بار به اشتراک سـران 27 کشور 
عضـو، هشـت عضـو و سـازمان بین المللی ناظـر برگـزار می گردد. 
در اجـاس 2۰۱۹ کـه در شـهر دوشـنبه بـه میزبانـی جمهـوری 
تاجیکسـتان برگـزار شـده بـود، سـران دولت هـا و حکومت هـای 
کشـورهای عضـو و ناظـر قضایـای مهـم منطقه یـی و بین المللی را 

مـورد بحـث قـرار می دهند.
ایـران،  تاجیکسـتان،  ترکیـه،  ایـن نشسـت رییسـان جمهـور  در 
روسـیه، چیـن، قزاقسـتان و نخسـت وزیر آذربایجان شـرکت کرده 
انـد. داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایی حکومـت وحدت ملی 
بـه نماینده گـی از افغانسـتان در این نشسـت شـرکت کرده اسـت. 
ریاسـت اجرایـی بـا نشـر خبرنامه یـی گفته اسـت، سـران دولت ها 
و حکومت هـای کشـورهای عضـو و ناظـر سـیکا قضایـای مهـم 
منطقه یی و بین المللی را در نشسـت امسـال  شـان مورد بحث قرار 

خواهنـد داد.
بـه بـاور آگاهان روابـط بین الملـل، کنفرانس تعامل و اعتمادسـازی 
در آسـیا کـه 27 سـال پیـش راه انـدازی شـد، سـکویی اسـت کـه 
می توانـد آسـیا را بـه امنیت مشـترک، جامع، تعاونی و پایدار سـوق 
دهـد. آگاه همچنـان می گوینـد که سـیکا می تواند بـه اعضایش، در 
صورتـی کـه در مفاهیـم امنیتی نـوآوری کنند و سـاختار همکاری 
امنیتـی منطقه یـی جدیدی بسـازند، کمـک کند تا به طور مشـترک 

امنیت آسـیا را ارتقـا دهند.
چیـن در آخرین اجاس سـیکا کـه در ماه می 2۰۱۴ در شـانگهای 
برگـزار شـد، خواسـتار ایـن اقدامـات شـده بود. بـه گفتـۀ آگاهان 
روابـط بین الملـل، آسـیا در حـال حاضـر بـا چالش هـای بیشـتری 
مواجـه اسـت، امـا این قـاره امیـدوار کننده تریـن و پویاترین منطقه 
اسـت و می توانـد مشـکاتش را از طریـق پلت فـرم و میکانیسـم 

سـیکا حـل کند.
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پشتوزبان فارسی سرا

رییس اجرایی در نشست »سیکا«:
کشورهای منطقه نباید یکدیگر را در برابر تروریزم تنها رها کنند

محمد مرادی

طـرح  جلـوگیـری از آلـودگی... 

ذغــال ســنگ در ســاحات رهایشــی بایــد 
روی دســت گرفتــه شــود.

از ســویی هــم، عــزت اهلل صدیقــی، معیــن 
مســلکی ادارۀ ملــی محیــط زیســت بیــان 
ــط  ــارت محی ــود سیســتم نظ ــه نب ــرد ک ک
زیســتی، کمبــود ارقــام از میــزان آلوده گــی 
ــت  ــک فهرس ــود ی ــت و نب ــط زیس محی
منظــم از آالینده هــای محیــط زیســتی، 
ســبب شــده کــه نظــارت درســت از ایــن 

ــرد. ــه رشــد صــورت نگی معضــل رو ب
ــون  ــای صدیقــی اشــاره کــرد: هــم اکن آق
ــداد  ــه تع ــد چ ــان ده ــه نش ــی ک اطاعات
ــوا  ــی ه ــین در آلوده گ ــاف شهرنش از اصن
بــه چــه میــزان نقــش دارنــد، روی دســت 
ــرای  ــازی ب ــر پالیسی س ــن ام ــت و ای نیس
ــت  ــط زیس ــی محی ــری از آلوده گ جلوگی

را دشــوار کــرده اســت.
زیســت  محیــط  ادارۀ  مســلکی  معیــن 
ــۀ  ــوب برنام ــه در چهارچ ــرد ک ــد ک تأکی
آلوده گــی  از  جلوگیــری  ســالۀ  پنــج 
ــن  ــه زودی تدوی ــه ب ــت ک ــط زیس محی
ــاد  ــام ی ــت ارق ــرار اس ــد، ق ــد ش خواه
هــوا  آلوده گــی  بــه  پیونــد  در  شــده 
زیرســاخت های  و  شــده  جمــع آوری 
یــک سیســتم نظــارت از آلوده گــی در 
ــاد  ــۀ او، ایج ــود.ه گفت ــاد ش ــور ایج کش
یــک سیســتم موثــر بــرای نظــارت و 
ــوا 5  ــی ه ــدت آلوده گ ــری از ش جلوگی
تــا ۱۰ ســال زمــان دربــر خواهــد گرفــت.



سـانِدی  لیبیایـِی  ربایندهـگان  کـه  آن  از  پیـش 
بـار  یابـاروت بـر صـورت او داغ زننـد، او دو 
فـرار کـرده و سـه بـار فروختـه شـده بـود. زخم 
چـپ  سـمت  عمـدۀ  بخـش  کـه  سـوخته یی 
صورتـش را می پوشـاند شـبیه بـه عـدد سـه یی 
اسـت که سردسـتی نوشـته شـده باشـد. زندانبان 
او بـا چاقویـی حرارت دیـده در آتـش صورتـش 

را بریـد و بـر آن داغ نهـاد.
تـرک  را  نیجریـه   2۰۱۶ فبـروری  در  یابـاروت 
تـا بـه شـمال آفریقـا بـرود و بـه کمـک  کـرد 
قاچاقچی هـا بـه اروپا برسـد. او از دوسـتانش در 
فیس بـوک شـنیده بـود کـه در اروپـا کار فـراوان 
اسـت. او بیـش از 25۰۰ مایـل را طـی کـرد، از 
کوره راه هـای بیابانـِی نیجـر و از نواحـی بی قانون 
قبیله نشـین جنـوب لیبـی گذشـت تـا بـه کرانـۀ 
جنوبـِی دریـای مدیترانـه رسـید. امـا هیـچ  وقت 
از ایـن دریـا عبـور نکـرد. در عوض، بـه محض 
ایـن کـه بـه لیبـی رسـید، بـه اسـارت درآمـد و 
بـه مـردان مسـلحی فروختـه شـد کـه گروهی از 
مهاجـران آفریقایـی را به اسـارت گرفتـه بودند و 
بـا استثمارشـان آنهـا را به بیـگاری وامی داشـتند 

یـا بـرای آزادی شـان باج خواهـی می کردنـد.
نهاده انـد  بـر صورتـش  داغـی کـه  او می گویـد 

هـم نوعـی مجـازات اسـت و هـم نشـانۀ تعییـن 
هویـت. ایـن گـروه در سـال 2۰۱7 چنـد مـاه در 
انبـار متعفنـی در بنـی ولیـد در لیبی اسـیر بودند. 
بـر صورت هـای چهـارده نفـر دیگـری هـم کـه 
در پـی فـرار برآمدنـد، بـه شـکل های گوناگـون 
اسـت،  بی سـواد  کـه  یابـاروت،  نهادنـد.  داغ 
نمی دانسـت کـه آیـا ایـن نشـانه ها عـدد انـد یـا 
حـرف یـا صرفـًا خط خطی هـای دیوانه هایـی که 
اسـرای سیاه پوسـت را حیواناتـی می دانسـتند که 
بـه درد خریـد و فروش می خورنـد. یاباروت ۳2 
سـاله، کـه اهل بنیـن سـیتی در نیجریه اسـت، به 
نشـریه ی تایـم می گوید، »انـگار مـا آدم نبودیم.«
و  زن  هـزار   ۶5۰ حـدود  از  یکـی  یابـاروت 
مـردی اسـت کـه در پنج سـال گذشـته بـه امیـد 
بـزرگ  صحـرای  از  اروپـا  در  بهتـر  زندهگـی 
از جنـگ و  آنهـا  از  آفریقـا گذشـته اند. بعضـی 
مثـل  دیگـر،  بعضـی  می گریزنـد.  اذیـت  و  آزار 
یابـاروت، روسـتاهایی را تـرک می کننـد کـه بـه 
علـت اختـال اقتصـادی و بـارش نامنظم، شـغل 
یـا حتا غـذای کافـی در آنهـا پیدا نمی شـود. آنها 
بـرای انجـام ایـن سـفر عجیـب و غریب دسـت 

بـه دامـن قاچاقچیانـی می شـوند کـه عـاوه بـر 
اسـلحه، مـواد مخـدر و دیگـر کاالهـای قاچـاق، 
آدم هـا را هـم از ایـن سـو بـه آن سـوی صحرای 

بـزرگ آفریقـا می برنـد و پـول در می آورنـد.
یابـاروت  مثـل  نفـر  هـزاران  راه  طـول  در  امـا 
می بیننـد کـه قاچاقچیـان بـا آنها نـه تنهـا مثل بار 
بلکـه مثـل مایملـِک خـود رفتـار می کننـد. بنا به 
گزارش هـای »سـازمان بین المللـی مهاجـرت« و 
»ادارۀ مبـارزه بـا مـواد مخـدر و جنایت سـازمان 
ملـل«، ایـن مهاجـران در چرخـۀ اخـاذی، زندان، 
کارلوتـا  می افتنـد.  گیـر  تن فروشـی  و  بیـگاری 
سـامی، سـخنگوی منطقه یـی »کمیسـاریای عالی 
سـازمان ملـل در امـور پناهندهـگان« در جنـوب 
اروپـا، می گویـد: »قاچاقچیـان عـاوه بـر رفتـار 
غیرانسـانی بـا پناهندهـگان بـه خریـد و فـروش 
آنهـا می پردازنـد.« در واقـع، آنهـا بـرده هسـتند: 
انسـان هایی کـه بـه اموالـی بـا ارزش مشـخص 
تقلیـل یافته انـد، بسـته بـه ایـن کـه اخـاذی یا به 
بیـگاری و تن فروشـی واداشـتن  آنها-به ویـژه در 
مـورد زنـان- چه مبلغـی عاید صاحبان شـان کند.
بـه  بـرده داری  کـه  کنیـم  فکـر  اسـت  ممکـن 
تاریـخ پیوسـته اسـت. امـا به گـزارش »سـازمان 
سـه  بردهـگان  تعـداد  اکنـون  کار«،  بین المللـی 

برابـر تعـداد کسـانی اسـت کـه در دوران ۳5۰ 
و  اسـیر  آمریـکا  و  اروپـا  در  بـرده داری  سـالۀ 
فروخته شـدند. سـازمان بین المللـی کار می گوید 
در »بـرده داری جدیـد« 25 میلیـون نفـر بـه علت 
قـرض و بدهـی و ۱5 میلیون نفـر در ازدواج های 
اجبـاری گیـر افتاده اند. بـرده داری کسـب وکاری 
غیرقانونـی اسـت اما پـس از قاچاق مـواد مخدر 
و اسـلحه سـودآورترین تجارت  دنیا اسـت و هر 
سـال ۱5۰ میلیـارد دالر نصیب شـبکه های تبهکار 
می کنـد. سـیدارت کارا، اقتصـاددان در »مرکز کار 
بـرای سیاسـت حقـوق بشـر«، می گویـد: »اکنون 
زمـان  هـر  از  بیشـتر  بسـیار  مـدرن  بـرده داری 

دیگـری در تاریـخ بشـر سـودآور اسـت.«
پرجمعیت تریـن  نیجریـه،  مسـیر  در  بـرده داری 
در  مدیترانـه  سـواحل  بـه  آفریقایـی،  کشـور 
کـه  حالـی  در  اسـت.  پُرسـود  بسـیار  شـمال 
جنـگ، تغییـرات اقلیمـی و عـدم فرصت، شـمار 
وا  مرزهـا  از  عبـور  بـه  را  مـردم  از  فزاینده یـی 
اتحادیـۀ  سـخت گیرانۀ  سیاسـت های  مـی دارد، 
اروپـا بـرای جلوگیـری از مهاجـرت، مهاجـران 
را بـه طـرف بـرده داران مـدرن سـوق می دهـد. 

دیگـری  جـای  هـر  از  لیبـی  در  بـرده داری 
امدادرسـانی  سـازمان های  و  اسـت  مشـهودتر 
و روزنامه نـگاران حـراج بردهـگان را بـه طـور 
مسـتند ثبـت کرده انـد. امـا اکنـون بـرده داری در 
حال سـرایت کردن بـه جنوب اروپا نیز هسـت-
به ویـژه ایتالیـا، جایی کـه مهاجران آسـیب پذیر را 
بـه بیـگاری در مـزارع و چیـدن گوجـه فرنگـی، 

وامی دارنـد. تن فروشـی  و  مرکبـات  زیتـون، 
ابوبکـر سـوماهورو، یکی از اعضـای اتحادیه  های 
کارگـری کـه ۱7 سـال پیـش بـه امیـد زندهگـی 
بهتـر از سـاحل عـاج بـه ایتالیـا آمـد، می گویـد: 
بـه  بـرای  برده دارهـا  کـه  نیسـت  الزم  »دیگـر 
برونـد. طنـاب  آفریقـا  بـه  انداختـن طعمـه  دام 
درماندهگـی جایگزیـن غل و زنجیر آهنین شـده 
اسـت. حـاال آفریقایی هـا بـا پـای خودشـان بـه 

بـرده می شـوند.« اروپـا می آینـد و 
وقتـی یابـاروت به مـرز جنوبِی لیبی رسـید، یک 
راننـدۀ تاکسـِی ظاهراً صمیمی به او پیشـنهاد کرد 
کـه وی را رایـگان بـه پایتخـت، ترابلـس، ببـرد. 
امـا او را بـه قیمـت 2۰۰ دالـر بـه یـک »لیبیایـی 
سفیدپوسـت« یـا عـرب فروختند. او مجبور شـد 
کـه بـرای بازپرداخـت »بدهـی« اش بنّایـی کنـد. 
هـر بـار کـه او را باز/فروختند، این ماجـرا تکرار 

شـد. او از اتـاق تاریـک هتلـی متروکـه در بنیـن 
سـیتی، کـه دولـت نیجریـه از آن بـرای اسـکان 
قربانیـان نجات یافتـه از قاچـاق انسـان در لیبـی 
اسـتفاده می کنـد، بـا تایـم حـرف می زنـد: »اگـر 
از کار کـردن خـودداری کنیـد، [برده دارها] شـما 
بیفتیـد...«.  را می زننـد. اگـر فـرار کنیـد و گیـر 
صدایـش محو می شـود. زخـم روی صورتش به 

انـدازۀ کافـی گویا اسـت.
یابـاروت  کـه  سـالی  همـان   ،2۰۱۶ سـال  در 
نیجریـه را تـرک کـرد، تعـداد مهاجرانـی کـه از 
لیبـی بـه ایتالیا رسـیدند با افزایشـی چشـم گیر به 
۱۶۳ هـزار نفـر رسـید. این امـر واکنش سیاسـِی 
منفـِی اتحادیـه ی اروپـا را در پـی داشـت و ایـن 
اتحادیـه عـزم خـود را جـزم کرد تا به هـر قیمتی 
از ورود مهاجـران جلوگیـری کنـد. در فبـروری 
2۰۱7، ایـن اتحادیه تعلیم و تجهیز گارد سـاحلِی 
لیبـی را شـروع کرد تـا قایق هـای قاچاقچیـان را 

متوقـف و مهاجـران را بازداشـت کننـد.
دو سـال بعـد، تعـداد مهاجرانـی کـه بـه ایتالیـا 
می رسـند ۸۹ درصـد کاهـش یافتـه اسـت. امـا 
تنگنـا  در  را  مدیترانـه  آن سـوی  ایـن سیاسـت 

قـرار داده و بحـران انسـانِی پایـداری ایجاد کرده 
اسـت. »سـازمان بین المللـی مهاجـرت« تخمیـن 
می زنـد کـه اکنـون نزدیک بـه نیم میلیـون مهاجر 
اهـل جنـوب صحـرای بـزرگ آفریقـا در لیبـی 
گیـر افتاده انـد و در معـرض اسـتثمار گروه هـای 
مسـلح و مسـووالن فاسـد قـرار دارنـد. جولـی 
اوکاه-دونلـی، مدیـر کل »موسسـۀ ملـی مبارزه با 
قاچـاق انسـان« در نیجریـه، پارسـال بعـد از این 
بـرده وار«  »شـرایط  در  نیجریه یی هـا  شـنید  کـه 
بـه سـر می برنـد بـرای کشـف حقیقـت بـه لیبی 
رفـت. او بـه تایـم می گوید آن چه دیـد، تهوع آور 
بـود. »در بعضـی از اردوگاه هـا تعـداد زیـادی از 
مردهـا را بـرای بیـگاری بـه مـزارع و کارخانه ها 
بـرده بودنـد. در آن اردوگاه هـا مثـل برده بـا آنها 

رفتـار می کننـد.«
در نوامبـر 2۰۱7 وقتـی سـی. ان .ان تصاویـری از 
خریـد و فـروش مهاجـران آفریقایـی در یکی از 
اردوگاه هـای لیبـی را پخش کرد، خشـم جهانیان 
برانگیختـه شـد. شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
کـرد،  محکـوم  را  شـنیع«  »سوءاسـتفاده های 
اتحادیـۀ اروپـا خواسـتار »اقـدام فـوری« شـد و 
امانوئـل مکـرون، رییس جمهور فرانسـه، خواهان 

عملیـات نظامـی بـرای نجـات ایـن افـراد شـد.

امـا کمـی بیـش از یک سـال بعـد، چنـدان کاری 
انجـام  ایـن سوءاسـتفاده ها  از  بـرای جلوگیـری 
نشـده اسـت. کشـورهای عضـو اتحادیـۀ اروپـا 
سـرگرم تأکیـد مجدد بـر متوقف کـردن مهاجران 
هسـتند.  لیبـی  سـاحلی  خطـوط  در  آفریقایـی 
هبـه مرایـف، مدیـر بخـش خاورمیانـه و شـمال 
می گویـد:  بین الملـل،  عفـو  سـازمان  در  آفریقـا 
»پناهندهـگان و مهاجـران در لیبـی همچنـان در 
شـرایط ناگـواری بـه سـر می برند. سیاسـت های 
بی رحمانـۀ کشـورهای عضو اتحادیـۀ اروپا برای 
جلوگیـری از ورود مـردم بـه این قـاره، همراه با 
حمایـت ناچیـز آنهـا از کمـک بـه تأمیـن امنیت 
پناهندهـگان، سـبب شـده کـه هـزاران زن و مرد 
معـرض  در  و  بیفتنـد  گیـر  لیبـی  در  کـودک  و 
سوءاسـتفاده های هولنـاک قـرار گیرنـد بـی آن  که 

راه فـراری داشـته باشـند.«
دانشـجوی  یـک  جـوی،  وقتـی   2۰۱7 اوت  در 
2۳ سـالۀ کامرونـی، بـه شـهر سـاحلِی صبراتـه 
در لیبـی رسـید، فکـر می کـرد کـه بـه زودی بـه 
فرانسـه خواهـد رسـید و رؤیـای مدل شـدن در 
دنیـای ُمـد را تعقیـب خواهـد کـرد. امـا گروهی 

از شـبه نظامیان وابسـته بـه دولـت، کـه بـر اثـر 
حمایـت اروپـا از مبارزه بـا قاچـاق مهاجران دل 
و جـرأت پیـدا کـرده بودنـد، بـه محـل اقامت او 
حملـه کردند. جوی به دسـت یکـی از گروه های 
رقیـب افتـاد و چند ماه بـا تعداد زیـادی از دیگر 
زنـان در اتاقـی حبـس شـد. ربایندهـگان توقـع 
داشـتند کـه ایـن زنان تن فروشـی کننـد و بعضی 
از آنـان را بـه فاحشـه خانه ها فروختند. در بیشـتر 
اوقـات بـا جـوی کاری نداشـتند چـون حاملـه 

بـود، امـا اوضـاع »غیرانسـانی« بود.
زن  یـک  مثـل  فرانسـوی اش  کـه  جـوی، 
تحصیل کـرده بی عیـب و نقـص اسـت، می گوید 
دسـتور اتحادیۀ اروپا مبنی بـر جلوگیری از ورود 
مهاجـران نـه تنهـا سـبب جسـارت لیبیایی هـای 
علیـه  آنهـا  عمیـق  تعصـب  بلکـه  شـده  فاسـد 
آفریقایی هـای سیاه پوسـت را هـم تشـدید کـرده 
اسـت. او اکنـون در یک سـرپناه مخصوص زنان 
قربانـِی قاچـاق در الگـوس، پایتخـت نیجریـه، 
بـه سـر می بـرد و نـوزادش را در آغـوش گرفتـه 
»اتحادیـۀ  می گویـد،  تایـم  بـه  جـوی  اسـت. 
اروپـا در اصـل دارد بـه ایـن شـبه نظامیان بـرای 
سوءاسـتفاده از مـا، بـرای تجـاوز بـه مـا، بـرای 
کشـتن مـا و بـرای فروختن مـا پـاداش می دهد.«
از  هـم  می گذرنـد  مدیترانـه  از  کـه  مهاجرانـی 
اوت  در  نیسـتند.  امـان  در  اسـتثمار  چرخـه ی 
جنـوب  در  پولیـا،  در  بزرگراهـی  در  پارسـال 
ایتالیـا، وانتـی پـر از مهاجـران آفریقایـی بـه یک 
کامیـون حمـل بادنجـان رومـی کوبیـد و چـپ 
ایـن تصـادف دوازده کارگـر مهاجـر،  کـرد. در 
کـه از کار شـاق روزانـۀ برداشـت محصـول بـر 
می گشـتند، جـان باختنـد. ایـن دومیـن تصـادف 
مشـابهی بـود کـه در دو روز متوالـی رخ داد. در 
مجمـوع، در آن دو روزِ پایـان هفتـه ۱۶ غنایـی، 
گینه یـی، گامبیایـی، نیجریه یی، مالیایی، مراکشـی 

و سـنگالی از دنیـا رفتنـد.
آنهـا در دام »کاپوراالتو« اسـیر شـده بودند-نوعی 
نظـام قدیمـِی بیـگاری کـه بـه کشـاورزان اجازه 
می دهـد تـا در ازای پرداخـت مبلغ مشـخصی به 
واسـطه ها کارگـران را بـه کار بگیرنـد، بی آن کـه 
مالیـات بـر حقـوق بپردازنـد، ملزومـات ایمنـِی 
محیـط کار را رعایـت کننـد یـا حداقل دسـتمزد 
قانونـی را بپردازنـد. این نظام گسـترده غیرقانونی 
شـمار  بـه  سـازمان یافته  جرایـم  از  و  اسـت 
مـی رود. بـر اسـاس یکـی از گزارش هـای سـال 
2۰۱۸ اتحادیه هـای کارگـری ایتالیـا، حدود ۱۳2 
اسـتثمارِی  جنبه هـای  بدتریـن  از  کارگـر  هـزار 
عـدم  جملـه  از   caporalato(( کاپوراالتـو 
دریافـت دسـتمزد و تحمل خشـونت جسـمانی، 
اروپـای  آنهـا را مهاجـران  اکثـر  رنـج می برنـد. 
شـرقی و جنـوب صحـرای بزرگ آفریقا تشـکیل 

می دهنـد.
بـه قول ایوان سـانیت، یـک کامرونی ۳۳ سـاله و 
از فعـاالن مبـارزه با بـرده داری که از سـال 2۰۱۰ 
در ایتالیـا به سـر می بـرد، »کاپوراالتـو از مدت ها 
بـه علـت  نظـام  ایـن  امـا  پیـش وجـود داشـته 
سوءاسـتفاده  آنهـا  از  مهاجـران  آسـیب پذیرِی 
از  ندارنـد،  اقامـت  اجـازه ی  آنهـا  می کنـد. 
پـول  جـز  چـاره ای  و  نیسـتند  آگاه  حقوقشـان 

ندارنـد.« درآوردن 
سـانیت بـا ایـن وضعیـت بـه خوبی آشـنا اسـت 
چـون وقتـی در یکـی از آزمون هـای دانشـگاهی 
مـردود و کمک هزینـۀ تحصیلـی اش قطـع شـد، 
او گفـت  بـه  افتـاد. دوسـتی  در دام کاپوراالتـو 
کـه می توانـد از طریـق برداشـت گوجـه فرنگـِی 
تابسـتانی در پولیـا پـول درآورد امـا وقتـی بـه 
آن جـا رسـید اسـیر نظامی شـد که بـرای حداکثر 

کار حداقـل دسـتم زد را می پرداخـت.
کاپـو، یـا همـان رییـس، بـه سـانیت گفـت بـا 
پـر کـردن جعبه هـا از بادنجـان رومـی می توانـد 
روزی ۳۳ دالـر درآورد. امـا نگفـت کـه هزینـه ی 
حمـل و نقـل بـه مزرعه و هزینـۀ آب و غذا را از 
دسـت مزدش کم خواهـد کرد. سـانیت می گوید، 
»در نهایـت، روزی چهار و نیـم دالر درمی آوردم. 
آدم هـا  اکثـر  امـا  بـود.  بردگـی  نبـود.  کار  ایـن 

نداشـتند.« چاره یـی 
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سـردار داوود خـان بـا کودتـای سـپید اراکیـن 
دولـت ظاهرشـاه را بازنشسـته سـاخت. پـدرم 
کـه سـمت فرماند هی امـور امنیه و ژانـدارم را 
در والیـات پکتیا و بدخشـان داشـت بـه کابل 
آمـد و مـا را بـا خـود در کارتـۀ سـه جابه جـا 
سـاخت. کارتـۀ سـه خانـۀ همیشـگی ما شـد. 
ماموریـن  بـرای  ظاهرشـاه  پیـش  سـال های 
برجسـتۀ خـود در کارتـۀ سـه کابل زمیـن تهیه 
دیـده بـود. کابـل شـهر باصفـا و تمیـزی بـود. 
مـردم احسـاس پاکـی نسـبت بـه شـهر خـود 
داشـتند. خانـۀ مـا در قلـب کارتـۀ سـه قـرار 
داشـت. شـب ها درختـان اکاسـی، کوچه هـای 
مـا را عطرفشـانی می کـرد. تابسـتان ها مـا در 
روی حویلـی و یـا بالکـن کالنی کـه داشـتیم 
معمـوالً،  شـب ها  پنج شـنبه  می خوابیدیـم. 
محافـل خوشـی به ویـژه عروسـی ها راه اندازی 
موسـیقی  صـدای  بـاد  شـب ها،  می شـد. 
خـواب  بـه  وقتـی  مـی آورد.  خانه هـای  را 
کـه  می کـردم  نـگاه  سـتاره ها  بـه  می افتـادم، 
در برابـر چشـمان کودکانـۀ مـن می رقصیدنـد. 
»اگـه دیوانـه و مسـتم بـه کـس، چـه؟« صدای 
احمدظاهـر بـود کـه سـکوت نیمه شـب ها را 
می شکسـت. »شـب های روشـن، تنها نشـینیم، 
در پهلـوی هـم، در نـور مهتاب« را می شـنیدم 
و کودکی هایـم را عشـق از من می ربـود. اصاًل 
ایـن صـدا با چنین شـعری، عشـق را در وجود 
همـه پاالیـش می کـرد. احمـد ظاهـر دوسـتان 
نزدیکـی در کارتـۀ سـه داشـت. او بـا موتـر 
تیوتـای خـود از شـهرنو بـه کارتۀ سـه می  آمد 

بـا دوسـتانش شب نشـینی می کـرد. و 
از  تجلیـل  بـرای  را  هفـت  روز  خـان  داوود 
جمهوریت اش جشـن می گرفت. شهر چراغان 
پایتخـت  بـه  والیـات  از  عده یـی  و  می شـد 
تجلیـل  را  جمهوریـت  تـا  می آمدنـد  کشـور 
کننـد. منطقـۀ چمـن حضـوری میـدان اصلـی 
جشـن بود. آن جا مراسـم رسـمی، اجتماعی و 
فرهنگـی اتفـاق می افتـاد. وزارت خانه هـا برای 
برپـا  هنـری  کمپ هـای  روز  ایـن  از  تجلیـل 
وزارت خانه هـا  میـان  ایـن رو،  از  می کردنـد. 

رقابـت جـدی شـکل گرفتـه بـود. کارمنـدان 
دولتـی  امتیـازی  کارت هـای  وزارت خانه هـا 
و  معنـا  دولـت  چـون  می آوردنـد.  بهدسـت 
جشـن  از  تجلیـل  فرهنـگ  داشـت.  منزلتـی 

اسـتقالل از زمـان ظاهرشـاه آمـده بـود. 
بـرادر جـوان زنده یـاد  عزیـز جـان خرسـند، 
خواهـرم  همسـر  کـه  صبـاح  امیـن  دکتـور 
بـود در وزارت مالیـۀ جمهوریـت جـوان کار 
می کـرد. عزیـز جـان جایـگاه واالیی نـزد پدر 
و مـادرم داشـت. سـاالنه عزیـز جـان کارت 
بـرای  را  مالیـه  وزارت  هشـت نفری  دعـوت 
خانـوادۀ مـا هدیـه می کـرد. هنرمنـدی  کـه در 
کمـپ وزارت مالیـه کنسـرت اجـرا می کـرد، 
احمدظاهـر بـود. پس از سـقوط طالبـان وقتی 
بـه کشـور برگشـتم، عزیـز جـان را پیـدا کردم 
کـه در هـرات زندهگی می کنـد. آن گاه دریافتم 
کـه عزیـز جـان پـدر خالـد جـان خسـرو و 
مـا  عزیـز  نویسـندهگان  خالده جـان خرسـند 

اسـت و خرسـندی ام را بیشـتر سـاخت. 
بـرادران بزرگ تـرم همـراه بـا پسـران کاکایـم 
بـازی  فوتبـال  نوجوانـان  ملـی  تیـم  در  کـه 
می کردنـد بـه مسـابقات فوتبـال می رفتنـد. من  
کـه کوچک تـر بـودم هـم راه بـا سـایر اعضای 
خانـواده بـه کنسـرت احمـد ظاهـر می رفتیـم. 
تورنمـت فوتبـال احساسـات و غلغلـۀ عجیبی 
را بـه بار مـی آورد. تیم های ایران، هندوسـتان، 
پاکسـتان، ازبیکسـتان و تاجیکسـتان بـه کابـل 
میزبانـی  افغانسـتان  ملـی  تیـم  و  می آمدنـد 
تورنمـت منطقه یـی را به مناسـبت جشـن ملی 
بـه دوش داشـت. داوود خـان، خـود در ایـن 
نمایشـات حضـور می رسـاند. غازی اسـتدیوم 
آن قـدر مزدحـم می شـد کـه خطر زیر پاشـدن 
کـودکان بـاال می گرفـت. از ایـن رو، یک بار که 
مـن خیلـی اذیـت شـده بـودم، اجـازۀ رفتن به 
فوتبـال را از دسـت دادم و بایـد بـا خانواده که 
متشـکل از پـدر، زنـان و کـودکان بودنـد، بـه 

کنسـرت می رفتـم. 
کمـپ وزارت مالیـه نظـم عالـی داشـت. روی 
حویلـی کمپ را برای جوانان باز می گذاشـتند 

و تخت بـام کالنـی را بـرای خانواده هـا فراهـم 
می کردنـد. در و دیـوار را با چراغ هـای رنگین 
می آراسـتند. آب ایسـتاده کـه با سـایر کمپ ها 
مـرز بازکـرده بـود، زیبایـی خاصـی بـه فضای 
کـه می نشسـت،  آفتـاب  جشـن می گذاشـت. 
کنسـرت ها در منطقـۀ جشـن آغـاز می شـدند. 
از یک سـو صـدای اسـتاد رحیم بخـش، جایـی 
صـدای ظاهـر هویـدا، گاهـی صـدای قمرگل 
لحظه یـی  کیهـان،  عـارف  صـدای  گاهـی  و 
صـدای اسـتاد هماهنـگ و اسـتاد امیـر محمـد 

بـاال می گرفـت. 
بـود.  بی بدیـل  احمدظاهـر  ارکسـتر  امـا 
نوازندهـگان معـروف با میولودی روان بخشـی 
کنسـرت را آغـاز می کردنـد. بـه خوبی بـه یاد 
دارم که احمد ظاهر کنسـرتش را به سـه بخش 
آهنگ هـای  آغـاز  در  می کـرد.  تقسـیم بندی 
و  تـار  در  تـو  یـاد  »تنیـده  سـان  بـه  میهنـی 
پـودم میهـن ای میهـن، بـود لبریـز از عشـقت 
می گرفـت.  بـاال  میهـن«  ای  میهـن  وجـودم 
پـدرم کـه شـخصیت نظامـی داشـت و زیـاد 
بـه آهنگ هـای احمـد ظاهر خـوب نبـود و از 
خاطـر ما بـه کنسـرت می رفت، با شـنیدن این 
 آهنـگ چشـمانش را بـاال می انداخـت، انـگار 
اشـک می ریخـت. سـپس آهنـگ مـادر، بـوی 
تـو خیـزد هنـوز، مرگ مـن روزی فـرا خواهد 
رسـید و... سـر می داد. سـکوت فضـای کمپ 
را پـر می کـرد. در بخـش دوم بهتریـن غزلیات 
احمـد ظاهـر ارایـه می شـد. کسـانی  کـه مـرا 
کودکـی  از  مـن  کـه  می داننـد  می شناسـند، 
شـیفتۀ شـعر و ادبیـات بـوده ام. بـه خوبـی بـه 
یـاد دارم کـه احمـد ظاهـر »در دامـن صحـرا، 
نالـه به دل شـد گره، برویـد ای حریفان، کاش 
بـودم الله، شـب های ظلمانـی، کاش ای کاش« 
و از ایـن دسـت غزلیـات را از موالنـا، حافظ، 
سـعدی، خلیلـی، رهی، فـرخ زاد، بهبهانـی و... 
می کـرد.  اجـرا  بی نظیـری  زیبایی هـای  بـا  را 
بخـش کالن و نهایـی کنسـرت را آهنگ هایـی 
می سـاخت کـه بـا رقـص و پاکوبـی جوان هـا 
بخـش  در  مـی آورد.  بـار  بـه  را  لـرزه  زمیـن 

نخسـت و دومـی احمدظاهـر بـا دریشـی یی  
کالن  پاچه هـای  و  نیکتایـی  یخن هـا،  کـه 
داشـت، بـه گونـۀ منظـم ظاهـر می شـد. اما در 
بخـش نهایـی احمـد ظاهـر کرتـی اش را برون 
بازتـر می سـاخت و  را  نکتایـی اش  مـی آورد، 
دایره یـی کوچکـی کـه بـا زنگ هـای دور آن 
در دسـت می داشـت. خـود،  بودنـد  آویختـه 
کیبـورد کاسـیو می نواخـت و گاه گاهی دایره را 
بهدسـت می گرفـت و آن  را چنان می شـورانید 
ظاهـر  احمـد  مـی آورد.  در  جیـغ  گویـا  کـه 
و  می شـوراند  سـر  پیوسـته  آهنگ هایـش  بـا 
می خندیـد. دختـران و پسـران جـوان یک جـا 
و  می خواندنـد  بی نظیـر  هنرمنـد  ایـن  بـا 
می رقصیدنـد. مـا کـه در تخت بام می نشسـتیم 
تماشـاگر ایـن غوغـا می بودیـم. مـن هنرمندی 

را می دیـدم کـه چهل سـال پـس از مرگش در 
دل مردمـش جـا دارد. ایـکاش بیشـتر نگاه هـا، 
آن شـب  می دزدیـم.  را  صدایـش  و  خنده هـا 
احمـد ظاهـر هنرمنـد زندهگـی من شـده بود. 
آخریـن نگاه هـای مـن بـه احمـد ظاهـر چنین 

: د بو
دایـرۀ کوچـک در دسـت داشـت، چشـمانش 
بسـته بودنـد، چهـره اش می خندیـد، پا هایـش 
»زندهگـی  می سـرود:  لب هایـش  می رقصیـد، 
چیسـت خـون دل خـوردن، زیـر دیـوار آرزو 
از  داشـتم.  سـال  یـازده  مـن  آن گاه  مـردن«. 
آن زمـان به این سـود، وقتـی آهنگ هـای احمد 
ظاهـر را می شـنوم، همـان نـگاه آخـر در ذهنم 

زنـده می شـود.

د غــزين د خواجــه عمــري ولســوالۍ اوســېدونکي د 

ــې د  ــړه ک ــه جګ ــځ پ ــو ترمن ــلهوالو طالبان ــت او وس دول

ــوي. ــکایت ک ــدو ش ــه وژل کې ــړو ل ــي وګ ول

ــم  ــته ه ــې وروس ــه غرم ــه ورځ ل ــې پ ــي، د جمع دوی واي

ــز پــه کيل د توغــول  ــه لــوري د کارې ــو ل د امنیتــي ځواکون

شــویو هوانــو لــه املــه د ښــځو او ماشــومانو پــه ګــډون، 

ــه مــرګ ژوبلــه اوښــتې ده. پنځــو کســانو ت

ــې د  ــوي چ ــې ک ــال ک ــې ح ــه داس ــکایت پ ــه ش دوی دغ

ــو مــړي د  ــې د دوو تن ــه ی ــه ورځ مازیګــر ناوخت جمعــې پ

احتجــاج پــه توګــه د والیــت مخــې تــه راوړي وو .د دغــو 

ــد آزادي  ــر احم ــه نذی ــې څخ ــه جمل ــو ل ــاج کوونک اجتج

ــختو  ــه س ــې پ ــودې راهیس ــه م ــه څ ــل، ل ــه ووی ــو ت راډی

ــوي. ــد ک ــې ژون ــکالتو ک ــړو او مش جګ

دی زیاتــوي: »دولــت زمــوږ کورونــه ويل، هــره ورځ یــو یــا 

ــاه  ــږي، کښــتونه مــو تب دوه کســان ولــي وګــړي وژل کې

ــول  ــک ټ ــږي، خل ــړه کې ــو م ــه م شــول، غــواوې او مالوم

د شــپې لــه مخــې لــه مالونــو رسه پــه ګومبتــو کــې ویــده 

کېــږي، ټــول خلــک پــه رواين ناروغیــو اختــه دي، نــن دا 

ــان  ــور ټپی ــوي او درې ن ــه وژل ش ــوږ د کيل دوه تن دی زم

دي، پــه هغــوی کــې دوه ښــځې او یــو ماشــوم دي.«

د دغــې ســیمې یــوه بــل اوســېدونکي مالــک وویــل چــې 

ــه  ــو ل ــو خلک ــت د عام ــم دې دول ــان او ه ــم دې طالب ه

کورونــو جګــړه یــوه بــل لــوري تــه یــويس. مالــک زیاتوي: 

»هغــه ورځ مــې پــه کــور کــې هــوان ولګېــد، ښــځه مــې 

ټپــي شــوه، غــوا مــې مــړه شــوه، ماشــومان مــو بــې حالــه 

دي، نــن امتــه ورځ ده چــې رس پــه رس جګــړه روانــه 

ــه  ــه پ ــو بیرغون ــو طالبان ــله وال ــه د وس ــي ځواکون ده، امنیت

ــه  ــه ويل، خــو غریــب او بېچــاره پ ســرګو وینــي، هغــه ن

ــږي.« ــې وژل کې ک

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې دغــه ولســوايل لــه 

شــااوخوا یــوه کال ځنــډ څخــه وروســته امنیتــی ځواکونــو 

د تېــرې جعمــې پــه ورځ لــه طالبانــو بېرتــه ونیــوه. خــو د 

ســیمې خلــک وايــي، یــوازې د ولســوالۍ پــه مرکــز کــې 

ــم د  ــاحې ال ه ــااوخوا س ــت او ش ــه مېش ــي ځواکون امنیت

وســله والو پــه ولکــه کــې دي چــې ډېــری وخــت پــه کــې 

ــې وي. ــړې روان جګ

کــه څــه هــم د ســیمې خلــک د دغــو وژل شــویو کســانو 

ــړه  ــو وک ــه م ــو هڅ ــي، خ ــو ورتپ ــي ځواکون ــر امنیت ــړه پ پ

ــې  ــړو چ ــه ک ــم ترالس ــر ه ــت نظ ــه دې اړه د دول ــې پ چ

ــه شــو. ــايل ن بری

خرین دیدار  آ
با احمد ظاهر

د غزين د خواجه عمري اوسېدونکي:

جګړه هره ورځ وليس خلک وژين

ملک ستیز


