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چـــــرا؟
روند گفت وگوهای 

صلح را سرعت 
می بخشیم

6

امنیـۀ والیـت قندهـار مدعـی  تادیـن خـان، فرمانـده 
اسـت کـه اطالعـات اسـتخباراتی او نشـان می دهـد که 
موترهـای نوع کاماز جسـدهای طالبـان را از میدان های 
نبـرد بـه پاکسـتان انتقـال می دهنـد. آقـای خـان ایـن 
گفته هـا را پـس از راه انـدازی عملیـات نظامـی بـرای 
عقـب رانـدن حملـۀ طالبان به ولسـوالی های ریگسـتان 

و شـورابک ایـن والیـت بیـان کرد.
گروه طالبان پنجشـنبه شـب به ولسـوالی های شـورابک 
و ریگسـتان والیـت قندهـار حملـه کردنـد. مقام هـای 
امنیتـی قندهـار می گوینـد کـه ایـن حملـه را عقب زده 
انـد و در نتیجـۀ آن، بیـش از 60 تـن از نیروهای طالب 

کشـته و 30 تن دیگرشـان زخمی شـدند.
فرمانـده امنیه والیـت قندهار که خبر انتقال جسـدهای 
طالبـان بـه پاکسـتان را در تویترش نگاشـته بـود، اما در 
مـورد تلفات نیروهـای امنیتی افغانسـتان چیـزی نگفته 
اسـت. ایـن در حالی اسـت که پنجشـنبۀ هفتۀ گذشـته 
گروهـی از مهاجمـان انتحـاری فرمانـده امنیـۀ والیـت 

قندهـار را بـا موتـر بـم هدف قـرار دادند.
بربنیـاد آمارهـای دولتـی در ایـن حملـه 11 تـن کشـته 
و بیـش از 200 تـن دیگـر زخم برداشـتند. پـس از این 
حادثـه، ریاسـت عمومی امنیـت ملی کشـور اعالم کرد 
کـه ایـن حملـه در پاکسـتان طرح ریـزی شـده و بـه 

کمـک پاکسـتان عملی شـد.

از  جوزجان  مردیان  و  قرقین  ولسوالی های  محلی  مسووالن 
گسترش فعالیت طالبان در این مناطق ابراز نگرانی می کنند و 
می گویند که وضعیت در این دو ولسوالی به وخامت کشیده 

شده و نیاز به توجه جدی حکومت مرکزی دارد.
شکوراهلل جاهد، ولسوال قرقین جوزجان به سالم وطندار گفته 
است که طالبان راه های منتهی به این ولسوالی را بسته اند و بر 

مردم تحریم های اقتصادی وضع کرده اند.
به گفتۀ ولسوال قرقین، در پی درگیری های هفتۀ اخیر در این 
ولسوالی، یک هزار خانواده نیز به بخش هایی از ولسوالی های 
آقچه و منگجیک جوزجان و والیت بلخ آواره شده اند و در 

وضعیت بد زنده گی می کنند.
می گوید  نیز  جوزجان  مردیان  ولسوال  شمس الدین،  مولوی 
وضع  اقتصادی  تحریم  نیز  ولسوالی  این  بر  طالبان  که 
حاصالت  جمع آوری  و  گشت وگذار  اجازۀ  مردم  و  کرده اند 

کشاورزی شان را ندارند.
شماری از باشنده گان ولسوالی های قرقین و مردیان نیز که به 
تازه گی از این ولسوالی ها آواره شده اند می گویند، مردم این 

ولسوالی ها در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند.
عبدالواحد وجدان، فرمانده پولیس جوزجان با تأیید گفته های 
عملیات  آغاز  از  مردیان،  و  قرقین  ولسوالی های  مسووالن 
آیندۀ نزدیک سخن  نظامی گسترده برای سرکوب طالبان در 

می زند.
تحریم  وضع  طالبان  گروه  سخنگویان  مجاهد،  اهلل  ذبیح  اما 
اقتصادی بر ولسوالی های جوزجان را رد می کند و می گوید که 
حکومت برای شکست خط محاصرۀ خود در ولسوالی قرقین 

این ادعا را مطرح کرده است.

تادین خان:
جسـدهای طالبـان 

به پاکستان انتـقال داده می شـوند

وضـع تحریم اقتـصادی طالبـان 
بـر باشنـده گان جـوزجان

سـفارت امریـکا در کابـل در بیانیه یـی گفتـه اسـت کـه 
مایـک پمپیـو، وزیـر خارجـۀ این کشـور با محمداشـرف 
غنـی طی تمـاس تیلفونِی در مورد پروسـۀ صلح صحبت 
کـرده اسـت. در بیانیـۀ سـفارت امریـکا در کابـل آمـده 
اسـت کـه پمپیـو بـه محمداشـرف غنـی گفتـه اسـت که 
اسـتراتیژی امریـکا برای جنوب آسـیا در مورد افغانسـتان 

تغییـر نکرده اسـت.

ایـن گفت وگـوی تلفنـی پـس از اظهـارات اخیـر رییـس 
جمهـور امریـکا در مـورد افغانسـتان صـورت می گیـرد. 
دونالـد ترامـپ، رییـس جمهور امریـکا هفتۀ گذشـته در 
نشسـتی بـا حضـور عمـران خـان، صدراعظـم پاکسـتان 
گفـت کـه اگر بخواهـد جنـگ افغانسـتان را از راه نظامی 
ببـرد، در یـک هفته افغانسـتان را از نقشـۀ جهـان محو و 
نابـود می کنـد که در آن صـورت ده میلیون شـهروند این 

کشـور کشـته خواهند شـد.
او بیان داشـت که کشـورش بزرگترین بمب غیرهسـته یی 
را در افغانسـتان انداختـه اسـت و افزود که نیازی نیسـت 
امریـکا بـرای پایـان جنـگ در آن کشـور به چنـان راهی 
بـرود. پـس از ایـن اظهارات آقـای ترامپ، ارگ ریاسـت 
جمهـوری از مقام هـای امریکایـی خواهـان وضاحـت در 

زمینه شـد. این 
بـه نقـل از بیانیـۀ سـفارت امریـکا، وزیـر خارجـۀ ایـن 
کشـور بـه رییـس حکومـت وحـدت ملـی گفتـه اسـت 
کـه در اسـتراتیژیک امریـکا بـرای جنـوب آسـیا مبنی بر 

تعهـد بـه خـروج نظامیـان امریکایـی مبتنی بر شـرایط از 
افغانسـتان، هیـچ تغییری نیامده اسـت. در ایـن بیانیۀ آمده 
اسـت: پمیـو بیان داشـته کـه کشـورش متعهد بـه کاهش 

مشـروط سـربازانش در افغانسـتان است.
در بیانیـه گفتـه شـده کـه دو طـرف توافـق کـرده اند که 
تسـریع  بایـد  افغانسـتان  جنـگ  پایـان  بـرای  تالش هـا 
بخشـیده شـود. مایک پمپیو بـه آقای غنـی همچنان گفته 
اسـت کـه خلیـل زاد و جـوزف دانفـورد، رییـس سـتاد 
مشـترک ارتـش امریـکا بـه کابـل آمـده انـد تـا مراحـل 
بعـدی گفت وگوهـای صلـح را بـا جزئیـات بـه بحـث و 

بگیرنـد. گفت وگـو 
گفتنـی اسـت که جـوزف دانفورد، رییس سـتاد مشـترک 
ارتـش امریـکا و زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویـژۀ وزارت 
دو  در  افغانسـتان  جنـگ  پایـان  بـرای  امریـکا  خارجـۀ 
سـفر جداگانـه به افغانسـتان آمـده و با رهبـران حکومت 
وحـدت ملـی دیـدارد کردنـد. محـور سـفر ایـن دو مقام 
امریکایـی، پروسـۀ صلـح افغانسـتان گفتـه شـده اسـت. 
مایـک پمپیـو پیـش از این در سـفرش به کابـل گفته بود 
کـه امـکان دارد تا ماه سـپتمبر بـا طالبان به توافق برسـند.

وزیر خارجۀ امریکا به غنی:
استراتیژی ما در قبال جنوب آسیا و افغانستان تغییر نکرده است

صفحه 3

ریشه هـای حقـارِت ارگ 
از کجـا  آب می خـورد؟

فـراز و نشیب سلطنت 
محمـد ظاهـر شـاه
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تمـاس تلیفونِی پمپئو و معمـای استراتژِی تـرامپ
دوم این کـه چـرا اسـتراتژی امریـکا در افغانسـتان ضمیمـۀ اسـتراتژی ایـن کشـور در 
جنـوب آسـیا شـده اسـت؟ آیـا از نظـر ادارۀ ترامـپ، افغانسـتان زیرمجموعـۀ سیسـتم 
منطقه یـی جنـوب آسیاسـت؟ و اگـر چنیـن اسـت، نقـش هنـد در مسـالۀ افغانسـتان بـه 
عنـوان بازیگـر اصلـِی جنـوب آسـیا چـه خواهـد  بـود؛ همـان کشـوری کـه در اسـتراتژی 

امنیـت ملـِی امریـکا مولـد امنیـت در اقیانوس هنـد و بـازوی راهبردِی واشـنگتن برای 
مهـار چیـن توصیـف شـده اسـت؟ آیـا دهلی نـو چین را کـه هژمـون زرد آسـیایی خوانده 
می شـود، مهـار خواهـد توانسـت در صورتی که نتواند پاکســتاِن بیمـار و ضعیف را مهار 

... سازد؟ 
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شهریار افریدی نمایندۀ فوق العادۀ صدراعظم پاکستان به زیارت احمدشاه مسعود رفت
افریدی:

مبارزات این مرد افسانوی انگیزه یی تغییر در زنده گی من شد
»احمدشاه مسعود تنها قهرمان افغانستان نیست، بلکه قهرمان هر فرد و هر کشور است«



باشد  کرده  قطع  را  ریشه هایش  زمام داری  وقتی 
آن هم  توافق  یک  در  مردمی  پشتوانۀ  بدون  و 
را  قدرت  امریکا  خارجۀ  وزیر  میانجی گرِی  با 
از  بهتر  حالش  و  وضع  باشد،  گرفته  دست  به 
اشرف غنی بوده نمی تواند. آقای غنی در حالی به 
ادامۀ حکومِت نامشروِع وحدت ملی تأکید دارد 
که افغانستان مجبور است حقارت بارترین سخنان 
به دلیِل سیاست هاِی  از سوی متحداِن خویش  را 
کشورهای  که  بشنود  همان هایی  ناکامِ  و  خام 
بر  و  کردند  اعتماد  آن ها  به  متحد  و  دوست 

سرنوشِت مردمِ افغانستان حاکم ساختند. 
 سخنان اخیِر دونالد ترامپ رییس جمهورِی امریکا 
پاکستان  نخست وزیِر  عمران خان  با  دیدار  در 
دقیقًا  سخنان  این  ولی  برسد،  نظر  به  تلخ  شاید 
بازتاِب سیاست های حیله گرانه و چاپلوس مآبانۀ 
است.  ملی  وحدت  حکومت  غاصِب  زمام داراِن 
خود  روابط  و  مناسبات  نخست  روز  از  اگر  ما 
در  که  آن هایی  به ویژه  و  جهان  کشورهای  با  را 
مبارزۀ مشترک با افراط گرایی با ما شریک بودند، 
به  و  می کردیم  بنا  کشور  ملِی  منافِع  بر  مبتنی 
خاطر غصب قدرت سیاسی خود را به دامِن این 
کشورها نمی انداختیم، حاال چنین سخنانی را هم 
نمی شنیدیم. به گفتۀ خداوندگار بلخ، »این جهان 
را  نداها  آید  ما  سوی  ندا/  ما  فعِل  و  است  کوه 

صدا«. 
کنند،  تحمل  باید  افغانستان  مردم  که  را  آنچه 
بل  نیستند،  بیرونی ها  آن  عامِل  متأسفانه 
خودی هایی هستند که با اتکا به قدرت و امکاناِت 
همان بیرونی ها قدرت را تصاحب کردند و حاال 
فقط  که  می زنند  پروژه هایی  اکماِل  از  دم  هم 
می تواند یک خیاِل خوش باشد. مگر آقای غنی و 
اطرافیانش با غرور و نخوت از انزوای پاکستان، 
و  منطقه  اقتصادی  چهارراه  به  افغانستان  تبدیل 
ده ها مورد دیگر سخن نمی گفتند؟ مگر همین ها 
نبودند که می گفتند بر اثر سیاست های »سنجیده 
از  محلی  دیگر  پاکستان  زیرکانه«ی شان  و  شده 
اعراب در سیاست های منطقه یی و جهانی ندارد و 
حاال این نقش را افغانستان بازی می کند؟ حاال چه 
حرفی برای گفتن دارند؟ آیا می توانند وضعیت را 
حداقل به درستی تحلیل کنند و بگویند چه اتفاقی 

افتاده است؟ 
کم سوادش  مشاوراِن  و  غنی  آقای  شک  بدون 
شرایط  به  متناسب  و  درست  تحلیِل  هیچ گونه 
سری  یک  اساِس  بر  آن ها  ندارند.  وضعیت  از 
این جا  به  تا  غیرعقالنی  و  دل بخواهانه  اقداماِت 
به  را  افغانستان  دیگران کشتِی شکستۀ  به کمِک 
هر شکلی بوده هدایت کرده اند، ولی پس از این، 
حضورِ این گروه فاقد برنامه و عقالنیت سیاسی 
بار  به  فاجعه  می تواند  سیاسی  قدرِت  رأس  در 
بیاورد. آن ها نشان دادند که نه تنها فاقد پشتوانۀ 
مردمی اند، بل در رهبری جامعه نیز توان و دانِش 

الزم را ندارند. 
نیست.  سیاست  مسلمًا  مزه پرانی،  و  دادن  شعار 
تغییر  هیچ  گذشته  ساِل  پنج  ظرف  غنی  آقای 
مثبتی در سیاست و رهبرِی افغانستان ایجاد کرده 
از مشکالتی  افغانستان را  نتوانست  او  نتوانست. 
که دارد، حتا به صورِت نسبی و حداقلی نجات 
بخشد. آیندۀ افغانستان در دست هاِی او آینده یی 
نامعلوم و حتا ذلت بار است؛ آینده یی که ممکن 
جنگ هاِی  سال های  به  افغانستان  دوباره  است 
که  سال هایی  برگردد؛  خانمان سوز  و  مدهش 
اقتصاد کشور فلج شده بود و مردم یک لقمه نان 

برای خوردن نداشتند.
 حکومت وحدت ملی طی پنج ساِل گذشته نشان 
داد که چنان از خواست ها و مطالباِت مردم دور 
است که حتا آن ها را برآورد هم کرده نمی تواند. 
این  در  تیمش  و  غنی  آقای  دستاورد  عمده ترین 
رو  در  رو  قومی،  تنش های  افزایش  سال  پنج 
به  افغانستان  بردن  برابر هم،  دادِن مردم در  قرار 
سمت بحران و ایجاد زمینه های اخالل گری برای 
گروه های افراط گرا و تندرو بوده است. حاال هم 
آقای  آمده،  پیش  صلح  گفت  وگوهای  بحث  که 
برای  برنامه یی  و  طرح  هیچ  او  اطرافیاِن  و  غنی 

انجام این گفت وگوها ندارند. 
از  پس  که  امریکا  خارجۀ  وزیر  پمپیو  مایک 
اظهارات جنجالی دونالد ترامپ رییس جمهوری 
شک  بدون  کرد،  صحبت  غنی  آقای  با  امریکا 
حرف هایی بهتر از ترامپ تحویِل او نداده است. 
برمی آید،  امریکا  خارجۀ  وزارت  اعالمیۀ  از 

آن  بوده و در  پایین  به  باال  از  این گفت وگو  که 
بر  است  قرار  که  را  آنچه  امریکا،  خارجۀ  وزیر 
سِر افغانستان در نتیجۀ گفت وگوهای صلح بیاید، 
به آقای غنی گوش زد کرده و او هم در بهترین 
این   این که  قربان.« و جالب  گفته: »چشم  حالت 
توهین و تحقیرها در زمانی صورت می گیرند که 
امان اهلل  پروژۀ  کردن  تکمیل  حال  در  غنی  آقای 
خان است و می خواهد با مصرِف میلیون ها دالر 
استقالل  جشن  عنوان  به  اسـد   28 از  بادآورده، 

افغانستان تجلیل کنـد. 
آیا سخناِن ترامپ و بعد پمپیو سیلِی محکمی به 
روی آقای غنی و پروژه های بی سر و تِه او بوده 
دست  به  شعار  و  دروغ  با  چیز  هیچ  نمی تواند؟ 
نمی آید. اگر این ها واقعًا خود را مستقل و از این 
خاک می دانند، اول از همه خانواده های شان را از 
کشورهای غربی و به ویژه امریکا بیرون کنند. آیا 
همین قدر همت و شهامت دارند؟ اکثر اعضای 
کشوری  همین  در  »دولت ساز«  تیم  خانواده های 
چنان  رییس جمهورش  که  می کنند  زنده گی 
بر  آینده اش  و  افغانستان  مورد  در  حرف هایی 
زبان می آورد، آیا این ها حداقل به رسِم اعتراض 
کشور  به  را  خانواده های شان  که  کرده اند  تالش 

فرا بخوانند؟   
با دروغ و شعار که نمی شود کسی وطن دوستی و 
عشق به وطن را ثابت کند و بگوید که »اگر مرا 
دیوانه وار  چون  بگویند،  بگذار  می گویند  دیوانه 
ادعایی  چنین  ثبوِت  هستم«.  وطن  این  عاشِق 
این  چیست آقای غنی؟ شما چه زمانی در کنارِ 
و  درد  سال های  در  شما  مگر  بوده اید؟  مردم 
نمی بردید؟  به سر  غربی  کشورهای  در  وحشت 

عشق تان به وطن از چه زمانی ُگل کرده است؟ 
باشد،  توام  عقالنیت  با  باید  همواره  سیاست 
خود  فریبنده  و  احساسی  سخناِن  با  نمی شود 
مثل  داد.  نشان  مردم  کنار  در  و  وطن دوست  را 
»خودتان  گفت  که  کرزی  آقای  پیشیِن  مشـاور 
یک  فقط  برگردید«.  هم  خودتان  بودید،  آمده 
جملۀ دیگر این جا کم بود که ایشان بگوید و آن 
این که خودتان برگردید که ما هم پیش از شما به 

خانه های اصلِی خود برگردیم. 
نمی گیرند  شکل  این گونه  کشورها  سیاست هاِی 
می شود  چیزی  همین  آینده اش  گرفتند،  اگر  و 
اگر  است.  شده  دچار  آن  به  افغانستان  حاال  که 
با  را  و سیاست هاِی خود  روابط  اول  روز  از  ما 
ملی  منافع  پایۀ  بر  و  متعادل  جهان  کشورهای 
می ساختیم، امروز چنین وضع و حاِل اسف باری 

نمی داشتیم.
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ــراً  ــکا ظاه ــور خارجــۀ امری ــر ام ــو وزی ــک پمپی روز گذشــته مای
بــرای ارایــۀ توضیحــاِت بیشــتر دربــارۀ اظهــارات جنجالــی ترامپ 
ــت  ــس حکوم ــرف غنی ریی ــا اش ــتان، ب ــگ افغانس ــون جن پیرام
وحــدت ملــی تمــاِس تلیفونــی گرفــت و بــه او اطمینــان داد کــه 
ــوری  ــپ، رییس جمه ــد ترام ــتراتژی دونال ــری در اس ــچ تغیی »هی
امریــکا در مــورد جنــوب آســیا از جملــه تعهــد ایــن کشــور مبنــی 
بــر خــروج بــر اســاس شــرایط از افغانســتان ایجــاد نشــده اســت.«
ــه  ــاوراِن او ک ــم مش ــی و تی ــای غن ــرای آق ــاید ب ــخ ش ــن پاس ای
همــۀ هم وغم شــان حضــور در ارگ و ادامــۀ قــدرت اســت، 
قناعت بخــش و اطمینـــان آور باشــد؛ امــا بــرای شــهرونداِن 
ــتان و  ــِی افغانس ــوالت سیاس ــار تح ــر روز اخب ــه ه ــی ک عادی ی
ــی و  ــم سیاس ــا مفاهی ــج ب ــد و به تدری ــال می کنن ــان را دنب جه
ــد، ده هــا پرســش  ــدا کرده ان ــط بین الملــل آشــنایی پی اصــول رواب
و کنجــکاوی را بــه میــان مــی آورد. مســلمًا در ایــن ســتوِن کوچک 
نمی تــوان بــه همــۀ آن هــا پرســش ها و تردیدهــا پرداخــت، ولــی 
ــِی مهــم را محکــم گرفــت کــه: آیــا  می تــوان ایــن پرســِش اصول
ــِت تحــِت ادارۀ او صاحــِب یــک  ــای ترامــپ و حکوم اساســًا آق
اســتراتژِی جــدی در افغانســتان هســتند و یــا این کــه آنچــه آن هــا 
ــت  ــعار و ژس ــک ش ــد، ی ــاد می کنن ــتراتژی ی ــام اس ــه ن از آن ب
ــر  ــب ه ــوان مرتک ــایۀ آن می ت ــه در س ــت ک ــِی بی محتواس سیاس

ــاری شــد؟ ــار و رفت ــوع گفت ن
    اهمیــِت ســخناِن ترامــپ در مالقــات بــا عمــران خــان 
ــتن ده  ــه کش ــاط ب ــه ارتب ــش از آن ک ــتان بی ــت وزیر پاکس نخس
ــته  ــانی داش ــای انس ــه ارزش ه ــِی او ب ــر و بی احترام ــون نف میلی
باشــد، بــه لغــزِش امریــکا بــه ســمِت کامــاًل مخالــِف اســتراتژِی 
اعــالم شــده اش بــرای افغانســتان و جنــوب آســیا مرتبــط اســت. 

ــر داد: ــد تذک ــه را بای ــد نکت ــن رو چن از همی
ــاده ترین  ــی« در س ــت خارج ــتراتژی سیاس ــه »اس ــت این ک نخس
ــه  ــیلۀ آن خــود را ب ــا به وس ــه دولت ه ــف، راهکاری ســت ک تعری
اهــداِف از پیــش تعییــن شــده می رســانند. فایــدۀ طــرح و اعــالم 
ــی  اســتراتژی، اساســًا نجــاِت دســتگاه سیاســت خارجــی و تمام
اداراِت درگیــر در فراینــد سیاســت خارجــی،  از ســرگردانی و ابهام 
در گفتــار و رفتــار اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه همــه در چهارچــوب 

ــد.  ــد و عمــل کنن اســتراتژی اعالم شــده ســخن بگوین
آقــای ترامــپ شــخِص نخســت در کارگــزاری سیاســت خارجــی 
کشــورش اســت، این کــه او خــالِف اســتراتژی اعالم شــده اش در 
افغانســتان و جنــوب آســیا، بــه جــای منــزوی ســاختن پاکســتان 
بــه جــرم حمایــت از تروریســم، از ایــن کشــور عاجزانــه تقاضــای 
کمــک و همــکاری بــرای حــل مســالۀ افغانســتان می کنـــد، واقعــًا 

تعجــب آور اســت.
همچنیــن ترامــپ در اســتراتژی اش بــرای افغانســتان، ضمــن تقبیح 
ــان  ــروج زم ــرای خ ــر ب ــه دیگ ــت ک ــا، گف ــتراتژی دورۀ اوبام اس
تعییــن نخواهــد کــرد و بــه طالبــان تفهیــم خواهــد نمــود کــه در 
ایــن جنــگ پیــروزی نصیــِب آن هــا نخواهــد شــد. درحالــی کــه 
در تمــام گفت وگوهــای صلــح قطــر، انــرژی نماینــده گاِن امریــکا 
ــاِن خــروج شــد؛  ــق روی زم ــه تواف ــان صــرِف رســیدن ب و طالب
کاری دقیقــًا خــالف اســتراتژی اعــالم شــده در مــورد افغانســتان 
کــه نســبت بــه مــورد قبلــی ربــط کمتــری بــا پویش هــای جنــوب 

ــد. ــدا می کن ــیا پی آس
دوم این کــه چــرا اســتراتژی امریــکا در افغانســتان ضمیمــۀ 
اســتراتژی ایــن کشــور در جنــوب آســیا شــده اســت؟ آیــا از نظــر 
ادارۀ ترامــپ، افغانســتان زیرمجموعــۀ سیســتم منطقه یــی جنــوب 
آسیاســت؟ و اگــر چنیــن اســت، نقــش هنــد در مســالۀ افغانســتان 
ــود؛  ــد  ب ــه خواه ــیا چ ــوب آس ــِی جن ــر اصل ــوان بازیگ ــه عن ب
ــد  ــکا مول ــِی امری ــت مل ــتراتژی امنی ــه در اس ــوری ک ــان کش هم
ــرای  ــنگتن ب ــردِی واش ــازوی راهب ــد و ب ــوس هن ــت در اقیان امنی
ــه  ــن را ک ــو چی ــا دهلی ن ــف شــده اســت؟ آی ــن توصی ــار چی مه
ــده می شــود، مهــار خواهــد توانســت  هژمــون زرد آســیایی خوان
در صورتی کــه نتوانــد پاکســـتاِن بیمــار و ضعیــف را مهــار ســازد؟
ــه  ــتان« ک ــرایط از افغانس ــاس ش ــر اس ــروج ب ــه »خ ــوم این ک س
ــی  ــه معنای ــان داده، چ ــی اطمین ــای غن ــه آق ــو آن را ب ــای پمپی آق
ــای  ــا دغدغه ه ــون ب ــک هژم ــوان ی ــه عن ــکا ب ــر امری دارد؟ مگ
جهانــی در قــارۀ آســیا، می توانــد »خــالف شــرایط« از افغانســتان 
ــود کــه  ــا در اســتراتژی ترامــپ ذکــر شــده ب خــارج شــود؟ و آی

ــود؟ ــق می ش ــتان« محق ــکاری پاکس ــا »هم ــروج ب ــرایط خ ش
ــک  ــه ی ــه اســتراتژی ترامــپ را ب ــه نکاتی ســت ک ــا از جمل این ه
معمـــا، حکومــت وحــدت ملــی را بــه یــک بازیچــه و از آن بدتــر 

افغانســتان را بــه کانــون بحــرانِ ِ ممتــد تبدیــل کــرده اســت. 

تمـاس تلیفونِی پمپئو
 و معمـای استراتژِی ترامپ 

ریشه های 
حقارِت ارگ 

از کجا
  آب می خورد؟

احمـد عمـران

آیا سخناِن ترامپ و بعد 
پمپیو سیلِی محکمی به روی 
آقای غنی و پروژه های بی سر 

و تِه او بوده نمی تواند؟ 
هیچ چیز با دروغ و شعار به 
دست نمی آید. اگر این ها 
واقعاً خود را مستقل و از 
این خاک می دانند، اول از 
همه خانواده های شان را از 
کشورهای غربی و به ویژه 

امریکا بیرون کنند. آیا همین 
قدر همت و شهامت دارند؟ 

اکثر اعضای خانواده های 
تیم »دولت ساز« در همین 
کشوری زنده گی می کنند 
که رییس جمهورش چنان 

حرف هایی در مورد افغانستان 
و آینده اش بر زبان می آورد، 

آیا این ها حداقل به رسِم 
اعتراض تالش کرده اند که 

خانواده های شان را به کشور 
فرا بخوانند؟  
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نخست وزیر  ویژۀ  نمایندۀ  افریدی،  شهریار  ماندگار: 
پاکستان و وزیر پاکستان در امور ایاالتی و سرحدی این 
مزار شهید  به  دعا  اتحاف  و  احترام  ادای  برای  کشور، 
احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور به والیت پنجشیر 

رفت.
که  است  گفته  مسعود  شهید  مزار  در  افریدی  آقای 

تغییر  او  زنده گی  در  مسعود  احمدشاه  شهید  مبارزات 
ایجاد کرده است. افریدی گفته است: »این مرد افسانوی 

انگیزٔه تغییر در زنده گی من شد«.
پاکستان  مقتدر  وزیر  جوان ترین  که  آفریدی  شهریار 
قهرمان  نه تنها  مسعود  »شهید  است:  افزوده  است، 
افغانستان، بلکه نماد آزادمنشی و وطن دوستی در قرن 
21 بود، مبارزات و رسالتمندی او مشعل راه برای هر 
آزادی خواه جهان است. آنچه از سالیان دراز از مبارزات 
این مرد افسانوی می شنیدم، انگیزٔه گردید برای تغییر در 

زنده گی من«.
تنها  مسعود  احمدشاه  که  می گوید  پاکستانی  وزیر  این 
هر  و  فرد  هر  »قهرمان  بلکه  نیست،  افغانستان  قهرمان 
هر  برای  انگیزه یی  او  مبارزات  و  تعهد  است،  کشور 
فرد جهان است.« شهریار افریدی اظهار داشته که او از 
سال های دور قصه هایی از مبارزات احمدشاه مسعود و 

مردم افغانستان می شنیدم است.
به شمول  پاکستان  مقام های  از  برخی  نیز  این  از  پیش 
رهبران  از  برخی  و  وقت  وزیران  از  یکی  بیک،  اسلم 
مردمی این کشور به مزار شهید مسعود رفته و به قهرمان 

ملی کشور ادای احترام کرده بودند.
سفر این عضو مهم کابینۀ عمران خان به والیت پنجشیر 
صورت  حالی  در  افغانستان  ملی  قهرمان  مزار  به  و 
می گیرد که احمدشاه مسعود به دلیل مبارزاتش در برابر 
گروه طالبان و پیش از آن در برابر گلبدین حکمتیار و 
پاکستان  استخباراتی  به حمایت سازمان  که  گروه هایی 
بدخواهان  می جنگیدند،  وقت  اسالمی  دولت  برابر  در 
این  سیاسی-نظامی  مقام های  و  جنرال  میان  در  زیادی 

کشور دارد.

پاکستانی  سیاست مداران  از  شماری  حال،  عین  در  اما 
پاکستانی  سرشناس  چهره های  از  حامد  زید  جمله  از 
که نقش بزرگی در حمایت از برخی گروه ها در جهاد 
مصاحبه اش  یک  در  پیش  سال  دو  داشت،  افغانستان 
احمدشاه  با  پاکستان  دشمنی  پاکستانی،  رسانه های  با 
و  دانست  کشور  این  اشتباه«  »بزرگترین  را  مسعود 
در  را  غلطی  استراتیژی  و  سیاست  پاکستان  که  گفت 
قبال مسعود و افغانستان انتخاب کرده بود. او به تأکید 
مسعود  احمدشاه  قبال  در  پاکستانی ها  که  می گفت 
همیشه اشتباه کرده اند و این امر صدماتی شدیدی به 

جایگاه این کشور زده است.
قهرمان  مزار  به  نمایندۀ ویژۀ عمران خان  از سفر  پس 
پاکستانی ها  اکنون  که  می رسد  نظر  به  افغانستان،  ملی 

به  که  دهند  نشان  می خواهند  جدید،  رویکرد  یک  در 
اشتباه گذشتۀشان در امور افغانستان واقف اند و با توجه 
به شدت گرفتن گفت وگوهای صلح برای پایان جنگ 
افغانستان، در تالش ایجاد یک رابطۀ جدید با افغانستان 

برآمده اند.
سفر شهریار افریدی به مزار شهید مسعود و اظهارات 
نکته  این  یادآور  افغانستان،  ملی  قهرمان  مورد  در  او 
است که موافقان برحق بودن مبارزات احمدشاه مسعود 
پاکستان  در  زمان  گذشت  با  او،  حقانیت  موافقان  و 
فزونی می گیرند و این مسأله می تواند به عنوان یکی از 
متغییرهای جدید در تعیین سیاست خارجی پاکستان در 

قبال افغانستان نقش بازی کند.

ملی  وحدت  حکومت  رهبران  و  امریکایی  مقام های 
می گویند که زمان سرعت بخشیدن به روند گفت وگوهای 

صلح و پایان جنگ 18 سالۀ افغانستان فرا رسیده است. 
حکومت  رهبران  با  دیدار  در  امریکایی  ارشد  مقامات 
صلح  گفت وگوهای  روند  از  استقبال  با  ملی،  وحدت 
می گویند که استراتژی امریکا در قبال کشورهای جنوب 

آسیا تغییر نکرده است. 
در همین حال، محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت 
مشترک  ستاد  رییس  دانفورد،  جوزف  با  دیدار  در  ملی، 
وزارت  ویژه  نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی  و  امریکا  ارتش 
گام های  روی  افغانستان،  صلح  امور  در  امریکا  خارجۀ 

بعدی روند صلح و مبارزه با تروریسم بحث کرده اند. 
در  امریکا  خارجۀ  وزارت  ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی 
امور صلح افغانستان در حساب تویترش نگاشته است که 
در رابطه به روند گفت وگوهای صلح، بحث های مثمری با 

اعضای رهبری حکومت وحدت ملی داشته است.
گام های  روی  دیدار،  این  در  که  افزوده  خلیل زاد  آقای 
بعدی صلح و تالش ها برای شکل گیری »یک تیم مذاکره 

کنندۀ جامع و موثر« تمرکز صورت گرفته است. 
مقام های  با  دیدار  در  اجرایی  رییس  این،  با  همزمان 
گفت وگوهای  روند  در  تالش ها  از  استقبال  با  امریکایی 

صلح گفته است که صلح عادالنه و با عزت از اولویت های 
از  قدردانی  اجرایی، ضمن  رییس  است.  افغانستان  مردم 
افغانستان،  جنگ  پایان  برای  خلیل زاد  زلمی  تالش های 
عادالنه  و  باعزت  پایدار،  صلح  تأمین  که  است  افزوده 

خواست  اصلی مردم افغانستان است.
او تأکید کرده که به رغم جنگ های شدید، طالبان موفق 
برای  خود  شدۀ  برنامه ریزی  قبل  از  اهداِف  به  نشدند 

تصرف شهرها دست یابند. 
صلح  گفت وگوهای  هفتم  دور  که  است  حالی  در  این 
نزدیک به یک ماه پیش در دوحه، مرکز کشور قطر آغاز 
روند  این  ادامه  در  خلیل زاد،  زلمی  که  است  قرار  و  شد 
دوباره با اعضای گروه طالبان در رابطه به پایان جنگ و 
آغاز گفت وگوهای »بین  االفغانی« تصمیم نهایی را بگیرد. 

استراتیژی امریکا در قبال افغانستان تغییر نکرده
در همین حال، مایک پمپیو، وزیر خارجۀ امریکا در یک 
ارشرف غنی، رییس حکومت  با محمد  تیلفونی  صحبت 
مورد  در  امریکا  استراتژیک  که  است  گفته  ملی  وحدت 

جنوب آسیا تغییر نکرده است«. 
نشر  به  کابل  در  امریکا  از سوی سفارت  که  بیانیه یی  در 
رسیده، آمده است که مایک پمپیو، در صحبت تیلفونی با 
اشاره  با  محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی 

سرعت  »زمان  که  است  گفته  صلح  مذاکرات  روند  به 
پایان جنگ 18  و  به روند گفت وگوهای صلح  بخشیدن 

سالۀ افغانستان فرا رسیده است.« 
ایاالت  راهبرد  که  است  افزوده  همچنان  پمپیو،  آقای 
متحدۀ امریکا در امور کشورهای جنوب آسیا تغییر نکرده 
است«. استراتژی امریکا حدود یک سال قبل در رابطه به 
استراتیژی،  این  در  که  اعالم شد  آسیا  کشورهای جنوب 

روی مبارزه با تروریسم تأکید شده بود. 
ترمپ،  دونالد  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
عمران  با  دیدار  در  گذشته  هفتۀ  امریکا  رییس جمهوری 
جنگ  بخواهد  اگر  که  گفت  پاکستان  نخست وزیر  خان، 
این  هفته  یک  در ظرف  ببرد،  نظامی  راه  از  را  افغانستان 
کار را می کند و افغانستان را از نقشۀ جهان محو و نابود 
این  به  اما او مصالحه را نسبت  افزود که  می کند. ترامپ 
کار ترجیح می دهد. کابل نیز از مقام های امریکایی در این 

زمینه خواستار وضاحت شده بود.
تیم مذاکره کننده به زودی معرفی می شود

ریاست حکومت وحدت ملی همچنان گفت است که در 
امریکایی  مقامات  با  ملی  وحدت  حکومت  رییس  دیدار 
صورت  تأکید  جامع  کنندۀ  مذاکره  تیم  یک  ایجاد  روی 
گرفته است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست حکومت 

کنندۀ جامع  مذاکره  تیم  ملی گفته است که یک  وحدت 
ایجاد می گردد تا با طالبان گفت وگو کنند. 

روند  در  پیشرفت های  که  داشت  بیان  صدیقی  آقای 
گفت وگوهای صلح وجود دارد، اما پاکستان در این مورد 
هیچ عمل جامع و صادقانه انجام نداده است. به گفته او، 
در حالی که در قطر روند گفت وگوها صلح جریان دارد، 
اما گروه طالبان از خاک پاکستان کشور ما را مورد هدف 

قرار می دهند و مردم ملکی را می کشند. 
آقای صدیقی تأکید کرده: حکومت خواستار قطع حمایت 
پاکستان از گروه های تروریستی به ویژه طالبان است و اگر 
پاکستان با وجود تعهداتی که در امریکا کرده، قادر به انجام 
این کار نباشد، جهان باید به شکل جدی متوجه این مسأله 

شود؛ ما خواهان ادامه فشارهای الزم بر پاکستان هستیم.
امنیت  شورای  سخنگوی  حقمل،  کبیر  دیگر،  سوی  در 
برای  کننده  مذاکره  هیأت جامع  که یک  است  گفته  ملی 

گفت وگوهای صلح ایجاد می گردد. 
در همین حال، گلبدین حکمتیار، رییس شاخۀ غیررسمی 
حزب اسالمی با تأکید به گفت وگوهای صلح در نشست 
پیش  به  انحصاری  گونۀ  به  نباید  صلح  گفت:  خبریی 
این یک پروسۀ ملی است و هیچ  فردی  برده شود؛ زیرا 

نمی تواند صلح افغانستان را انحصار کند.
از سویی هم، کشور اندونزیا به زودی میزبان یک نشست 
علمای دینی در جاکارتا پایتخت این کشور خواهد بود. در 
این نشست عالمان دینی افغانستان با اعضای گروه طالبان 
روی روند گفت گوهای صلح و پایان جنگ بحث می کنند. 
حساب  در  نیز  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
به  نفری  هشت  هیأت  یک  که  نگاشت  دیروز  تویترش 
سرکرده گی مال برادر از قطر به اندونزیا می روند. سخنگو 
گروه طالبان افزوده که در این نشست روی همکاری در 

رابطه آینده روند صلح بحث می شود.
گفتنی است که اندونزیا در ماه ثور سال گذشته نیز میزبان 
پاکستان  و  افغانستان  دینی  عالمان  سه جانبۀ  نشست  یک 
بود که در این نشست، روی پایان جنگ و برقراری صلح 

تأکید صورت گرفت.

مقامات امریکایی و حکومت افغانستان:

روند گفت وگوهای صلح را سرعت می بخشیم

شهریار افریدی نمایندۀ فوق العادۀ صدراعظم پاکستان به زیارت احمدشاه مسعود رفت
افریدی:

مبارزات این مرد افسانوی انگیزه یی تغییر در زنده گی من شد
»احمدشاه مسعود تنها قهرمان افغانستان نیست، بلکه قهرمان هر فرد و هر کشور است«

ابوبکر صدیق



آیا رفتن به یک میهماني پُر از افراد غریبه و رنگارنگ براي 
شما سخت و آزاردهنده است؟ آیا صحبت کردن با کساني 
که قرار است با خانوادۀ شما وصلت کنند، براي تان دشوار 
است؟ آیا اتفاق افتاده که شما را به کساني معرفي کنند و 
کنید و  فراموش  را  آن ها  اسامِي  آشنایي،  از  بعد  بالفاصله 
ندانید که آن ها را با چه نامي صدا کنید؟ آیا مي خواهید در 
یک مصاحبۀ شغلي اثِر خوبي را از خود به جا بگذارید یا 
آن قدر عصبي هستید که به زحمت مي توانید صحبت کنید؟

یا کاماًل  باال مثبت است،  به همۀ سواالِت  پاسِخ شما  اگر 
هم مثبت نیست ولي میل دارید که در مرحلۀ باالتري قرار 

بگیرید، ظرفیت هوش هیجانِي خود را ارتقا دهید
.

هوش هيجاني چيست؟
هوش هیجاني یعني قدرِت کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن 
با دیگران. به عبارتي دیگر، هوش هیجاني مجموعه یي از 
سازگارِي  براي  را  فرد  که  است  مهارت هایي  و  قابلیت ها 
موثر با محیط و کسب موفقیت در زنده گي تجهیز مي کند. 
سواالت  این  به  دارند  سعي  روان شناسان  که  سا ل هاست 
پاسخ دهند که چرا برخي از افراد نسبت به بعضي دیگر 
نهایت  در  دانش آموزان  زرنگ ترین  چرا  یا  و  موفق ترند 
به سرعت  زمان  گذشِت  طي  نمي شوند؟  افراد  موفق ترین 
و  موفقیت  پیش بیني  و  تعیین کننده  کلید  که  مشخص شد 
مشخص  که  چرا  نیست؛   )IQ( شناختي  هوِش  کامیابي، 
شده بسیاري از افراد با هوش شناختِي باال در زنده گي خود 
سردرگم اند و حال آن که بسیاري با هوش شناختي پایین، 

به موفقیت و کامیابي دست یافته اند.
تیوري هوش هیجاني، دیدگاه جدیدي را دربارۀ پیش بیني 
از  اولیه  پیش گیرِي  همچنین  و  موفقیت  بر  موثر  عوامل 

اختالالت رواني فراهم مي کند.
و  »میر  توسط   1990 سال  در  هیجاني  هوش  اصطالح 
سالوي« براي تشریح برخي از ویژه گي ها مثل، خودآگاهي، 
ابراز همدلي افراد با یکدیگر و کنترل هیجانات مطرح شده 
و پنج سال بعد گلمن ابراز کرد که موفقیت در زنده گي بیش از آن که 
به هوش شناختي بسته گي داشته باشد، به هوش هیجاني )EQ( وابسته 
توانایي  یعني  است،  خودآگاهي  هیجاني  هوش  اساِس  و  پایه  است. 

شناخت احساساِت خود.
روش هاي زیر به شما کمک مي کند تا هوش هیجانِي خود را تقویت 

کنید:
که  کساني  آن.  گرفتن  نادیده  جاي  به  احساسات  آوردِن  زبان  به   .1
نسبت به عواطف و احساساِت خود از اطمینان بیشتري برخوردارند، 
کشتي زنده گي را با مهارِت بهتري هدایت مي کنند و شناخت واقعي تر 
و عمیق تري نسبت به شغلي که مي خواهند انتخاب کنند یا کسي که در 
نظر دارند با او ازدواج کنند، دارند. روزي یک جنگ جوي سامورایي 
برایش توضیح  را  بهشت و جهنم  مفهوم  استاد خود مي خواهد که  از 
ناراحتي هستي،  با حالتي اهانت آمیز پاسخ مي دهد تو آدم  دهد، استاد 
افرادي مثل تو تلف کنم. سامورایي که غرورش  با  نمي توانم وقتم را 
جریحه دار شده است، برافروخته و خشمگین شده، شمشیرش را از نیام 
بیرون مي کشد و مي غرد: »مي توانم تو را به خاطر این گستاخي بکشم.« 
استاد جواب داد: »این جهنم است.« سامورایي با مشاهدۀ این حقیقت 
که چگونه براي یک لحظه اسیر خشم شده بود در خود فرو رفت، آرام 
گرفت و شمشیرش را غالف کرد و در برابر استاد خود تعظیم کرد و 
این  »و  بالفاصله گفت:  استاد  نمود.  این بصیرت تشکر  به خاطر  او  از 

همان بهشت است.« 
سقراط هنگامي که مي گوید »خودت را بشناس« به این نکتۀ کلیدي در 
هوشیاري عاطفي اشاره دارد که باید به احساِس خود در همان زماني 

که در حال وقوع است،  آگاهي داشته باشیم.
2. بر احساساِت خود کنترل داشته و آن را اداره کنید؛ زیرا کساني که از 
اداره و کنترل احساساِت خود عاجزند، دایم در اضطراب و افسرده گي 
دست وپا مي زنند، درحالي که آن هایي که از این لحاظ قوي هستند خیلي 

سریع خود را از چنگال غم و اندوه بیرون مي کشند. 
3. به مردم لبخند بزنید. یک رمز بسیار ساده در هوش اجتماعي وجود 
دارد و آن لبخند زدن است. لبخند انسان، منعکس کنندۀ گرما، اعتماد، 
رفتار مثبت و خوشحالي است و ضمنًا باعث مي شود که دیگران هم 
چهرۀ  که  »کسي  مي گوید:  چیني  ضرب المثل  یک  شما  شوند.  جذِب 
خندان ندارد، نباید کسب و کار راه بیندازد.« از طرف دیگر لبخند، باعث 

تولید آندروفین مي شود که خود یک مادۀ انرژي زا و ضد درد است.
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اهمیِت بسیار دارد. هرقدر  سوال در مصاحبۀ خبری 
خواهد  غنی تر  مصاحبه  باشد،  پُربارتر  پرسش ها 
باشد؛  جدی  و  جهت دار  عالمانه،  سؤال  وقتی  بود. 
قبول  جدی  به صورِت  را  مصاحبه گر  مصاحبه شونده 
دارد و سعی می کند از دادن جواِب صحیح به سوال ها 
و  آگاه  فردِ  خود  مقابِل  در  که  چرا  نکند،  کوتاهی 

مطلعی را می بیند. 
بدون شک در گفت وگوِی دوجانبه یکی از معیارهای 
اصلی برای طرح مطالب، پرسش است که هم می تواند 
را  به حرف وادارد و هم مخاطب  را  مصاحبه شونده 
فرازِ  حساس ترین  سازد.  خود  مجذوِب  و  عالقه مند 
مصاحبه را اظهاراِت مصاحبه شونده تشکیل نمی دهد، 
بلکه طرح سوال های خوب، کوتاه، جذاب، عمیق و 
جهت دار است که می تواند زوایاِی باریک و دور از 
خبِر  یک  تهیۀ  زمینۀ  و  بگشاید  به خوبی  را  دسترس 
خوب را فراهم کند. سوال های مناسب، مصاحبه کننده 
پایۀ میکروفن و مصاحبه شونده را به  به  این که  از  را 
سخنران و مصاحبه را به سخنرانی تبدیل کند، برحذر 

می دارد. 
سوال، کلید درِ منزِل مصاحبه است که با گشودِن آن 
محتوای منزل به خوبی هویدا می شود. مصاحبه کننده، 
مصاحبه شونده و مخاطب سه ضلِع مثلثی را تشکیل 
یا  مخاطبان  مثلث،  اصلی  قاعدۀ  در  که  می دهند 
دو ضلِع  در صورتی  و  گرفته اند  قرار  پیام گیرنده گان 
ارتباط  باشد که یک  استوار  قاعده  بر  مثلت می تواند 
تنگاتنگ بین دو ضلِع دیگر به وجود آید و این ارتباط 
از یک زاویۀ دید می تواند با طرح سوال های مناسب 
تسلط  موضوع خبر  بر  که  گـردد. خبرنگارانی  میسر 
کلیشه یی  و  ُکلی  قالبي،  سوال های  معموالً  ندارند، 
از وارد شــدن  نبـودن،  توانا  به  علت  می پـرسـند و 
به  باید  مصاحبه کننده  هستند.  عاجز  جزییات  به 
از  و  کند  توجه  به دقت  مصاحبه شونده  گفت وگوی 
سوال هایی که ممکن است بی اطالعی او را نشان دهد 
داده شده  از مصاحبه  آن در بخش هایی  یا جواب  و 
باشد، پرهیز کند. از این رو طرح سوال بدون مطالعۀ 
کافی و جامع در دایرۀ یک موضوع خبری امکان پذیر 
نیست و اگر هم انجام شود، بدون شک مصاحبه یی 
بانک های  از  استفاده  بنابراین،  بود.  نخواهد  عمیق 
این  در  را  خبرنگار  امر،  سوابق  مطالعۀ  و  اطالعاتی 
راستا کمک و مصاحبه شونده را روی موضوع اصلی 
توجه  همیشه  باید  خبر  سردبیراِن  می کند.  هدایت 
در  نو  و  عمیق  سوال های  تهیۀ  به  معطوف  را  خود 
مصاحبه های خبری کنند و خبرنگاران را یاری دهند 
زیریِن یک  به کشف الیه های  این خود می تواند  که 
موضوع کــمک جــدی کــند)محسنیان راد، 2۵1(. 
برای مثال در زیر متِن کوتاه مصاحبۀ خبری یی آورده 

شده که مصاحبه کنندۀ رادیو بی بی سی از طریق تِلیفون 
در سال 13۷2 با نگارنده انجام داده است: 

پرسش: حادثاِت امروز از چه قرار است؟ 
نمی شود،  شنیده  خورد  و  زد  صدای  امروز  پاسخ: 
اطراِف  در  است.  متشنج  هم  هنوز  شهر  اوضاع  ولی 
پایگاه های حکومتی و جنبش ملی اسالمی افغانستان 
کابل  فرودگاه  جادۀ  می شوند.  دیده  بیشتر  سربازان 
تعداد  از  ولی  بوده،  زدوخورد هایی  شاهد  دیشب 

تلفات احصاییۀ دقیق در دست نیست.

قصر  می شود  گفته  که  امروز  بمباراِن  از 
اطالعی  چه  گرفته،  قرار  هدف  ریاست جمهوری 

دارید؟
این  و  نگرفته  صورت  بمباران  کابل  شهر  در  امروز 

گزارش بی اساس و نادرست است.

شمـا  اما  می زنند،  حـرف  کابل  بمبـاراِن  از  همه 
ادارۀ  می گویید که حقیقت ندارد؟ این خبر از طرف 

ملل متحد در اسالم آباد اعالن گردیده است.
شما  با  ریاست جمهوری  قصر  کیلومتری  یک  از  من 
انفجار در  صحبت می کنم. در طول روز حتا صدای 
شهر کابل شنیده نمی شد و اتفاقًا در همان ساعتی که 
شما اعالن کردید که بمباران صورت گـرفته، مـن در 
ریاست جمهوری  مقابـل قصـر  در  که  دفـاع  وزارت 
قرار دارد، بودم. هیچ منبع دیگِر خبررسانی که در کابل 
نماینده دارند خبر را تأیید نکرده اند، نمی دانم مأموران 
سازمان ملل که در اسالم آباد نشسته اند به چه وسیله 

کابل را دیده و از بمباران حرف می زنند.

پس می گویيد که کابل امروز بمباران نشده است؟
با صراحت و صداقت می گویم نه! )علمی3، 2۶2(

در  پرسش هــا  که   می شود  دیده  فوق  مصاحبۀ  در 
است  شده  بمباران  کابل  گویا  که  اخــباری  محـور 
می چرخد. پرسش ها و پاسخ ها کوتاه بوده و مصاحبه 

حدود دو دقیقه وقِت نشرات رادیو را در بر گرفت.

مصاحبه های تفسيری یا معلوماتی
انجام  برای  دالیل  یا  خبر  شرح  مصاحبه ها  نوع  این 
کار یا خبر می باشد، طوری که در این نوع مصاحبه ها 
خبر از سطح به عمق کشانده می شود و مسایل به طور 

مشرح بیان می گردد.
در این نوع مصاحبه ها وقِت بیشتر به مصاحبه شونده 
بنابران  ندارد،  مشخص  وقت  چون  و  می شود  داده 
جمالت کارشناسان طوالنی تر می باشد و دایرۀ بحث 
قرار  وقت  ضیقی  در  مصاحبه کننده  و  بوده  وسیع 
نمی داشته باشد. عالوتًا انجام دادن این نوع مصاحبه ها 

بیشتر  مسایل  از  مصاحبه کننده  که  است  آن  مستلزمِ 
می خواهد  بیشتر  دقِت  آن  ویراستاری  و  باشد  آگاه 
رسانه های  برای  آن  ویراستاری  ترتیب،  همین  به  و 

تصویری دشوارتر می باشد. 
اگر این نوع مصاحبه ها ثبتی باشد، مصاحبه کننده در 
اول به پرسش هایی می پردازد که حیثیِت گرم کننده یا 
پرسش ها  زمان  گذشِت  با  بعد  و  دارد  را  یخ شکن  
تخصصی می شوند و در اخیر مصاحبه کنندۀ موفق، آن 

را با درایت و زیرکی به هدف می رساند.
قوماندان  عبدالمؤمن  با جنرال  زیر  تفسیری  مصاحبۀ 
بلخ  والیت  حیرتان  شهرک  در  واقـع  هفتاد  فرقۀ 
مصاحبۀ  یک  که  گـــرفته  صورت   13۷2 سال  در 
تفسیری بوده و جزییاِت وقایِع آن زمان را بیان می کند.

داکتر  حکومت  عليه  شما  قيامِ  جریان  خبرنگار: 
نجيب اهلل چه گونه بود؟ آیا می توانيد آن را مفصاًل 

بيان کنيد؟ 
جنرال مؤمن: دو عامِل عمده باعث شد که قیام علیه 
حکومت داکتر نجیب اهلل صورت گیرد. اول موجودیِت 
یک نظام ضد مردمی و دوم تک روی، انحصارطلبی و 

خاصیت های فاشیستی شخص داکتر نجیب.
در  که  بود  آشکار  و  واضح  افغانستان  مردم  همۀ  به 
می کرد  حکمروایی  ضدمردمی  نظام  یک  افغانستان 
و  قتل  روزمره  که  می شد  باعث  منفور  نظام  این  و 
یک  روز  هر  و  باشد  داشته  جریان  کشور  در  کشتار 
دهکده ویران و یک خانواده به ماتم بنشیند. از وضع 
افسران  ما  به خصوص  و  مردم کشور  همۀ  افغانستان 
بدبختی  سر  چشِم  به  ما  زیرا  می بردیم،  رنج  زیادتر 

و تباهی ملت و وطِن خویش را مشاهده می نمودیم.
شوروی ها  خروج  از  بعد  اردو  صاحب منصباِن 
در  خون ریزی   برای  دلیلی  هیچ گونه  افغانستان  از 
افغانستان نمی دیدند. این طبقه مردم از وضع ناراضی 
یک  بنابراین  بودند.  پشیمان  روزمرۀشان  اعماِل  از  و 
وجود  به  اردو  افسران  بین  در  عمیق  نارضایتی  نوع 
می اندیشیدم  خود  با  و  می کردیم  فکر  ما  بود.  آمده 
پیدا  ادامه  کی  تا  ملت  بدبختی  این  که  می پرسیدم  و 
زنده گی  درد  و  رنج  در  خانواده ها  کی  تا  می کند؟ 
کشورها  در  بی چاره  و  آواره  افغان  ملیون ها  و  کنند 
و ملک های بیگانه به سر برند؟ و تا کی حکومت یک 
حزب یا یک شخص بر تمام ملت تحمیل شود؟ این 
خون ریزی تا کی ادامه پیدا کند؟ این اندیشه یی بود که 
نزد همه کس خصوصًا افسران اردو به وجود آمده بود 

و همه خواستار پایان معضلۀ کشور بودند. 
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چگ سوال، کلید دِر منزِل مصاحبه 

است که با گشودِن آن محتوای 
منزل به خوبی هویدا می شود. 
مصاحبه کننده، مصاحبه شونده 
و مخاطب سه ضلِع مثلثی 
را تشکیل می دهند که در 
قاعدۀ اصلی مثلث، مخاطبان یا 
پیام گیرنده گان قرار گرفته اند 
و در صورتی دو ضلِع مثلت 
می تواند بر قاعده استوار باشد 
که یک ارتباط تنگاتنگ بین دو 
ضلِع دیگر به وجود آید و این 
ارتباط از یک زاویۀ دید می تواند 
با طرح سوال های مناسب 
میسر گـردد. خبرنگارانی که 
بر موضوع خبر تسلط ندارند، 
معموالً سوال های قالبي، ُکلی 
و کلیشه یی می پـرسـند و به  
علت توانا نبـودن، از وارد 
شــدن به جزییات عاجز هستند. 
مصاحبه کننده باید به گفت وگوی 
مصاحبه شونده به دقت توجه 
کند و از سوال هایی که ممکن 
است بی اطالعی او را نشان دهد 
و یا جواب آن در بخش هایی از 
مصاحبه داده شده باشد، پرهیز 
کند. از این رو طرح سوال بدون 
مطالعۀ کافی و جامع در دایرۀ یک 
موضوع خبری امکان پذیر نیست 
و اگر هم انجام شود، بدون شک 
مصاحبه یی عمیق نخواهد بود

مریم موسوي لطفي/ بخش نخست
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بخش نخستیعقوب یسـنا

چکيـده
سیاست فرهنگی دربارۀ زبان فارسی پس از سدۀ نوزده 
که  شده  تالش  معموالً  کرده  است ؛  تغییر  افغانستان  در 
و  شود  زده  کنار  ملی  و  رسمی  حوزۀ  از  فارسی  زبان 
و  رسمی  در حوزۀ  پشتو  زبان  از جمله  دیگر  زبان های 
زبان های  درحالی که  بگیرد؛  را  فارسی  زبان  جای  ملی 
دیگر در افغانستان، پیشینه و گسترده گی زبان فارسی را 
از نظر اجتماعی، فرهنگی و کتابت ندارند. در این مقاله 
کوشش شده تا خاستگاه و جایگاه زبان فارسی در گذشته 
نیز  دالیل  این  و  داده  شود  نشان  افغانستان  در  اکنون  و 
مشخص گردد که چرا سیاست گذاری رسمی و فرهنگی 
فارسی  زبان  قبال  در  معاصر  افغانستاِن  حکومت های 
تغییر کرده  است؛ اما با وصف این تغییر سیاست گذاری 
و  فرهنگی  پیشینۀ  به  بنا  فارسی  زبان  رسمی،  فرهنگی 
از زبان های ملی و  تا هنوز  تاریخی و جایگاه اجتماعی 
افغانستان  مردم  همۀ  که  است  افغانستان  مردم  بیناقومی 
جدا از زبان ها و لهجه های محلی شان در عرصۀ عمومی 

و علمی به زبان فارسی سخن می گویند و می نویسند. 
     در این مقاله از تحقیق کتابخانه یی استفاده شده  است. 
توسط  که  فارسی  زبان  دربارۀ  علمی  معتبر  کتاب های 
دانشمندان ایرانی، افغانستانی و مستشرقان نوشته شده اند 
بیان گر تغییر  دیده شده؛ در ضمن قوانین و مدارکی  که 
سدۀ  پایان  از  افغانستان  حکومت های  فرهنگی  سیاست 
نوزد به بعد است نیز بررسی شده  است. بنا به اطالعات و 
داده های به دست آمده از اسناد، پیشینۀ زبان فارسی از نظر 
تاریخی و فرهنگی، دیدگاه رسمی و سیاسی حکومت ها 
و وضعیت کنونی زبان فارسی در افغانستان بررسی شده 

 است. 
مشترک،  فرهنگی  پیشینۀ  و  تاریخی  استناد  به  بنا       
کشورهای  از  تاجیکستان  و  افغانستان  ایران،  کشورهای 
میراث  است  که  فرهنگی  ایران  تمدنی  حوزۀ  عمدۀ 
فرهنگی این حوزه تمدنی، میراث مشترِک این سه کشور 
فرهنگِی  مشترِک  میراث   عمده ترین  فارسی،  زبان  است. 
تاریخی و معاصر ما )اقوام ایرانی( می باشد. زبان فارسی، 
زبانی نیست که بعدها در افغانستان رواج پیدا کرده باشد؛ 
فرهنگی  ایران  تمدنی  حوزۀ  به  متعلق  افغانستان  مردم 
بوده،  افغانستان  مردم  زبان  آغاز،  از  فارسی  زبان  است. 
طوری  که زبان همۀ اقوام ایرانی بوده است. فارسی زبانان 
بایستی نسبت به  این میراث مشترک توجه داشته  باشند؛ 
زیرا در زمان کنونی، هویت مردمان ایرانی )اقوام ایرانی( 
بسته به  زبان فارسی است. بنابراین هرقدر به  زبان فارسی 
در کشورهای فارسی زبان توجه شود و این رابطه تقویت 
یابد، به  همان اندازه آثار، اندیشه و هویت فرهنگِی ایرانی 
داشته  باشیم  توجه  می یابد.  توسعه  جهان  و  منطقه  در 
در  زمانی  هر  از  بیشتر  ما  فرهنگی  و  زبانی  هویت  که 
کشورهای فارسی زبان نیاز به همگرایی زبانی و فرهنگی 

دارد. 
کلیدواژه ها: زبان فارسی، دری، تاجیکی، ایران، افغانستان، 

تاجیکستان و وحدت فرهنگی. 

مقـدمه 
مهِم جهان در هزار سال  زبان های  از  یکی  پارسی  زبان 

پسین است که از چند نگاه دارای اهمیت است: 
یک، یازده صد سال می شود که زبان کتابت است؛

در  دولت ها  رسمِی  زبان  به  این سو،  سال  هزار  از  دو،   
میانه، خاورمیانه )عراق عجم(، هند، ترکیه )روم  آسیای 

شرقی( ایران و افغانستان بوده  است؛
 سه، زبان دوم دین در کشورهای اسالمی بوده  است؛

 چهار، در بین زبان های مکتوب زندۀ دنیا از نظر داشتن 
نخست  ردۀ  در  می تواند  و...  کالمی  ادبی،  مکتوب  آثار 

قرار بگیرد؛
 پنج، زبان پارسی توانسته معرفت )اسطوره، افسانه، نقل، 
از دورترین دوران  را  ایرانی  اقوام  روایت و جهان بینی( 
اساطیری )تقریبًا سه هزار سال پیش از میالد تا امروز( با 
خود حمل کند؛ بنابراین ما اگر از ایرانی و معرفت ایرانی 
سخن می گوییم، بنا به همین حافظۀ فرهنگی اساطیری و 

تاریخی زبان پارسی است؛
منطقه،  در  دری  پارسی  زبان  رواج  ضمن  در  شش،   
افغانستاِن  و  دیروز  خراساِن  جغرافیای  در  پارسی  زبان 
و  کتابت  زبان  »سدوزایی« ها  تا  دورۀ صفاریان  از  امروز 
زبان رسمی حکومت های افغانستان بوده  است؛ اما پس 
در  سیاسی  رژیم های  موضع گیری  دوم  از جنگ جهانی 
این  که  می کند،  تغییر  پارسی  زبان  به   نسبت  افغانستان 
تغییر موضع، در سیاست، وحدت ملی و وحدت فرهنگی 

مردم افغانستان تأثیر منفی می گذارد. 
پیشینۀ تحقیـق

دربارۀ زبان فارسی، پیشینۀ تاریخی و جایگاه فرهنگی و 
قلمرو زبان فارسی کتاب ها و مقاله های زیاد نوشته شده  
است که دانشمندان ایرانی از جمله پرویز ناتل خانلری، 
محسن ابوالقاسمی، زرین کوب و نفیسی؛ و مستشرقان از 
جمله ارانسکی، رودیگر اشمت، الزار و زالمان نوشته اند. 

اما به صورت خاص دربارۀ پیشینه و وضعیت سیاسی و 
افغانستان چندان تحقیق  فرهنگی فعلی زبان فارسی در 
جایگاه  بنابراین  نگرفته است.  صورت  مالحظه یی  قابل 
ایران امروز و چه در  زبان فارسی در افغانستان چه در 
مغفول  و  نشده  شناخته  است،  بایسته  آن چنان که  جهان 

واقع شده است. 
    معموالً در کتاب هایی  که دربارۀ زبان فارسی و زبان های 
افغانستان  در  فارسی  به  زبان  شده است،  نوشته  ایرانی 
توجه نشده ؛ اگر اشاره یی هم شده این اشاره ها، آمار و 
مرتبه یی اشتباه از جایگاه زبان فارسی در افغانستان ارایه 
آمار  نظر  از  فارسی  زبان  اشاره ها  این  در  زیرا  کرده اند؛ 
مرتبۀ نخست  در  فرهنگی  نظر جایگاه  از  و  گوینده گان 
دانسته نشده، بلکه مرتبۀ زبان فارسی خیلی پایین در نظر 
گرفته  شده است؛ درحالی که زبان فارسی در افغانستان از 
نظر آمار گوینده گان، پیشینۀ فرهنگی و تاریخی و کتابت 

جایگاه نخست  را دارد. 
     تعدادی از دانشمندان و اهل رسانۀ ایرانی دربارۀ زبان 
اشاره هایی  و  داده اند  نشان  عالقه  افغانستان  در  فارسی 
به  زبان فارسی داشته اند. سعید نفیسی مقاله یی دارد در 
در  که  افغانستان«  در  فارسی  »ادبیات  نام  به  صفحه،   3
فروردین 1328 نشر شده  است. ایرج افشار در کتاب سه 

جلدی »افغان نامه« و در مقاله هایی  که دربارۀ زبان فارسی 
فارسی در  ادبیات  زبان و  به   اشاره های  نیز  نوشته  است 
»جویبار  کتاب  در  یاحقی  استاد  داشته  است.  افغانستان 
به  اشاره یی  است،  فارسی  ادبیات  دربارۀ  که  لحظه ها« 
شاعر  و چند  کرده  افغانستان  در  فارسی  ادبیات  و  زبان 
افغانستان  را معرفی کرده است. کاوس باالزاده مصاحبه یی  
نیازهای  و  »افغانستان  نام  به  بلخ،  نویسنده گان  با  را 

فرهنگی آن سامان« در 8 صفحه انجام داده است. 
     توجه این بزرگان به  ادبیات و زبان فارسی بیشتر ابراز 
عالقه به  همزبانی و فرهنِگ مشترک بوده که مفید و قابل 
ارزش است؛ اما به صورت خاص، وضعیت زبان فارسی 
زبان  قبال  افغانستان در  و سیاست رسمی حکومت های 
نشده است؛  واقع  بررسی شان  مورد  افغانستان  در  فارسی 
جدی  نسبتًا  بررسی  می تواند  کنونی  مقالۀ  نگاه،  این  از 
حکومت های  فرهنگی  و  رسمی  سیاست  چگونه گی  از 
افغانستان در قبال زبان فارسی باشد که بیانگر وضعیت و 

جایگاه زبان فارسی در افغانستان معاصر است. 
به  اهمیت سیاسی و  تا  این مقاله کوشش شده       در 
فرهنگی زبان پارسی در افغانستان پرداخته  شود و مستند 
ایراِن  مردم  زبان  نه تنها  پارسی  زبان  که  داده  شود  نشان 
مردم  رسمی  و  کتابت  زبان  تاریخی،  زبان  بلکه  امروز 

)خراسان(  افغانستان  دولت های  و  )خراسان(  افغانستان 
نیز بوده  است؛ در ضمن پاسخ نسبتًا زبان شناسانه از این که 
پارسی وان  کشور  سه  در  تاجیکی  دری،  پارسی،  زبان 
زبان  یک  تاجیکستان  و  ایران  افغانستان،  )فارسی وان( 

)پارسی/ فارسی دری( است نیز ارایه شده است. 

خاستگاه زبان پارسی دری
یا  گویش  لهجه،  یعنی  دارد؛  محلی  خاستگاه  زبان  هر 
بشری:  مناسبات  به  بنا  که  است  محل خاص  یک  زباِن 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... عمومیت پیدا می کند یا 
منطقه صورت  در  فتوحات عرب ها  اگر  می ماند.  محلی 
نمی کرد؛  پیدا  رواج  منطقه  در  اسالم  دین  و  نمی گرفت 
دری  پارسی  زبان  از  غیر  زبانی  منطقه،  در  شاید  اکنون 
در  اسالم  گسترش  و  عرب  ورود  با  می داشت.  رواج 
یکی  که  گرفت  صورت  زیادی  جابه جایی های  منطقه، 
از این جابه جایی ها، جابه جایی های زبانی در کشورهای 
و  مصر  جمله  از  منطقه  کشورهای  بسیاری  بود.  منطقه 
و  دادند  دست  از  را  زبان شان   خاورمیانه،  کشورهای 
این  به  بنا  که  شد  جابه جا  زبان شان  به جای  عربی  زبان 
جابه جایی عرب زبان شدند )یمین، 1382: 34(. تعدادی 
از کشورهای دیگر زبان های رسمی قبلی شان را از دست 
زبان ها  آن  به جای  که  نتوانست  عربی  زبان  اما  دادند 
منطقه  در  محلی  زبان های  از  یکی  زیرا  شوند؛  جابه جا 

به جای زبان رسمی قبلی جابه جا شد. 
زبان پارسی یا زبان پارسی دری، یکی از زبان های محلی 
به جای  اسالم،  گسترش  و  اعراب  ورود  از  پس  که  بود 
ایران  و  میانه  آسیای  خراسان،  قبلی  رسمی  زبان های 
اشک آباد  )بخارا، سمرقند،  میانه  آسیای  در  جابه جا شد. 
اشکانی  پهلوی  و  سغدی  زبان های  و...(  )عشق آباد( 
)پارتی/ پارثه، پرثوی(، در خراسان پهلوی اشکانی و در 
ایران پهلوی ساسانی رسمیت داشت )قیوم، 138۵: 6۵(. 
پهلوی اشکانی مهم ترین زبان رسمی در منطقه که دارای 
دو گویش رسمی بود )پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی( 
از رواج افتاد و جای خود را به یک زبان محلی دیگر از 
خانوادۀ زبان های ایرانی که زبان پارسی دری در خراسان 

بود، داد.
یافت  را  اقبال  این  چگونه  دری  پارسی  زبان  این که 
به  می گیرد  ارتباط  کند،  پیدا  رسمیت  و  عمومیت  که 
به ویژه  منطقه،  در  و...  اجتماعی  سیاسی،  رویدادهای 
است،  اجتماعی  رویداد  و  امر  یک  زبان  خراسان.  در 
زبان ها  رسمیت یافتن  و  رواج  توسعه،  به خصوص 
و  اجتماعی  سیاسی،  به  رویدادهای  جدی  به صورِت 
بنیادی ترین و مهم ترین نظام  ارتباط دارد. زبان  فرهنگی 
نشانه یی مورد استفادۀ بشر )یاکوبسن، 138۵: 28( یا یک 
جامعۀ زبانی است که عمومیت و استفادۀ یک زبان خاص 
در جامعه، بی مناسبت به تحول های اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی در آن جامعه نیست. زبان پارسی دری نیز بنا به 
که  یافت  را  اقبال  این  خراسان،  در  سیاسی  رویدادهای 
زبان های  از  یکی  اگرنه  کند؛  پیدا  رسمیت  و  عمومیت 
دیگر خانوادۀ زبان های ایرانی در منطقه می توانست این 
عمومیت و رسمیت را پیدا کند. پس از اسالم به صورت 
اغلب، حکومت مرکزی منطقه در خراسان قرار داشت؛ 
این امر باعث شد که زبان پارسی دری، اهمیت پیدا کند 

و زبان دربار و حکومت شود. 
شاعران،  که  داریم  یاد  به   همه  را  تاریخی  رویداد  این   
می کردند  مدح  عربی  زبان  به  را  صفاری  لیث  یعقوب 
نمی دانم  را که من  آنچه  لیث صفاری گفت  یعقوب  اما 
به  زبانی  یعنی  می گویید؛  شعر  من  به  زبان  آن  به  چرا 
زبانی  بگویید.  شعر  من  به  زبان  آن  به  می دانم  من  که 
محلی  زبان های  از  یکی  می دانست،  لیث  یعقوب  که 
سخن  این  دری.  پارسی  زبان  یعنی  بود؛  خراسان  مردم 
یعقوب لیث به عنوان امیر و پادشاه منطقه، پیامد سیاسی 
بیگانه  زبان  این که  سیاسی اش  پیامد  داشت.  فرهنگی  و 
را کنار بگذارید و به زباِن خودتان اهمیت بدهید؛ پیامد 
فرهنگی اش این که زبان دری یا پارسی دری، زبان شعر و 
ادب، دربار و حکومت شد، یعنی رسمیت یافت )تاریخ 

سیستان، 1388: ۷0(. 
است  افسانه  یک زبانه،  جامعۀ  که  شود  تأکید  باید 
)یاکوبسن، 138۵: 42(؛ هیچ جامعه یی نه در گذشته و نه 
اکنون به صورِت محض یک زبانه نیست و یک زبانه نبوده 
 است؛ بلکه کثرت زبانی و گویشی در جامعه وجود داشته 
است؛ مهم تر از همه این که ذات زبان بر تحول، انشعاب 
و کثرت استوار است که یک زبان در نهایت به زبان های 
جامعه های  در  زبانی  کثرت گرایی  انجامد.  می  متکثر 
است؛  بوده  امروز  زبانی  کثرت گرایی  از  بیشتر  باستان 
زیرا ارتباطات کم بوده، بنا به عدم ارتباطات، هر دره و 
محل، گویش و زباِن خود را داشته اند که در روستاهای 
صعب العبور یا دشوارراه بدخشان، هنوز هر روستا، زبان و 
گویش های خاِص خود را دارند. با آن که جوامع چندزبانه 
در  هم¬¬خانواده  زبان های  بین  از  زبان  یک  اما  است، 

جوامع، عمومیت و رسمیت پیدا می کند.
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چهل سال دورۀ سلطنت محمد ظاهر از نظر فرهنگی، 
آزادی و  از  اوایل سلطنت  فراز و نشیب داشت. در 
دموکراسی خبری نبود. در دهۀ اخیر حکومات شاهی 
فردی،  آزادی های  راه  اساسی،  قانون  تصویب  با 
در  دگرگونی ها  به  و  هموار  مطبوعاتی  و  اجتماعی 

زمینۀ فرهنگی و مدنی جوالن داده شد. 
مطبوعات  انتشارات،  بُروز  سبب  سیاسی  باز  فضای 
یکی  شد.  سیاسی  اشعار  سمت  به  شعرا  گرایش  و 
به اصل تحکیم حقوق و  این دهه، توجه  از مزایای 
آزادی های وسیع شهروندان بود؛ چون افغانستان در 
مقایسه به کشورهای دور و نزدیک در سطح پایین از 
رشد اقتصادی قرار داشت، به همان پیمانه از توسعۀ 

فرهنگی و اقتصادی عقب افتاده بود. 
پایان جنگ جهانی دوم در بیداری جنبش ها اثرگذار 
تجدد،  و  تحول  روند  در  تاریخ  مقطع  این  در  بود. 
شاعران و پژوهش گرانی چون: عبدالرؤوف بینوا، گل 
دیگران عرض وجود  و  قیام الدین خادم  الفت،  پاچا 

کردند و به آن حرکت، تکانۀ جدی وارد آوردند.
سیاسی  تحرکات  و  مختلف  اندیشه های  شکلگیری 
و اجتماعی در زمینه های گوناگون موجب تحول در 
حاکمیت 10 سال اخیر سلطنت محمد ظاهر گردید. 

میان نوگرایان و واپس گرایان، جدال شدت گرفت. در 
این زمان به بیان تصویر و فضای که الزمۀ شعر بود، 
ماشین  ورود  ابتدای  همان  از  کردند.  توجه  شاعران 
چاپ  زمینۀ  در  کشور  معاصر  تاریخ  شاهان  چاپ، 
و  نمی کردند  مسوولیت  احساس  اندکترین  کتاب ها، 

در این امر خطیر، برخورد دلسوزانه یی نیز نداشتند. 
نود درصد احتیاجات جامعه از خارج وارد می  گردید. 
مردم از سوزن تا کفن، نیازمند مساعدت های جهانی 
بودند. ورشکسته گی پیشه وری، اربابان صنایع دستی 
دریافت  به  مبتنی  بود.  رانده  شهرها  به  دهات  از  را 
روزافزون  شهرها،  جمعیت  محققان،  و  تاریخ نگاران 
شهری  نواحی  در  جهان  جمعیت  درصد   29.3 بود. 
زنده گی داشتند. وارد آمدن این تغییرات ما را به این 
مناطق  از  مردم  انبوه  جابه جایی  که  می رساند  نتیجه 
روستایی به شهرک ها و شهرها وابسته به رشد طبیعی 

جمعیت و کشورهای ثروتمند بود.
این گونه شهرهای بزرگ در آسیا رو به افزایش بود؛ 
و  دارند  سیاسی  ویژه گی  اطالعات،  و  سرمایه  چون 
کارشناسان را به این نتیجه می رساند که پایان شهرها 
فرا رسیدنی است و شهرها در حال شکوفایی هستند. 
شهرها نه تنها به لحاظ جغرافیا، بلکه از نظر اقتصادی 

نیز از اهمیت الزم برخوردار می باشند. 
آن  اقتصادی  بزرگ  ابعاد  در  شهرها  موقعیت  رمز 
نهفته بوده و رابطۀ تنگاتنگ با خدمات مالی دارد. اگر 
فرهنگ، شیوۀ زنده گی معنا شود، شهرنشینی و رشد 

است.  معاصر  قرن  دگرگونی  چشم گیرترین  شهر ها 
پرورش  و  می کنند  ایجاد  را  خود  فرهنگ  شهرها 

می دهند. فرهنگ شهری، پویایی را به همراه دارد. 
موجودیت فساد در دستگاه دولتی، قضایی و پولیس 
در پادشاهی ظاهر شاه، سبب گردیدند تا روشنفکران 
در  ببخشند.  تشدید  را  فعالیت های شان  تحول طلب، 
سردار  صدارت  نام  به  فال  قرعۀ  شرایطی،  چنین 
مخالفان  که  شد  زده  هنگامی  خان  محمدداوود 
حکومت سرکوب، فعالیت احزاب سیاسی ممنوع و 

مطبوعات دولتی به شدت سانسور می شد. 
موصوف در چنین فضای سیاسی به اصالحات مالی، 
بانک ها،  اقتصادی و فرهنگی دست زد که اساسنامۀ 
قوانین مالیات بر عایدات تدوین و در تربیت کادرهای 
مالی و حسابی توجه مبذول و تدابیر الزم اتخاذ شد. 
مواصالت،  و خطوط  ترانسپورتی  بهبود وضع  برای 
انجام  مقدماتی  مطالعات  قوانین،  طرح  با  مخابرات 

گرفت. 
 18۵ داوود،  محمد  صدارت  سال  ده  طی  خالصه 
واردات،  راستای  در  تاجر   1900 نهاد  و  مؤسسه 
صادرات و ترانسپورت فعالیت های تجارتی داشتند. 
حدودی  تا  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های 

ماهیت ملی داشت. تاجران تا آن حد در معامالت شان 
و خطوط  برنامه ها  با  تشبثات شان  که  داشتند  آزادی 
اساسی نظام سازگار بود. بخش اقتصاد دولتی تقویت 
به  خارجی  تخنیکی  و  اقتصادی  کمک های  و  شد 

افغانستان جلب گردید.
برنامه های اول و دوم پنج ساله، طرح و تطبیق گردید. 
در این مرحله به تربیۀ کادرهای جوان، توجه نسبی 
دارالمعلمین ها،  مسلکی،  مکاتب  دامنۀ  شد.  انجام 
و  محالت  در  دهاتی  و  ابتدایی  مکاتب  لیسه ها، 
طی  دانشجویان  تعداد  یافت.  توسعه  کشور  والیات 

این مرحله ده چند افزایش یافت. 
جدید  دانشکده  های  کابل،  دانشگاه  چارچوب  در 
القاب  تحصیلی  نهادهای  استادان  برای  شد.  افتتاح 
محمد  خارجی  سیاست  در  گردید.  معیین  علمی 
کشورهای  میان  همکاری  و  دوستی  صلح،  داوود، 
اقتصادی،  عرصه های  در  مختلف  نظام های  دارای 

سیاسی و فرهنگی قوام یافت.
در سیاست خارجی این مرحله، گرایش های روشن و 
بی طرفی فعال آشکار شد. در برابر امر و نهی استعمار 
مشاهده  شدید  مقاومت  ارتجاعی،  نیروهای  نفوذ  و 
می شد. روابط فرهنگی کشور نیز روز تا روز گسترده 
کنفرانس ها  در  افغانستان  اعزامی  هیأت  می یافت. 
برخوردار  الزم  اعتبار  از  بین المللی  سمینارهای  و 

می  شدند. 
تربیۀ  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  تربیه  و  تعلیم  مؤسسه 

انحصار  در  را  کشور  فرهنگی  کارمندان  و  معلم 
روی  به  افغانستان  دروازۀ  بود.  درآورده  خویش 
روزنامه نگاران خارجی، هیأت های فرهنگی هنری و 

ورزشی کشورهای دوست گشوده شد. 
روی  به  افغانستان  شگفتی  از  پُر  ملی  موزیم 
جهانگردان باز گردید. افغانستان عضویت مؤسسات 
اکثر کشورهای دوست،  با  را کسب کرد.  بین المللی 
نشست های  در  فرهنگی  همکاری های  قراردادهای 
طور  به  گردید.  عقد  بلگراد  و  باندونگ  تاریخی 
خالصه، تحوالت سریع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
در بیداری فرهنگی، منطقه و جهان ما و در بیداری 
شعور اساسی مردم زحمتکش افغانستان تاثیر معیین 

به جا گذاشت. 
رفع حجاب یکی از دست آوردهای حکومت محمد 
موضوع  این  که  می رفت  شمار  به  داوود صدراعظم 
مساعد  اجتماعی  حیات  در  را  زنان  اشتراک  زمینه 
اقتصاد  دانشمندان،  و  تاریخ نگاران  باور  به  گردانید. 
و فرهنگ تأثیرات متناقض بر تجربه و تحلیل مسایل 
جنسیتی در خصوص زنان داشته است. این گونه که 
نقش  به  تأکید  برای  نیرومند  یکسو شاهد جنبش  از 
مهم زن در مسیر توسعه بود و کوشش می شد فاصله 
در  مشارکت  آموزش،  عرصۀ  در  مرد  و  زن  میان 
مدنی  و  سیاسی  حقوق  رفاه،  بهداشت،  کار،  نیروی 
هرچه بیشتر از میان برود و از جهت دیگر، در تئوری 
ُمدرن سازی برای بار نخست این باور جا افتاد که از 
بین بردن نابرابری ها میان مردان و زنان هدف سیاسی 

دارد و کاماًل مشروع است. 
همه کشورها برای افزایش توانمندی بانوان تالش های 
در  مردان  و  زنان  هنوز  تا  اما  می دهند،  انجام  مثبتی 
جهان کنونی در سطوح نابرابر حیات به سر می برند. 
یکی از پرسش های بحث برانگیز این است که آیا فقر، 
پدیده یی است که هرچه بیشتر دامنگیر زنان می شود؟ 
زنان به صورت اخص قربانیان اصلی تبعیض و فقر 

هستند که علت العلل آن را می توان چنین برشمرد: 
به  زنان  است.  مردان  از  بیشتر  زنان  کار  ساعات    •
دارند،  دسترسی  کمتر  پُردرآمد  شغلی  فرصت های 
امکان رسیدن زنان به قدرت سیاسی ناچیز است و در 

برابر کار مساوی، دستمزد کمتر به دست می آورند.
•  امکان دسترسی زنان به آموزش کمتر است و زنان 
امر  در  کشورها  فرهنگی  ویژه گی های  به  نظر  بیوه 
فراوان  برابر مشکالت  در  انتخاب همسر  با  کاریابی 

قرار داشته و محکوم به فقر می باشند.
دستگاه اداری حکومت سردار داوود، درونمایۀ ضد 
عادالنۀ  خواست  و  مردم  آرای  به  داشت.  مردمی 
توده ها، کوچکترین توجهی مبذول نمی گردید. نامبرده 
در چوکات منافع درازمدت خویش و ضرورت زمان 
در برابر ارادۀ مردم زانو زد و آن را پذیرفت و برای 
مدت کوتاهی، ارادۀ اقشار دموکراتیک را تمثیل کرد. 
افغانی  میلیارد  دو  از  بیش  خان  داوود  حکومت  در 
به مقاصد توسعه شبکه های آبیاری، احداث پروژه ها 
و در راه تکثیر نسل خوب حیوانات و افزون بر آن 
در ترویج تخم های اصالح شده به مصرف رسید و 
گام  های سازنده در راه اصالحات زراعتی، تولیدی و 

انرژی برق در آن مرحله برداشته شد.
محمد داوود صدراعظم برای پیشبرد مقاصد سیاسی 
احساس  مبرم  نیاز  جوان  تحصیل کرده گان  انرژی  به 
می کرد. به منظور برآورده شدن این هدف از همکاران 
نزدیک خویش استمداد ُجست و آن ها عبارت بودند 
از: حسن شرق، غالم حیدر عدالت، داکتر سهیل، سید 
عبداهلل - وزیر داخله، تاج محمد وردگ، علی احمد 
پوپل، محمد رسول - رییس ضبط احواالت، ارسالن 
سلیمی و دیگران. همۀ شخصیت  هایی که از آن تذکر 
رفت، کشور را در دو راهه تاریخ زنده گی اجتـماعی 

قرار دادند.
تحکیم  به  مبتنی  که  ملی  مستقل  رشد  راه    )1
پایه های استقالل سیاسی، تأمین حقوق و همبسته گی 

رزم جویانه مردم منجر می گردید.
2(  راه رشد سرمایه داری و وابسته گی انحصاری بنابر 
برگزیدند  ماهیت محافل حاکمۀ کشور راه دومی را 
و برای نگهداری تاج و تخت و سلطۀ سیاسی شان به 

مانورهای سیاسی ادامه دادند.

چـــــرا؟

درون  در  حاکم  سیاست مداران  که  حالی  در 
بیرون  در  منتقد  سیاست مداران  و  حاکمیت 
حاکمیت مشغول توطیه های بین االفغانی علیه خود 
انتخابات  در  مشارکت  برای  روش  این  با  و  اند 
به  طالبان  می گیرند،  آماده گی  جمهوری  ریاست 
مناطق مختلف  نفوذ و سلطۀ خود را در  سرعت 
نیروهای  بر  افغانستان گسترش می دهند و  شمال 

مسلح دولت ضربه وارد می کنند.
ولسوالی  بر  حمله  با  پیش  روز  دو  صبِح  طالبان 
اشکمش والیت تخار 3۷ سرباز را کشتند و 1۵ 
از  پس  قبل  هفتۀ  طالبان  کردند.  زخمی  را  تن 
کران  ولسوالی  بدخشان،  الجورد  معدن  تصرف 
به صورت کامل تصرف  را  این والیت  و منجان 
کردند و خود را در دروازۀ ولسوالی پریان والیت 
والیت  فرخار  ولسوالی  سر  پشت  در  و  پنجشیر 

تخار رساندند.
کوهستانی  مهم  قریه های  بر  هفته  این  در  طالبان 
منطقۀ  عقب  در  بغالن  والیت  خوست  ولسوالی 
در  این  یافتند.  دست  پنجشیر  والیت  خاواک 
حالی است که ولسوالی خوست والیت بغالن و 
ولسوالی های فرنگ و گذرگاه نور این والیت قباًل 
به عنوان یک ولسوالی در تمام سال های جهاد و 
مقاومت پایگاه احمدشاه مسعود بود و 98 درصد 
رأی دهنده گان این ولسوالی ها بیشتر از 46 هزا ر 
رأی دهنده، رأی خود را در سه انتخابات ریاست 
جمهوری به صندوق محمدیونس قانونی در 2004 
و صندوق دکتر عبداهلل در 2009 و 2014 ریختند؛ 
پایگاه جهاد و  عنوان  به  ولسوالی ها  این  اما حاال 
مقاومت شهید احمدشاه مسعود در معرض تهدید 

جدی طالبان قرار دارد.
چرا؟ 

اگر از پاسخ اشرف غنی به عنوان رییس جمهور 
در برابر این چرا گذشت، پاسخ شریکان متعلق به 
جهاد و مقاومت احمدشاه مسعود و استاد ربانی 
تخار،  چرا  چیست؟  چرا  این  به  او  در حکومت 
غور  باغیس،  بلخ،  سمنگان،  تا  بدخشان  بغالن، 
فرماندهی  را تحت  فرزندان خود  و... که هزاران 
جهاد  دوران  در  ربانی  استاد  و  مسعود  احمدشاه 
این  مردم  میلیون ها  و  دادند  قربانی  مقاومت  و 
حوزه رأی شان را به صندوق مدعیان وارث جهاد 
تهدید  مقاومت آن ها ریختند، حاال در معرض  و 

طالبان قرار گرفته اند؟

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری-استاد دانشگاه کابل

محمداکرام اندیشمند
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جوئل راجرز دو وال/ برگردان: عرفان ثابتی

یا مردم با جهانی شدن  آ
ند؟ مخالف ا

از یک دهۀ قبل که بحران مالی، ده ها کشور را در کام خود فرو برد، »جهانی 
شدن« به نوعی ناسزا تبدیل شد -به نوعی مرامِ لیبرالیسِم بی اعتنا به اصول 
اخالقی که افکار عمومِی پوپولیستی علیه آن بسیج شده است. اما در کمال 
تعجب باید گفت که نظرسنجِی جدید از 23 کشور پُرجمعیت دنیا نشان 
می دهد که نگرش مردم به این پدیدۀ اقتصادی و اجتماعی که در 30 سال 

گذشته به جهان شکل داده، آکنده از تفاوت های ظریف است.
YouGov-( »یافته های »پروژۀ جهان گرایِی مؤسسۀ یوگاو و دانشگاه کیمبریج

Cambridge Globalism Project( -بزرگ ترین نظرسنجی از این دست 
دربارۀ پوپولیسم و جهانی شدن- حاکی از انتقاد مالیم از اجماع بین المللِی 
لیبرالی است و نه طغیان توده های مردم علیه آن. نمونۀ بارز آن عبارت است 
از نگرش مردم به مهاجرت. این مسأله، یکی از دغدغه های مهم در بسیاری از 
کشورها است. به نظرِ شمار زیادی از مردم -31 درصد در امریکا، 3۷ درصد 
در بریتانیا، 40 درصد در آلمان و ۵0 درصد در ایتالیا-، هزینه های مهاجرت بر 

فایده هایش می چربد.
اما برای تحلیل این داده ها باید درصِد کسانی را هم در نظر گرفت که فکر 
می کنند هزینه و فایدۀ مهاجرت با یکدیگر برابر است یا فایده های مهاجرت 
بر هزینه هایش می چربد. در این صورت، درمی یابیم که در 19 کشور از 23 
کشور، درصد این افراد با درصد مخالفان مهاجرت برابر یا از آن بیشتر است. به 
غیر از ترکیه، در همۀ کشورهای موردنظر، شمار کسانی که می گویند مهاجرت 
را باید »خیلی« کاهش داد، به طور چشم گیری کمتر از مجموع کسانی است 
که می گویند مهاجرت باید در همین سطح باقی بماند یا افزایش یابد یا تنها 

اندکی کم شود.
دربارۀ انواع گوناگون مهاجران هم نظرهای متفاوتی وجود دارد. در تمام این 
23 کشور، در کل نظر مثبتی نسبت به »متخصصانی« وجود دارد که »شغلی 
به آن ها پیشنهاد شده و به این جا می آیند.« دربارۀ متخصصانی هم که »در 
جست وجوی کار« مهاجرت می کنند، در ُکل، نظر مثبتی وجود دارد. دربارۀ 
کارگران سادۀ مهاجری که دنبال شغل می گردند، عمدتاً نظر منفی یی وجود 
دارد. اما دربارۀ کارگران ساده یی که شغلی به آن ها پیشنهاد شده و مهاجرت 
دارند  عقیده  که  کسانی  بین  در  حتا  دارد.  مختلفی وجود  نظرات  کرده اند، 
»مهاجرت باید خیلی کم شود«، نظرهای متفاوتی دربارۀ مرزهای باز، تجارت 

و نهادهای چندملیتی وجود دارد.
برای مثال، تحلیل تطبیقِی داده های مربوط به فرانسه، آلمان، بریتانیا، امریکا و 
استرالیا نشان می دهد که این گروه از پاسخ دهنده گان، در ُکل نظر مثبتی نسبت 
به مهاجران متخصص دارند. تحلیل تطبیقِی داده های مربوط به فرانسه، آلمان، 
بریتانیا، امریکا و استرالیا نشان می دهد که این گروه از پاسخ دهنده گان، در ُکل 
نظر مثبتی نسبت به مهاجران متخصص دارند. یک سوم از آن ها می گویند که 
دولت شان »باید بر همکاری با نهادها و توافق نامه های بین المللی بیفزاید« یا فکر 
می کنند که در حال حاضر توازن درستی میان همکارِی چندجانبه و »فعالیت 

یک جانبۀ« کشورشان »در امور جهانی« وجود دارد.
در آلمان و سه کشور انگلیسی زبان، درصد پاسخ دهنده گانی که هزینه های 
تجارت بین المللی را بیش از فایده هایش می دانند یا برابر یا کمتر از کسانی 
است که نظر مساعدتری نسبت به تجارت بین المللی دارند. در مورد مسایل 
دیگری مثل برابرِی جنسیتی، تغییرات اقلیمی و اهمیت »دموکراسی خوب« در 
مقایسه با »اقتصاد قوی«، نظرهای این گروه تا حدی محافظه کارانه تر از ُکل 
جمعیت کشور است، اما این اختالف زیاد نیست. به عبارت دیگر، حتا افرادِ 
به شدت بدبین به مهاجرت هم نظرهای متفاوتی دربارۀ جهانی شدن دارند، و 
نمی توان صرفاً از دو موضع ایدئولوژیک موافقت و مخالفت با جهانی شدن 

حرف زد.
لیبرال مسلک  غربی های خوش بیِن  خاطرِ  آسوده گِی  مایۀ  یافته ها  این  شاید 
باشد. افزون بر این، دیگر نتایج این نظرسنجی هم نشان می دهد که کشورهای 
دموکراتیک در توازن جهانِی قدرِت نرم همچنان پیشتاز اند. محبوب ترین 
و  استرالیا  کانادا،  امریکا،  از جاپان،  عبارت  اند  نظرسنجی  این  در  کشورها 
فرانسه، در حالی که پُرطرفدارترین شهرها نیویورک، پاریس، لندن، روم و 
توکیو می باشند. غیبت قدرت های نوظهور یا احیاشده یی مثل روسیه، چین و 
هند در این دو فهرست نشان می دهد که میان قدرت عریان و نفوذ فرهنگی 

تفاوت وجود دارد.
به همین ترتیب، در 19 کشور از این 23 کشور، شمار کسانی که ترجیح 
می دهند امریکا و نه چین، قوی ترین نیرو در سیاست دنیا باشد، بیشتر است. 
پاسخ به پرسش هایی دربارۀ بهترین الگوی سیاسی نشان می دهد که درصد 
هواداران »یک نظام غیردموکراتیک« به ندرت دو رقمی است. این امر نشان 
درست  اقتدارگرایی  فزایندۀ  جذابیت  دربارۀ  موجود  ادعاهای  که  می دهد 
نیست. بنابر این، شاید مهم ترین یافتۀ این تحقیق به ماندگارِی جذابیت نظم 
بین المللِی لیبرالِی پسا-شوروی مربوط باشد. سه دهه بعد از پیدایش این نظم، 
هم دولت ها و هم مردم به نحو مقتضا، خواهان آزادی عمِل بیشتر یا محافظت 
از خود در برابر بعضی از جنبه های آن هستند. اما اگر خواهان بقا و تکامل 
جهانی شدن هستیم، باید در تمایز قایل شدن میان شک وتردیدهای سنجیدۀ 
مردم و حرف های کلیشه یِی اغراق آمیز مهارت پیدا کنیم. در غیر این صورت، 
صرفاً فرهنگ اعتراض آمیز بنیادگرایان و اقتدارگرایان واقعی را تقویت می کنیم.

من در تیتر فقط از فیسبوک نام بردم، اما می توان 
این سؤال را ریز تر مطرح کرد که آیا به شبکه های 
یا  و  تلگرام  واتساپ،  اینستاگرام،  مثل  اجتماعی 
هر وسیلۀ ارتباطی دیگری معتاد هستیم یا خیر؟ 
انترنت،  به  آیا  می پرسم؛  کلی تر  را  سؤال  اکنون 
هوشمند  و  اندرویدی  گوشی های  کامپیوتر، 

وابستگی داریم یا نداریم؟ 
ما  همۀ  تقریبًا  بله  است.  مثبت  پاسخ  متأسفانه 
به نحوی  اختیار داریم،  فناوری دیجیتالی در  که 
مصداق های  هستیم.  موبایل  و  انترنت  به  وابسته 
هم  یا  و  اجتماعی  شبکه های  یا  وابسته گی  این 
سایر فناوری های روز مثل بازی ها و انیمیشن های 
اعتیاد  از  جامع  تعریف  این که  با  است.  رایانه یی 
در  اگر  اما  ندارد،  وجود  گوشی  و  انترنت  به 
غیرکاری  را  دو ساعت وقت خود  از  بیش  روز 
کنیم،  انترنت  و  موبایل  صرف  غیرضروری،  و 
وابسته هستیم. مصداق های وابسته گی را می توان 

در موارد زیر خالصه کرد:
اول  خواب،  از  شدن  بیدار  از  پس  اگر   -1

گوشی مان را چک  کنیم.
احساس  نیست،  همراه مان  وقتی گوشی  اگر   -2

تنهایی و کمبود  کنیم.
گذر  متوجه  گوشی  با  کردن  کار  موقع  اگر   -3

زمان نشویم.
4- اگر گوشی تلفن مان اولویت اول را برای ما 

داشته باشد.
۵- اگر احوال پرسی از طریق شبکه های اجتماعی 

را به احوال پرسی حضوری ترجیح دهیم.
تدریج  به  همراه  تلفن  از  استفاده  زمان  اگر   -6

افزایش یابد.
۷- اگر از هر فرصتی برای چک کردن تلفن مان 

استفاده  کنیم.
8- اگر موقع غذا خوردن و یا کارهای ضروری 

دیگر، ذهن مان درگیر شبکه های اجتماعی باشد.
9- اگر عالقه داریم خیلی سریع به پیام ها پاسخ  

دهیم.
به  خود  با  را  گوشی  خوابیدن،  موقع  اگر   -10

رختخواب ببریم.
من خودم تقریبًا چهار سال به گوشی و شبکه های 
اجتماعی اعتیاد داشتم و مواردی را که ذکر کردم، 
حدود  تا  توانسته ام  اکنون  اما  بودم،  آن ها  دچار 
و  ضررها  نخست  برهانم.  را  خودم  زیادی 
آسیب های وابسته گی به انترنت و موبایل را مرور 
ترک  آغاز  برای  را  تجربۀ خودم  می کنیَم، سپس 

این پدیده، خدمت عزیزان عرض می کنم.
گوشی های  شدن  همه گانی  از  پس  متأسفانه 
اجتماعی،  شبکه های  ایجاد  سپس  و  هوشمند 
زنده گی مان به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفت؛ 
تغییر  ما  از  بسیاری  زنده گی  سبک  که  تاجایی 
کرد. اگر اهل درس بودیم، زمان درس خواندن 
ما کاهش پیدا کرد. اگر اهل مطالعه بودیم، زمان 

مطالعۀ مان کم شد و یا اصاًل مطالعه را ترک کردیم. 
اگر اهل معاشرت بودیم و فعالیت های اجتماعی 
و  کردیم  اختیار  گوشه گیری  مرور  به  داشتیم، 
»تریستان  زمانی  یک  شدیم.  منزوی  حدودی  تا 
هریس« از طراحان و مدیران گوگل گفته بود که 
که  شده اند  ساخته  طوری  هوشمند  »گوشی های 
اعتیادآور باشند.« با توجه به آسیب هایی که این 
کرده،  وارد  کاربران  روان  و  روح  به  وابسته گی 
هدف  گویا  که  است  آورده  وجود  به  شائبه یی 
بشر  کردن  مشغول  دیجیتال،  فناوری  طراحان 
بوده تا سیاستمداران بهتر بر مردم حکومت کنند 
و ابرقدرت ها راحت تر بتوانند حریفان شان را به 

زمین بزنند.
از ذهن ما شرقی ها و مسلمان ها  این شائبه  البته 
تراوش نکرده، بلکه بسیاری از پژوهشگران غربی 
باراک  که  تاجایی  است،  واداشته  تفکر  به  نیز  را 
دسترسی  امریکا،  سابق  رییس جمهور  اوباما، 
کرده  محدود  دیجیتالی  فناوری  به  را  فرزندانش 
تاکنون  نشوند.  تحصیلی  افت  دچار  تا  بود 
تحقیقات فراوانی در خصوص آسیب های استفاده 
از فناوری دیجیتال در غرب صورت گرفته است 
که نشان می دهد؛ کسانی که به استفاده از انترنت 
از  کمتر  دارند،  اعتیاد  هوشمند  گوشی های  و 
زنده گی  ظاهر  دیدن  می برند.  لذت  زنده گی 
دوستان مان در شبکه های اجتماعی و مقایسۀ آن 
زنده گی  از  نارضایتی  زنده گی خودمان،  باطن  با 
شایعه  تراژدی،  اخبار  خواندن  دارد.  دنبال  به  را 
و دروغ و همچنین دیدن تصاویر ناخوشایند در 
شبکه های اجتماعی، از دیگر آسیب هایی است که 
به روح و روان ما وارد می شود. البته این مورد با 
اطالع رسانی درست از اوضاع پیرامون مان، اشتباه 
خشم،  اضطراب،  استرس،  ایجاد  نشود.  گرفته 
مصداق های  دیگر  از  پرخاشگری  و  عصبانیت 
و  اجتماعی  شبکه های  به  اعتیاد  آسیب های 
زمانی  است.  کامپیوتری  و  اندرویدی  بازی های 
و  نیست  ما  سلیقۀ  طبق  دوستان مان  مطالب  که 
دچار  می کنند،  نقد  را  مطالب مان  ما،  دوستان  یا 
خشم درونی می شویم که شادی و خوشی را از ما 
می گیرد و این بدترین آسیبی است که به روان مان 

وارد می کنیم.
اکنون سؤال این است که چه کنیم تا حضورمان 
به  دهیم؟  کاهش  اجتماعی  شبکه های  در  را 
مرحلۀ ترک یا کاهش فعالیت در فضای مجازی، 
که  است  بدیهی  دیجیتالی« می گویند.  »سم زدایی 
عادت های بدی که در طول زمان ایجاد شده اند، 
نمی شوند.  تبدیل  خوب  عادت های  به  یک شبه 
کاهش وابسته گی به موبایل هوشمند و شبکه های 
اجتماعی نیز نیازمند آگاهی و پذیرفتن مسأله در 
متناسب  برنامه ریزی  بعد،  مرحلۀ  در  و  اول  گام 
است.  فرد،  هر  شرایط  به  توجه  با  معقول  و 
بودم  افرادی  از  یکی  گفتم، خودم  که  همان طور 

که به استفاده از شبکه های اجتماعی به خصوص 
فیسبوک، اعتیاد داشتم، اما در یک ونیم ماه اخیر، 
وابسته گی ام را به این شبکه کاهش داده ام؛ تاجایی 
که طی این مدت فقط پنج پُست گذاشته ام و بقیه 
حساب،  این  با  بوده اند.  به روزرسانی  مطالب، 
یکی از راه های دوری از فیسبوک و یا هر شبکۀ 
دیگر اجتماعی، کاهش تعداد پُست ها و یا اصاًل 
می گذارید،  پُست  وقتی  است.  پُست  نگذاشتن 
لزومًا منتظر بازخوردهای آن مثل الیک و کامنت 
هستید و این خود وابسته گی ایجاد می کند. بقیه 
آن ها،  انجام  با  توانستم  که  را  خودم  تجارب 
سم زدایی دیجیتالی کنم، با دوستانم به شرح زیر 

شریک می کنم:
1- برای استفاده از گوشی محدودیت بگذاریم:

براساس  که  کنیم  تنظیم  خودمان  برای  برنامه یی 
آن، میزان استفاده از گوشی و شبکه های اجتماعی 
از  بعد  ساعت  یک  تا  مثاًل  کنیم.  مدیریت  را 
یا پس  نکنیم.  استفاده  از گوشی مان  بیدار شدن، 
را  گوشی  ساعت،  یک  تا  خانه  به  بازگشت  از 

خاموش کنیم.
تأخیر  پیام ها  به  دادن  پاسخ  و  خواندن  در   -2

بیندازیم:
فوراً  پیام ها،  همه  به  که  ندانیم  موظف  را  خود 
از  را  این کار، مسنجرم  برای  بدهیم. من  جواب 
موبایل پاک کردم تا موظف به پاسخ دهی نباشم. 
تجربۀ چهار ساله ام نشان داده است که 99 درصد 
پیام رسان ها،  طریق  از  شده  ردوبدل  پیام های 

غیرضروری و بی اهمیت هستند.
3- برای گوشی جایگزین پیدا کنیم:

همراه  گوشی  از  استفاده  دلیل  که  دریافتیم  اگر 
راه های  به  می کند،  ایجاد  آرامش  نوعی  ما  برای 
کنیم.  فکر  آرامش  ایجاد  برای  دیگری  جایگزین 
برای  جایگزین  بهترین  را  دخترم  با  بازی  من 
از  می توانید  هم  شما  کرده ام.  انتخاب  گوشی ام 
کردن  جایگزین  برای  زنده گی تان  داشته های 
گوشی استفاده کنید. مثاًل خود را سرگرم تماشای 

تلویزیون کنید.
4- روزانه چند ساعت گوشی هوشمند و شبکۀ 

انترنت مان را کاماًل خاموش کنیم.
دنیای  از  روز،  چند  مدت  به  هرازگاهی،   -۵
دوری  زمان  تدریج،  به  تا  کنیم  دوری  مجازی 

افزایش پیدا کند.
6- دست به محاسبه و مراقبه بزنیم:

شبکه های  در  فعالیت  از  که  بیندیشیم  خود  با 
تدریج  به  برده ایم.  سودی  چه  اجتماعی، 
و  داده ایم  هدر  را  وقت مان  بیشتر  که  درمی یابیم 
شبکه های  از  استفاده  کاهش  برای  انگیزه یی  این 

اجتماعی می شود.
از  عده  آن  برای  یادداشت،  این  که  امیدوارم 
دوستانم که به دنبال کاهش فعالیت در شبکه های 
اجتماعی و در پی آرامش هستند، مفید واقع شود.

محمد مرادی
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به  است.  متوهم  و  روانی  مطلقًا  موجود  غنی،  اشرف 
و  فروریخته  درونی  نظر  از  آنقدر  ندارد.  اعتماد  خود 
نسبت به خویش بدبین است که سخنی را که می شود 
آرام و عادی بیان کند، فراتر از ظرفیِت تارهای صوتی ِ 
نامفهوم  آواهای  مرز  تا  و  می کشد  جیغ  حنجره اش 
انسان های عصر شکار و گردآوری کش می دهد. به جای 
هملت گونه  ای  توهمات  به  کند،  اعتماد  خود  به  آن که 
خواستنِی  پناهگاهِ  یگانه  این،  از  پیش  که  می برد  پناه 
توهم  دیِگ جوشان  غنی،  اشرف  کاسۀ سر  بود.  کرزی 
است. شبانگاهان با وسواس و توهم به خواب می رود 
اضافۀ خواب ها و  به  پیشین  توهماِت  با  و صبح گاهان 
کابوس هایی که شب به سراِغ او می آیند، از خواب بیدار 
می شود. رابطۀ اشرف غنی با افغانستان، از جهات بسیار 
شبیه رابطۀ هملت با مادرش است. در عیِن حالی که از 
به شدت  پدر  قاتل  با  ازدواج کرده  بیوۀ  این  افغانستان، 
خوشی  و  خوبی  آرزوی  ناخودآگاهش  و  دارد  نفرت 
به آن وابسته  از نظر عاطفی  ندارد،  این سرزمین را  به 
است و با پناه بردن به آن، وسواس پس گشِت خود را 
بیرون  به عنوان کسی که سال ها در  او  جبران می کند. 
زنده گی کرده و حتا خانواده اش شهروند این سرزمین 
مردم  به دست  این سرزمین  اختیار  که  نیست، می داند 
افغانستان نیست. ملکه گرترودی است که با قدرت های 
خارجی ازدواج کرده است و فرجامی جز نوشیدن زهر 
و نابودی ندارد؛ اما در عیِن حال هیچ کاری از دستش 
و  خان  امان اهلل  روِح  تاریک  شب های  در  نمی آید،  بر 
احمدشاه ابدالی و داودخان را در ارگ احضار می کند تا 
شیوه های فرونشاندن کین های تاریخی و انتقام گیری از 

شهروندان را به او یاد دهند.
حاکماِن متوهم در هرکجای عالم، به جز کشتار و زندان 
به  اگر  بیگانه اند.  سیاست  دیگر  اشکاِل  با  دسیسه،  و 
اندازۀ یک صدم این دسیسه بازی و پشت پازدن به قانون 
اتخاذ  واقعی  رویکرد  یک  سیاسی،  تعهداِت  و  اساسی 
می کرد و با زنجیر و زوالنه و چوب و چماق و گلوله 
نمی کرد،  استقبال  کشور  این  شهروندان  از  کانتینر  و 
افگندن  زندان  به  نمی شد.  وخیم  قدر  این  وضعیِت 
اعتراضاِت  با  توطئه آمیز  برخورد  قیصاری،  وحیدی، 
دولت سازی  پایه های  آنچه  هر  و  اجتماعی  و  مدنی 
شمشیر  می بخشند،  تحکیم  را  او  قدرِت  نتیجه،  در  و 
انداختن به سوی پولینوسی است که در پردۀ توهِم او به 

عنواِن سایه اِی قاتِل پدر مقتول/حاکمیِت قومی بربادرفته 
ظاهر می شوند. در سطِح عمیق تر اما ناخودآگاهی او از 
ویرانی و آدم کشی لذت می برد و این پولینوس کشی ها، 
قدرت های  و  پدر  قاتالن  با  همذات پنداری  منظور  به 
خارجی صورت می گیرد. مردم خودش را تحقیر می کند 
تا رابطه اش با قدرت های خارجی و قاتالِن پدر مستحکم 
کند؛ زیرا در واقع، این قدرت های خارجی است که میِل 
درونی پدرکشی اشرف غنی را تحقق بخشیده اند. اگر 
را  این  او شانس  نمی داشتند،  بر  او  راه  از  را  این همه 
نداشت که تا این حد به مادرِ بیوه اش/افغانستان نزدیک 
شود و در کاِخ پدر مقتول/قدرِت قومی فروپاشیده به 

جان سایه ها شمشیر بکشد.
به بیان روشن تر، اشرف غنی همان قدر که به داودخان، 
از آن ها  ابراز عشق می کند،  ابدالی  امان اهلل و احمدشاه 
که  آن هاست  فقداِن  و  تنها در غیبت  زیرا  دارد،  نفرت 
بخِت حاکمیت پیدا می کند. برجسته سازِی روِح پدران 
اوست،  درونی  اضطراِب  پناهگاه  که  حالی  عیِن  در 
در  می کند.  و شطرنجی  کمرنگ  را  او  تصویر شخِص 
موسس  نه  است،  آن ها  میراث خور  او  حالت،  بهترین 

یک کشور یا سازندۀ یک دولت و نظامِ سیاسی. اشرف 
است. جنگ  ایستاده  دوگانه  انتقامِ  تقاطع یک  در  غنی 
به در  سالم  او جان  زهر  از جام  اگر  که  پدری  قاتل  با 
ببرد، باید افغانستان/مادر بیوه شده اش را از دست دهد 
و همزمان انتقامِ تاریخی از روِح پدرانی که این تاج و 

تخِت جنجالی را برای او به میراث گذاشته اند.
به دلیل قرار گرفتن در چنین موقعیِت متناقض است که 
اشرف غنی در عمِق وسواس و توهم سقوط کرده است. 
قادر به تعیین نسبت نیست و نمی تواند مرز دوست و 
دشمن را تعریف و قاتل و مقتول را از هم تفکیک کند. 
از یک سو به سایه ها حمله می کنند، دوستم را از ارگ 
بیرون می اندازد، در راه نیروهای امنیتی و اردوی ملی 
با پروژه های انکشافی برخورد  دام و دسیسه می چیند، 
کین توزانه دارد، وحیدی و قیصاری و حتا نزدیک ترین 
هم پیمانانش را سایۀ قاتل پدر مقتول می پندارد. از سوی 
دیگر، به کسانی که تهدید واقعی تاج و تخِت او هستند 
و  مکاتب  و  می کشند  خیابان  و  کوچه  در  را  مردم  و 
مراکز صحی و خدماتی و سرک ها را تخریب می کنند، 
برای  که  شهروندانی  با  یک طرف  از  می دهد.  امتیاز 

تحکیِم دموکراسی و عدالت و برابری با تمام وجود کار 
بهانه های  به  و  دارد  توطئه آمیز  برخورد سراپا  می کنند، 
می راند  حاشیه  تاریخی  قدرِت  قاتالن  چون  موهومی 
قدرت های  دامِن  به  دیگر،  از سوی  می کند،  منزوی  و 
و  تاج  واقعی  قاتالِن  که  کالدیوس هایی  و  خارجی 
تخِت تاریخی پدراِن اوست، دخیل بسته است و برای 
می شود.  مرتکب  را  خباثتی  هر  آن ها  به  نزدیک شدن 
نمی تواند  و  می شود  رو  او  دسِت  که  این جاست  دقیقًا 
همذات  پنداری اش را با قدرت های خارجی  پنهان کند و 
به عنوان مانع دولت سازی و حاکمیِت قانون و در مقام 

دشمِن افغانستان نمود پیدا می کند.
عدم  خیال بافی،  روان پریشانه،  و  وسواسی  رفتارهای 
پایبندی به تعهداِت سیاسی، بی اراده گی در برابر طالبان 
مقام  در  و ظاهرشدن  ترور، خلف عهد  و  و خشونت 
مختصص احضارِ ارواح و الس زدن با روِح داودخان و 
امان اهلل، ویژه گی های بارز شخصیتی اشرف غنی هستند. 
بدیهی است که قرارگرفتن حاکمان متوهمی که قادر به 
نفرِت  بیمارگوِن عشق و  نیستند و رابطۀ  تعیین نسبت 
فاجعه  به  قدرت  راس  در  دارد،  افغانستان  با  همزمان 
سرزمین  این  تخریِب  و  بحران  خلق  زیرا  می انجامد؛ 
همان قدر میِل بیمارگون او را ارضا می کند که خیال بافی 
احمدشاهِ  و  داودخان  و  امان اهلل  نقِش  در  ظاهرشدن  و 
کردن  دست دراز  و  قومی  قدرِت  ویران کردِن  ابدالی. 
او خواستنی  برای  همان قدر  همان  دیگر  اقوام  به سوی 
است که رویای احیای قدرت قومی و حذفی و برخورد 
امنیتی  نیروهای  و  ملی  اردوی  آن ها.  با  تبعیض آمیز 
قربانی همین توهم و وسواس اند. در عیِن حالی که باید 
با طالب بجنگند حق جنگیدن ندارند. ارادۀ سیاسی برای 
بی اراده گی،  این  ندارد.  وجود  طالب  و  ترور  سرکوب 

وسواس و توهم هر کشوری را نابود می کند.
نباشد،  غنی  اشرف  از  متوهم تر  اگر  کرزی  پینوشت: 
او  همزمان  نفرِت  و  عشق  است.  متوهم  او  اندازۀ  به 
کردیم.  تجربه  و  دیدیم  سر  چشم  به  را  افغانستان  به 
بدتر این که با پهن کردن سفرۀ شادنونوشی و راه اندازی 
مجلِس غالمان و دودکردِن چرس و چلیم و حشیش، 
توهمش را رنگین تر می ساخت و وسواس هایش را چند 

برابر عمق می بخشید.
 

ــري  ــي کســان ل ــي، داســې فداي ــن قیصــاري واي نظــام الدی

چــې حــارض دی پــر جــرال دوســتم ځــان وژونکــې 

ــن  ــان نظام الدی ــي رقیب ــتان، ننن ــروين دوس ــړي. پ ــه وک حمل

قیصــاري چــې د ولســمرش د لومــړي مرســتیال جــرال 

ــده، اوس د  ــل کې ــږدې کســانو ګڼ ــه ن عبدالرشــید دوســتم ل

ــې  ــده والړ دی چ ــر دې ح ــدې ت ــر وړان ــتم پ ــاغيل دوس ښ

ــتم  ــرال دوس ــر ج ــې پ ــارض دي چ ــري ح ــي، د ده ملګ واي

ــړي. ــررسه ک ــد ت ــی بری ــان وژونک ځ

دی زیاتــوي: »زه پــه همدغــو ځوانانــو بــاور لــرم چــې ســل 

ــه دي. د  ــه توګ ــو پ ــان وژونک ــې والړ دي، د ځ ــلو ک ــه س پ

طالبانــو انتحــاري نــه دي، خــو دا چــې زه پــرې ګــران یــم، 

ــر  ــه خاط ــا پ ــوک دي زم ــان څ ــو. دا ځوان ــان وژن ــي ځ واي

ځانونــه فــدا کــوي، کــه ورتــه ووایــم ځــان وژونکــي حملــه 

ــس  ــه ل ــه دي، پ ــې ن ــت ک ــوه والی ــه ی ــې. پ ــوي ي ــړئ ک وک

ــوږ  ــړه، م ــږ وک ــه غ ــي، ت ــې دي او واي ــو ک ــو والیتون دولس

تیــار یــو. دوی وایــي، کــه تــه ووايــي چــې دوســتم و وژنــه، 

انتحــاري کــوو، زه داســې کســان لــرم.«

نظام الدیــن قیصــاري تېــرکال د رسطــان پــه میاشــت کــې د 

وژنــو، د خلکــو د ځورولــو او د پوځــي چارواکــو د ګواښــلو 

پــه تــور، د فاریــاب والیــت د میمنــې پــه ښــار کــې د مــيل 

امنیــت د ځواکونــو له خــوا ونیــول شــو .کــه څــه هــم دغــه 

پېښــه پــه ځینــو شــايل والیتونــو کــې د خلکــو لــه غربګــون 

رسه مــخ شــوه، خــو حکومــت خوشــې نه کــړ.

جــرال دوســتم هــم څــو ځــيل وغوښــتل چــې قیصــاري 

د مــيل امنیــت لــه بنــده خوشــې يش. اوس نظام الدیــن 

قیصــاري ادعــا کــوي چــې داســې اســناد لــري چــې ښــيې 

جــرال دوســتم د ده پــه بنــدي کیــدو کــې الس لــري: »فکــر 

ــم او  ــړی ی ــدي ک ــت راوړی او بن ــې زه حکوم ــې کاوه چ م

ــوه شــوم  ــه هرڅــه پ ــه قهــروم، خــو اوس پ ــر حکومــت پ پ

جــرال دوســتم چــې پــه ترکیــه کــې و، شــال تــه راتللــی 

ــه  ــا څخــه ګټ ــاره زم ــګ لپ ــې د رات ــه ی ــې ن ــه ترکې نه شــو. ل

ــر شــوم  ــه شــاله تې ــرم، کلــه چــې ل واخېســته. زه اســناد ل

او الړم، دغــه اســناد بــه لــه ځانــه رسه یوســم. بیــا نــو ټولــې 

ــږي چــې دا کار چــا کــړی دی؟« خــربې روښــانه کې

خــو عبدالرشــید دوســتم تــه نــږدې کســان د قیصــاري ادعــا 

ردوي او لــه اخالقــو یــې لېــرې ګڼــي. د افغانســتان د مــيل 

جنبــش د ګونــد مرســتیال عبداللــه قرلــق وايــي: »د مختلفــو 

ــرشي  ــه او د ب ــس لرل ــه ک ــې دغ ــطحه چ ــوړه س ــو ل جرمون

ــورو  ــې ن ــې او داس ــتونې، وژن ــړي تښ ــد، د س ــو ض حقون

جرمونــو تورونــه چــې پــرده لګیــديل وو، ســبب شــول چــې 

ــه  ــت ځواکون ــيل امنی ــات او د م ــړې قطع ــت، ځانګ حکوم

یــې ونیــي. هغــه نــه د جــرال دوســتم او نــه د بــل کــس 

ــه کــړي دي.« ــه غوښــتنه دا کارون پ

ــو دا  ــوي، خ ــربه ک ــدو خ ــې کې ــان د خوش ــاري د ځ قیص

ــو  ــي ارګانون ــديل او قضاي ــه ع ــې پ ــږي چ ــدل کې ــم لی ه

ــه  ــي، پ ــه ده.  دی واي ــې دوســیه اوس هــم روښــانه ن کــې ی

ــه دوســیه  ــده خوشــې کېــږي او پ ــه بن ــږدې ورځــو کــې ل ن

کــې یــې ســتونزه نه شــته. ازادي رآډیــو وغوښــتل پــه دې اړه 

د لوېــې څارنوالــۍ نظــر ولــري، خــو لــه بیــا بیــا اړیکــو رسه 

ــه دې اړه  ــې پ ــو چ ــارض نه ش ــد ح ــې ادارې ویان ــم د دغ ه

ــي. څــه وواي

ما و مسألۀ حاکم متوهم

نظام الدین قیصاري وايي »فدایان«یې چمتو دي چې پر جرنال دوستم انتحاري حمله وکړي
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