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ماجرای فریب یک زن توسط 
مشاور ارشد محمدارشف غنی 

در امور اقلیت ها

در مذاکرات صلح ملیشه های 
سیا فراموش نشوند

37

محمداشرف غنی افغانستان را 
تجزیه می کند

روگـردانِی هـراتی ها از غنـی

مـردم و نخبه گان سیاسـِی آن ها به انتخابات مشـتاق 
انـد، ولـی بـه این پروسـۀ بسـیار مطلـوب و معتبر، 
در قاِب بزرِگ افغانسـتان و مقدورات و محذوراِت 
بی شـمار ش می بیننـد؛ از همیـن رو نـگاهِ آن هـا بـه 

انتخابـات نگاهـی عاقالنه و دوراندیشـانه اسـت و 
هماننـِد آقایـان غنـی و عبداهلل بـه دنبـاِل قماربازی 
هـم  نمی تواننـد  و  نیسـتند  خلـق اهلل  جیـِب  از 
باشـند؛ چـرا کـه هزینـۀ ایـن قمـار بـه دوش خودِ 

آن هـا خواهـد بود. مـردم افغانسـتان و نماینـده گاِن 
پویش هـای  انتخابـات،  میـدان  در  راستین شـان 
انتخاباتـی و صلـح را تواَمـان رصـد می کننـد و در 

هـر دو میـدان می خواهنـد برنـده باشـند...

مقامـات اعـالم کرده انـد کـه براثـر درگیـری در 
شـمال تخـار بیـش از 400 خانـواده مجبـور بـه 

تـرک خانه هـای خـود شـدند.
محمـد جـواد هاجـری سـخنگوی والـی تخـار 
بـه خبرگـزاری شـینهوا گفتـه اسـت: 400 نفر در 
درگیـری در ولسـوالی اشـکمیش در شـمال تخار 

مجبـور بـه تـرک خانه هـای خـود شـدند.
او اضافـه کرد: بـه برخی از ایـن خانواده ها کمک  
هـای دولتی انجـام گرفتـه و هم نهادهـای دولتی 
و هـم غیردولتـی در تـالش هسـتند تـا وضعیـت 

این افـراد را سـازماندهی کنند.
یکـی از ایـن آواره گان در مورد ایـن جنگ گفت: 
طالبـان از یـک مـاه به ولسـوالی اشـکمش حمله 
کـرده و درصـدد  کنتـرل ایـن شهرسـتان بـوده 

ست. ا
وی اضافـه کرد: جنگ بیشـتر به معنـای آواره گی 
بیشـتر در ایـن منطقـه اسـت و هـر چـه زودتـر 

بایـد مقامـات دولتـی در ایـن منطقه فعال شـوند، 
در غیـر ایـن صورت جنگ تشـدید خواهد شـد.

صفحه 2

د داعش ډلې ازبکستاين غړي په هڅه کې دي چې د بیا 

ځل لپاره په شامل زون کې دغه شبکه فعاله کړي.

په شامل زون کې یو لوړ پوری امنیتي چارواکی وايي چې 

داعش ډله په ځینو شاميل والیتونو کې د خپلو تشکیالتو 

د جوړېدو په حال کې ده او دا ترورېستي ډله هڅه کوي 

پر  د حکومت  بیا  په مالتړ  بهرنيو ځواکونو  د خپلو  ترڅو 

ضد په جوزجان او فاریاب کې فعالیت وکړي.

د ۲۰۹ شاهین قول اردو مرش جرنال ويل محمد احمدزي 

ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله د فاریاب والیت په 

خواجه ناموسی ولسوالۍ او همداراز د جوزجان والیت 

په یو شمېر سیمو کې ځان ته د وفادارو ځواکونو د تجهیز 

په حال کې ده.

فاریاب  او  جوزجان  په  چې  خربه  په  احمدزي  جرنال  د 

والیتونو کې ازبکستاين وګړي د داعش ډلې مرشي کوي.

هغه وویل: په جوزجان او فاریاب کې بعضې ازبک خلک 

دمخه  او څو شپې  لري  تعلق  ازبکستان رسه  له  دي چې 

زمونږ د ځانګړو عملیاتو په ترځ کې د فاریاب په خواجه 

ناموسی سیمه کې د دغې ډلې دوه مرشان له منځه والړل.

وايي  مرش  اردو  قول  شاهین   ۲۰۹ د  کې  زون  شامل  په 

کوهستاناتو  په  والیت  رسپل  د  کې  مواردو  ځینو  په  چې 

ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې ځیني کسان پېژندل شوي 

چې د هغوی پر پټنځایونو د هوايي او ځمکني ځواک له 

خوا حملې شوي.

په کوهستاناتو کې  کړه:  زیاته  احمزي  جرنال ويل محمد 

تحرکات  ځکني  او  هوايي  هلته  مونږ  شته،  قوتونه  زمونږ 

تررسه کړي، زه دا منم چې داسې راپورنه شته چې ښايي 

هوايي  زمونږ  لري،  حضور  کسان  دا  کې  سیمو  ځینو  په 

هر  اړه  په  ډلې  داعش  د  چې  کوي  هڅه  هم  استخبارات 

راپور چې ترالسه کړي، دوی به هلته په نښه کړي.

ځواکونه  اردو  ميل  د  چې  خربه  په  احمدزي  جرنال  د 

ډلې  داعش  د  کې  زون  شامل  په  ترڅو  دي  کې  هڅه  په 

پټنځایونه پیدا او له منځه یويس.

د رسپل والیتي شورا غړي هم په دغه والیت کې د داعش 

وايي چې  او  دي  اندېښمن  اړه  په  فعالیت  بیا ځل  د  ډلې 

ډېر ژر د یادې ترورېستي شبکې د له منځه وړلو په خاطر 

هڅې ويش.

د رسپل والیتي شورا یو غړی حسین مجاهدزاده وايي: د 

افغانستان حکومت باید د داعش ډلې د متویل رسچینې او 

شاميل والیتونو ته د هغوی د بهرنیو غړو د راتګ الرې پیدا 

او مسدودې کړي.

هم  شورا  امنیت  ميل  د  افغانستان  د  کې  حال  همدې  په 

د داعش ډله د دغه هېواد لپاره یو تاکتیکي خطر بويل او 

ترورېستي  نورو  د  له دغې شبکې رسه  ویيل یې دي چې 

رېښه  وليس  ته  ډلې  داعش  به  کېدل  ځای  یو  غړو  د  ډلو 

ګواښ  سرتاتیژیک  یو  په  دا  به  مهال  هغه  او  وبخښي  ور 

بدل يش.

تر دې دمخه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي 

استازي زملي خلیلزاد هم ویيل چې د طالبانو رسه د سولې 

افغانستان کې د  په  بهیر دې ګړندی يش، ترڅو دا مسئله 

داعش ډلې شکست تقویت کړي.

داعش ډلې په کابل کې خپله وروستۍ حمله د شهر ُدبۍ 

د واده پر تاالر تررسه کړه چې په پایله کې یې ۶۳ تنه ووژل 

 ۱۸۵ ګډون  په  ماشومانو  او  ښځو  د  همدارنګه  او  شول 

کسان یې ټپیان کړل.

400 خانواده به علت جنگ در تخار آواره شدند

داعش ډله په شامل زون کې

 د بیا ځل فعالیت په هڅه کې ده

صـلِح کودتاگر در راه و حـکومت در چپو

62

سفیر امریکا:

 صلـح در افغـانستان نسبت 
به برگـزاری انتخـابات اولـویت دارد

کابـل  امریـکا در  جان بـس، سـفیر 
می گویـد کـه صلـح در افغانسـتان 
انتخابـات  برگـزاری  بـه  نسـبت 
ریاسـت جمهوری در کشـور بـرای 

دارد. اولویـت  امریـکا 
بـس کـه دیـروز بـه والیـت بلـخ 
بـا  دیـدار  از  پـس  کـرده،  سـفر 
در  والیـت  ایـن  محلـی  مقامـات 
یـک نشسـت خبـری گفتـه اسـت 
کـه صلـح در افغانسـتان بـرای آنان 

دارد. اولویـت 
سـفیر امریـکا در افغانسـتان در این 
نشسـت خبری افـزوده اسـت: »هر 
دو مهـم  اسـت؛ هـم صلـح و هـم 
انتخابـات. اما صلـح اولویت مهم تر 
این کـه  بـرای  اسـت.  بزرگ تـر  و 
خواسـت مـردم افغانسـتان، صلـح 
اسـت. مـردم خواسـتار صلـح انـد. 
مـا بـه شـکل متواتـر در این راسـتا 
همکاری هـای  بـه  و  می کنیـم  کار 

خـود ادامـه می دهیـم«.
در  اگـر  کـه  کـرده  تاکیـد  او 
مشـکل  صلـح  گفت وگوهـای 
انتخابـات  بایـد  شـود،  ایجـاد 
در  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری 

برگـزار  آن  شـده  مشـخص  زمـان 
. شـود

در  امریـکا  سـفیر  اظهـارات  ایـن 
کابـل در حالـی مطـرح شـده کـه 
صلـح  گفت وگوهـای  نهـم  دور 
میـان نمایندهـگان امریـکا و گـروه 
و   شـده  آغـاز  دوحـه  در  طالبـان 
شـبکه  گـزارش  یـک  اسـاس  بـر 
الجزیـره، امریـکا و طالبـان بـر سـر 
ایجـاد حکومـت انتقالـی ۱4 ماهـه 

کرده انـد. توافـق 
شـاهین،  سـهیل  حـال  عیـن  در 
سـخنگوی دفتـر سیاسـی طالبان در 
قطـر، می گویـد کـه شـایعه ایجـاد 
حکومـت موقـت در کشـور کـه از 
سـوی شـماری از رسـانه ها پخـش 

نـدارد. حقیقـت  می شـود، 
این در حالی اسـت کـه کارزارهای 
در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
دلیـل  بـه  انتخابـات  از  دور  ایـن 
بـا  صلـح  رونـد  پیشـرفت های 
سـردی پیـش مـی رود. قرار اسـت 
بـه  ریاسـت  جمهوری  انتخابـات 
برگـزار  میـزان  مـاه  تاریـخ ششـم 

شـود.
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وقتــی در گفت وگــوِی تلویزیونــی طلوع نیــوز از اشــرف غنی 
پیرامــون اســتفاده از امکانــاِت دولتــی در انتخابــات پرســیده 
ــچ  ــه گشــت، او هی ــز ارای ــی روشــن نی ــه مثال شــد و در آن رابط
پاســِخ مناســبی بــرای دفــاع از خــود نداشــت؛ از ایــن رو فقــط بــا 
چشم کشــیدن و ادبیــاِت تهدیدآلــود خواســت کــه از ســنگینِی آن 
پرســش خــود را نجــات دهــد. اگرچــه گرداننــدۀ برنامــه در برابــِر 
ــاِی  ــک معن ــی ی ــن ســکوِت حرفه ی ــا ای ــرد، ام ــی ســکوت ک غن
ــِت  ــی را غنیم ــاِت دولت ــی امکان ــه: غن ــزرگ داشــت و آن این ک ب
ــردم  ــه م ــد ب ــاره نمی خواه ــد و در این ب ــود می دان ــخصِی خ ش

توضیــح بدهــد!
حکومــِت آقــای غنــی یــک حکومــِت دوســره اســت کــه گرچــه 
ســِر بــزرگ و ضحاک خــوِی آن ـ آقــای غنــی ـ می خواهــد 
همــه چیــز را  خــوراِک انتخابــات بســازد، امــا ســِر کوچــِک دیگــر 
ــزرگ  ــِر ب ــی اش را از س ــتهاِی انتخابات ــداهلل ـ اش ــر عب ــز ـ داکت نی
ــد،  ــه زورش برس ــی ک ــا آن جای ــرد و ت ــو می گی ــاورش الگ و مج
ــِی  ــای انتخابات ــرِج نمایش ه ــی را خ ــاِت دولت ــت دارد امکان دوس
ــان  ــن عالی جناب ــه ای ــن اســت ک ــزرگ ای ــا دردِ ب خــود ســازد. ام
درحالــی هســت وبودِ افغانســتان را خــالِف قانــون و خــالِف 
اخــالق و عدالــِت انســانی و اســالمی، صــرِف انتخابــات می کننــد 
کــه اوضــاِع افغانســتان از جهــاِت مختلــف هیــچ تضمینــی را در 
ــد؛  ــان نمی ده ــت جمهوری نش ــات ریاس ــزاری انتخاب ــورد برگ م
یعنــی ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن دو عالی جنــاب خزانــۀ 
ــز  ــِر کار نی ــازند و در آخ ــی بس ــت را ته ــِی مل ــت و دارای دول

ــود.  ــا ش ــری رونم ــۀ دیگ ــرح و برنام ــات، ط ــای انتخاب به ج
ــزارِی  ــود و از برگ ــات ب ــزارِی انتخاب ــد برگ ــد آرزومن ــًا بای یقین
ــد  ــتقبال نبای ــدی و اس ــن آرزومن ــا ای ــرد، ام ــتقبال ک ــز اس آن نی
ــی  ــزداِن حکومت ــد. نام ــال باش ــردِن بیت الم ــِت خالی ک ــه قیم ب
بــدون  دســت کم  یــا  و  قانــون  چارچــوِب  در  می تواننــد 
ــالِت  ــا معام ــا و حت ــی، کمپاین ه ــوال دولت ــه ام ــت اندازی ب دس
ــای  ــد هزینه ه ــه بخواهن ــا این ک ــد، ام ــش ببرن انتخاباتی شــان را پی
میلیونــِی انتخاباتی شــان را از خزانــۀ دولــت آن هــم در ایــن شــرایط 
شــکننده تأمیــن کننــد، نهایــِت بی وجدانــی  و بی رحمی شــان 

ــود. ــد ب خواه
ــات  ــزارِی انتخاب ــاِن برگ ــب خواه ــاِق قل ــردم افغانســتان از اعم م
انــد و در ایــن مســیر از نامــزداِن مــورد نظرشــان و آن هایــی کــه 
دغدغــۀ مــردم را در ســر دارنــد، بــا جــان و دل حمایــت می کننــد 
و بــر نقــِش تعیین کننــدۀ خــود در میــدان سیاســت نیــز واقف انــد. 
ــدرت،  ــردش ق ــرای گ ــن راه ب ــه مطلوب تری ــد ک ــا می دانن آن ه
انتخابــات و گذاشــتِن صندوق هــای رای اســت، امــا ایــن را هــم 
ــث  ــا بح ــتان، تنه ــت افغانس ــدان سیاس ــه در می ــد ک درک می کنن
انتخابــات وجــود نــدارد، بلکــه بــازِی دیگــری بــه نــامِ صلــح نیــز 
وجــود دارد کــه در هــر دو مســیر، دام هــا و دانه هــا و انحراف هــا 
و خطــراِت زیــادی تعبیــه شــده اســت و در نهایــت، ایــن مــردم 
و نماینــده گاِن راستین شــان هســتند کــه بایــد بــه مصــاِف هــر دو 

ــد. ــور کنن ــا عب ــن میدان ه ــالمت از ای ــد و به س برون
ــد،  ــتاق ان ــات مش ــه انتخاب ــا ب ــِی آن ه ــه گان سیاس ــردم و نخب م
ولــی بــه ایــن پروســۀ بســیار مطلــوب و معتبــر، در قــاِب بــزرِگ 
افغانســتان و مقــدورات و محــذوراِت بی شــمار ش می بیننــد؛ 
از همیــن رو نــگاهِ آن هــا بــه انتخابــات نگاهــی عاقالنــه و 
دوراندیشــانه اســت و هماننــِد آقایــان غنــی و عبــداهلل بــه دنبــاِل 
ــم باشــند؛  ــد ه ــق اهلل نیســتند و نمی توانن ــِب خل ــازی از جی قمارب
چــرا کــه هزینــۀ ایــن قمــار بــه دوش خــودِ آن هــا خواهــد بــود. 
مــردم افغانســتان و نماینــده گاِن راستین شــان در میــدان انتخابــات، 
ــد و در  ــد می کنن ــان رص ــح را تواَم ــی و صل ــای انتخابات پویش ه

ــند. ــده باش ــد برن ــدان می خواهن ــر دو می ه
انتخابــات و صلــح و ســود و زیــاِن آن هــا، هــر دو متعلــق بــه مردم 
اســت و ایــن کلیدی تریــن نشــانۀ راهِ سیاســت مداراِن ملــی بــرای 
ــِر  ــا از نظ ــت. ام ــان اس ــاِت سیاسی ش ــا و اقدام ــن کنش ه تعیی
ــات و صلــح و ســود و زیان هــاِی  ــداهلل، انتخاب ــان غنــی و عب آقای
احتمالی شــان، همــه متعلــق بــه آن هاســت؛ از ایــن رو اکنــون کــه 
انتخابــات را در دســتورِ کار قــرار داده انــد، چنــان هزینــه می کننــد 
کــه هیــچ پــدری در عروســِی تنهاپســرش هزینــه نمی کنــد؛ چــرا 
کــه ایــن پــدر نســبت بــه آینــدۀ طــول و درازِ پســِر یک دانــه اش 
ــه هیجــاِن عروســی  ــه سرنوشــِت او ب ــد ک اندیشــه دارد و می دان
ــز در راه  ــری نی ــۀ دیگ ــاِی پدران ــود و آزمون ه ــه نمی ش خالص

اســت. 
بــا ایــن اوصــاف، دو هشــدار قابــل یــادآوری اســت: نخســت بــه 
ــِب حــزم و انصــاف  ســراِن حکومــت کــه در قماربازی شــان جان
ــِب  ــه مواظ ــتان ک ــۀ افغانس ــه جامع ــد و دوم ب ــر بگیرن را در نظ
ول خرجی هــاِی انتخاباتــِی ســران حکومــت از بیت المــال باشــند.  

صـلِح کودتاگـر در راه 
و حـکومت در چپو

اسـتقبال بسـیار سـرد از تیـم »دولت سـاز« در 
هـرات در روز جمعـه نشـان داد کـه ایـن تیـم 
انتخابـات  در  پیـروزی  بـرای  شانسـی  هیـچ 
نـدارد، مگـر در یـک صـورت کـه بـه گزینـۀ 
»تقلـب« بـه عنـوان یگانـه راهِ چـاره بـه گونـۀ 
گسـترده و مهندسی شـده رجـوع کنــد. البتـه 
تیـم »دولت سـاز« ایـن گزینه را از آغـاز مِد نظر 
داشـت، امـا فکـر نمی کـرد کـه بـه ایـن پیمانه 
مجبـور شـود از آن اسـتفاده کنـد. در همایـِش 
تیـم  ایـن  کـه  شـد  مشـخص  کامـاًل  هـرات 
کمترین شـانِس پیروزی در انتخاباِت سراسـری 

و شـفاف نخواهـد داشـت.
و  دولتی هـا  از  هـم  دولت سـاز  تیـم  افـراد   
سـفر  از  پیـش  روز  چنـد  از  غیردولتی هـا 
در  و  بودنـد  شـده  هـرات  وارد  اشـرف غنی 
راسـتای تشـویِق مردم برای شرکت در همایش 
روز جمعـه هیـچ کوتاهـی نکردنـد. آن هـا از 
تمـام امکانـات بـرای این  کـه تعداد بیشـتری را 
بـه ایـن همایـش فـرا بخواننـد، اسـتفاده کـرده 
بودنـد. آنانـی را کـه پـول می خواسـتند، پـول 
دادنـد. آنانـی را که چوکی دولتی می خواسـتند، 
چوکـی دولتـی دادنـد. آنانـی را کـه از لحـاظ 
قومـی و زبانـی می شـد تطمیـع کـرد، تطمیع و 
در نهایـت بـا هـر کسـی به همـان شـیوه یی که 
ممکـن بود مجاب شـود، برخـورد کردند؛ ولی 
در ُکل همایشـی کـه گفتـه می شـد بایـد بیـن 
سـی تـا چهل هـزار نفـر در آن شـرکت داشـته 
باشـند، پنجصـد نفر نیز در آن حضور نداشـت. 
ایـن  اکثـر شـرکت کننده گاِن  این کـه  و جالـب 
همایـش، پناه جویانـی بودند کـه از والیت های 
دیگـر بـه هـرات آمده اند و در حومه های شـهر 
چـادر برپـا کرده انـد و تیـم دولت سـاز از آن ها 
در بـدل یـک وعـده نـان بـه عنـوان سـیاهی 

لشـکر اسـتفاده کرد. 
هـرات می تواند مشـت نمونۀ خـروار برای تیم 
دولت سـاز باشـد؛ زیـرا ایـن والیـت بـا تنـوع 
و کثـرِت قومـی و زبانـِی خـود بـه یـک معنـا 
تجسـِم ُکِل افغانسـتان اسـت. در ایـن والیـت 
از  کـه  دیـد  را  زیـادی  می تـوان خانواده هـای 

جنـوب، شـمال و شـرق آمده انـد و حـاال جزو 
باشـنده گان اصلِی هرات اسـتند. شـیعه، سـنی، 
هـزاره، ازبیـک، ترکمـن، تاجیک و پشـتون در 
هـرات حضـور دارنـد و ایـن تنـوع قومـی و 
مذهبـی می توانـد مـا را بـه تعمیـِم یافته هـا و 

کند.  ترغیـب  داده هـا 
آقـای غنـی روی آرای مـردم هـرات، حسـاِب 
کالن بـاز کرده بـود و قبل از آغـاز کمپاین های 
انتخاباتـی، بـا فرسـتادن قیـوم رحیمـی بـرادر 
سـالم رحیمـی، همـکار و دوسـت نزدیکش به 
عنـوان والـی هـرات، تالش کرد کـه در ترکیب 
و سـاختار مدیریتـی و اداری هـرات تغییـراِت 
الزم را بـه نفـع تیـم دولت سـاز وارد کند. آقای 
قیومـی نیـز در نزدیـک بـه یـک سـالی کـه بـه 
عنـوان والی بـه هرات آمـده، از هـر راهِ ممکن 
تـالش کـرد کـه هـرات را بـه مرکـز راِی تیـم 
دولت سـاز مبدل سـازد. او کسـانی را که گمان 
می رفـت تمایـل بـه دیگـر تیم هـای انتخاباتـی 
بـه  و  کـرد  برکنـار  وظایف شـان  از  دارنـد، 
جاهـاِی دوردسـت فرسـتاد. عده یـی را کامـاًل 
خانه نشـین کـرد و بـه جـای آن هـا کسـانی از 
خـود را وارد سـاختار مدیریتـی هـرات کـرد. 
شـب و روز بـه دیـدار افـراد بانفـوذ و سـراِن 
قومـی رفـت، پـول داد، امکانـات توزیـع کرد، 
خـودش بـه جنـگ طالبـان رفـت، ولـی نتیجۀ 
این همـه تـالش و مصارِف گـزاف واقعـًا برای 

تیـم دولت سـاز تأسـف بار بـود.
 افـراد تیـم دولت سـاز یـک هفتـه قبل از سـفِر 
اشـرف غنی و معاونـاِن او بـه هـرات، وارد این 
شـهر شـده بودنـد و سـعی زیـادی کردنـد کـه 
مـردم بیشـتری را در همایِش خود گـرد آورند. 
گزاف هـای  و  الف  بـه  هراتی هـا  پاسـِخ  امـا 
تیـم دولت سـاز در روز همایـش کامـاًل خـود 
را نشــان داد. آن هـا بـا عـدم حضورِ خـود در 
همایـش ایـن تیـم، پیـام خـود مبنـی بـر عـدم 
حمایـت از آقـای غنـی را اعـالم کردنـد. وقتی 
در هـرات بـا تیـم دولت سـاز چنیـن برخـورد 
شـود، مشـخص اسـت که در سـایر شـهرها و 
والیـات نیـز آقـای غنـی رای نخواهـد داشـت 

او قبـل از برگـزاری انتخابـات سـاخته  و کارِ 
 . ست ا

در دو روزِ گذشته آقای غنی پیوسته بد می آورد 
و ایـن بـد آوردن هـا، او را سـخت عصبانـی و 
ناراحـت سـاخته اسـت. نخسـت در گفت وگو 
بـا تلویزیـوِن طلوع نیـوز گنـد زد و فردایـش 
هـم در همایـش هـرات که می خواسـت تالفی 
می خواسـت  کـه  را  مانـوری  نتوانسـت  کنـد، 
و برایـش وعـده داده شـده بـود، انجـام دهـد. 
بـرای تیـم دولت سـاز فرجامـی بهتـر از این هم 
پیش بینـی نمی شـد. این تیـم از آغازِ به میــدان 
آمـدن، ضعـف و ناتوانـِی خـود را ثابـت کرده 
اسـت. حضـور بیـش از حـد و سـوال برانگیز 
در فضـای رسـانه یی بـا آن ژسـت ها و تبلیغاِت 
عجیب وغریـب، پیامـی جـز ترس از شکسـت 
را نمی رسـاند. آقـای غنـی وقتی می بینـد که از 
سـوی مـردم مورد اسـتقبال قـرار نمی گیـرد، با 
سـاختن کلیپ هـای مسـخره و پخـش آن ها به 
صورِت دوام دار از رسـانه های دیداری کشـور، 
می خواهـد ضعـف و حسـرتش را جبـران کند.
 آقـای غنـی طبـق معمـول در همایـش هرات، 
سـپرد؛  مـردم  بـه  سـرخرمن  وعده هـای 
وعده هایـی از همـان جنـس که پنج سـاِل پیش 
سـپرده بـود و تـا بـه حـال هیچ کـدام عملـی 
نشـده  اسـت. او گفـت در صـورت پیـروزی 
)کـدام پیـروزی؟( پنـج روز بـه هـرات می آید 
می کنـد.  متحـول  را  حکومتـی اش  سـاختار  و 
می کنـد،  چنیـن  اقتصـادی  نظـِر  از  را  هـرات 
هـرات را از نظر سیاسـی چنـان می کند، هرات 
را مرکـز فـالن چیـز می سـازد، هـرات را نقطۀ 
وصـِل بهمـان چیـز می کنـد و قـس علـی هذا. 
این هـا وعده هـای سـِر خرمـن انـد؛ وعده هایی 
کـه هیـچ گاه تحقـق نپذیرفته انـد و نمی پذیرند. 
چنیـن  دادن  بـا  می کنـد  فکـر  غنـی  آقـای 
و  بی سـواد  آدمِ  چنـد  تطمیـِع  و  وعده هایـی 
کم مایـه می توانـد آرای میلیونِی هـرات را از آِن 
خـود سـازد. امـا او این بـار کور خوانده اسـت!     

از غنـی روگـردانِی هـراتی ها 
هرات می تواند مشــت نمونۀ خروار برای تیم دولت ساز باشد؛ زیرا این والیت با تنوع و 
کثرِت قومی و زبانِی خود به یک معنا تجسِم ُکِل افغانستان است. در این والیت می توان 
خانواده های زیادی را دید که از جنوب، شــمال و شــرق آمده اند و حاال جزو باشنده گان 
اصلِی هرات استند. شیعه، سنی، هزاره، ازبیک، ترکمن، تاجیک و پشتون در هرات حضور 

دارند و این تنوع قومی و مذهبی می تواند ما را به تعمیِم یافته ها و داده ها ترغیب کند
احمـد عمـران
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ادارۀ ملی آمار و معلومات افغانستان گفته یک مرکز ویژه 
ایجاد کرده است.  تایید شناس نامه های کاغذی  را برای 
تا  این مرکز جدید ۸0 کارمند دارد که می تواند روزانه 
دو هزار شناس نامه )تذکره( کاغذی را در این مرکز تایید 

کند.
احمد جاوید رسولی، رییس ادارۀ ملی آمار و معلومات 
در  پاسپورت  ریاست  نزدیکی  در  مرکز  این  می گوید، 

ناحیه سوم شهر کابل ایجاد شده است.
هنوز بیشتر شناس نامه ها در افغانستان به صورت ورقی 
و کاغذی صادر می شود که به دلیل پایین بودن ضریب 
دولت  دارد.  وجود  تقلب  و  جعل  امکان  آنها  امنیتی 
افغانستان برای جلوگیری از سوءاستفاده از این تذکره ها، 

دارندهگان آنها را تایید مجدد می کند.
زمان  این  از  پیش  کاغذی  شناس نامه های  مجدد  تایید 
می گرفت و هدف از ایجاد این مرکز »سرعت، سهولت 
اعالم شده  به شهروندان  و شفافیت« در روند خدمات 

است.
آقای رسولی افزوده است که تمام کتاب های ثبت احوال 
نفوس در کشور دیجتالی شده که این موضوع زمان تایید 

تذکره را کم می کند.
تذکره  تایید  قبلی  روند  آمار  ملی  اداره  اعالم  براساس 
برای شهروندان افغانستان »طاقت فرسا« بوده و در این 

خصوص این نهاد گفته که روند جدید، فساد اداری و 
کمیشن کاری را نیز از بین می برد.

پیش از این تذکره های کاغذی جمع آوری و برای تایید با 
کتاب هایی که در آرشیو وجود داشت تطابق داده می شد. 
مرکز  بازگشایی  با  اکنون  ولی  بود  زمان گیر  روند  این 
افغانستان  انتظار می رود که مشکالت شهروندان  جدید 

کمتر شود.
پنج صد  و  هزار  دو  الی  دو  که  افزود  رسولی  آقای 

شناس نامه روزانه در این مرکز تایید خواهد شد.
او دربارۀ آمار کسانی که شناسنامه کاغذی در این کشور 
گرفته افزود که به نظر می رسد که حدود ۲۵ میلیون نفر 

در این کشور شناس نامۀ کاغذی گرفته باشند.
افغانستان در سال ۱۳۹۷ توزیع شناس نامۀ الکترونیک را 
آغاز کرد و تاکنون فقط اندکی بیشتر از ۲0۵ هزار نفر 

شناسنامه الکترونیکی دریافت کرده اند.
با  ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
این روند مخالفت کرده و گفته بود که توزیع تذکره های 
الکترونیک به عنوان یک قضیه کالن ملی نیازمند بحث 
و دقت بیش تر می باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی 
خواهان  اجرایی  ریاست  آید.  دست  به  زمینه  این  در 

معطل شدن )تعلیق( توزیع این شناس نامه ها شده بود.

پــس از گســترش ناامنی هــا در ولســوالی ســانچارک 
ــا ایجــاد ایســت های بازرســی در  ســرپل، طالبــان ب
مســیر ایــن ولســوالی از نــزد مســافران و موترهــای 

ــد. ــول می گیرن ــری پ بارب
ــه  ــرپل ب ــانچارک س ــوال س ــق، ولس ــب اهلل دقی نقی
طالبــان  می گویــد،  ســالم وطندار  خبرگــزاری 
ولســوالی های  باشــند ه گان  نــزد  از  روزانــه 
ســانچارک، گوســفندی و بلخــاب از ۵ هــزار تــا 40 

هــزار افغانــی پــول گــردآوری می کننــد. 
ــغ  ــن مبل ــان ای ــۀ ولســوال ســانچارک، طالب ــه گفت ب
پــول را روزانــه از ۱00 موتــر ُخــرد و کالن بــه زور 
ــد و کســانی را کــه در پرداخــت  گــردآوری می کنن
پــول تأخیــر کننــد در محضــر عــام شــالق می زننــد.
شــماری از باشــنده گان ولســوالی ســانچارک با ابراز 
ــوالی  ــن ولس ــا در ای ــش ناامنی ه ــی از افزای نگران

ــواده از  ــا خان ــت ده ه ــن عل ــه همی ــد، ب می گوین
ســانچارک بــه دیگــر والیت هــا آواره شــده اند.
ــد  ــان از حکومــت و نیروهــای امنیتــی می خواهن آن

تــا امنیــت ایــن مســیر را تأمیــن کننــد.
نورآغــا فیضــی، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس 
ــرای  ــد، ب ــا می گوی ــن گفته ه ــد ای ــا تأیی ــرپل ب س
ســرکوب طالبــان در آینــدۀ نزدیــک عملیاتــی 
ســرپل  ولســوالی های  دیگــر  و  ســانچارک  در 

ــد. ــد ش ــدازی خواه راه ان
چیــزی  بــاره  ایــن  در  هنــوز  طالبــان  گــروه 
ناامــن  ولســوالی های  از  ســانچارک  نگفته انــد. 
ســرپل بــه شــمار مــی رود و گــروه طالبــان بیشــتر 
ــه روی  ــوالی را ب ــن ولس ــد ای ــیرهای رفت وآم مس

نیروهــای امنیتــی نیــز بســته اند.

برگردان: ابوبکر صدیق 
نویسنده: الیکس ایمون
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پس از ۱۸ سال جنگ و ماه ها گفت وگوی 
مستقیم ایاالت متحدۀ امریکا در یک قدمی 
توافق نامۀ صلحی قرار دارد که زمینۀ خروج 
فراهم  افغانستان  از  را  امریکایی  نظامیان 

می کند.  
مارچ  ماه  در  توافق نامه  این  پیش نویس 
از  کننده گان  مذاکره  و  است  شده  آماده 
ارایه جزییات در این مورد تا پیش از اول 
سپتامبر که زمان خروج نظامیان امریکایی را 
تعین و آتش بس همه جانبه را مهیا می کند، 

خودداری کرده اند. 
ایاالت متحدۀ امریکا در پی گرفتن تضمینی 
از طالبان است که پس از خروج نظامیان این 
کشور، گروه طالبان با گروه های تروریستی 

سایر  و  القاعده  داعش،  گروه  مانند،  جهان 
کنند و  گروه های دهشت افگنی قطع رابطه 
گفت وگوهای داخلی را با دولت افغانستان 

آغاز کنند. 
امریکا  دیپلوماتیک  رابطۀ  نزدیکترین  این 
با طالبان است و راهبرد خارجی امریکا را 
خوشبین ساخته است که این کار می تواند 
زمینۀ خروج قانونی امریکا را فراهم کند. اما 
یک گزارش جدید از نهاد »هزینه  پروژه های 
 Costs of War( »جنگ در دانشگاه برون
 Project at Brown University’s
می کند:  استدالل   )  Watson Institute
واقعی  به صلح  منجر  نمی تواند  توافق  این 
شود، این توافق به فیل در میان اتاق می ماند. 
گروه های ملیشه  افغانستانی که با حمایت و 
 )cia( پشتیبانی سازمان استخباراتی امریکا
از  این گروه ها خارج  ایچاد گردیده است. 
چارچوب حکومت مرکزی فعالیت می کنند 
شعاع  زیر  را  واقعی  صلح  آنان  حضور  و 

قرار می دهد، روشن نیست که به چه میزان 
و  طالبان  میان  ملیشه ها  این  به  رابطه  در 

امریکا بحث شده است. 
نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی  جوالی  ماه  در 
ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، تأکید 
کرد ملیشه های نظامی به اساس یک توافق 
کلی منحل می شوند، اما نویسنده باور دارد 
سازمان  مسوول  که  زمانی  پمپیو  مایک  که 
اما اگر این  سیا بود؛ چنین فکری نداشت. 
شود،  کشانیده  دیگری  جایی  به  موضوع 
می تواند  کار  این  که  است  این  استدالل 
آتش بس  توافق نامۀ صلح و  سبب شکستن 
آنان  برای  امن  بهشت  افغانستان  و  گردد 
کنونی  مقیاس  به  خشونت ها  اگر  شود. 
ادامه یابد، ملیشه ها از جایگاه بلند در بازار 

سیاسی برخوردار می شوند. 
ملیشه  از  سیا  سازمان  حمایت  و  استفاده 
وقایع  از  پس  می گردد،  بر   ۲00۱ سال  به 
ایجاد  به   )cia( سیا  سازمان  سپتامبر،   ۱۱

و  طالبان  راندن   جهت  نظامی   گروه های 
پوتانسیل  سیا  برای  این  زد.  دست  القاعده 
جنگنده های  تمام  و  کرد  ایجاد  را  بالقوۀ 
حقیقت  در  کردند.  ترک  را  کشور  القاعده 
موقتی  راه حل  یک  نظامی  گروه های  ایجاد 
به  گروه ها  این  اتفاقی  صورت  به  اما  بود، 
آلۀ دستی راه اندازی حمالت سیا در کشور 
معلومات  بدون  گه گاهی  که  شدند  تبدیل 
نیروهای  و  امریکایی  دیپلومات های 
افغانستان عملیات می کنند. معلومات بیشتر 
تحت  که  ویژه یی  گروه های  به  رابطه  در 
نیست.  دست  در  دارند  قرار  سیا  رهبری 
خوست  حمایتی  نیروی  آنان  مشهورترین 
است.   )Khost Protection Force  (
اساسی  قانون  در  جایگاه  هیچ  نیروها  این 
افغانستان ندارند و عملیات خود را بیرون 
خوست  والیت  در  سیا  سازمان  کمپ  از 

راه اندازی می کنند. 
در سال ۲0۱0 یک خبرنگار به نام باب ورد 
نگاشت:   )Bob Woodward  ( وارد 
تقریبًا ۳ هزار ملیشۀ نظامی افغانستانی تحت 
اما بعد  حمایت سازمان سیاه فعال هستند، 
از آن آمار این گروه ها بلند رفت، به اساس 
دسامبر؛  ماه  در  تایمز  نیویارک  گزارش 
تنها نیروهای حمایتی خوست به ۱0 هزار 
نیروهای  »تمام  که  حالی  در  می رسید،  تن 
نظامی امریکا در افغانستان به ۱4 هزار تن 

بالغ می شوند«.
تگزاس،  امنیتی  کنفرانس  در  ترمپ  دونالد 
نقشۀ شبۀ  را صرف  بیشتر  که هزینۀ  گفت 
که  است  کرده  افغانستان  در  سیا  نظامی 
تنبهی  علمیات  برای  محلی  نیروهای  از 
سیا  مسوول  پمپیو،  مایک  می کنند.  استفاده 
گفته است که ترمپ به سیا صالحیت داده 
است که این ریسک را بپذیرد و مهم این که 
بین بردن دشمن مان  از  هر دقیقه ما روی 

سازمان  معاونت  گزارش  می کنیم.  تمرکز 
ماه  در  )یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل 
افراد  تلفات  رابطه  در  فبروری سال ۲0۱۸ 
است،  شده  منتشر  شبانه  عملیات   و  ملکی 
سال  به  نسبت  را  ملکی  تلفات  افزایش 
تحت  نیروهای  که  می دهد  نشان  گذشته 
حمایت سازمان استخباراتی  امریکا )سیا(، 
متهم به دست داشتن در این تلفات هستند. 
می دهد  نشان  تایمز  نیویارک  بررسی های 
تحت حمایت  نیروهای  اتفاق،  یک  در  که 
دو  به  سیا  یا  امریکا  استخباراتی  سازمان 
مرد در حضور خانواده های شان در والیت 
گفته های  اساس  به  کردند.  شلیک  ننگرها 
را  جنازه ها  که  دهکده  مردم  و  بسته گان 
منتقل می کردند، این نیروها پس از بررسی 
و  خانواده  حضور  در  را  برادر  دو  مفصل 

کودکان شان از بین بردند. 
انسان  مرکز  یک  در  دی لوری،  انتونیا 
 Chr. Michelsen Institute( شناسی 
از  یکی  و  ناروی  در   )  in Norway
انترسپت  شبکۀ  به  گزارش،  نویسنده گان 
حمایت  تحت  گروه های  که  است  گفته 
از  بیرون  امریکا،  استخباراتی  سازمان 
دسترس ادارۀ مرکزی }افغانستان{ عملیات 
می کنند که نیاز به یک گفت وگو در رابطه 
به  که  است  چیزی  این  دارند.  صلح  روند 
صورت سریع در رابطه به آن بحث شود و 

باید بخش از مذاکرات صلح باشد. 
به اساس گزارش، نیروهای تحت حمایت 
درد  صلح  از  پس  می توانند  سی.آی.اِی، 
برای  باشند.  افغانستان  حکومت  به  سری 
نظامیان  صفوف  در  شدن  داخل  ملیشه ها 
چالش  کدام  بدون  می توانند  که  کشور 
عملیات شان را انجام دهند. اما در صورت 
آنان دوباره  حمایت سیا قطع شود، ممکن 
دست به ایجاد ملیشه های مخفی بزنند و در 
خدمت افرادی قرار گیرند و دست به کشتار 

افراد ملکی و تجار بزنند. 

در مذاکرات صلح ملیشه های سیا فراموش نشوند

مرکز ویژۀ تأیید شناس نامه  ایجاد شد

اخـاذی طالبـان از مـوترهای 
مسـافربری و باربـری در سـرپل
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»آزادی« باالترین درجه 
از »امنیت« است

وقتی تحت تأثیر افراد ریاست طلب هستید، آن ها می توانند خیلی 
حِس  اصاًل  که  کنند  کارهایی  انجام  به  مجبور  را  شما  راحت 
افراد خیلی عادی است  این  خوبی نسبت به آن ندارید. برای 
که از ابزارهایی مثل تهدید، عصبانیت، مجادله و فشارِ احساسی 
برای مجبور کردن شما به اطاعت از خودشان اسـتفاده کنند و 
قربانی  به حتم  نکنید،  استفاده  خودتان  درونِی  راهنمای  از  اگر 

فشار آن ها خواهید شد.
هرچه قدر هم که یک نفر سعی به تجاوز به آزادی ارادۀ شما 
بازهم  کنید،  استفاده  درونی تان  راهنمای  از  اگر  باشد،  داشته 
نباشید  مطمین  وقتی  کنید.  حفظ  را  خودتان  موضِع  می توانید 
که چه چیزی برای شما درست و چه چیزی غلط است، خیلی 

راحت تحت تأثیر افراد ریاست طلب قرار خواهید گرفت.
سالحی که بیشتر افراد ریاست طلب برای مجبور کردِن دیگران 
به اطاعت از خود از آن استفاده می کنند، ترس است. آن ها از 
نفوذ خود برای ایجاد ترس در شما بهره می برند. اما اگر واقعًا 
می خواهیــد فارغ از تأثیر و نفوذ این افراد زنده گی کنید، باید 
هوشیارانه از ترسی که می خواهند در شما ایجاد کنند، دوری 
کنید. می توانید با گوش به زنگ و آگاه ماندن در این مواقع بر 
این ترس ها غلبه کنید. اگر از این ترس نهراسـید، هیچ قدرتی 

روی شما نخواهد داشت.
اطراف تان  ریاست طلب  افراد  قربانی  می کنید  احساس  وقتی 
شده اید، این واکنشی ساده از احساِس کمبود آزادی است که 
در زنده گی تان می کنید. فقط خودتان قدرت خواستن و طلب 
به دست  برای  آزادی تان را دارید و هیچ کس نمی تواند  کردِن 
آوردن آن کمک تان کنند. اگر آزادی تان را بر همه چیز ارجح 

بدانید، همیشه آزاد هستید. 
دیگر  چیزهای  باشد،  شما  زنده گی  اولویت  آزادی تان  وقتی 
فرد  یک  که  باشد  یادتان  می شوند.  درست  خودبه خود 
ریاست طلب نمی تواند آزادی شما را بگیرد مگر این که خودتان 
اجازه این کار را به او بدهید. آزادی تان را باید فراتر از پول، 
روابط و سایر انواع امنیت های کاذب بدانید که ذهن تان ممکن 
کنید،  آزادی  احساس  درون  از  وقتی  باشد.  آن  دنبال  به  است 
سمِت  به  را  مثبت  عوامل  خودکار  به طور  بیرونی تان  واقعیت 
قربانی  را  فردی تان  آزادی  بخواهید  اگر  می کند.  جذب  خود 
افراد ریاست طلب کنید، باید همۀ عمرتان را تحت تسلط آن ها 

زنده گی کنید.
بیان کنید و  با قطعیت  خیلی مهم است که موضع خودتان را 
وقتی کسی سعی دارد بر شما ریاست کند، نظرات تان را ابراز 
کنید. تنها راه و روش کنار آمدن با افراد ریاست طلبی که سعی 
می کنند به شما دستور بدهند این است که به آن ها نشان دهید 

چنین رفتارهایی را تحمل نخواهید کرد.
احساساتی رفتار نکنیـد و حالت دفاعی به خود نگیرید، فقط 
با آرامش حرف تان را بزنید. سعی نکنید طرف  مقابل را تحقیر 
بگویید چه  به آن ها  کنید، فقط موضع تان را مشخص کرده و 
می خواهید یا چه نمی خواهید. از واکنش آن ها نترسید، آرامش 

خود را حفظ کنید و بر موضع تان محکم بایستید.
زنده گی »یا انجامش بده یا می میری!« نیست. هیچ باید و اجباری 
کرده  تعیین  خودتان  برای  خودتان  این که  مگر  ندارد  وجود 
باشید. شما می توانید آزاد زنده گی کنید و هیچ محدودیتی برای 
این آزادی وجود ندارد. محدودیت های زنده گی شما از ذهن 
خودتان ریشه می گیرد. دلیل این که مغلوِب افراد ریاست طلب 
می شوید این است که تصور می کنید برای این که زنده گی امنی 
داشته باشید، باید از دستورات آن ها اطاعت کنید. در واقعیت 
نظر  به  آزادی  این که  با  ندارد و  اسارت وجود  امنیتی در  هیچ 
قطعی نمی رسد، اما در واقعیت خالف آن است؛ وقتی آزادی 
شما  انتخاب  از  خودبه خود  امنیت  دهید،  ترجیح  امنیت  به  را 

پدیدار می شود.
مردمان

آماده گی معلومات
تا مصاحبه کننده  انجام مصاحبه ضرور است  از  قبل 
بیشتر،  تحقیق  نماید.  بیشتر  تحقیِق  موضوع  دربارۀ 
امکان پرسش هاِی بهتر را فراهم می سازد و معلوماِت 
بیشتر طرح پرسش هاِی پیش پا افتاده را کمتر می نماید. 
مصاحبه کننده هرقدر که نسبت به موضوع معلومات 
و  وی  اعتـبارِ  به  انـدازه  همـان  به  باشـد،  داشته 
مصـاحبه اش افـزوده می شـود و جریان مصاحبه در 

کنتروِل وی قرار می گیرد.
از طرف  یا  و  می شود  موضوعی خبرساز  که  زمانی 
تهیه کننده به مصاحبه کننده پیشنهاد می گردد، باید در 
مرحلۀ نخست مصاحبه کننده به آرشیف، وب سایت ها 
و کتِب موثر مراجعه نماید و یا برای آسانی کار، با 
اشخاِص صاحب نظر و منابع معلوماتی در تماس شده، 

جـزیـیات را از او بپرسد.
 بسیاری از مصاحبه کننده گان در صورت داشتن فرصت، 
مصاحبه های مقدماتی را برای مصاحبۀ اصلی مد نظر 
می گیرند و نسبت به مصاحبه، به منابع معلوماتی بیشتر 
می پردازند. بنابراین مصاحبه کننده استفاده از آرشیف 
قرار  خود  کارِ  سرلوحۀ  باید  را  معتبر  سایت های  و 
دهد و به همین ترتیب فهرستی از سایت های معتبر و 
نویسنده گان را تهیه نماید. این نام نویسی می تواند شامل 
مصاحبه شونده گاِن خوب و کسانی باشد که می توانند 
مصاحبه کننده را مشوره دهند و یا سایر ژورنالیستان و 

همکارانی که با طیِف بیشتری از مردم در تماس اند. 
معروف  شخصیِت  یک  با  مصاحبه کننده  اگر 
مصاحبه های نوع شخصیتی و یــا کارنــامه یی انــجام 
به  مصاحبه شونده،  بیشتر  هرچه  دانستِن  می دهــد، 
حاصل  بهتری  مصاحبۀ  و  می افزاید  مصاحبه  ارزِش 
می گردد. در ایــن راه کــتب و یــا مــقاالِت چاپ 
شده دربارۀ مصاحبه شونده اهــمیت دارد و بــایــد 
باشد.  مصاحبه شونده  نزد  کــتاب ها  از  نــام نویسی 
ناگفته نماند که دانستن نظریات،  موضع گیری ها، سابقۀ 
سیاسی و مصاحبه های قبلی مصاحبه شونده، بسیار مهم 
بوده و مصاحبه کننده قبل از انجام مصاحبه بهتر است 

از آن ها معلوماِت کافی داشته باشد.
سلی آدامز  یکی از پیشگامان فن مــصاحــبه، مــزایا 
و ضرورِت مطالعه و تحقیق قبل از مصاحبه را در نُه 

بند فهرست کرده است.
مصاحبه شونده ها بیشتر تمایل دارند با مصاحبه کننده گانی 
صحبت کنند که آماده گی قبلی کسب کرده و اطالعاتی 

دربارۀ پیشینۀ ایشان جمع آوری کرده اند.
مطالعۀ قبل از مصاحــبه بـه شــما کمک مــی کند تا 
در چــشم مصاحبه شونده فرد مــعتبری باشید و در 
واقــع به عــنوان یک مصاحبه کننده اعـتبار مــورد 

نــیاز را کسب کــنید. عالوه بر این، آگاهی هایی که 
نیاز  مورد  شهامِت  کرده اید،  کسب  مصاحبه  از  قبل 
برای پرسیدِن سواالت را به شما می دهد، خصوصاً که 
مصاحبه شونده را تا به حال ندیده باشید. اعتماد به  نفِس 
شما را برای پرسیدن سواالِت سخت بهبود می بخشد. 
شـما را قادر می ســازد تا اطالعاِت بیـشتری دربـارۀ 

مصاحبه شونده بیرون بکشید.
مطالعۀ قبل از مصاحبه به شما اجازه می دهد متوجه 
شوید که چه موقع مصاحبه شونده در حال خودداری 
از پاسخ دادن به شماست و یا از حقیقت فرار می کند. 
به شما کمک می کند تا گرایش ها، قالب ها و روابط 
از  قبل  مطالعۀ  بشناسید.  بیشتر  را  مصاحبه شونده 
مصاحبه به شما کمک می کند تا ریتِم مناسبی در هنگام 
صحبت کردن و اجرای پخش یک مصاحبۀ زنده داشته 
باشید. به شما این امکان را می دهد تا به آنچه منتشر 
آنچه  نتیجه  در  و  بدهید  مستقل  می کنید، شخصیِت 
شما منتشر می کنید، تکرارِ کاری که دیگران نیز منتشر 

کرده اند، نباشد.
مطالعۀ قبل از مصاحبه، دقِت شما را بهبود می بخشد 
و کمک می کند تا از اطالعات غلط سر در بیاورید 
نام ها، شماره ها و هرآنچه را که  و حقایق، تاریخ ها، 
می توانید  آن  با  را  گفته  این  از  پیش  مصاحبه شونده 

بسنجید. )محسنیان راد، ۱۳۳(  
ویژه گی های  اندیشمندان  از  برخی  این،  بر  عالوه 
دیگری را نیز مطرح کرده و نوشته اند که: مطالعۀ قبـلی 
موجب بهبـود کیفـیت و نوع سوال هـای قابل طرح 
جذابیت  خواننده  برای  مطلب  می شود.  مصاحبه  در 
جمیع  به  احاطه  با  مصاحبه کننده  می یابد.  بیشتری 
جهات، سواالتی پخته تر و منطبق با ضرورت و نیاز 

مطرح می سازد.
از طرح سواالت بی فایده جلوگیری می شود و با چند 
دست  به  خبرنگار  نیاز  مورد  پاسخ  محدود،  سوال 

می آید.
افزایش می یابد.  اطالعات مصاحبه کننده در موضوع 
از  بیشتر  حتا  و  اندازه  به  می بایست  اطالعات  این 
را  جدید  اطالعاِت  بتواند  تا  باشد  مصاحبه شونده 

صحیح تر و روشن تر به دست آورد.
سبب می شود تا مصاحبه گر به اصطالح انگشت روی 
آنچه بایــد بگذارد و مطلبی را نادیده نگیرد. در نتیجه 
اعتماد عموم به وی و وسیلۀ ارتباط جمعی متبوع او 
بیشتر می شود. بسیاری از مسایل و جزییات مربوط 
به یک مطلب خاص که ابهاماتی برای مردم به وجود 
آورده، کاماًل روشن می شود. مـصـاحبـه گـر گـرفـتـار 
نمی شود.  بی هـدف  و  کلیـشه یی  سـواالت  طـرح 

)همان، ۱۳۶(

برنامۀ سواالت
روش گول در فصل های گذشته بیان گردید و نوشته 
پیشنهاد  به مصاحبه کننده موضوعی  شد که هنگامی 
ورزد،  مبادرت  مصاحبه  به  باره  آن  در  تا  می گردد 
از  هدف  که  باشد  داشته  ذهن  در  را  گول  روش 
مصاحبه چیست؟ مصاحبه شوندۀ برتر در این موضوع 
این  و  درکجاست؟  بود؟ محل مصاحبه  کی خواهد 
سواالت را رده بندی نموده برای هرکدام یک جواب 
به موانِع سر راه  بعداً  نماید،  منطقی در ذهن تداعی 
مصاحبه بپردازد و ترتیبات برای از میان برداشتن موانع 
اتخاذ نماید. مصاحبه کننده بعد از میان برداشتن موانع 
به دست آوردها از مصاحبه فکر نماید و آن را برجسته 
 سازد و به خود جواب دهد که چه به دست  آورده و 
آیا به هدف رسیده است. درس های آموخته شده چه 
می باشد و چگونه از تکرار اشتباهات بپرهیزد و در 
اخیر روی مسایل تدارکات بیندیشد که آیا برای انجام 
مصاحبه، وسایل و امکاناِت الزم در اختیار خودش و 

رسانه اش است یا خیر.
با  مصاحبه  به  تصمیم  مجرد  به  سواالت  برنامۀ 
ترتیب  شده،  جمع آوری  که  معلوماتی  درنظرداشت 
تصمیم  خود  با  نخست  مصاحبه کننده  و  می گردد 
می گیرد که چه نوع پرسش هایی صورت گیرد و این 
مصاحبه از نوع کدام مصاحبه هاست. پرسش ها طوری 
باید ردیف بندی شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
مصاحبه شونده را به هدف نزدیک کند. البته در صدر 
همۀ مسایل یک اصطالح عام را نباید فراموش کرد که 
گفته اند تمام مصاحبه نباید فدای یک سوال یا حرکت 

شود.
آن  در  و  بــاشــد  واضـح  و  باید صـریـح  پرسش 
شــأن و مــنزلِت مصاحبه شونده رعایت گردد. این 
پرسش ها فاقد تعارف و القاب بی مورد بوده و نباید 
پرسش در قالب بازپرسی و یا گفت وگو، بلکه باید 
مصاحبه کنندۀ  گیرد.  صورت  خودمانی  و  صمیمانه 
خوب کسی است که پرسش هایش از یک نظم منطقی 
پیروی کند و به همین ترتیب نباید به گونه یی طراحی 

شود که پاسخ آن یک کلمۀ بلی یا خیر باشد.
مصاحبه کننده گاِن خوب سعی می کنند پرسش های شان 
نباشد؛  پرسش  یک  در  پرسش  چندین  از  مرکب 
توجه  مورد  آن  از  بخشی  فقط  است  ممکن  زیرا 
باقی  به  دادن  پاسخ  از  و  گیرد  قرار  مصاحبه شونده 

پرسش ها خودداری گردد.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش چهل وپنجم

مطالعۀ قبل از مصاحبه به شما 
اجازه می دهد متوجه شوید که 

چه موقع مصاحبه شونده در 
حال خودداری از پاسخ دادن 
به شماست و یا از حقیقت 
فرار می کند. به شما کمک 

می کند تا گرایش ها، قالب ها و 
روابط مصاحبه شونده را بیشتر 

بشناسید. مطالعۀ قبل از 
مصاحبه به شما کمک می کند تا 
ریتِم مناسبی در هنگام صحبت 

کردن و اجرای پخش یک 
مصاحبۀ زنده داشته باشید. به 
شما این امکان را می دهد تا به 
آنچه منتشر می کنید، شخصیِت 
مستقل بدهید و در نتیجه آنچه 

شما منتشر می کنید، تکراِر 
کاری که دیگران نیز منتشر 

کرده اند، نباشد
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که  جایی  تا  آینده  مثبت                     برای  برنامه                    ریزی 
زمان  در طی  ترقی  و  پیشرفت  مفهوم  مستلزمِ 
در  است.  بیگانه  ابلوموف ها  با  اساسًا  باشد، 
دنیایی که به سبک سنتی روس، این نه تاریخ ها 
بلکه کلیسا، جشن های متوالی بی                    پایان و اعیاد 
ایام  گردش  مشخص                    کنندۀ  که  هستند  مردمی 
یا  آینده  برای  برنامه                    ریزی  می                    روند؛  شمار  به                     
در فکر تغییر و تحول بودن، محلی از اعراب 
ندارد. در کل رؤیا، تنها نشانۀ حاکی از نگرِش 
دید  بخش هایی  در  می                    توان  را  آینده  مثبت                     به 
خارج  جهان  تجربی  تصدیِق  شرح  به                      که 
متوجه  که  می                    پردازد  ابلوموف ها  سوی  از 
به                    هرحال  کند.  تحصیل  باید  فرزندشان  شدند 

همان                    طور که راوی اظهار می                    دارد:
عوامِ قدیم به مزایای تحصیالت پی برده بودند، 
ولی تنها به مزایای بیرونی و ظاهرِی آن توجه 
دنیای  به  مردم  رفتن  دریافتند که  آنان  داشتند. 
واقع  در  پیشرفت  و  رشد  به  نیل  برای  خارج 
برای طی مدارج عالیه، دریافت نشان و مدال، 
و کسب پول و درآمد است، و این همه را تنها 
می                    توانند  خواندن  درس  و  تحصیل  طریق  از 
به                    دست                    بیاورند- شایعات نادرستی اشاعه یافته 
بود مبنی بر این که نه صرفًا توانایی خواندن و 
تا  موضوعاِت  دربارۀ  دانش  حتا  بلکه  نوشتن، 
الزامی  و  اساسی  شرط  نیز  ناشناخته  زمان  آن 
مشاور  بین  عمیق  شکافی  می                    رفت.  به                    شمار 
ارزیاِب  و  رسم                    دار  و  اسم  و  صاحب عنوان 
تحصیل کرده دهان                    گشوده بود که تنها با چیزی 
)چهارم،  کرد.  پُر  آن                     را  می                    شد  دیپلم  اسم  به 

ص                    ۱44(
خانواده  بعدی،  زنده گی  در  پسرشان  همچون 
به                    سر  خیال بافی  در  همواره  نیز  ابلوموف ها 
عالی رتبۀ  کارمند  مقام  در  را  او  می                    بردند، 
دولت                     با یونیفورمی طالدوزی                    شده می                    دیدند، و 
همچون او آرزو می                    کردند این مقام و مرتبه را 
“خیلی راحت، مفت، با انواع کلک و حقه، و 
کنار زدن موانع و مشکالت موجود بر سر راه 
کنند. )چهارم، صص                    4۵- تأمین  و...”  تحصیل 

)۱44
نیاکاِن  شیوۀ  به  ابلوموف ها  دیگر،  جهات  از 
اطراف شان  که  دهقانانی  و  روستاییان  و  خود 
عامیانه  اعتقادات  به  توسل  با  بودند،  گرفته  را 
آن  مشکالِت  و  آینده  با  رایج                      خرافه                    های  و 
روبه                    رو می                    شدند. زمانی که بینی پدر ابلوموف 
می                    خارید، بحثی دربارۀ اهمیت                     خارش در نقاط 
طالع                    بینی ها  همانند  درمی                    گرفت.  بدن  مختلف 
)چهارم، ص                    ۱۳۷( و پیش گویی هایی که به                    طور 
نو  سال  اعیاد  و  کریسمس  مراسم  در  سنتی 
قبیل  این  ص                    ۱۳4(.  )چهارم،  است  مرسوم 
گرفته  جدی  چندان  عماًل  نیز  پیش  گویی ها 
نمی                    شوند، به                    جز مادر ابلوموف که تا حدودی 
می                    کند.  تلقی  جدی  را  آن ها  سایران  از  بیشتر 

لیکن خواب ها مقولۀ دیگری هستند:
اگر خواب وحشتناک و هولناک می                    بود، در آن 
اندیشناک می                    شدند  صورت همه نسبت                     به آن 
بر  مبتنی  مقوله                    یی  اگر  می                    ترسیدند؛  آن  از  و 
پیش گویی و تعبیر می                    بود، بسته به سعد و نحس 

ؤیا  و تخیل  ر
در  ابلوموف 

اثر  ایوان 
وف گانچار

ــن ها و ــرۀ جش ــان روزم ــا جری ــور نه تنه ــای فولکل ــه و قصه                    ه ــتان های عامیان  داس
 اعیــاد و مراســم ســنتی را بــرای ســاکناِن ابلوموفــکا تنظیــم می                    کننــد، ناشــناخته                    ها
ــد؛ ــل می                    آورن ــه عم ــده ب ــه آین ــع ب ــی راج ــد و پیش گویی های ــح می                    دهن  را توضی
 بلکــه مبنــای رؤیاهــا و تخیــاِت شــیرین و آرزوهــای دور و دراز آنــان نیــز
 به                    شــمار می                    رونــد. ســاکنان ابلوموفــکا بــه جــای پرداختــن بــه کارهــای بــزرگ، در
ــرق ــا غ ــاهزاده                    خانم های زیب ــی و ش ــال قهرمان ــمار، اعم ــای بی                    ش ــای ثروت ه  رؤی
 می                    شــوند. قصه هایــی کــه دایــۀ پیــر بــرای ابلومــوف نقــل می                    کنــد، مســتقیماً بــه

ــوط می                    شــود ــک بزرگســال مرب ــوان ی ــه عن ــۀ وی ب شــخصیت تکامل                    نیافت

بودن آن، یا همه از آن خوشحال گشته به وجد 
می                    آمدند یا غمگین و ناراحت می                    شدند؛ اگر 
خواب مستلزم رعایت پاره                    یی شعایر و آداب و 
سنن می                    بود، در آن صورت بالفاصله اقدامات 

عاجلی به                     عمل می                    آمد. )چهارم، ص                    ۱۳۷(
جدی  را  خواب  نیز  ابلوموف  پدر  حتا 
می                    گرفت: وی همان                    قدر که در سوماروکوف 
اندازه  به                    همان  می                    رود،  فرو  خراسکف  یا 
)چهارم،  می                    شود  غرق  رؤیاها  کتاب  در 
با  تفأل  هیچ                    کس  ابلوموفکا  در  و  ص                    ۱4۱(. 
ورق یا پیش گویی های غیرقابل تفسیر را کنار 
“حال                    ”  ابلوموف  خانوادۀ  نظر  از  نمی                    گذارد. 
لیکن  است،  گذشته  از  آرامش                    بخشی  نسخۀ 
آینده، ناشناخته                    یی مبهم و تیره است که تفأل 
و  کلیدها  است                     بهترین  ممکن  پیش                    بینی  و 
روبه                    رو  دهند.  ارایه  آن  برای  را  راه                    گشایی ها 
شدن با آینده و برآمدن از عهدۀ مشکالت آن 
با  از برخی جهات  فرد  معنا است که  این  به 
تصمیم                    گیری و برنامه                    ریزی قادر به کنترل و در 
اختیار گرفتن سرنوشت                     خویش است؛ مسلمًا 
این نکته خصیصۀ جامعۀ سنتی روس و صد 

البته ویژه گی خاندان ابلوموف نبود.
احساس امری ناشناخته و مبهم عمدتًا بخشی 
از زنده گی ساکنان ابلوموفکا به                     شمار می                    رود؛ 
خواه مکان های ناشناخته و مبهمی چون دره                    ها 
دزدان و  از  پُر  تاریک  و  تنگ  و گذرگاه های 
راهزنان، شیاطین و ارواح جنگل، و جانوران 
وحشی و درنده )چهارم، ص                    ۱۱۸(، یا آدم های 
ناشناخته و غیرطبیعی نظیر دهقان عجیبی که 
یا  اژدها  را  او  بچه                    ها  و  بود  افتاده  خندق  در 
گرگ آدم                    نما می                    دانستند، و بزرگ ترها آن قدر 
او  به  خطرناکش تصور می                    کردند که نمی                    شد 
نزدیک شد، چه رسد به اینکه دست                     به او زد 
)چهارم، ص                    ۱0۹(، یا وحشت های مبهِم شبانه 
یا ترس و اوهام دنیای ناشناختۀ خارج. صرف 
از  رنگ  که  می                    شود  سبب  نامه  یک  حضور 
رخسار بانوی خانه بپرد و حتا از اعضای خانه 
بخواهد که آن                     را باز نکنند )چهارم، صص                    40-
۱۳۹(. دایۀ ابلوموف برای آن که ترس وی از 
قصه                    هایی  برایش  کند،  بیشتر  را  ناشناخته                    ها 
نیمه                    های                    شب  امواتی که  نقل می                    کند راجع به 
از قبر خود بیرون می                    آیند، و به                    منظور تشویق 
دیگران،  به  احترام  و  محبت  به  او  ترغیب  و 
نقل می                    کند،  برایش  را  پاچوبی  افسانۀ خرس 

که پیرزنی پای خرسی را قطع کرده بود و خرس 
بی چاره درحالی                    که ناله می                    کرد، پیرزن را تعقیب 
کرد و وارد کلبه                    اش شد و حریصانه او را خورد.
)۵( در پس آرامش ظاهری حاکم بر ابلوموفکا، 
کرده  کمین  آن  همه                    جای  در  ارعاب  و  تهدید 
است، و هیچ                    چیزی در نگرش ساکنان ابلوموفکا 
دیده نمی                    شود که آنان را برای برخوردی نسبتًا 
گنچاروف  سازد.  مجهز  ناشناخته                    ها  با  مثبت                    تر 
در تالش برای تبیین نقش خیال و خرافه در ایام 

گذشته می                    گوید:
و  راکد  زنده گی  ابدی  آرامش  خواب،  شاید 
یکنواخت، و فقدان هرگونه حرکت                     یا جنبش، 
هرگونه وحشت و هراس واقعی، ماجراجویی ها 
و مخاطرات سبب شدند تا انسان دنیایی تخیلی 
در دل جهان مادی خود خلق کند و در آن جا به 
دنبال کار و تفریح برای تخیل پوِچ خود و تبیین 
روابط عادی میان وقایع و یافتن علل و عوامل 

خارجی هر پدیده برآید. )چهارم، ص                    ۱۲۲(
بیشتر  ابلوموفکا  ساکنان  مورد  در  وی  تبیین 
که  باستان  عصر  انسان  برای  تا  دارد  مصداق 
مخاطرات  و  وحشت  از  پُر  برایش  زنده گی 
بود، لیکن به                    وضوح بیانگر عدم تأیید خرافه از 
سوی گنچاروف و انتقاد وی از ابلوموف هاست 
که  اصالحی   - خود  فرصت های  علی                    رغم  که 
اختیارشان  در  آنان  باالی  اجتماعی  موقعیت 
خرافه  و  اوهام  به  همچنان   - بود  داده  قرار 
چسبیده بودند. از این بابت هیچ                    گونه تقصیری 
تربیتی  به                    رغم  نیست.  ابلوموف  شخص  متوجه 
تا ترس  به                    عمل آمد  که در آن همه                    گونه تالش 
برانگیخته شود،  ناشناخته                    ها در وی  از  کودکانه 
آن  از  پس  و  شتولتس  منزل  در  تحصیل  لیکن 
موجب از هم پاشیدن اعتقاداِت صریح در وی 
ماند،  باقی  وی  در  که  آنچه  مع                    ذلک  گردید. 
چیزی نبود جز ترس و وحشت از ناشناخته                    ها، 
یا  )چهارم، ص                    ۱۲4(  تاریکی  از  خواه وحشت 
ترس از مکان های ناآشنا و بیگانه )در مورد وی 
یعنی تقریبًا همه                    جا به                    جز نیمکت راحتی وی(، و 

ناتوانی مزمن در برنامه                    ریزی برای آینده.
فولکلور  قصه                    های  و  عامیانه  داستان های 
و  اعیاد  و  جشن ها  روزمرۀ  جریان  نه تنها 
تنظیم  ابلوموفکا  ساکناِن  برای  را  سنتی  مراسم 
می                    دهند  توضیح  را  ناشناخته                    ها  می                    کنند، 
عمل  به  آینده  به  راجع  پیش گویی هایی  و 
می                    آورند؛ بلکه مبنای رؤیاها و تخیالِت شیرین 
و آرزوهای دور و دراز آنان نیز به                    شمار می                    روند. 
به کارهای  پرداختن  به جای  ابلوموفکا  ساکنان 

اعمال  بی                    شمار،  ثروت های  رؤیای  در  بزرگ، 
قهرمانی و شاهزاده                    خانم های زیبا غرق می                    شوند. 
قصه هایی که دایۀ پیر برای ابلوموف نقل می                    کند، 
مستقیمًا به شخصیت تکامل                    نیافتۀ وی به عنوان 
یک بزرگسال مربوط می                    شود. ترکیب قصه                    های 
 ،  byliny از  منثور  ادبیات  روسی،  عامیانۀ 
و  دیگر،  زبان های  از  ترجمه                    شده  افسانه                    های 
دربارۀ  اروپایی  داستان های  به  مربوط  اشارات 
و  از شیر  مهربان و رودهای جاری  فرشته                    های 
عسل، بیانگِر آن است که مقدورات قصه                    گویی 
برای یک خدمتکار خانه گی در  ابلوموف،  دایۀ 
در  بود.  بسیار چشم گیر  نوزدهم  قرن  اول  ربع 
پرتو اقتباس های متعدد منثور از اشعار و ابیات 
به چاپ  منظومه که در ربع آخر قرن هجدهم 
رسید، شکل منثور این ابیات به مراتب از شکل 
منظوم عامیانۀ آن شناخته                    شده                    تر بودند. هم زمان 
روسی                    شدۀ  روایات  از  لوبوک،  چاپ های 
بازار  به  نیز  ترجمه                    شده  افسانه                    های  و  قصه                    ها 
به  را  آن ها  ناشران  معموالً  که  شدند  عرضه 
عنوان قصه                    ها و افسانه                    های روسی جا می                    زدند، 
یعنی  آن ها  مشهورترین  از  تا  دو  این که  گو 
الزارویچ  اروصالن  و  بواکورولویچ  افسانه                    های 
به                    ترتیب از اروپای غربی )بوو د انتون یا بویس 
آو همتون( و از ایران )شاهنامه( اقتباس شده                    اند.
نقل  سینه  به  به                    سرعت                    سینه  داستان ها  این   )۶(
شدند و به روایت ها و قصه                    های عامیانۀ محلی 
بود  شله                    قلمکار  آِش  همین  دقیقًا  و  پیوستند. 
هم                    طبقۀ  کودکان  از  بسیاری  آشنایی  مقدمۀ  که 
ایلیا با تخیالت عامیانه/ مردمی شد. تفاوت در 
ابلوموفکا  در  پریان  “قصه                    های  که  این جاست 
صرفًا به کودکان اختصاص نداشت، بلکه سیطرۀ 
آنان  عمر  آخر  تا  نیز  بزرگساالن  بر  را  خود 
حفظ کرد”)۷( )چهارم، ص                    ۱۲۳(. پیلۀ آن ها نه 
کنارگذاشتن  برای  جایگزین  الهامی  الگوی 
ارایه  کودکان  عامیانه  داستان های  قهرمانان 
تحقق  قابل                      آرزوهای  که  زمینه                    یی  نه  می                    دهد، 

آنان می                    توانست در آن رشد کند. از این                    رو ایلیا 
و  اصیل  قهرماِن  مرد  مثالی  نمونه                    های  تصاویر 
زن قهرماِن زیبا را از این افسانه                    ها می                    گیرد، ولی 
شکم باره گی،  با  را  آنان  نمی                    تواند  هیچ                    وجه  به 
و  راحت                    طلبی  خرافات،  موهومات،  تنبلی، 
با  نیز  و  کرده                    اند،  احاطه  را  وی  که  تن                    پروری 
از  و  ایثار  پافشاری،  سخت کوشی،  آرمان های 
می                    کرد،  تبلیغ  پیر  شتولتس  که  خودگذشته گی 
مرتبط سازد. به                     گفتۀ گنچارف، وی این تصاویر 

را به دوران زنده گی بزرگسالی خود می                    کشاند:
رودهای  که  برد  پی  بزرگسالی  در  ایلیا  گرچه 
مهربان،  فرشته                    های  و  عسل  و  شیر  از  جاری 
وجود خارجی ندارند، گرچه به قصه                    های دایۀ 
و  بود  کاذب  ولی خنده                    هایش  می                    خندید،  خود 
با آه و افسوس رمزآلودی همراه بود: قصه                    های 
تا  و  بود،  شده  آمیخته  وی  زنده گی  با  پریان 
نیمه                    آگاهانه تأسف می                    خورد که کاش  حدودی 
می                    بود  واقعی  زنده گی  همان  پریان  قصه                    های 
)چهارم،  پریان.  قصه                    های  عین  نیز  زنده گی  و 

ص                    ۱۲۱(
در  نخست  قهرمان،  از  ابلوموف  تصویر 
بوگاتیری در شخصیت هایی چون ایلیا مورومت 
نیکیتیچ  دوبرینا  و  پوپوویچ  آلشا  وی(،  )همنام 
مجسم می                    گردد، که در بیلینی با غلبه بر جماعت 
می                    کنند  دفاع  از روس  غول ها  و  اژدها  و  کفار 
)چهارم، ص                    ۱۲۱(؛ و دوم در شخصیت قهرمانان 
“سلحشورانه                    ”  لطیف  و  دل                    انگیز  داستان های 
اروصالن  حماسی  داستان های  به                    خصوص 
می                    یابد.  تجلی  کورولویچ  بووا  و  الزارویچ 
رخ  افسانه                    یی  سرزمینی  در  که  داستان ها  این 
قبیل  از  ماجراهایند  رشته  یک  شرح  داده                    اند، 
و  متجاوزان  بیرون                    راندِن  و  دفع  اژدها،  کشتن 
سالها  شاهزاده                    خانم ها.  آزادساختن  و  غاصبان 
بعد ابلوموف، در حال چرت                    زدن در منزل خود 
مهیج  رؤیاهای  به  همچنان  سن                    پترزبورگ،  در 
را  فرو می                    رود که در آن خود  ولی کودکانه                    یی 
قهرمانی فاتح و فرمانروایی فرزانه می                    بیند: »هر 
سر  از  مجدداً  رؤیاها  و  هیجان  زنده گی،  صبح 
را  داشت                     خود  دوست  وی  می                    شدند!  گرفته 
همچون ژنرالی شکست                    ناپذیر تصور کند که نه 
نیز  الزارویچ  اروصالن  حتا  بلکه  ناپلیون،  تنها 
در برابرش پشیزی به                     حساب نمی                    آمد.« )چهارم، 
بر  افسانه                    یی  اروصالن  مقام  برتری  ص                    ۱۶۹(. 
تصادفی  نمی                    تواند  به                    هیچ                    وجه  تاریخی  ناپلیون 

باشد. 

بخش سوم
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پیـش  در  را  افغانسـتان دو تـاش عمـده  اشـاره: 
دارد کـه یکـی انتخابـات و دیگـری گفت وگوهای 
صلـح اسـت. قرار اسـت هـر دو به گونۀ مـوازی به 
پیش بـرده شـوند. روزنامـۀ ماندگار بـرای دریافت 
دیـدگاه  چهره هـا و نخبـه گان سیاسـی و اجتماعـی 
چهره هـای  بـا  را  گفت وگوهایـی  سلسـله  کشـور 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  و  سیاسـی 
آغـاز کـرده و در این سلسـله دیدگاه هـای متفاوت 

بازتـاب و دانسـته خواهد شـد.
در ایـن سلسـله بـا محمدابراهیـم الکـوزی، یکـی 
از نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت کـه 
گفت وگـو و از نگرانی هـای ایشـان پیرامـون صلـح 
و انتخابـات پرسـیده ایم کـه حاصـل آن را اینـک 

می خوانیـد.

محمدابراهیـم الکـوزی، رییـس شـورای سراسـری 
قـوم الکـوزی و یکـی از تاجـران معـروف کشـور 
اسـت کـه با شـعار »تعهد و عمـل« به عنـوان نامزد 
نـام  ثبـت  افغانسـتان  انتخابـات ریاسـت جمهوری 
کـرده بـود و بانـو خدیجـه غزنـوی را بـه عنـوان 
معاون اول و سـید سـامع کیانی را به عنـوان معاون 
دوم خـود معرفـی کـرده بـود، امـا بعـداً بـه دلیـل 
آن چـه تخلف و تقلـب در انتخابات توسـط ارگ و 
شـخص آقای غنـی عنوان کـرده بـود، انتخابات را 

کرد. تحریـم 

*جنـاب الکـوزی! ارزیابـی شـما از گفت وگوهای 
صلـح چیسـت، آیـا گفت وگوهـای صلح بـا طالبان 

بـه نتیجه خواهد رسـید؟
جنـگ راه حـل نیسـت و طالبـان هـم بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده انـد کـه مسـألۀ  افغانسـتان راه حـل نظامـی 
نـدارد و بایـد از طریـق گفت وگوهـا مشـکالت خـود 
را حـل سـازیم و بایـد در مـورد صلـح بـه یـک تفاهم 

برسـیم. »بین االفغانـی« 
صلح خواسـت همۀ مردم افغانسـتان اسـت و دوسـتان 
بین المللـی خصوصـًا امریکایی هـا هـم تـالش دارنـد 
تـا گفت وگـو بـا طالبـان بـه نتیجـه برسـد و بـه صلـح 
منتـج شـود، امریـکا بـه دلیـل نزدیـک شـدن انتخابات 
ریاسـت جمهوری ایـن کشـور در تـالش یـک نتیجـۀ 
مطلـوب از ایـن گفت وگوهـا اسـت، دونالـد ترامـپ 
یـک  کشورشـان  انتخابـات  از  پیـش  می خواهـد 
دسـت آورد داشـته باشـند و ما امیـدوار هسـتیم که این 
بحث هـا صادقانـه بـه پیش بـر ود و طرفیـن در عمل و 

گفتـار خود صـادق باشـند. 

*آیـا ایـن گفت وگوهـا صادقانـه بـه پیـش می رود 
ایـن  جریـان  در  افغانسـتان  حکومـت  و  مـردم  و 

دارنـد؟ قـرار  گفت وگوهـا 
مـا  کـه  بگویـم  بایـد  افغانسـتان  مـورد حکومـت  در 
حکومـت نداریم. در رهبری حکومت کسـی قرار دارد 
کـه از فرهنـگ و آداب مـردم افغانسـتان هیـچ چیـزی 
بـا فرهنـگ و سـنت های مـردم  نمی دانـد و آشـنایی 
افغانسـتان ندارد، شـخصی به نـام »متفکـر دوم« آمده و 

حکومـت را در دسـت گرفتـه اسـت. 
ایـن متفکر مـردم افغانسـتان را با برنامه هـای اقتصادی 
دروغـی خـود و این کـه متفکـر اسـت، فریـب داد، اما 
همه می دانند که او یک دزد اسـت و در طول حکومت 
خـود مصروف جمـع کردن پـول بیت المال بوده اسـت 
و متأسـفانه نه افغانسـتان و نه مردم افغانسـتان برای او 
اهمیـت دارد. از یـک آدم فاسـد چطـور می تـوان توقع 
داشـت کـه بتوانـد برنامـۀ گفت وگوهـای صلـح را بـه 
پیـش ببـرد، بنابرایـن امریکایی هـا تصمیـم گرفته اند که 
ایـن رونـد را به تنهایـی و بدون حکومت افغانسـتان به 
پیـش ببرنـد. از سـویی هـم، طالبـان فهمیدند کـه غنی 
یـک شـخص دروغ گـو و فریـب کار اسـت؛ بنابرایـن 
تصمیـم گرفتنـد که بـا امریکا در مورد صلح افغانسـتان 

به طـور مسـتقیم گفت و گـو کنند.

*نتیجـۀ گفت وگـو بـا طالبـان منتـج بـه صلـح  در 
افغانسـتان خواهـد شـد، یعنـی بـا آمدن طالبـان به 

حکومـت جنـگ در افغانسـتان پایـان می یابـد؟
طالبـان در زمـان آتش بـس ثابـت کردنـد کـه در عمـل 
خـود صـادق هسـتند و در آتش بسـی کـه اعـالم کرده 

بودنـد، حتـا یک فیـر هم نکردنـد، بنابراین اگـر طالبان 
وارد حکومـت شـوند، بـدون شـک صلح سراسـری را 
شـاهد خواهیـم بـود و امنیـت در ُکل افغانسـتان تأمین 

خواهد شـد.

*پـس از طالبـان مـورد گـروه داعـش و گروه های 
تروریسـتی دیگر اسـت کـه اگر طالبان بـا حکومت 
یک جا شـود، چـه تضمینی وجـود دارد کـه طالبان 
ناراضـی بـا گـروه داعـش یک جـا نشـوند و جنگ 

در افغانسـتان پایـان پیـدا نکند؟
داعـش مسـألۀ دیگـری اسـت؛ امـا اگـر طالبـان وارد 
رونـد صلـح شـوند و گفت وگوهـا بـا طالبـان نتیجـه 
بدهـد و یـک حکومـت تشـکیل شـود کـه از تمامـی 
اقـوام افغانسـتان نماینده گـی کنـد، نه یک قشـر خاص 
ماننـد محمداشـرف  غنی کـه از یک بخـش نماینده گی 

می کنـد نـه ُکل مـردم افغانسـتان. بنابرایـن، اگـر یـک 
حکومـت ملـی و ملی گرا تشـکیل شـود کـه ارادۀ همۀ 
مـردم افغانسـتان را تمثیـل کنـد، در ایـن صـورت صد 

درصـد مـا به صلـح می رسـیم.

*در گفت گوهـای صلـح بـا طالبان خواسـت مردم 
امریـکا  اسـت،  نشـده  گرفتـه  نظـر  در  افغانسـتان 
خواسـت خـود را مطـرح می کنـد و طالبـان هـم 
مـردم در  امـا خواسـت  را؛  پیش شـرط های خـود 
ایـن میـان نادیده گرفته شـده اسـت، چرا خواسـت 
مـردم افغانسـتان برای هـر دو طرف اهمیتـی ندارد؟
ایـن  در  مـردم  خواسـت  ایـن  کـه  اصلـی  عامـل 
گفت وگوهـا در نظـر گرفتـه نمی شـود، عـدم اتحـاد و 
اتفـاق میـان مردم اسـت، اما اگـر مردم باهـم اتفاق نظر 
می داشـتند، بدون شـک برای طالب و امریکا خواسـت 
مـردم قابـل اهمیت می بـود. رهبران سیاسـی اتفاق نظر 
ندارنـد و هرکـس بـه راه و حـرف خـود تأکیـد دارد 
بـدون ایـن  کـه مسـألۀ علیـای کشـور مهم باشـد، طور 
مثـال یک نامـزد انتخابـات به نـام محمداشـرف غنی با 
یک تـازی بـه راه خـود ادامـه می دهـد، امـا ایـن طرف 
نامـزدان پراکنـده در برابـر او عمـل می کننـد، بـه جای 
ایـن  کـه یک جـا شـده و اعتـراض کننـد کـه او علیـه 
شـان ظلـم و اسـتبداد می کنـد. در مـورد صلـح هـم 
همین گونـه اسـت؛ بنابرایـن در مورد صلـح یک اجماع 

وجـود نـدارد و رهبـران سیاسـی و نامـزدان اتفاق نظر 
ندارنـد و هـر کـس در پی منافع شـخصی خود اسـت، 
پـس چطـور می تـوان انتظار داشـت که خواسـت مردم 
افغانسـتان در اولویـت گفت وگوهای صلـح قرار گیرد.

*چرا خودتـان را نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری 
کردید؟

به خاطـر جلوگیـری ظلـم و بی عدالتی که جریـان دارد. 
یـک غاصـب آمـده و ارگ را غصـب کرده اسـت؛ یک 
قانون شـکن در رأس حکومـت قـرار دارد و قانـون را 
بارهـا شکسـته و هـر عمـل غیرقانونـی کـه از دسـتش 
برآمـده اسـت را انجـام داده و می دهـد؛ امـا بـا جرأت 
قانون شـکن و زورگـو  بـا  و جسـارت می گویـد کـه 
معامله گـر  خـودش  کـه  درحالـی   نمی کنیـم.  معاملـه 
اسـت و بنیـادش براسـاس معامله شـکل گرفته  اسـت.

هـر روز قربانـی می دهیـم، چـون یک شـخص مفسـد، 
ظالـم و قانون شـکن در رأس حکومـت قـرار دارد و 
هدفـش فقـط و فقط رسـیدن به ثروت و قدرت اسـت 
و مـردم افغانسـتان بـرای او هیـچ ارزشـی نـدارد، در 
چهارسـال گذشـته بیـش از یک صـد و پنجاه هـزار نفر 
شـهید شده اسـت، بیـش از ۵0 درصـد مردم افغانسـتان 
زیـر خط فقـر زنده گـی می کننـد و نانی بـرای خوردن 
ندارنـد و مـن بـرای بیـرون رانـدن او از قـدرت و بـه 
محاکمـه کشـانیدن او بـه میدان آمدم و اولیـن اقدام من 
بعـد از بـه قـدرت رسـیدن به محاکمـه کشـانیدن غنی 
و غاصبیـن و زورگویـان خواهـد بـود. از طرفـی هـم، 
مـن از بطـن همین جامعـه برخاسـته ام و با تمـام اقوام 
و عنعنـات ایـن سـرزمین آشـنا هسـتم و می دانـم که با 

غاصبیـن و زورگویـان چگونـه مقابلـه کنم.

*شـما عضـو شـورای نامـزدان بودیـد و در مـاه 
جـوزا کـه پایان عمـر حکومـت وحدت ملـی بود، 
ایـن شـورا اعـام کـرد کـه باید آقـای غنـی کنار 
بـرود و حکومـت سرپرسـت روی کار بیایـد، امـا 
ایـن خواسـت شـما عملی نشـد و شـورای نامزدان 

ایـن مسـاله را جـدی نگرفت؟
چنـد علـت داشـت. نخسـت این کـه نامـزدان محتـرم 
عضـو شـورای نامـزدان، به جـز چند تیم بـه قول خود 
صادقانـه عمل نکردند. شـماری از آنـان برای حکومت 

کار می کردنـد، چنـد روزی بـه شـورا آمدنـد و سـپس 
شـروع کـردن به تخریـب کردن شـورای نامـزدان، این 
افـراد نامـزدان حکومـت بودنـد کـه قبـاًل پسـت های 
مهـم دولتـی را کار می کردنـد و بعـداً از حکومت جدا 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  را  خـود  و  شـده 
کـرده بودند و اصاًل هدف شـان گرفتن شـورای امنیت، 
امنیـت ملی و سـایر پسـت های دولتـی بود. ایـن  گونه 
نامـزدان با مـا فریب کاری کردنـد و نهایتـًا نتیجه چنین 

. شد
سرپرسـت  حکومـت  یـک  کـه  کردیـم  پیشـنهاد  مـا 
یعنـی یـک حکومت مـوازی ایجاد شـود که متأسـفانه 
نامـزدان ایـن دیدگاه مـن را نپذیرفتند به جز شـش تیم 
انتخاباتـی کـه ایـن دیـدگاه مـن را تأییـد کـرده بودند، 
در رأی گیـری ۱+۵0 تکمیـل نشـد و به همیـن دلیل ما 
از ایـن اقـدام منصـرف شـدیم و حکومـت سرپرسـت 
اعـالم نشـد؛ امـا بـا تظاهـرات موافقـت نکردیـم، زیرا 
بنابرایـن  انـد؛  انـدازۀ کافـی صدمـه دیـده  بـه  مـردم 
نمی شـد بـا راه انـدازی تظاهـرات مشـکالت مـردم را 
چندیـن برابـر بسـازیم. روی ایـن علـت بـا تظاهـرات 

موافقـت نکردیـم.
چـون حکومـت به پولیـس و ارتـش هدایـت داده بود 
کـه اگـر نامـزدان تظاهـرات را راه اندازی کردند، شـما 
شیشـه های مغازه هـا را بشـکند و مغازه هـا را غـارت 
کنیـد تـا بعـداً بگویـم کـه حامیـان نامـزدان دسـت بـه 
چنیـن اقدام زشـتی زدنـد؛ بنابرایـن از تظاهرات صرف 
نظـر کردیـم. از سـویی هـم، در همیـن تیـم کسـانی 
وجـود داشـتند کـه مخالـف ایـن اقـدام بودنـد و ایـن 

آدم هـا دشـمنان مـردم افغانسـتان اند.
بایـد بگویـم کـه غنی دشـمن قـوم درانی هاسـت. غنی 
گفتـه کـه اگـر ایـن بـار برنـده شـود، بـا قندهاری هـا 
کار می کنـد کـه ماننـد غوریـان کـه بیش از هزار سـال 
تاریـخ دارنـد، امـا به نان شـب محتاج انـد و باید گفت 
کـه تـا اندازه یـی در ایـن کار موفـق شـده اسـت، زیرا 
بیشـتر تاجـران قندهـاری را منـزوی سـاخته و تجارت 
در قندهـار وجـود نـدارد. در قندهار تمامـی مقررهای 
براسـاس قـوم صـورت می گیرد و بـا ما به طـور مطلق 
برخـورد قومی صـورت می گیرد. در پنج سـال گذشـته 
هیـچ وزیـری از قندهار وجود نداشـته و هیچ قندهاری 

والـی و یا پسـت مهـم دولتـی را در اختیـار ندارد.
مـن  ماننـد  آیـا  تـو  کـه  می گویـم  غنـی  بـه  خطـاب 
می توانـی در شـهر گشـت وگذار کنـی، تو یـک زندانی 
سـایر  و  مـن  ماننـد  نمی توانـی  زیـرا  نیسـتی،  بیـش 
شـهروندان کشـور آزادانه در شـهر رفت و آمد داشـته 
باشـی و خطـاب بـه نیروهـای امنیتی می گویم که شـما 
سـرباز غنـی نیسـتید، بـل سـرباز ایـن وطن هسـتید و 
قانـون به شـما صالحیت هـای را داده اسـت که مجبور 

نیسـتید از اوامـر غنـی اطاعـت و پیـروی نماید.

*انتخابات برگزار خواهد شد؟
بایـد منتظـر باشـیم و ببینیـم کـه چـه خواهـد شـد، اما 
امیـدوار هسـتیم کـه انتخابـات برگـزار شـود و مـردم 
افغانسـتان شـاهد یـک انتخابـات شـفاف و سـالم و به 

دور از تقلـب و تخلـف باشـند.

*پیام تان به مردم افغانستان چیست؟
نکتـه را می خواهـم  فقـط یـک  افغانسـتان  بـه مـردم 
بگویـم کـه اگر بـه محمداشـرف غنی رأی دهیـد، بدانید 
کـه خیانـت بزرگـی را در برابـر افغانسـتان مرتکـب 
۵هـزار  تاریـخ  برابـر  در  بـزرگ  جفـای  و  شـده اید 
سـاله افغانسـتان و جفـا در برابر شـهدای افغانسـتان را 

می شـوید. مرتکـب 
افغانسـتان پـس از بـه قـدرت رسـیدن غنـی بـه اقـوام 
تقسـیم شده اسـت و اگـر ایـن بـار دوبـاره بـه قـدرت 
برسـد، تجزیـه افغانسـتان حتمـی اسـت و بایـد بگویم 
کـه همیـن اکنون هـم افغانسـتان به طـرف تجزیه روان 
اسـت. غنـی می خواهد کـه افغانسـتان را تجزیـه نماید 
و چلنـج می دهـم کـه اگـر ایـن بـار محمداشـرف  غنی 
بـه قـدرت برسـد، افغانسـتان تجزیـه خواهـد شـد و 

جنـگ داخلـی بـار دیگـر آغـاز خواهد شـد.

*سپاس از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم.

محمدابراهیم الکوزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

محمداشرف غنی افغانستان را تجزیه می کند
گفت وگوکننده: ناجیه نوری   
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صاحب نظر سنگین قباًل مشاور در ریاست اجرایی بود. گفته 
از  سوءاستفاده هایش  از  برخی  مطرح شدن  دلیل  به  می شود 
در  مشاور  که  موقعی  نظر  صاحب  است.  شده  اخراج  آنجا 
ریاست اجرایی بود، متهم به سوءاستفاده از آدرس مشاوریت 
ریاست اجرایی شد. معروفه ذکی بدخش از ژورنالیستانی بود 
که عکس کارت مشاوریت صاحب نظر را در فیس بک خود 
از مشاوریت سوءاستفاده  نظر  نشر کرد و گفت که صاحب 
کرده است؛ بنابراین کارت او را گرفته است تا صاحب نظر 
بحث سوءاستفاده اش را رفع نکند، کارت او را نمی دهد. و... 
به هرصورت از این اتهام ها که بگذریم، بحث اساسی شکایتی 
است  که حکم گرفتاری صاحب نظر برای آن شکایت از طرف 
وزارت داخله صادر شد. اما بعد از چند مدت این پرونده به 
تعلیق درآمد. گفته می شود فعاًل این پرونده به دوران افتاده است. 
اتهام این پرونده نیز فریب یک بانو توسط صاحب نظر سنگین 
است. بحث این یادداشت، پرداختن به اتهام فریب همین بانو 
است که پدر شوهر این بانو علیه صاحب نظر در دولت شکایت 

کرده است. 

حقیقت ماجرا
است،  ماجرا  این  قربانی  که  را  خانمی  و  نظر  صاحب  من 
می شناسم. همه از یک دره و یک محل استیم. منظور من از 
نوشتن این یادداشت، اطالع رسانی و حمایت از تطبیق عدالت 
است. در پی آسیب رساندن بی مورد به هویت هیچ طرف دعوا 
نیستم. آنچه را که در این بخش نوشته به عرض می رسانم دقیق 

است و خودم گواه آن بوده ام. 

چند سال پیش پسر جوان حفیظ )که از صاحب نظر شکایت 
افراد  توسط  خانه اش  در  کیان  درۀ  در  نیمه شب  کرده است(، 
نامعلوم به ضرب گلوله کشته و عروس حفیظ بیوه شد. بعد 
بود،  اجرایی  ریاست  مشاور  که  نظر  رویداد، صاحب  این  از 
از عروس بیوۀ حفیظ و از حفیظ خواست که از دره به کابل 
بیایند. صاحب نظر به حفیظ وعده داد که برای خون پسرش 
دادخواهی می کند و از عروس بیوه و از نواسه های بی پدرش 
حمایت مالی و حقوقی می کند. صاحب نظر گفته این حمایت 
مالی و حقوقی را بنابه موقفی  که او در دولت دارد، از آدرس 

دولت انجام می دهد.
 حفیظ و عروس اش به صاحب نظر اعتماد می کنند. عروس 
حفیظ با فرزندانش به کابل می آید. صاحب نظر در همسایه گی 
خود در افشار به این بانو بیوه خانه یی را هفت هزار افغانی به 
کرایه می گیرد. کرایۀ یک ماه را نیز خود صاحب نظر می پردازد. 
بعد از یک ماه صاحب نظر به حفیظ می گوید، کرایه را خودت 

بپرداز. 
چنده ماه سپری می شود که عروس حفیظ از خانه ُگم می شود. 

دوزاده روز ُگم می ماند. حفیظ برای ُگم شدن عروس اش اعالن 
رسمی می دهد. پس از این اعالن رسمی، بانوی بیوه به خانۀ امن 
انتقال داده می شود. در این موقع حفیظ و فرزندش به چت هایی 
دست پیدا می کنند که گویا بین صاحب نظر و عروس اش رد و 
بدل شده است. بنابراین، حفیظ نسبت به صاحب نظر بد گمان 
می شود. حفیظ ادعا می کند که در این دوازده روز عروس اش 

در اختیار صاحب نظر بوده است. 
وعده هایی مالی و... را که صاحب نظر به حفیظ داده بود، آن 
وعده ها نیز از طرف صاحب نظر عملی نمی شود. حفیظ مطمین 
می شود که صاحب نظر برای دسترسی و سوءاستفاده از عروس  
او، برنامه ریزی شده آنها را به کابل خواسته بوده است. حفیظ 
رسماً به دولت شکایت می کند. گرفتاری صاحب نظر صادر 
می شود. بعد صاحب نظر به تضمین آزاد می شود. پرونده علیه 
صاحب نظر در دادستانی ُکل باز می شود. فعاًل این پرونده در 
زون غرب دادستانی ُکل است. این بود جنبۀ حقیقی ماجرا بود 

که من در جریان این ماجرا استم و از این ماجرا اطالع دارم. 

جنبۀ اتهام و حقوقی ماجرا
هر دعوا به جز موارد خاص جنایی و... تا مراحل حقوقی و 
قانونی خود را سپری نکند، اتهام است. بنابراین، مهم این است 
 که اتهام و ادعا درست بررسی شود تا دعوا تثبیت شود. این که 
خانوادۀ عروس حفیظ از دره به کابل خواسته شد، دقیقاً توسط 
صاحب نظر خواسته شد. بعد خانوادۀ حفیظ نیز به خانوادۀ 
عروس خود پیوست. مدتی حفیظ و صاحب نظر روابط نزدیک 
آمد  پیش  حفیظ  عروس  ُگم شدن  ماجرای  این که  تا  داشتند. 

این ُگم شدن، صاحب نظر را دانست و علیه   و حفیظ عامل 
ُگم شدن عروس  مرحلۀ  تا  کرد.  شکایت  رسماً  نظر  صاحب 
عروس  و  حفیظ  خانواده  این  است  که  این  حقیقت  حفیظ، 
حفیظ تحت مدیریت و حمایت صاحب نظر سنگین که آن 

وقت مشاور ریاست اجرایی بود، قرار داشت. 
بعد از ُگم شدن عروس حفیظ و دست یابی حفیظ به چت هایی که 
گویا بین صاحب نظر و عروس او صورت گرفته است؛ روابط 
خانوادۀ حفیظ با صاحب نظر به مرحلۀ دوم رسید که این مرحله، 
مرحلۀ دعوای حفیظ با صاحب نظر است. این مرحله را می توان 
مرحلۀ اتهام و بررسی حقوقی و قانونی اتهام دانست. حفیظ ادعا 
دارد که صاحب نظر از واسطه و وسیله استفاده کرده است. بنابه 
ادعای حفیظ در آغاز، دعوا خوب پیش می رفت اما صاحب نظر 
دست به واسطه و وسیله زد که این استفاده از واسطه و وسیله 

موجب شد تا پرونده بسته شود و به تعلیق دربیاید. 
به محکومیت  از موقع حکم  پیش  نیست  که  این  بحث من 
صاحب نظر کنم. حکم به محکومیت صاحب نظر کار من و کار 
هیچ کسی نیست. کار من و هر شهروند این است که اطالع رسانی 

کنند و از تطبیق و اجرای عدالت حمایت کنند تا اجرای عدالت 
قربانی مصلحت نشود. این یادداشت را که من می نویسم برای 

حمایت از تطبیق عدالت و بررسی این پرونده است. 
واقعیت این است  که خانوادۀ حفیظ قربانی بزرگ داده است. پسر 
جوانش کشته شد. قاتل پسرش توسط حکومت شناسایی و 
مشخص نشد. این خانواده توسط صاحب نظر برای دادخواهی 
به کابل آورده شد اما دچار چنین سرنوشتی شد که عروس اش 
ُگم شود و سه فرزند یتم پسرش بعد از مرگ پدر باز هم آواره 

شوند. 
بهتر است دادستانی و نهادهای عدلی از حفیظ حمایت قانونی 
کنند. به قتل پسرش و به ُگم شدن عروس  و به چگونگی فریب 
و قربانی شدن عروس اش بپردازند تا حیثیت حقوقی حفیظ 
اعاده شود. نمی خواهم به صاحب نظر و هیچ کسی اتهام ببندم؛ 
اما به عنوان یک شهروند می خواهم اتهام ها و ادعاهای حفیظ به 
دور از هر مصلحت و... بررسی شوند. کشته شدن پسر حفیظ، 
ُگم شدن و فریب عروس حفیظ واقعیت دارد. این که پشت این 

واقعیت ها چه کسی و کسانی قرار دارد، دقیقاً معلوم نیست. 

رفتن صاحب نظر به تیم دولت ساز و تعلیق پرونده  
ادعا و اتهام ها را باید نهادهای عدلی بررسی کنند. اما بحث 
از  که  دعوا  طرف  یک  عنوان  به  نظر  است  که صاحب  این 
در  و  است  عروس اش  فرار  و  فریب  به  متهم  حفیظ  طرف 
دادستانی پرونده دارد؛ چگونه در چنین موقعی به عنوان مشاور 
ارشد رییس  حکومت وحدت ملی در امور اقلیت ها استخدام 
می شود؟ قانون در قبال تقرر فردی که پرونده دارد چه حکم 
می کند؟ آیا فردی که پرونده دارد، می تواند آنهم مشاور ارشد 

محمداشرف غنی مقرر شود؟ 
در حالی  که گفته می شود ریاست اجرایی از این اتهام بر صاحب 
نظر ناراحت است و برای همین اتهام موافقت به اخراج صاحب 
نظر از مشاوریت ریاست اجرایی کرده است و نخواسته که فرد 
متهم در ریاست اجرایی به  عنوان مشاور باشد. اما این فرد که از 
ریاست اجرایی اخراج می شود، دفعتاً مورد حمایت ارگ قرار 
می گیرد و بدون درنظرگیری این که صاحب نظر متهم و پرونده 

دارد، او را به عنوان مشاور ارشد در ارگ استخدام می کند. 
آیا این برخورد ارگ، برخورد کمپاینی نیست؟ آیا کماشتن یک 
فرد متهم از طرف ارگ به عنوان مشاور حمایت از متهم نیست؟ 
حفیظ مدعی است که تقرر صاحب نظر از طرف ارگ به  عنوان 
مشاور رییس حکومت وحدت ملی بر چگونگی تداوم دعوا 
تأثیر منفی گذاشت و صاحب نظر توانست با استفاده از این 
پروندۀ  مدتی  کند.  حفظ  دادستانی  در  را  پرونده اش  موقف، 
صاحب نظر در دادستانی حفیظ می شود، اما حفیظ مجدداً امر 
برای بررسی و به جریان افتادن پرونده می گیرد؛ گفته می شود 

فعاًل پرونده برای بررسی به جریان افتاده است. 
در هرصورت، نباید افراد متهم در دوران اتهام با مقرر شدن 
در نهادهای دولتی مورد حمایت دولت قرار گیرند و متهم با 
بتواند بر چگونگی صورت دعوا و  از موقف دولتی  استفاده 
تطبیق عدالت به نفع خود تأثیر بگذارد. رادیو سالم وطندار در 
این باره با مرتضوی در ارگ تماس گرفته است  که ارگ چرا 
صاحب نظر سنگین را که متهم است و در دادستانی پرونده 
دارد به عنوان مشاور ارشد رییس  حکومت وحدت ملی مقرر 

کرده است. مرتضوی در این باره، ابراز نظر نکرده است. 
تأکید می کنم بحث من دفاع از تطبیق عدالت است. خواست 
من به عنوان یک شهروند از ریاست حکومت وحدت ملی 
این است  که از عدالت و روند قانونی حمایت کند تا حیثیت 
حقوقی قربانی و متضرر اعاده شود. بنابراین، در چنین وضعیتی، 
استخدام فرد متهم در یک بست مهم دولتی، قانونی نیست و 
به  نوعی حمایت از متهم است  که می تواند بر چگونگی تطبیق 
عدالت تأثیر منفی بگذارد و روند اجرایی شدن قانونی دعوا را 

دچار اخالل کند. 
اطالع  پرونده  این  از  ملی  وحدت  حکومت  ریاست  اگر 
ندارد. شماری بنابه مصلحت های کمپاینی و مسایل انتخابات، 
محمداشرف غنی را اغفال کرده اند تا رییس  حکومت حکم 
تقرر یک فرد متهم را به عنوان مشاور ارشد صادر کند؛ امید دارم 
محمداشرف غنی از ماجرای حفیظ با مشاور ارشدش اطالع 

پیدا کند و در این باره تصمیم قانونی بگیرد.

ماجرای فریب یک زن توسط 
مشاور ارشد محمداشرف غنی 

در امور اقلیت ها

یعقوب یسنا
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