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جلو سوءاستفاده از امکانات 

دولتی گرفته شود

معاملۀ امریکا
و طالبان بر سِر آقای غنی

23

افغانسـتان  شـهروندان  از  کابـل  در  امریـکا  سـفارت 
کاله بـرداری  قربانـی  باشـند  مراقـب  کـه  خواسـته 

نشـوند. اینترنتـی 
ایـن سـفارت  بـا نشـر خبرنامه یـی در وب سـایت و 
ایـن  کـه  نوشـته  خـود  فیس بـوک  رسـمی  صفحـۀ 
کاله بـرداران تـالش می کننـد تـا بـا »طـرح دوسـتی، 
رابطـۀ عاشـقانه یـا تجـارت آنالیـن« ارتبـاط برقـرار 
کـرده واز ایـن رابطـه بـرای درخواسـت پول اسـتفاده 

می کننـد.
را  کاله برداری  هـا  نـوع  رایج تریـن  سـفارت  ایـن   
عبـارت از تماس هـای تلفنـی، ارسـال پیـام از طریـق 
طـرف  کـه  افـزوده  و  دانسـته  اجتماعـی  شـبکه های 
مقابـل مدعـی اسـت کـه شـهروند امریـکا بـوده و بـه 
عنـوان عضـوی از نیروهـای مسـلح امریـکا، پیمان کار 
نظامـی، دیپلمـات سـفارت امریـکا و یـا کارمنـد یک 

مسـتقر هسـتند. افغانسـتان  در  بین المللـی  سـازمان 
در خبرنامـه ایـن سـفارت آمـده کـه این کاله بـرداران 
بـرای قانـع کـردن قربانیـان احتمالـی خـود، هفته ها یا 
ماه هـا وقـت صـرف می کننـد تـا رابطـه بر قرار شـود.
ایـن افـراد بـرای نشـان دادن شـواهد، از داسـتان های 
یـا  واقعـی  سـربازان  اسـامی  و  عکس هـا  جعلـی، 
مدل هـای آن هـا از وب سـایت های اینترنتـی اسـتقاده 
می کننـد و هنگامـی کـه اعتمـاد قربانی خـود را جلب 
کردنـد، کاله بـرداران یـک »وضعیـت نادرسـت« ایجاد 

می کننـد و از قربانیـان درخواسـت پـول می کننـد.
افـزوده کـه کاله بـرداران می تواننـد  امریـکا  سـفارت 
بسـیار باهوش و فریبنده باشـند و داستان های غم انگیز 
و قابـل قبـول روایـت کننـد کـه باعث می شـود شـما 
بـرای آنهـا پـول ارسـال کنیـد، پـس از دریافـت پول، 

دیگـر ناپدیـد و بـه پیام هـا پاسـخ نمی دهنـد.
 سـفارت امریـکا گفته کـه کاله برداران تـالش می کنند 

تـا بـا »طـرح دوسـتی، رابطـه عاشـقانه یـا تجـارت 
آنالیـن« ارتبـاط برقـرار کنند.

 ایـن نهـاد از شـهروندان افغانسـتان خواسـته که پیش 
از ارسـال پـول بررسـی کننـد کـه قربانـی کاله برداری 

. ند نشو
در ایـن خبرنامـه بـه کاربـران توصیـه شـده کـه اگـر 
فکـر می کنیـد قربانـی کاله بـرداری اینترنتـی هسـتید: 
پـول ارسـال نکنیـد که قابـل برگشـت نیسـت. فوری 
ارتبـاط را قطـع کـرده و سـعی در حل وفصـل اوضاع 
بـا کاله بـردار نکنیـد. اگـر احسـاس تهدیـد می کنیـد، 
بـا پولیـس محلـی خـود تمـاس بگیریـد. سـعی نکنید 
کنیـد.  بازیابـی  را  دسـت رفته تان  از  پـول  شـخصًا 

کاله بـرداری را بی درنـگ گـزارش دهیـد.
قربانیـان  می گویـد:  امریـکا  سـفارت  همچنیـن 
مراکـز  بـا  را  می تواننـد شـکایت خـود  کاله بـرداری 
دفتـر تحقیقـات  بیـن  اینترنتـی؛ در  شـکایت جرایـم 
فـدرال )FBI(، مرکـز ملـی مبارزه با جرایـم اقتصادی 
سـنگین رایانه یـی )NW3C(، دفتـر کمک بـه عدالت 
)BIA( و همچنیـن شـکایت خـود را در کمیسـیون 

تجـارت فـدرال امریـکا ثبـت کننـد.

صفحه 3

لـه انتخابـايت کمپاینونـو د یـوې میاشـتې په تېرېـدو او د 

ولسـمرشیزو انتخاباتـو پـه رانـږدې کېـدو رسه، تراوسـه 

یـوازې دوو کاندیدانـو د انتخاباتو خپلواک کمېسـیون ته 

خپـل څارونکـي ورپېژنـديل دي.

پـه ټـول  لپـاره کاندیـدان کولـی يش چـې  انتخاباتـو  د 

هېـواد کـې د انتخاباتو د شـفافیت پـه خاطـر د انتخاباتو 

او د رأیـې شـمېرنې د بهیـر لپـاره خپـل څارونکي معريف 

کـړي او کمېسـیون هم مکلف دی چـې د دوی د روزنې، 

ثبـت او د اعتبارنامـې لپـاره کار وکـړي، خـو تراوسـه لـه 

ارشف  محمـد  کاندیدانـو  دوو  یـوازې  کاندیدانـو   ۱۷

غنـي او ګلبدیـن حکمتیـار خپـل څارونکـي د انتخاباتو 

خپلـواک کمېسـیون تـه ورپېژنـديل دي.

د انتخاباتـو د خپلـواک کمېسـیون د وینـدوی مرسـتیال 

مـرزا محمد حقپرسـت وايـي: یوازې محمـد ارشف غني 

او ګلبدیـن حکمتیـار خپـل څارونکي معـريف کړي دي، 

دوی )نـور نومانـدان( قانع کوونکي دالیل نـه لري، که د 

سـنبلې تـر ۳۰مې يـې فارمټونه ډک نه کـړل او څارونکي 

یـې رامعـريف نـه کـړل، نـور وخـت نه ورکـول کېـږي او 

کمېسـیون بـه نـور عملیـايت پروګرامونه پرمـخ بوځي.

رسه لـه دې چـې پـر انتخابـايت کمپاینونـو یـوه میاشـت 

اوړي، ډېـری کاندیدانو تراوسـه په جـدي توګه انتخابايت 

مبـارزې نـه دي پیـل کـړي، والیتونو تـه هم نـه دي تليل 

او خپـل پروګرامونـه یـې هـم نه دي بیـان کړي.

یـو کار چـې کاندیدانـو په دې مـوده کې بایـد کړی وای، 

پـه محلونـو کـې د رأیـو ورکوونکـو د بهیر د څـار لپاره د 

زرګونـو څارونکـو ور پېژنـدل وو، خـو کاندیدانـو ورتـه 

ډېر پـام نـه دی کړی.

کمېسـیون وايـي، د څارونکـو د پېژندلـو، ثبـت، روزنـې 

او دوی تـه د اعتبارپاڼـو ورکـړه یـوه پېچلـې لـړۍ ده او 

وخـت غـواړي.

د کمېسـیون ویانـد وايـي، دغـه کار ته یـوازې ۲۷ ورځې 

دي. پاتې 

ولسشـمریزو انتخاباتـو تـه کاندیـد فرامـرز متنـا وايـي، 

کمېسـیون تـه د څارونکـو د ورپېژندلو هېڅ اړتیا نه شـته.

څارونکـو  د  لپـاره  تقلـب  او  درغلیـو  د  کـړه:  زیاتـه  ده 

اسـتخدام سـمه کړنـاره نـه ده، بلکـې پراخـې درغلۍ د 

انتخاباتـو پـه ورځ د رأیو ورکولو وروسـته د شـپې له خوا 

کېـږي، لـه همدې املـه د تدبیر او توسـعې انتخابايت ټیم 

تراوسـه خپـل څارونکـي نـه دي ورپېژنديل.

د متنـا پـه څېـر نـور کاندیدان هـم پـر څارونکو بـاور نه 

لري.

د کاندیدانـو لـه خـوا د منابعـو کموالـی د څارونکـو د نه 

ګامرلـو بل دلیـل دی.

د دغـو کاندیدانـو لـه ډلـې شـهاب حکیمـي د انتخاباتو 

نـه  د  څارونکـو  د  تـه  کمېسـیون  برخلیـک  ناڅرګنـد 

ګڼـي. دلیـل  ورپېژندلـو 

ده وویـل: دا چـې د سـولې برخـه لیـک معلـوم يش، د 

انتخاباتـو او څارونکـو ورپېژندلـو تـه بـه الړ شـو.

د انتخاباتـو څارونکـي بنسـټونه پـه دې بـاور دي چـې 

نړیوالـه ټولنـه او ان پخپلـه کاندیـدان د انتخاباتو کېدو ته 

کلکـه اراده نـه لري.

دغـه بنسـټونه وايـي، کـه انتخابـات ويش او کاندیـدان 

خپـل څارونکـي ور ونـه پېـژين، پـه انتخاباتـو کـې بـه د 

درغلیـو احتـامل ډېـر يش.

د افغانسـتان د ازادو او عادالنـه انتخاباتـو د بنسـټ فیفـا 

اجرائیـوي رئیـس یوسـف رشـید وايـي: پـه خواشـينۍ 

رسه نړیوالـه ټولنـه او کاندیـدان لـه دغـې پروسـې رسه 

عاقمنـدي نـه لـري، کـه د ورځـې پـه پـای کـې دغـه 

د  کـړي،  معـريف  څارونکـي  خپـل  او  رايش  کاندیـدان 

درغلیـو د مخنیـوي پرځای به بحـران رامنځتـه او یو غیر 

مسـلکي کار بـه وي.

د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون وايـي، انتخاباتـو ته تیار 

دی، حکومـت هـم ټینـګار کـوي چـې انتخابـات دې په 

ټـاکيل وخـت ويش، امنیتـي ځواکونـو هـم د انتخاباتـو 

لپـاره خپلـې امنیتـي تیاریانـې اعـان کـړي، خـو ځینـي 

خلـک وايي چـې د سـولې د بحثونو تودېـدو د انتخاباتو 

پـه بهیر سـیوری کـړی دی.

سفارت امریکا در کابل:

مردم افغانستان فریب رابطۀ عاشقانه و تجارت آنالین را نخورند

د انتخاباتو کمېسیون: 

د ولسمشـرۍ له ۱۷کانـدیدانو یـوازې 

دوو خپـل څارونکـي راپېـژنـديل
میـثاق همبستـگِی 

شورای نامزدان ریاست جمهوری تصویب شد
»محمداشرفغنیشایعهپراکنیغیراخالقیمیکند«

روایت رقـم خـورده 
در پنجشیر

وفاق ملی از حکومت وحدت ملی 
حساب می گیرد
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اگرچــه حرف هــا و حدیث هــاِی فراوانــی پیرامــون تعویــِق 
ــان  ــق می ــوِل تواف ــۀ حص ــت جمهوری در نتیج ــات ریاس انتخاب
امریــکا و هیــأت مذاکره کننــدۀ طالبــان وجــود دارنــد؛ امــا 
ــح هــر  ــات و صل ــادآوری شــده، انتخاب ــا ی ــه باره همان طــور ک
ــد  ــن دو پیون ــاِن ای ــتند و می ــتان اس ــۀ افغانس ــِت جامع دو اولوی
ــنیدن  ــا ش ــد ب ــن رو نبای ــود دارد؛ از ای ــردی وج ــی و کارب معنای
چنیــن خبرهــا، دچــارِ انفعــال و ایســتایی شــد، بــل بایــد چنــان 
اندیشــه و عمــل کــرد کــه بــرای نقش آفرینــِی مثبــت در هــر دو 

ــیم. ــته باش ــکارِ الزم را داش ــی و ابت ــه آماده گ پروس
نــگاهِ مــا بــه صلــح و انتخابــات، بایــد فراتــر از اخبــار و غالــِب 
ــرار  ــه ق ــر دو پروس ــه ه ــرا ک ــد؛ چ ــانه یی باش ــاِی رس تحلیل ه
ــدۀ افغانســتان را تعییــن کننــد و از ایــن  اســت سرنوشــت و آین
زاویــه، هــر دو موضــوع تعلــق بــه ملــِت افغانســتان می رســاند و 
تصمیم گیــراِن نهایــی در هــر دوِی آن هــا مــردم خواهنــد بــود. در 
ــی  ــِل پیچیده گی هــاِی بحــث و ابعــاد منطقه ی ــۀ صلــح به دلی قضی
ــی  ــازِ فراوان ــاِی تصمیم س ــران و الیه ه ــی آن، بازیگ و بین الملل
ــند  ــه می کوش ــد ک ــرار دارن ــا ق ــِی م ــت مل ــرون از حاکمی بی
مطالبات شــان را از معادلــۀ صلــح بــرآورده ســازند، امــا آخریــن 
و در عیــن حــال مرکزی تریــن الیــه، جامعــه و مــردمِ افغانســتان 
اســت کــه بایــد ســنِد صلــح را امضــا کننــد؛ چــه این کــه بــدون 

امضــاِی آن هــا صلــح معنــا و محتوایــی نخواهــد یافــت. 
از صلــح کــه بگذریــم، پروســۀ انتخابــات نیــز همین گونــه اســت؛ 
ــا امضــا می شــود،  ــه دســِت م برگــزاری و عــدم برگــزارِی آن ب
پیشــنهادهاِی  و  دیدگاه هــا  و  ســالیق  خارجی هــا  هرچنــد 
ــات،  ــورد انتخاب ــند. در م ــته باش ــوص داش ــود را در این خص خ
دو احتمــاِل عمــده وجــود دارد: نخســت برگــزاری آن در تاریــِخ 
اعالم شــده و عــدم برگــزاری و یــا تعویــِق آن )بــه نفــِع صلــح( 
ــد  ــا در هــر دو صــورت، مــردم می بای ــرای مدتــی محــدود. ام ب
بازیگــِر اصلــی باشــند و نقــِش مفیدشــان را بــرای تحقــق 
آینــدۀ مــورد نظــِر خویــش ایفــا کننــد. در مــورد صلــح نیــز دو 
ــکا  ــان و امری احتمــاِل عمــده وجــود دارد: نخســت این کــه طالب
ــو،  ــه هیاه ــم این هم ــه به رغ ــند و دوم این ک ــق می رس ــه تواف ب
ــی  ــِش اصل ــا چال ــود. ام ــی می ش ــت منته ــه شکس ــرات ب مذاک
ــۀ ارادۀ  ــب و غلب ــل تقل ــه، ب ــح ن ــق صل ــات، تواف ــرای انتخاب ب
متقلبــان بــر جامعــه اســت. و چالــِش اساســی بــرای صلــح نیــز 
ــِت  ــارکت و رضای ــارغ از مش ــازی ف ــل نظام س ــه، ب ــات ن انتخاب
ــر،  ــن منظ ــت. از ای ــی اس ــی ـ اجتماع ــای سیاس ــۀ جریان ه هم
مــا بایــد در انتخابــات فعاالنــه شــرکت کنیــم تــا متقلبــان آن را 
ــازی  ــز بایــد هوشــیارانه نقــش ب مصــادره نکننــد و در صلــح نی
ــرکوب  ــذف و س ــامِ ح ــونده از آن، نظ ــامِ بیرون ش ــا نظ ــم ت کنی
ــزاِت  ــۀ تمای ــا هم ــتان )ب ــۀ افغانس ــی، جامع ــه عبارت ــد و ب نباش
سیاســی و فرهنگــی( پـــیروزِ میــداِن صلــح و انتخابــات گــردد.

ــات  ــه در انتخاب ــارکِت فعاالن ــادۀ مش ــد آم ــتان بای ــردم افغانس م
ریاســت جمهوری در تاریــِخ اعالم شــده )6 میـــزان( باشــند؛ امــا 
ــه  ــت ک ــان نکته یی س ــت، هم ــه چیس ــارکِت فعاالن ــه مش این ک
ــح  ــم صل ــم و ه ــات را می بازی ــم انتخاب ــود، ه ــاظ نش ــر لح اگ
را. مســلمًا مشــارکِت فعــال صرفــًا رفتــن بــه پــای صندوق هــاِی 
ــد دارد و  ــه تأکی ــک نکت ــر ی ــال ب ــارکِت فع ــت. مش رای نیس
ــارکِت  ــی مش ــال یعن ــارکِت فع ــت. مش ــی« اس ــه »آگاه آن نکت
آگاهانــه، و مشــارکِت آگاهانــه یعنــی شــناختِن همــۀ نامــزدان و 

ــا.  ــِن آن ه ــاب اصلح تری انتخ
تمرکــز ایــن نوشــته روی »انتخــاب اصلــح« اســت. بــرای 
ــزدان  ــه نام ــح داد ک ــد توضی ــدا بای ــوع، ابت ــن موض ــرح ای ش
می شــوند:  تقســیم  دســته  دو  بــه  همــه  ریاســت جمهوری 
نخســت، دســتۀ نامــزداِن حکومتــی و دوم دســتۀ نامــزداِن 
ــتند و  ــت هس ــراِن حکوم ــا س ــت، ی ــتۀ نخس ــی. دس غیرحکومت
ــّری  ــر و ِس ــت س ــا حکوم ــه ب ــی ک ــاِی کهنه ی ــم چهره ه ــا ه ی
داشــته اند و امتحــاِن خــود را در هیــأِت وضــِع اســف بارِ کشــور 
ــه  ــتند ک ــدی هس ــای جدی ــتۀ دوم چهره ه ــد. و دس ــس داده ان پ
در عمــوم بــرای اصــالِح اوضــاع نیــِت خیــر دارنــد، امــا از نظــر 
داشــتن برنامــه و راهــکار بــه دو دســتۀ دیگــر تقســیم می شــوند: 
چهره هــای بی برنامــه و چهره هــای بابرنامــه. بــه چهره هــای 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــدی بس ــوان اُمی ــًا نمی ت ــاًل و منطق ــه عق بی برنام
ــل  ــۀ عم ــد جام ــه می توانن ــب برنام ــط در قال ــر فق ــاِت خی نی
ــری کــه  ــن حــال معتب ــد و در عی ــا چهره هــای جدی بپوشــند. ام
هــم صاحــِب ایــده، آجنــدا و نقشــۀ راه بــرای اصالحــات هســتند 
و هــم وفــاِق ملــی را بــر نفــاِق قومــی ترجیــح داده انــد، گزینــۀ 
اصلحــی بــه شــمار می رونــد کــه می تواننــد انتخابــات و صلــح 

ــزِل مقصــود رهنمــون ســازند.  ــه من ــان ب را توام

تفکیک صلح 
از انتخابات ناممکن است

طالبان  در  منابعی  از  نقل  به  الجزیره 
ادعا کرده است که گفت وگوهای صلِح 
خلیل زاد نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا 
با هیأِت طالبان در قطر به نتایجی رسیده 
طرف  دو  میان  توافق نامه یی  به زودی  و 
امضا می شود. الجزیره ضمنًا مدعی شده 
که یکی ار بندهاِی این توافق نامه ایجاد 
موقِت چهارده ماهه  یا  عبوری  حکومِت 
پس  طالبان،  رسمی  سخنگوی  است. 
آن  الجزیره،  به وسیلۀ  خبر  این  نشر  از 
این گروه  را رد کرد و گفت که هیأت 
است.  نرسیده  امریکا  با  توافقی  به هیچ 
اما هم زمان با نشر این خبر، اشرف غنی 
یک  در  ملی  وحدت  حکومت  رییس 
سفِر نامنتظره به عربستان سعودی رفت. 
صلِح  گفت وگوهای  میان  شک  بدون 
عربستان  به  غنی  آقای  سفِر  با  قطر 
سعودی، رابطه یی تنگاتنگ وجود دارد. 
افغانستان  مسایل  تحلیل گراِن  برخی 
طالبان  که  آنچه  خالف  که  دارند  باور 
مورد  در  الجزیره  گزارش  می گویند، 
امریکا  با  توافق  یک  به  طالبان  رسیدِن 
صحت دارد و آقای غنی نیز برای همین 
کرده  سفر  سعودی  عربستان  به  منظور 
موضوع  آگاهان،  این  گفتۀ  به  است. 
ایجاد  و  انتخابات  انداختن  تأخیر  به 
مسایلی  مهم ترین  از  موقت،  حکومت 
آقای  با  است که سعودی ها می خواهند 
که  می رسد  نظر  به  کنند.  صحبت  غنی 
که  گرفته  وظیفه  سعودی  عربستان 
آقای غنی را آماده سازد که طرح صلِح 
امریکا با طالبان را بپذیرد و از برگزاری 
انتخابات قبل از توافق هاِی صلح اجتناب 
ورزد. این خواست به شکلی در سخناِن 
که  افغانستان  در  امریکا  سفیر  جان بس 
بود  رفته  مزارشریف  به شهر  روز شنبه 
که  گفت  بس  آقای  می شد.  شنیده  نیز 
افغانستان  مردم  برای  انتخابات  و  صلح 
به صلح در  دارند، ولی رسیدن  اهمیت 
اولویت قرار دارد. اما سوال این جاست 
توافق  به  طالبان  با  امریکایی ها  اگر  که 
میان  این  در  سعودی  چرا  رسیده اند، 
غنی  آقای  و  امریکا  میان  میانجی  نقش 

را بازی می کند؟ 
به  غنی  آقای  که  می شود  گمان 
طالبان  و  امریکا  میاِن  که  توافق هایی 
شکل گرفته، راضی نیست و نمی خواهد 
این  غنی  آقای  طرح  بپذیرد.  را  آن  که 
است که امریکا بر سِر خروج نیروهای 
خود از افغانستان و این که طالبان منافع 
آن کشور را دیگر صدمه نزنند و روابط 
قطع  هراس افکن  گروه های  با  را  خود 
سِر  بر  توافق  اما  برسد؛  نتیجه  به  کنند، 
دیگر مسایل و از جمله ایجاد حکومِت 

موقت و بحث در مورد ساختار نظام را 
این  اما  کنـد.  واگذار  اداره اش  و  او  به 
دست  به  را  طالبان  که  نیست  چیزی 

کشیدن از جنگ متمایل سازد. 
طالبان حکومِت آقای غنی را دست نشانده 
و نامشروع می دانند و می گویند هم زمان 
با توافق با امریکا، آقای غنی نیز باید از 
آقای  طالبان  شود.  گذاشته  کنار  قدرت 
با  خود  توافق های  از  بخشی  را  غنی 
می گویند همین طور  و  می دانند  امریکا 
که افغانستان را ترک می کنید، حکومت 
به زعم شان امریکایِی خود را نیز ساقط 
سازید. به نظر می رسد که امریکا بر سِر 
آقای غنی با طالبان معامله کرده و کنار 
پذیرفته است، ولی حاال  را  او  گذاشتِن 
طرِح  تسلیم  که  نمی خواهد  غنی  آقای 
امریکا با طالبان شود و قدرت را به سود 

توافق نامۀ صلح کنار بگذارد. 
پس  که  نیست  مشخص  واقعًا  هنوز 
سِر  بر  چه  توافق نامه،  این  امضای  از 
افغانستان می آید. آیا با تشکیل حکومت 
و  جنگ  از  دست  طالبان  عبوری، 
گفت وگوهای  داخل  و  می کشند  نزاع 
به  اصطالح »افغانی« می شوند و یا طرح 
دیگری برای رسیدن به قدرت دارند. به 
آیندۀ  به  زیاد  امریکا  که  نمی رسد  نظر 
افغانستان دلچسپی داشته باشد و همین 
که طالبان بگذارند این کشور به صورِت 
شود،  خارج  افغانستان  از  »آبرومندانه« 
برای کاخ سفید دستاورد بزرگی خواهد 
این است  نگرانی  اما  افغانستان  بود. در 
که اگر آقای غنی برای ماندن در قدرت 
تالش کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا 
با  امریکا  و  طالبان  میان  توافقی  بازهم 
یاد  آن  از  فعاًل  که  ویژه گی هایی  همین 

می شود، امضا خواهد شد و یا خیر؟ 
به نظر می رسد که بحث ها وارد مراحِل 
در  افغانستان  و  شده  داغی  و  حساس 
است.  گرفته  قرار  دشواری  وضعیِت 
نیروهای  شدِن  بیرون  جانب،  یک  از 
خارجی مطرح است و از جانب دیگر، 
ندارد،  قانونی  مشروعیت  که  حکومتی 
به صورِت غیرقانونی  تالش می کند که 
به  که  را  آنچه  و  دهد  ادامه  کارش  به 
کشور  منافِع  نام  زیر  می داند،  خود  نفِع 
طالبان،  با  امریکا  توافق نامۀ  دهد.  انجام 
است  مهم  افغانستان  مردم  برای  واقعًا 
می آید.  چه  آن ها  سِر  بر  آن  از  پس  که 
در  ماندن  برای  غنی  آقای  لجاجِت  اما 
قدرت نیز راه حِل مسأله بوده نمی تواند. 
از  درستی  تصور  متأسفانه  غنی  آقای 
نظامی  توانایی های  افغانستان،  وضعیت 
و مالِی خود ندارد و مثل کوری که در 
طرف  هر  به  بزند،  عصا  تاریک  شِب 

روان است. او فکر می کند که می تواند 
خروج  از  پس  که  نجیب اهلل  همچون 
نیروهای شوروِی سابق توانست در برابر 
بین  و  منطقه یی  متحدیِن  و  مجاهدین 
مقاومت  به  کند،  مقاومت  آن ها  المللِی 
نمی داند  را  این  غنی  آقای  اما  بپردازد. 
ارتِش  نجیب اهلل  داکتر  زمان  در  که 
بهترین  به  که  داشت  وجود  قدرتمندی 
شوروی  و  بود  مجهز  نظامی  تجهیزاِت 
کمک های  افغانستان  از  خود  خروِج  با 
را  افغانستان  به  تسلیحاتِی خود  و  مالی 
داکتر  افزود.  آن ها  بر  حتا  و  نکرد  قطع 
از  لشکری  ارتش،  بر  افزون  نجیب اهلل 
سپاهیان آمادۀ جنِگ حزِب خود را هم 
با خود داشت که برای دفاع از حکومِت 
او سالح به دست گرفته بودند و عماًل 
داکتر  می جنگیدند.  نبرد  جبهه های  در 
امنیتِی  نیروهای  رهبری  خود  نجیب اهلل 
فهمی  با  و  داشت  عهده  به  را  خود 
را  آن ها  داشت،  جنگی  مسایل  از  که 
فاقد  غنی  آقای  اما  می کرد.  رهبری 
جانب  از  و  است  توانایی  هایی  چنین 
به هیچ صورت  افغانستان  ارتش  دیگر، 
با ارتش تا دندان مسلِح داکتر نجیب اهلل 
نجیب اهلل  داکتر  نیست.  مقایسه  قابل 
لونا و جنگنده های  و  اسکاد  راکت های 
سوخو و میگ 27 در اختیار داشت که 
حتا برای جنگ با کشوری دیگر نیز کم 
نمی آورد. اما حاال وضع چگونه است؟  
آقای غنی به جز یک عده آدمِ چاپلوس 
اختیار  در  بیشتری  افرادِ  شکم پرور،  و 
یونیفرم  به  ملبس  را  آن ها  که  ندارد 
وزرای  غنی،  آقای  کند. شخص  نظامی 
ملی  امنیت  رییس  و  داخله  و  دفاع 
منظم  جنگ های  از  تجربه یی  هیچ  او، 
که  سال  پنج  از  پس  غنی  آقای  ندارند. 
بر اریکۀ قدرت نشسته، تازه متوجه شده 
دارد  ورودی  دروازۀ   42 کابل  شهر  که 
بر  نظارت  به  موفق  حکومت  هنوز  که 
در  نفر  یک  است.  نشده  ورودی ها  این 
ارگ در اطراِف آقای غنی وجود ندارد 
و  باشد  داشته  یاد  را  سالح  گرفتِن  که 
یا حاضر باشد که آن جا را ترک کند و 
به یکی از کمربندهای امنیتی کابل برود. 
آقای غنی را شهوِت قدرت دیوانه کرده 
و می خواهد در آتش قدرت طلبِی خود 
بسوزاند.  را  افغانستان  دیگر  بارِ  یک 
بحث بر سِر این نیست که طالبان بیایند 
و وضع بهبود  یابد، بل بحث بر سِر این 
است که با توافق با طالبان حکومتی در 
افغانستان وجود ندارد که بتواند از مردم 
به گونه یی که شایسته است، نماینده گی 

کند. 

معاملۀ امریکا و طالبان 
بر سِر آقای غنی

طالبان حکومِت آقای 
غنی را دست نشانده 
و نامشروع می دانند 
و می گویند هم زمان 
با توافق با امریکا، 

آقای غنی نیز باید از 
قدرت کنار گذاشته 
شود. طالبان آقای 
غنی را بخشی از 
توافق های خود با 
امریکا می دانند و 
می گویند همین 

طور که افغانستان 
را ترک می کنید، 

حکومت به زعم شان 
امریکایِی خود را نیز 
ساقط سازید. به نظر 

می رسد که امریکا 
بر سِر آقای غنی با 
طالبان معامله کرده 
و کنار گذاشتِن او 
را پذیرفته است، 

ولی حاال آقای غنی 
نمی خواهد که تسلیم 

طرِح امریکا با 
طالبان شود و قدرت 
را به سود توافق نامۀ 

صلح کنار بگذارد.

احمـد عمران
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مبـارزات  بـرای  دولتـی  امکانـات  از  سوءاسـتفاده 
انتخاباتـی توسـط مقامـات بلندپایه دولتـی به خصوص 
تیـم دولت سـاز، انتقـادات زیـادی را بـه همـراه داشـته 

. است
اجتماعـی  شـبکه های  در  تصاویـری  تازه گـی  بـه 
دسـت بـه دسـت می شـود کـه نشـان می دهـد اعضای 
از  اسـتفاده  بـا  غنـی  محمداشـرف  انتخاباتـی  تیـم 
اسـت،  رییس جمهـور  کـه مخصـوص  چرخ بال هایـی 

رفته انـد. هـرات  بـه 
از سـویی هـم اسـتفاده و بهره گیـری از خیمـه لویـه 
 جرگـه، تلویزیـون ملـی و نیروهـای امنیتی توسـط تیم 
انتخاباتـی غنـی نشـان دهنـدۀ بی عدالتـی و نابرابـری 
مبـارزات انتخاباتـی اسـت و برخـالف نامـزدان دیگر، 
ویـژه  محافظـت  گارد  شـمول  بـه  امنیتـی  نیروهـای 
ریاسـت جمهوری )پی پـی اس( در پیکارهـای انتخاباتی 

می کننـد. زمینه سـازی  غنـی  آقـای 
و  مجلـس  نماینـده گان  ناظـر،  نهادهـای  از  شـماری 
آگاهـان سیاسـی بـا انتقـاد از ایـن عملکرد غنـی تأکید 
دارنـد کـه ادامۀ چنین وضعیت شـفافیت و مشـروعیت 
انتخابـات را صدمـه می زنـد؛ بنابرایـن بایـد نامزدانـی 

غیـر حکومتـی جلـو چنیـن تخلفـات را بگیرنـد.
غـالم فـاروق مجـروح عضـو مجلـس نماینـده گان در 
شـماری  می گویـد،  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو 
انتخابـات ریاسـت جمهوری کـه در رأس  از نامـزدان 
دولـت قـرار دارند بـا خیال آسـوده از امکانـات دولتی 
مقامـات  و  می کننـد  اسـتفاده  انتخاباتـی  مبـارزات  در 
ذیصـالح کـه زیردسـتان آنـان انـد، نمی تواننـد از آنان 

بپرسند. حسـاب 

او تأکیـد کـرد، مقامـات ذیصالح کـه باید بـه تخلفات 
نامزدانـی کـه از امکانـات مالـی دولتـی سوءاسـتفاده 
می کننـد، بایـد رسـیده گی کننـد، برخـالف اصـول و 
قانـون انتخابـات با آنـان همنوا شـده و آنـان همکاری 

می کننـد.
وی افـزود، افغانسـتان کشـوری اسـت کـه بـا متخلفان 
کـه مقامـات ارشـد حکومتـی انـد، برخـورد قانونـی 
صـورت نمی گیـرد و کسـی جـرأت و جسـارت این را 

نـدارد کـه از ایـن مقامـات حسـاب پرسـان کننـد.
ایـن عضـو مجلـس به ایـن باور اسـت که ادامـه چنین 
وضعیـت شـفافیت و مشـروعیت انتخابـات را صدمـه 
می زنـد؛ پـس بایـد نامـزدان غیرحکومـت، جلـو چنین 

تخلفـات را بگیرند.
او خاطـر نشـان کـرد، نامـزدان غیرحکومتـی می توانند 
بـا درج شـکایات و تحـت فشـار قـرار دادن نهادهـای 
بین المللـی ناظـر در افغانسـتان، جلـو سوءاسـتفاده های 
را  تیـم دولت سـاز  بـه خصـوص  مقامـات حکومتـی 

. ند بگیر
انتخابـات،  نامـزدان  کنـار  در  گفـت،  مجـروح  آقـای 
نهادهـای بین المللـی ناظـر می توانند مانع سوءاسـتفاده 
مقامـات دولتـی به ویـژه تیم دولت سـاز کـه از امکانات 

دولتـی سوءاسـتفاده می کننـد، شـوند.
کـه  می گوینـد  ناظـر  نهادهـای  در  مسـووالن  امـا 
نامـزدان بـه دالیـل نامعلومـی از مقامـات دولتـی کـه 
نامـزد انتخابـات انـد، شـکایت نمی کننـد و کاپـی ایـن 
شـکایات را بـا نهادهـای ناظـر شـریک نمی سـازند تـا 
جلـو سوءاسـتفاده های نامـزدان حکومتی گرفته شـود.
یوسـف رشـید رییـس اجرایـی فیفا یـا بنیـاد انتخابات 

سـوی  یـک  از  می گویـد،  افغانسـتان  عادالنـه  و  آزاد 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی که به هدف رسـیده گی 
به شـکایات ایجاد شـده اسـت، به شـکایات رسیده گی 
نمی کننـد و از نامـزدان عالقـۀ به درج شـکایت ندارند.

او افـزود، کار کمیسـیون شـکایات شـفاف نیسـت و 
هرازگاهـی در رسـانه ها ظاهـر شـده و از رسـیدن چند 
شـکایت بـه کمیسـیون خبـر می دهنـد؛ امـا از شـریک 
و  می کننـد  خـودداری  ناظـر  نهادهـای  بـا  آن  کـردن 
این کـه آیـا به این شـکایات رسـیده گی شـده اسـت یا 
خیـر، معلوماتـی در اختیار مـردم، رسـانه ها و نهادهای 

ناظـر قـرار نمی دهنـد.
آقـای رشـید همچنـان می گویـد، درحالی  کـه مقررات 
ایجـاب می کنـد تـا ایـن شـکایات بـا نهادهـای ناظـر 
شـریک سـاخته شـود، اما کمیسـینون از ایـن همکاری 

خـودداری می کنـد.
او خاطـر نشـان کـرد، طبـق قانـون انتخابـات زمانی که 
کمیسـیون متوجـه می شـود تخلفـی صـورت گرفتـه یا 
نامـزدی مرتکـب تخلـف شده اسـت، بـدون ایـن  کـه 

شـکایاتی درج شـده باشـد، باید فوراً به آن رسـیده گی 
کنـد، امـا متاسـفانه ما تاکنـون شـاهد چنیـن اقدامی از 

سـوی کمیسـیون شـکایات نبوده ایم.
وی تاکیـد کرد، نهادهای ناظر شـدیداً از عدم شـفافیت 
برخـورد  و  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  کار  در 
غیرمسـلکی شـان نسـبت بـه قضایـا نگـران هسـتند و 
هـراس مـا این اسـت کـه عدم رسـیده گی به شـکایات 
شـفافیت و سـالمت انتخابـات را پیـش از برگـزاری 

بزند. صدمـه 
ایـن در حالی اسـت که شـماری از تیم هـای انتخاباتی، 
تحریـم  را  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  مبـارزات 
ایـن مبـارزات عادالنـه  کردنـد، زیـرا بـه گفتـه آنهـا 
نبـوده و تیم هـای محمداشـرف غنـی از امکانات دولتی 

می کنـد. اسـتفاده 
مبـارزات انتخابـات ریاسـت جمهوری حـدود یـک ماه 
پیـش آغـاز شـد. 60 روز زمان بـرای این مبـارزات در 
نظـر گرفتـه شـده و قـرار اسـت  انتخابـات در تاریـخ 

شـش میـزان برگزار شـود.

ــورای  ــتگی ش ــاق همبس ــم »میث ــنِد مه ــدگار: س مان
نامــزدان ریاســت جمهوری« دیــروز تصویــب گردیــد.
در نشســتی کــه بــه همیــن مناســبت در اقامتــگاه 
ریاســت  انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 
جمهــوری برگــزار شــده بــود، پیرامــون مســایل مهــم 
ــد  ــدای واح ــر ص ــت و ب ــورت گرف ــر ص ــادل نظ تب
ــان  ــوال می ــۀ اح ــترک در هم ــع مش ــاذِ مواض و اتخ
ــت. ــورت گرف ــد ص ــزدان تأکی ــورای نام ــای ش اعض
در جلســۀ ادعاهــای آقــای محمداشــرف غنــی مبنــی 
ــده  ــذب محــض خوان ــا ک ــرای کاندیداه ــول ب دادن پ
شــد و مــورد تردیــد قــرار گرفــت، همچنــان مداخلــۀ 
آمرانــۀ ایشــان در امــور کمیســیون مســتقل انتخابــات 
نشــانۀ آشــکارِ انحــراف از مســیر انتخابــات بــا اعتبــار 
و تدابیــر امنیتــی بــرای کاندیداهــا نیــز ناقــص و 

ــد. ــه ش ــده گفت نگران کنن
در اعالمیه یــی کــه در پایــان ایــن نشســت همــه گانــی 
ــای  ــی آق ــوی تلویزیون ــت: گفت وگ ــده اس ــده، آم ش
ــار  ــا آقــای لطــف اهلل نجفــی زاده یک ب اشــرف غنــی ب
دیگــر نشــان داد کــه حــرص قــدرت چگونــه برخــی 
و  راســت گویی  فضیلــت  از  را  سیاســت مداران  از 

اخالق مــداری فاصلــه می دهــد.
ــان  ــت: در می ــده اس ــه آم ــن اعالمی ــی از ای در بخش
ــت داری  ــق حکوم ــد منط ــا و فاق ــای بی مبن صحبت ه
آقــای اشــرف غنــی، ادعــای دادن پــول بــه کاندیداهــا، 
گزینــش اعضــای کمیســیون مســتقل انتخابــات و ارایۀ 
ــکار  ــا اف ــازی ب ــزدان را ب ــرای نام ــی ب ــاِت امنیت خدم

ــم. ــرار می دهی ــاد ق ــوردِ انتق ــم و م ــی می دانی عموم
در بخشــی دیگــر ایــن اعالمیــه آمــده اســت: ادعــای 

دادِن پــول به واســطه محمداشــرف غنــی بــه کاندیداهــا 
شــایعه پراکنی  و  می دانیــم  محــض  کــذب  را 
ــام در  ــود آوردن فضــای ابه ــرای به وج ــی ب غیراخالق

ــم. ــل می کنی ــی تحلی ــکار عموم اف
ــد کــه وقتــی  ــه ان نامــزدان عضــو در ایــن شــورا گفت
آقــای اشــرف غنــی بــارِ مســوولیت گزینــش اعضــای 
کمســیون مســتقل انتخابــات را بــر دوش کاندیداهــای 
ــه  ــد ک ــخ نمی ده ــدازد، پاس ــت جمهوری می ان ریاس
ــه جــز خــودش در امــور کمیســیون  کــدام کاندیــدا ب
زیــِر  را  آن  مســتقل  هویــت  و  می کنــد  مداخلــه 

ــرد؟ ــووال می ب س
ــای  ــه آق ــت جمهوری مداخل ــزدان ریاس ــورای نام  ش
غنــی در امــور کمیســیون را تهدیــد جــدی بــر رونــد 
انتخابــات تلقــی می کنــد و زمینه ســاز بی ثباتــی و 

ــد. ــران می دان ــدن بح ــده ش پیچی
ــر  ــده اســت: تدابی ــه آم ــن اعالمی ــر ای در بخــش دیگ
نگران کننــده  و  ناقــص  کاندیداهــا  بــرای  امنیتــی 
ــای  ــار ه ــق معی ــه طب ــن زمین ــت در ای اســت، حکوم
ــرده اســت، در صــورت  ــه نک ــات ارای مســلکی خدم
بــروز حادثــۀ ناگــوار مــی بایــد مســووالن و در رأس 

ــد. ــخ بگوین ــی پاس ــای غن آق
جمهــوری  ریاســت  نامــزدان  شــورای 
دروغ پراکنی هــای آقــای اشــرف غنــی را خــالِف 
ــمار  ــی به ش ــای انتخابات ــی رقابت ه ــای اخالق معیاره

ــان از  ــه ایش ــوط ب ــم مرب ــتفادۀ تی ــی آورد و سوءاس م
ــل عمــدۀ انحــراف از مســیر  ــی را عام ــات دولت امکان
ــد. ــار می دان ــا اعتب ــول و ب ــل قب ــاِت قاب ــی انتخاب اصل
شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری تمامــی تخطی هــا 
از  غنــی  آقــای  تیــم  سوءاســتفاده جویی های  و 
ــای  ــد و کج روی ه ــد می کن ــی را رص ــات دولت امکان
ــردم  ــته های م ــر خواس ــدی در براب ــم ج آن را مزاح
کــه همانــا ثبــات و توســعۀ سیاســی و حکومــت داری 

پاســخ گو و مســوولیت پذیر اســت، می دانــد.
شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری در چارچــوب 
ریاســت جمهوری«  نامــزدان  همبســتگی  »میثــاق 
پــس از ایــن یک صــدا گام بــر مــی دارد و افــزون بــر 
ــه  ــۀ مصالح ــات پروس ــه انتخاب ــوط ب ــای مرب بحث ه
ــی آورد.  ــه شــمار م ــی ب ــز اولویت هــای مهــم مل را نی
ــه  ــه ب ــا توج ــوری ب ــت  مه ــزدان ریاس ــورای نام ش
هــردو پروســۀ ملــی انتخابــات و صلــح، در صورتــی 
ــیر  ــود را در مس ــار خ ــی رفت ــرف غن ــای اش ــه آق ک
مصالــح علیــای کشــور تصحیــح نکنــد، شــورای 
ــه  ــوف ب ــی معط ــی و منطق ــای مل ــزدان گزینه ه نام
ثبــات افغانســتان را مرجــح می شــمارد و مســاعی 
صلــح  برنامه هــای  تقویــت  جهــت  در  را  خــود 

می کنــد. معطــوف 

میثاق همبستگی شورای نامزدان 
ریاست جمهوری تصویب شد
»محمداشرفغنیشایعهپراکنی
غیراخالقیمیکند«

نهادهای ناظر و آگاهان:

جلو سوءاستفاده از امکانات 
دولتی گرفته شود
ناجیه نوری 

در تازه ترین مورد تیم دولت ساز از چرخ بال های مخصوص رییس جمهور
 برای رفتن به هرات استفاده کرده اند. 
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ید متهـم  چرا فرو
به نگـاه جنسیتی شـد؟

زیگموند فروید )۱۸۵6- ۱۹3۹( عصب شـناِس اتریشـی اسـت که 
پـدر علـم روان کاوی شـناخته می شـود. فرویـد در سـال ۱۸۸۱ از 
دانشـگاه ویـن پذیـرش گرفـت و سـپس در زمینه هـای اختالالت 
مغـزی و گفتاردرمانـی و کالبدشناسـِی اعصاب میکروسـکوپی در 

بیمارسـتان عمومـی ویـن به تحقیـق پرداخت.
او بـه عنـوان اسـتاد دانشـگاه در رشـته نوروپاتولـوژی در سـال 
۱۸۸۵ منصـوب و در سـال ۱۹02 بـه عنـوان پروفیسـور شـناخته 
شـد. در ایجـاد روان کاوی و روش های بالینی برای روبه رو شـدن 
بـا علـم آسیب شناسـی روانـی از طریـق گفت وگـو بیـن بیمـار و 
روان کاو، فرویـد تکنیک هایـی را مثـل اسـتفاده از تداعـی آزاد )به 
روشـی گفته می شـود که در آن بیمار هرآنچـه را به ذهنش خطور 
می کنـد، بیـان می نمایـد( و همچنیـن کشـف انتقـال )فرایندی که 
در آن بیمـار و روان شـناس خاطـرات کودکـی خـود را بـا هم در 
میـان می گذارنـد( و همچنیـن فرایند تحلیلِی روان شناسـی را ارایه 
کـرد. بازتعریـف فرویـد از تمایـالت جنسـی کـه شـامل اشـکال 
نـوزادی هـم می شـد، به او اجـازه داد که عقدۀ ادیپ )احساسـات 
جنسـی کـودک نسـبت بـه والدیـِن جنـس مخالـف خـود( را بـه 

عنـوان اصل مرکـزی نظریـۀ روان کاوی درآورد.
تجزیـه و تحلیـِل او از خـود و رویاهـای بیمارانش بـه عنوان یک 
آرزوی تحقق یافتـه، او را بـه یـک ُمـدل بـرای تجزیـه و تحلیـل 
عالیـم بالینی و سـازکار سـرکوب رسـانید و همچنین برای بسـط 
نظریـۀ خـود مبنـی بـر این کـه ناخـودآگاه یـک مرکز بـرای ایجاد 
اختـالل در خـودآگاه اسـت، از آن اسـتفاده کـرد. فرویـد وجـود 
زیسـت مایه )لیبیـدو( را قطعـی می دانسـت. بـه نظـر او، لیبیـدو 
انـرژی روانی ـ جنسـی و منبـع آن اروس یعنـی مجمـوع غرایـز 
زنده گـی اسـت. لیبیـدو بـا مـرگ می جنگـد و می کوشـد انسـان 
را در هـر زمینـه بـه پیـروزی برسـاند. ایـن نیـرو را شـهوت نیـز 

می نامنـد. 
متأسـفانه سـوءتفاهِم بسـیاری در مـورد اغلـب مفاهیـِم فرویـدی 
وجـود دارد، از جملـه مفهـوم »لیبیدو« که با شـهوت یکی دانسـته 
شـده اسـت؛ یعنی بـه فرویـد این طور نسـبت می دهند کـه گویی 
او همـه چیـز را بـر اسـاِس سـکس می دانسـته اسـت. در حالی که 
فرویـد بـه جای کلمۀ عرفانی و شـاعرانۀ عشـق، کلمـۀ تکنیکی تر 
و حرفه یی تـر سکسـوالیته را انتخـاب کـرد. در حقیقـت، او بارهـا 
اعـالم کـرده کـه واژه هـای عشـق، سکسـوالیته، erotisme  و 
Eros  را معـادل یکدیگـر بـه کار می بـرد. liebe فرویدی معنای 

عشـق، اشـتیاق و ژویـی سـانس را در یک کلمه داراسـت.
انتقـال یکـی دیگـر از مفاهیمـی اسـت که مـورد سـوءتفاهم واقع 
شـده اسـت. فرویـد کشـف کـرد کـه سـمپتوم بـه کمـک انتقـال 
قابـل روان کاوی می شـود. او همچنیـن کشـف کـرد کـه انتقـال، 
موتـور روان  کاوی و در عیـن حـال سـدی بـرای آن اسـت. انتقال 
یـک عشـق اسـت، یـک عشـق واقعـی و هیـچ عشـق واقعـی در 
صـدد دسـت یافتـن بـه دانـش نیسـت... کار انتقال این اسـت که 
چیـزی بـرای تعبیـر روان کاو باقی بگـذارد. اما تعبیر واقعـًا به چه 

؟ ست معنا
زیگمونـد فرویـد بـه عنـوان بنیان گـذار روان کاوی بیـش از هـر 
شـخِص دیگـری در تاریخچـۀ روان شناسـی هـم مـورد تحسـین 
طـرز  بـه  نظریه هایـش  خاطـر  بـه  هـم  و  اسـت  گرفتـه  قـرار 
بی رحمانه یـی از او انتقـاد شـده اسـت. بـه عنـوان یـک شـخص 
هـم تکریـم و هم محکوم شـده اسـت و بـه عنوان یک دانشـمند 
امـا  اسـت.  گردیـده  معرفـی  کاله بـردار  و  بدعت گـذار  بـزرگ، 
تحسـین کننده گان و منتقـداِن فرویـد قبـول دارنـد کـه تأثیـر او بر 

روان شناسـی و روان درمانـی بسـیار زیـاد بـوده اسـت. 

منبع: سـیمرغ

سواالتی  چنان  اوالً  مصاحبه کننده گان  اکثر  مصاحبه،  در 
بر  مصاحبه کننده  تسلط  بیان گرِ  که  می کنند  مطرح  را 
از  یکی  شیوه،  چنین  نگه داشتِن  ثانیاً  و  مــوضوع  باشد 
متقاعد  را  طرف  که  است  مصاحبه گران  مهارت هاِی 
می سازد حقایق را بازگو نماید و از طفره رفتن خودداری 
کنـد. مصاحبه کننده گاِن باتجربه پرسش را طوری طراحی 
می کنند که مصاحبه شونده چاره یی جـز پــاســِخ صـریح 
و مستقیم نداشته  باشد و در نهایت سعی می کند مـصاحبه 
را به هــدف رسانده و با یک اختتامیۀ مناسب آن را به 

پایان برساند.
همان طور که مصاحبه ها انواِع گوناگون دارند،  پرسش ها نیز 
انواع مختلف داشته و اندیشمنداِن مسلِک ژورنالیسم ده ها 
نوع پرسش ها را معرفی کرده اند که در این جا به چند نوِع 

آن که بیشتر مروج اند، پرداخته می شود.

انواع پرسش 
پرسش ها از نگاهِ محتوا و طرز ارایۀ آن، انواع مختلف دارد 

که در این بحث نحوۀ چند نوع پرسش تشریح می گردد.

پرسش های باز
پرسش هاِی باز که آن را اصطالحاً »چراغ سبزِ مصاحبه« 
می نامند، نوعی پرسِش  تفصیلی است که معموالً با کلماتی 
مانند چه، چرا و چطور آغاز می شود و به مصاحبه شونده 
داده و در  را مفصاًل جواب  فرصت می دهد که سواالت 
تنگناِی وقت و زمان اسیر نشود. این پرسش ها به نحوی 
مصاحبه شونده را تشویق می کند تا آنچه دیده و یا در نظر 
دارد را توضیح دهد. یا به عبارت دیگر، مصاحبه به دسِت 

مصاحبه شونده سپرده می شود.
این نوع مصاحبه هـا بـیشتر در رسـانـه های چاپی کاربـرد 
و در مسایل فرهنگی، هنری، ورزشی و کارنامه یی عمومیت 
دارد. از این نوع مصاحبه ها در خبر کمتر استفاده می گردد 
و اگر در برنامه های غیرخبری با کارشناسان و یا شاهداِن 
عینی مصاحبه صورت گیرد، مصاحبه با پرسش های کوتاه و 

پاسخ های نسبتاً طوالنی توام می باشد.
یکی از اندیشمندان به ایـن باور است که ســواالِت بــاز 
نیز دارد که مهم ترین آن  این ویژه گی ها، معایبی  در کنار 

برداشت هاِی متفاوت از پاسخ ها می باشد.
می شود،  نامیده  هم  تشریحی  سواِل  که  سوال  این  گونه 
به سوالی گفته می شود که پاسخ های آن به ساده گی قابل 
پیش بینی نبوده و بعضاً نمی توان مجموعه پاسخ هاِی از قبل 
نوع  این  در  نظر گرفت.  در  آن  برای  را  پیش بینی شده یی 
سؤاالت، پاسخ گو را مختار می گذارند تا پاسخ ِخود را به 
هر شکلی که مایل است تشریح نماید. ماهیِت بعضی از 
سؤاالت به گونه یی است که باید همواره به صورِت باز 
ارایه شوند؛ زیرا ممکن است پاسخ های بی شمار و عماًل 
نامحدودی را داشته باشند. معایب سواِل باز این است: چون 

پاسخ گویان از سطوح مختلِف آگاهی برخوردارند، ممکن 
است ماهیت هر سوال به تناسِب سطح دانِش آن ها تغییر 
یابد و در نتیجه برداشت و درِک آن ها از سوال مطرح شده 
با یکدیگر متفاوت باشد. بدیهی است هر کس به تناسب 
برداشت خود، پاسخ های متفاوتی را خواهد داد. در این نوع 
پرسش ها، سوال ها بر خواننده اثر می گذارد؛ به طوری  که 
دو نفر نمی توانند برداشِت یکسانی را از یک جواب داشته 
باشند. در سؤاالت باز، ممکن است پاسخ های نامربوط زیاد 
به چشم بخورد؛ یعنی اطالعات بی ربط ارایه خواهد شد. 

)صانعی، ۹ اسد ۱3۹۵(
مثالی از پرسش های باز را در زیر مشاهده می کنید که از 
پروفیسر برهان الدین ربانی رییس جمهور اسبق افغانستان در 
سال ۱3۹0 پرسیده شده و از او خواسته  شده که ماجراِی 

مهاجرتش از کشور را بیان کند.

 پروفیسور 
برهان الدین ربانی در برابر پرسش گفت: 

محمد داوود به عنواِن این که اخوانی ها می خواهند از طریِق 
یک کودتا حکومت را براندازند، به بازداشت وسیِع اعضای 
نهضت اسالمی آغاز کرد. عساکـر حکـومتی باالی منزل 
استاد غالم محمد نیازی و من حمله نمودند. استاد نیازی 
دستگیر شد، اما من در منزل نبودم. بعد از آن که از دستگیری 
نیازی باخبر شدم، سه شب در یک مخفیگاه به سر بردم. 
در این سه شب سنجیدم که راه دیگری وجود ندارد، اگر 
حکومت از محالِت دیگر مرا دستگیر نماید، کاری خوب 
و به شأِن من برابر نخواهد بود. بناًء روز سوم تصمیم گرفتم 
که از مخفیگاه برآمده، به خانه برگردم. اعضای خانواده به 
فکر این بودند که دستگیر شده ام. من به خانه برگشتم و 
وصیت نامه نوشتم و نام چند نفر را که از آن ها قرض دار 
بودم، به خانواده گفتم و از آن ها خواستم تا قرض های مرا ادا 
کنند. به سوی سرنوشِت نامعلوم به راه افتاده، روانۀ پوهنتون 
کابل شدم و با خود سنجیدم که اگر مرا در داخل پوهنتون 

دستگیر کنند، پُرافتخارتر و آبرومندانه تر خواهد بود.
زمانی که داخــل بس پوهـنتون کابل شـدم، اسـتادان یکـی 
به طرِف دیگر می دیدند و حیران بودند از این که من چرا 
سوار بس می شوم؛ زیرا پولیس در تـعقیب مــن است و 
عده یی اطالع یافته بودند که دستگیر شده ام. زمانی که به 
پوهنتون رسیدم، بدون توقف به صنف دوم رفته به تدریس 
آغاز نمودم. بعد از پنجاه دقیقه تدریس، چند افسر پولیس 
داخل  شخصی  و  رسمی  لباس های  با  صاحب منصب  و 
صنف شده، به من گفتند که با شما کار داریم. من از آن ها 
اجازه خواسته به ادارۀ فاکولته رفته، چند مونوگراف را که 
از محصلین صنف چهارم نزدم بود، به اداره تسلیم کردم. از 
فاکولتۀ شرعیات به فاکولتۀ ادبیات رفته با شاگردان صنف 
از  نمودم.  فاکولته خداحافظی  آن  استادان  و  فلسفه  سومِ 
فاکــولـتۀ ادبیات به اســاِس امر پــولیس به دهلیز فاکولتۀ 

تعلیم  و تربیه داخل شدم و در ختم دهلیز پولیس ها با یک 
موتر جیپ و یک موتر فلکس واگن مجهز به مخابره منتظر 
بودند. من به عقب نگاه نمی کردم، اما نظر به گفتۀ شاهدان 
ده ها شاگرد در عقِب من روان بودند. هنوز در پنج متری 
قسمت آخر دهلیز نرسیده بودم که از عقب شاگردی صدا 
زده گفت، استاد خود را تسلیم نکنید. زمانی که به او نگاه 
به  عجیب  حالتی  بود.  جاری  چشمانش  از  اشک  کردم، 
من دست داد، نمی دانم به شاگرد چه جواب دادم ولی به 
پولیس ها گفتم به آن شخصی که شما را دستور داده، بگویید 
که یک بار این جا بیاید. با ده ها شاگردی که از عقِب من 
روان بودند، از دروازۀ دیگرِ فاکولتۀ حقوق خارج شده و 
با شش شاگرد دیگر، سوار بر یک تکسی شده از پوهنتون 
به کارته سخی روان شدم. در کارته سخی از تکسی پایین 
شده به کوه عقِب زیارت سخی باال شدم. از جوانانی که با 
من آمده بودند، خواستم که به لیلیه رفته، یک جوره لباس 
محلی بیاورند. من هیچ گونه برنامه نداشتم، به طرف شهر 
کابل و دامنه های قرغه می دیدم، سبزه ها تازه رسیده بود، 
شهر کابل زیبا به نظر می رسید؛ آرام و خاموش و معصوم 
معلوم می شد. به شهر نگاه کرده اشک می ریختم و با خود 
می گفتم که وطن به چنگاِل کمونیست ها و روس ها خواهد 
افتاد. آیا دوباره آزاد خواهد شد؟ ]زمانی که پروفیسور ربانی 
به این جا رسید، مکث کرده سرش را پایین گرفت و در 
چشمان من، علی ارغنداوی تهیه کنندۀ رادیوی بی بی سی و 
عزیز مراد سخنگوی رییس جمهور اشک حلقه زد[ جوانان 
و  نداشتم  برنامه  هیچ گونه  من  اما  آوردند،  محلی  لباس 
نمی دانستم کجـا بروم و چه کنم. یکی از محصلین گفت به 
خانه برویم، دیگری پیشـنهاد رفتن به شمـال کشور را نمود، 
اما من به آن ها گفتم که چه در خانه و چه در شمال کشور 

به چنگال حکومت خواهم افتاد.
به  جالل آباد  به  که  نمود  پیشنهاد  محصلین  از  یک  تن 
منزِل او بروم. با این پیشنهاد موافقت نمودم. آن محصل 
پیشنهادش را تکمیل نموده گفت که از جالل آباد به کنر 
خواهیم رفت. من بدون آن که بدانم در جالل آباد چه اتفاق 
خواهد افتاد و برنامه ام در آن جا چه خواهد بود، پیشنهاد 
محصل را پذیرفته و سه تن از محصلین را موظف ساختم 
که به ایستگاه موتر های جالل آباد رفته، سوار بس شوند و 
در قسمت یکه توت از بس پایین شده، دو تن دیگر با من 

سوار بس شوند.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش چهل وششم

هنوز در پنج متری قسمت آخِر 
دهلیز نرسیده بودم که از عقب 

شاگردی صدا زده گفت، استاد خود 
را تسلیم نکنید. زمانی که به او 

نگاه کردم، اشک از چشمانش جاری 
بود. حالتی عجیب به من دست 

داد، نمی دانم به شاگرد چه جواب 
دادم ولی به پولیس ها گفتم که 
به آن شخصی که شما را دستور 

داده، بگویید یک بار این جا بیاید. با 
ده ها شاگردی که از عقِب من روان 

بودند، از دروازۀ دیگِر فاکولتۀ 
حقوق خارج شده و با شش شاگرد 
دیگر، سوار بر یک تکسی شده از 

پوهنتون به کارته سخی روان شدم. 
در کارته سخی از تکسی پایین 

شده به کوه عقِب زیارت سخی باال 
شدم. از جوانانی که با من آمده 

بودند، خواستم که به لیلیه رفته، 
یک جوره لباس محلی بیاورند. 

من هیچ گونه برنامه نداشتم، به 
طرف شهر کابل و دامنه های قرغه 
می دیدم، سبزه ها تازه رسیده بود، 

شهر کابل زیبا به نظر می رسید؛ 
آرام و خاموش و معصوم معلوم 
می شد. به شهر نگاه کرده اشک 

می ریختم و با خود می گفتم که وطن 
به چنگاِل کمونیست ها و روس ها 

خواهد افتاد. آیا دوباره آزاد 
خواهد شد؟
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از  عمدتًا  نیز  ابلوموف  ایده آل  زن  تصویر 
»سلحشورانه                    «  لطیِف  و  دل                    انگیز  داستان های 
در  که  بیلینی  منظومۀ  از  تا  است  شده  گرفته 
تملک،  قابل  اشیایی  به                    صورِت  صرفًا  زنان  آن 
زنانی  به                    صورِت  یا  تصرف                    کردنی  موجوداتی 
و  ساحره  پیرزناِن  یا  جنگجو،  و  سلحشور 
جادوگر تصویر شده                    اند، و عشق اساسًا در آن 
جایی ندارد. در دوران کودکی، همواره به                    طور 
به                    سر  کیربیتفنا  میلیتریسا  رؤیای  در  مداوم 
غیرقابل  و  زیبا  غایت  به  دوشیزه                    یی  می                    برد؛ 
توصیف)چهارم، صص                    ۱20،۱2۱،۱23(، ساکن 
و  غم  شرارت،  بدی،  از  آن  “در  که  سرزمینی 
برگرفته  تصویری  در  و  نیست                    ”،  خبری  اندوه 
در  که  است  “سرزمینی  عامیانه  افسانه                    های  از 
مناسب  پوشاک  و  نعمِت                     خوراک  از  همه  آن 
زیبایی،  وی  ص                    ۱23(.  بهره                    مندند”)چهارم، 
یک جا  را  همه  لطافت،  و  عشق  نجابت، 
نیز  دیگری  شخصیِت  آن،  کنار  در  داراست؛ 
حدودی  تا  که  دارد  وجود  آمیزه                    ها  همین  با 
که  است  عامیانه                    یی  افسانه                    های  از  برگرفته 
زیبایی  شاهزاده                    خانِم  دِل  غالبًا  داستان  قهرماِن 
را به                    دست می                    آورد، ولی به                    طور اخص برگرفته 
آن ها  در  که  است  سلحشوری  داستان های  از 
زیبارویی  یافتِن  جست وجوی  در  قهرمانان 
افسانه                    یی برمی                    آیند و برای به                    دست آوردِن وی 
یا دفاع از شرف و حیثیِت او با یکدیگر مبارزه 
می                    کنند. مهم نیست که حافظۀ گنچاروف زیاد 
کیربیتفنای  میلیتریسا  نکرد:  یاری  وی  با  هم 
اصلی، گرچه از زیبایی سحرانگیزی برخوردار 
است، لیکن برخالف نظر گنچاروف در سنین 
فاجره  و  بزرگسال  بلکه  نیست،  دوشیزه گی 
است. نامِ وی از واژۀ ایتالیایی )به معنای هرزه و 
فاسد( گرفته شده است. در این جا وی آمیزه                    یی 
خوانده  کیربیتفنا  بعضًا  )که  واسیلیسا  از  است 
داستان های  زن  قهرماناِن  دیگر  و  می                    شود( 
عامیانه، و به دنیای بی                    زماِن داستان های عامیانۀ 
پُراعجازی می                    پیوندد که در برابر خوبی های آن 

پاداش هایی وجود دارد.
یا  قهرمان  همیشه  افسانه                    ها  قبیل  این  قهرمان 
ابله،  امیلیای  مدعا  شاهد  نیست؛  خوب  حتا 
قهرماِن یکی از داستان های مورد عالقۀ ایلیا با 
عنوان تحت فرمان اُردک                    ماهی)7(. قهرمان تنبِل 
ساده                    لوح مضحک از یک اردک                    ماهی که صید 
آن  می                    گیرد  تصمیم  و  گول خورده  بود،  کرده 
این  برابر  در  که  پاداشی  برگرداند؛  آب  به  را 
عمل در انتظار اوست، این است که به وی این 
قدرت داده می                    شود که هر کاری را که اراده کند 
- بدون آن که به                    خود زحمتی بدهد - صورت 
کند.  آن  انجام  به  امر  است  کافی  فقط  بگیرد، 
صورت  خودبه                    خود  کارها  تمام  به                    این                    ترتیب 
تبر  می                    گیرد: سورتمه خودش حرکت می                    کند، 
بدون دخالِت کسی هیزم می                    شکند، و از همه 
را مالقات  پادشاه می                    خواهد وی  مهم تر وقتی 
آن  کنار  را  روز  تمام  که  گرمی  اجاق  به  کند، 
سپری می                    کند، فرمان می                    دهد تا او را به شهر، نزد 
پادشاه ببرد. در دربار پادشاه وی توانست دختر 
آن                    گاه  و  سازد  شیفتۀ خود  و  عاشق  را  پادشاه 
قصری مرمرین برپا می                    کند که سال ها با شادی 
و خوشی در آن زنده گی کردند - قهرمانی که 
شیوۀ زیستن وی بیانگر کودکی خود ابلوموف 
مادر  یعنی  منزل  مهربان  فرشته                    های  که  است 
خواسته                    هایش  از  هیچ                    یک  با  خدمت کاران  و 

ؤیا  و تخیل  ر
در  ابلوموف 

اثر  ایوان 
وف گانچار

چندانی  شگفتی  جای  نمی                    کردند.  مخالفتی 
نیست که وی طوری بار بیاید که باور داشته 
باشد که همانند آدم  های تنبل خوش                    قلب، او 
نیز با یک شاهزاده خانم ازدواج خواهد کرد و 
خوشبخت                    خواهد  و  شاد  همواره  آن  از  پس 
زیست. تنها گذشته                    اش نیست که وی را اسیر 
نیز  خود ساخته است، بلکه رؤیاهای گذشته 
ابلوموف  کرده                    اند.  گرفتار  خود  بند  در  را  او 
به شتولتس اعتراض می                    کند که او نمی                    خواهد 
بنده                    وار از سبک زنده گی خانوادۀ خود پیروی 
کند)چهارم، ص                    ۱۸۵(: شعر، موسیقی، ُمبلمان 
باید نشانه                    های شاخِص  شیک، غذاهای عالی 
ابلوموفکای جدید به                    شمار آیند. علی                    رغم الیۀ 
ولی  کرده،  احاطه  را  رؤیا  این  که  پیچیده                    یی 
دست                    یافتن  برای  قدیمی  میل  همان  واقع  در 
الگا  افسانه                    هاست.  در  موجود  سعادِت  به 
که  باشد  شده  اشتباه  مرتکب  است  ممکن 
بود وی  که ممکن  بود  ابلوموفی شده  عاشق 
نکته  اما  بکشاند،  خود  تخیالت  به                     عالم  را 
نه                    چندان  را  وی  ابلوموف  این  که  این جاست 
عاقالنه از ورای منشور شاهزاده                    خانم افسانه                    یی 
بافرهنگی می                    نگریست. و تعجبی ندارد که این 
الگا  همان                    طورکه  و  نیاورد،  دوام  زیاد  عشق 
روابط  دربارۀ  شتولتس  به  اعتراف  از  پس 
عشقی خود با ابلوموف اظهار می                    دارد: »مانند 
نیفتاده  اتفاق  هیچ                    چیز  گویی  رؤیاست،  یک 

بود.« )چهارم، ص                    433(
عشق  “دنیای  یک  الگا  با  عاشقانه  رابطۀ  اگر 
زیبای افسانه                    یی                    ” و یک رؤیاست، در آن                    صورت 
مادر  بازگشت                    به  بیانگر  ماتفیینا  آگافیا  شاید 
وی  آن  در  که  دنیایی  است؛  ]ابلوموف[  وی 
و  مادی  نیازهای  تمام  و  می                    دارند  دوست  را 
جسمی او را برآورده می                    سازند. در واقع این 
است.  متصل  ابلوموف  رؤیاهای  به  نیز  رابطه 
جاذبه                    های فریبندۀ فیزیکی که در الگا می                    بیند، 
بیانگر رؤیاهای دوران بزرگسالِی وی  نه تنها 
بلکه  است،  روستایی  لپ                    گلی  دختران  دربارۀ 
در نهایت                     با تخیالت دوران کودکی وی پیوند 
با  ماتفیینا  آگافیا  که  روز  یک  شامگاه  دارند. 
دوز  و  دوخت  سرگرم  متانت                      و  آرامش 
است، ابلوموف درحالی                    که اعضای خانواده و 
دارند،  اطرافش حضور  نیز  الکسی                    یف وفادار 
احساس  و  می                    رود  فرو  وهم  شبیه  به                     حالتی 
می                    کند که وضع حاضر قباًل هم پیش آمده بود:
پریشان                    خیالی  و  بی                    حوصله گی  روی  از 
نیم                    نگاهی به چهرۀ آگافیا ماتفیینا افکند، و از 
اعماق خاطراتش تصویری آشنا سربرآورد که 
قباًل جایی آن                    را دیده بود. سعی داشت                     بفهمد 

که این همه را قباًل کجا شنیده بود...
در مقابل خود سالون پذیرایی بزرگ و مجلل 
که  می                    دید  را  والدیِن خود  منزل  تاریِک  ولی 
مادر  و  بود  شده  روشن  مومی  شمع  یک  با 
وی به                    اتفاِق مهمانانش دور میز گردی نشسته 
آنان در سکوت، سرگرم دوخت                    ودوزِ  بودند: 
در  به                    آرامی  پدرش  درحالی                    که  بودند،  خود 
و  گذشته  می                    زد.  قدم  پایین  و  باال  اتاق  طول 

ادغام  هم  در  و  شده  جمع  هم  با  یک  جا  حال 
شدند.

موعود  به                    سرزمین  که  می                    دید  خود  رؤیای  در 
از شیر و عسل رسیده بود،  با رودهایی جاری 
سرزمینی که در آن مردم از نانی تناول می                    کردند 
و  بودند  نشده  متحمل  زحمتی  برایش  که 

لباس هایی از زر و سیم به تن داشتند...
صدای آدم ها را می                    شنید که دربارۀ خواب، رؤیا 
و  ترق تروق  می                    کردند، صدای  تفأل صحبت  و 
به                    هم خوردِن بشقاب ها و جرینگ جرینِگ کارد 
و چنگال را. کمی به                    طرف دایۀ پیر خود نزدیک 
لرزانش گوش داد:  به                     صدای مرتعش و  شد و 
درحالی                    که به آگافیا ماتفیینا اشاره می                    کرد، صدا 

می                    زد “میلیتریسا کیربیتفنا”. )چهارم، ص                    4۹3( 
کودکِی  دوران  قهرمان  میان  تشابه  و  توازی 
ابلوموف و “بانوی خانه                    ” شیوۀ بیان گنچاروف 
برای اظهار این نکته است که ابلوموف سرانجام 
موفق به تحقق زنده گی و تخیالت دوران کودکی 
آگافیا  که  تفاوت  این  با  ولی  است.  شده  خود 
قهرمان زِن قصۀ عامیانه                    یی نیست که باید مورد 
برعکس،  بلکه  بگیرد؛  قرار  حمایت  و  پرستش 
مادری  و  همسر  مثالِی  نمونۀ  عینی  تجسم  وی 
است فداکار و ایثارگر که به همه عشق می                    ورزد 
و به همه بخشش می                    کند. حتا از نظر جلوۀ ظاهر 
]فیزیکی[ نیز شبیه نمونه زِن ایده آل داستان های 
عامیانۀ روسی است: سفیدرو و گوشتالو)چهارم، 
ص                    30۵(، همانند دخترکان آوازهای محلی و یا 
زانوانی  با  کمرو  و  خجول  مخلوقاتی  واقع  در 
بزرگسالِی خود  فریبنده که در رؤیاهای دوران 
آگافیا  که  موقعی  می                    کرد.  تصویر  ابلوموفکا  در 
آشپزخانه  در  یعنی  خود  امر  تحت  حوزۀ  در 
است، چشمان خاکستری او با تعبیر سنتی “مثل 
)چهارم،  می                    شود  توصیف  شاهین                    ”  چشمان 
شمرده  وی  اعتبار  مایۀ  که  آنچه  ص                    332(. 
می                    شود، محدودیت های بسیار بدیهی او به                    ویژه 
در عرصۀ ذهن و خیال است )آگافیا ماتفیینا هیچ 
رؤیا و آرزویی ندارد(. در نهایت ابلوموف حتا 
نمونۀ آرمانی شاهزاده                    خانم خود را تا حد چیزی 
بسیار محدودتر و کسل                    کننده                    تر تنزل می                    دهد، و 
چون از برخی جهات می                    تواند “بانوی خانه                    ” را 
با رؤیاهای خود و شیوۀ زنده گی را نیز با شیوۀ 
زنده گی امیلیا - قهرمان تنبل مورد عالقۀ خود 
-یکی بگیرد، لذا شاد و خوشحال است. وی “به 
ایده آل زنده گی خود دست                    یافته است، ولو بدون 
طبع شعر و شاعری                    ” )چهارم، ص                    4۸6(. او دیگر 

به رؤیا و تخیل نیازی نداشت. تنها گه                    گاهی: 
می                    شد  شعله                    ور  وی  تخیالِت  دیگر  یک بار  اگر 
و خاطرات فراموش                    شده و رؤیاهای تحقق                    نیافته 

در وی بیدار می                    شدند، اگر وجداِن وی ناگهان 
او را به                    خاطر شیوۀ زنده گی که از سر گذرانده 
آیا  می                    گرفت،  مالمت  و  سرزنش  باد  به                      بود، 
بدخوابی می                    شد،  بی                    خوابی و  بود دچار  ممکن 
بستر  از  و  بیدار شود  از خواب  نیمه                    های شب 
بیرون بپرد، و گه                    گاه برای ایده آل روشن زنده گی 
خود که اینک برای همیشه از دست رفته بود، 
نومیدانه اشک حسرت بریزد.)چهارم، ص 4۸7( 
و  می                    اندیشد  تصویر  قالب  در  گنچاروف 
شخصیت های داستاِن وی نیز در قالب تصاویر 
برنامه                    ریزی می                    کنند، لیکن علی                    رغم واردآوردن 
تخیل،  طریق  از  ناخودآگاه  به  آهسته  ضربه                    یی 
تصاویر با آراء و عقاید پیوند دارند، به                    ویژه در 
منازعه                    یی درونی بر سر ارزش تخیل و ماهیت 
عشق. تخیل از یک سو مقوله                    یی است                    خطرناک: 
“این همدم دو چهره، از یک جهت دوست و از 
جهت دیگر دشمن است - دوست تان است مادام 
نکنید و نسبت                     به آن بدگمان  اعتماد  به آن  که 
باشید، و دشمن تان است                     به محض این  که در اثر 
نجواهای فریبندۀ آن با اطمینان                    خاطر به                     خواب 
رفته باشید” )چهارم، ص                    ۱6۸(. این کلمات در 
مورد شتولتس به                    کار برده می                    شوند و به                    گونه                    یی 
تا  می                    دهند  ارایه  را  وی  دیدگاه های  مستدل 
تخیل  دیگر،  سوی  از  را.  راوی  دیدگاه های 
ارزشمند، در صورتی                    که عبارت  مقوله                    یی است 
“تا زمانی که به آن بی                    اعتماد و بدگمان باشید” به                     
معنای نفی تخیل نباشد )در هر صورت شتولتس 
همین                    طور که پا به سِن بلوغ می                    گذارد، به                     نظر 
می                    هراسد(،  خود  تخیالت  از  کمتر  می                    رسد 
حوزه                    هایی  به  آن  پای  کشاندن  معنای  به  بلکه 
کتاب  از  همچنان                     که  باشد.  پربارتر  و  خالق تر 
که  کرد  احساس  گنچاروف  ظاهراً  پیداست، 
نباید بگذارد مهار تخیالت بسیار گستردۀ وی از 
دستش خارج شود. تخیل زمانی خطرناک است 
که انسان را از واقعیِت معقول بیش از حد دور 
یا  گذشته  رؤیاهای  سمت  به  را  وی  و  ساخته 
توهماِت افیونی غیرقابل تحقِق آینده سوق دهد. 
تأثیر یا جاذبۀ رؤیاهای گذشتۀ خود گنچاروف 
در الگوهای یکنواخت رؤیای نوستالژیک زمان 
دیده  عامیانه  داستان های  در  غیرپیشرو  دوری 
برای  ابلوموف  تالش  با  هم زمان  که  می                    شود 
تحمیل این نوع رمان بر بقیۀ عمر خود، به                     سایر 

بخشهای کتاب می                    رسد.

عشق  از  غیر  عاطفی  و  احساسی  حالِت  هیچ 
گردد.  خودفریبی  نمی                    توانست                     باعث                     بیشترین 
در  و  خود  عشقِی  رؤیاهای  در  مردان  و  زنان 
می                    توانند  دلباخته گی،  و  عاشق                    شدن  حالت 
کتاب  کنند.  استفاده  راه                     گریز  عنوان  به  آن  از 
دربارۀ  گنچاروف  دیدگاه های  بیانگر  همچنین 
ماهیت عشق است. شخصیت های اصلی داستاِن 
رؤیای  متفاوِت خود  به                     شیوه                    های  هرکدام  وی 
عشقی نیرومند و پایدار را در سر می                    پرورانند؛ 
می                    خواهند.  چه  که  می                    دانند  نفر  دو  حداقل 
ازدواجی  است                     برای  مجبور  ابلوموف  گرچه 
وی  رؤیاهای  ُکل  تجلی  که  بگیرد  تصمیم 
تجربیات  در  حداقل  ازدواج  این  ولی  نیست، 
گذشتۀ وی ریشه دارد، رؤیاهای گنچاروف نیز 
درست همانند رؤیاهای قهرمان داستانش است. 
الگا مجبور است                     یاد بگیرد که بین داستان های 
عشقی افسانه                    یی و عشقی نه                    چندان رمانتیک که 
یک  داشتن  به  وی  تمایالِت  و  آرزوها  دیگر 
را تحقق  با رشد شخصی  فعال همراه  زنده گی 
با  وی  عشقی  روابط  بگذارد.  تمیز  می                    بخشد، 
به  نسبت                      خیال بافی  و  عشق  پایۀ  بر  ابلوموف 
می                    بایست                     یاد  وی  لیکن  بود؛  استوار  محبوبش 
اعتماد  خود  رؤیاهای  از  کدام                    یک  به  که  بگیرد 
کند. عشقی که رشد می                    کند و متضمن فعالیت، 
و  فکری  همراهی  و  شخصی  رشد  خالقیت، 
روحی است)شتولتس و الگا(، عشقی ایده آل و 
کمال مطلوب است. این عشق با رؤیاها همراه 
ولی  تحقق                    یافتنی.  و  اصیل  رؤیاهای  اما  است، 
افیونی  توهمات  این ها  که  این جاست  مشکل 
در  افیونی  توهمات  این  گنچاروف                    اند.  خود 
نگاهِ اول ممکن است از توهمات الگا معقول تر 
از آن جا که ریشه در  لیکن  بنمایند،  و عملی     تر 
تجربیات نویسنده ندارند، فاقد هرگونه زنده گی 
و عقیده                    اند. خیال بافی و نوستالژی به                    مراتب بیش 
از آنچه که خود گنچاروف تصورش را می                    کرد، 

بر وی نفوذ و سیطره داشتند.

بخش چهـارم و پایانی

 فیث ویگزل/ برگردان: حسینعلی نوذری
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الهی!
 اگر کار به گفتار است،

بر سر همه تاجم و اگر به کردار است،
به پشه و مور محتاجم

الهی اگر بردار کنی رواست، مهجور مکن
و اگر به دوزخ فرستی، رضاست

از خود دور مکن
و  لبخند  تن درستی،  و  درود  خرد.  و  جان  خداوند  به نام 
مهربانی بر همۀ حاضران گرامی. ان شاهلل که تن درست باشید 
و در این آدینه روز مبارک، سرحال و قبراغ در این محفل 
ستاد  عمومی  رییس  عنوان  به  باشیم.  شده  جمع  مبارک 
انتخاباتی تیم وفاق ملی و به عنوان نمایندۀ مردم عزت مند 
افغانستان در پارلمان کشور تشریف فرمایی همۀ شما را به 

این محفل مبارک خیر مقدم عرض می کنم. خوش آمدید.
متجاوزان،  همۀ  پوز  تاریخ  طول  در  که  هستیم  ملتی  ما 
تاریخ  مالیدیم.  خاک  به  را  تاریخ  سرکشان  و  قلدران 
انگلیس  با  کردیم.  چه  بیگانه گان  با  که  نمی کند  فراموش 
در  را تحت سیطرۀ خود  از جهان  بزرگی  که بخش  مکار 
شوروی،  روزگار  از  دمار  چگونه  کردیم؟  چه  بود،  آورده 
ابرقدرت بی رحم شرق برآوردیم. چه شخصیت های برازنده 
و فرزانه یی را تقدیم به جامعۀ بشری کردیم. ما ملت بزرگی 
بودیم و تاریخ فوق العاده درخشانی داریم. اما اکنون خار 
نه آرامش  امنیت داریم،  نه  و ذلیل و بی سرنوشت هستیم. 

داریم و نه دل خوشی به آینده و نه سرنوشت روشن. پُر از 
یأس و ناامیدی و پُر از درد و انفجار و انتحار و روزهای 
تلخ. هر روز که می گذرد، این وطن پاره پاره تر می شود. هر 
روز که می گذرد، جوانان بیشتری در خاک و خون غلطیده 
می شوند و خانواده های بی شمارتری بی سرپرست می شوند.
چرا؟ مگر ما همان ملت سرفراز تاریخ نیستیم؟ چرا چنین 
سرنوشتی بر ما حاکم شده؟ برای شما حکایت کوتاهی را 
روایت می کنم. پادشاهی بود و این پادشاه شیری داشت. این 
شیر را در قفس انداخته بود و نگهبانی بر شیر گمارده بود 
که هرروز یک الشۀ گوسفند را پیش شیر بیندازد. نگهبان 
هم هرروز یک ران گوسفند را می دزدید و می برد به خانه 
شاه یک  شاه خبردادند.  به  می داد.  به شیر  را  بقیۀ الش  و 
نگهبان  خیانت  تا  گمارد  اولی  نگهبان  بر  را  دیگر  نگهبان 
اولی جورآمد  نگهبان  با  دومی  نگهبان  کند.  دنبال  را  اولی 
کردند و یک ران و دل و جیگر گوسفند را نگهبان دومی 
هر روز می برد. خبر به شاه دادند. شاه نگهبان سوم را تعیین 
کرد. هر سه نگهبان با هم جور آمدند و تمام الشۀ گوسفند 
را می بردند و فقط دنبه را می انداختند به شیر. خبر به شاه 
رسید که شیر تو می خواهد بمیرد. گفتند چرا؟ حکایت را 
به شاه گفتند و عرض کردند که شیر تو دنبه را نمی خورد. 
شاه گفت دو نگهبان دیگر را برطرف کنید. یک نگهبان دزد 

بهتر از سه نگهبان دزد است.
این سرنوشت ما است. سرنوشت ملت رنج دیدۀ افغانستان. 
ما همان شیِر در قفسیم و آن دزدان نگهبان حاکمانی هستند 
که بر سرنوشت این ملت حاکم شده اند و چیزی جز منافع 
شخصی، فکر نمی کند. آقای غنی با شعارهای دروغین باز 
به میدان آمده تا فصل ناتمام بدبختی این ملت را تمام کند. 
شعار می دهد، شعارهای بسیار کذایی و دروغین و الف های 
بر حد عرش اعال. او در یکی از سخنرانی هایش پا را فراتر 
فاروق  عمر  عدالت  به  را  خود  ناکام  و حکومت  گذاشت 
من،  عدالت  که  می دهد  شعار  کرد.  تشبیه  مرتضی  علی  و 
عدالت عمری و علوی ست! استغفراهلل. تو کجا و نام مبارک 
خلفای راشدین کجا. ما و شما همه در مورد عدالت عمر 

فاروق و علی مرتضی بارها و بارها شنیدیم.
ابن جوزی روایت بسیار زیبایی دارد از عدالت عمر فاروق. 
مصر  در  بود.  فاروق  عمر  پسران  از  یکی  نام  عبدالرحمان 
شراب نوشید. عمر عاص، والی مصر بود. عمر عاص پسر 
نزد،  شالق  عام  مال  در  را  مسلمانان  خلیفۀ  المؤمنین  امیر 
کرد.  جاری  را  خداوند  حد  و  خانه  درون  در  آورد  بلکه 
خبر رسید به عمر فاروق. فوراً به عمر عاص نامه نوشت. 
از عمر به َعمِر خطاکار. ای عمر تو به چه دلیل فرزند مرا 
در مال عام شالق نزدی؟ به خاطری که فرزند امیر المؤمنین 
است. نه، او هم یکی از رعایای من است و هیچ تفاوتی با 
مردم دیگر ندارد. تو خطای بسیار بزرگی مرتکب شدی و 

فوراً عبدالرحمان را بفرست مدینه. عبدالرحمان را به مدینه 
عبدالرحمان  که  است  آمده  روایت ها  برخی  در  می آورند. 
امیر  یا  می گوید:  المؤمنین  امیر  به  خطاب  و  بوده  مریض 
المؤمنین؛ بگذار که من صحبت یاب شود و خوب شوم. 
عمر فاروق عرض می کند که به خدا سوگند حتا یک لحظه 
نمی گذارم که حکم خدا به تأخیر بیفتد و حکم خداوند را 

جاری می کند.
آقای غنی؛ شما که می گوید عدالت من، عدالت عمری ست، 
بررسی  را  نزدیکانت  بر  غیراخالقِی  جدی  اتهام های  چرا 
نمی کنی؟ علی مرتضی، حیدر کرار جملۀ بسیار زیبایی دارد. 
بر  با شکم سیر  اگر شبی  من  بر  هیهات  هیهات  می گوید: 
بالین بگذارم و در همسایه گی من کسانی گرسته بخوابند. 
تا حال  آیا شما  آقای غنی؛ رییس حکومت وحشت ملی؛ 
رییس  عنوان  به  که  زمانی  از  آیا  اید؟  خورده  نان خشک 
شب  یک  نازدانه ات  فرزندان  شده اید،  تعین  حکومت  این 
شکم گرسنه سر بر بالین گذاشته؟ چگونه حال این مردم را 
درک می کنی؟ آیا از حال عسکری که شب و روز جانش 
در کف دستش در کوه و دشت و بیابان در مقابل دشمنان 
نان  چند  جز  شان  صفرۀ  در  و  می جنگند  افغانستان  مردم 
نیست؛ خبر داری؟  لوبیا چیز دیگری  خشک و چند عدد 
با عدالت عمر فاروق و  هرگز خبر نداری. هرگز خود را 

باش.  زدن خود  مراقب حرف  نکن.  مقایسه  مرتضی  علی 
این همه دزدی، این همه چور و چپاول و این  که حکومت 
تو در صدر فهرست کشورهای فاسد دنیا قرار دارد. این همه 
ظلم و جفا و کشت و کشتار که در گوشه گوشۀ این خاک و 
سرزمین در جریان است، نمونۀ عدالت عمر فاروق و علی 

مرتضی ست؟ 
آقای غنی، هنگام نماز خواندن در مسجدالحرام دست چپ 
خود را روی دست راست گذاشتی، چیزی نگفتیم؛ در وقت 
بروی،  به رکوع  این که  به جای  قیام  از  بعد  نماز خواندن، 
نداشتی  یاد  خواندن  نماز  یعنی  رفتی؛  سجده  به  مستقیم 
چیزی نگفتیم. به عنوان رییس جمهور یک کشور اسالمی، 
نماز جنازه را اشتباه خواندی، ما دم نزدیم. جل عال شانهو 
اما حسین را نواسۀ  را برای حضرت عمر به کار بردی و 
خداوند خواندی، ما چیزی نگفتیم. حاال حکومت سراسر 
ظلم و فساد و تباهی خود را با حکومت عمر فاروق و علی 
مرتضی مقایسه می کنی؟ تو را به خدا قسم؛ بس کن این همه 
توهین و اهانت را. تو کجا و صحابۀ کرام کجا. تو کجا و نام 

مبارک عمر فاروق کجا. تو کجا و نام بلند حید کرار کجا.
سخن موالنا به یادم می آید.

این چه ژاژ است این چه کفر است و فشار
پنبه یی اندر دهان خود فشار

گر نبندی زین سخن تو علق را
آتشی آید بسوزد خلق را

پس مراقب شعارهای توخالی و حرف زدن خود باش. من 
به یکی از شعارهای کذایی دیگر آقای غنی می پردازم. شعار 
داده است که حساب می دهیم و حساب می گیریم. از چه 
آیا حساب خون شصت  آقای غنی؟  دادی  چیزی حساب 
دشمنان  مقابل  در  که  را  سرزمین  این  رشید  جوان  هزار 
افغانستان شهید شدند، دادی؟ آیا از خانواده های این شصت 
هزار شهید و  بیش از صدهزار معلول خبر داری؟ حساب 
ده ها هزار هموطن ملکی ما را که در سایۀ زعامت ضعیف 
به ملت  بیا  دادی؟  به خاک و خون می غلطند  تو هر روز 
حساب بده و بگو که به چه دلیل و معیار و قانون، جنراالن 
تقاعد خانه نشین  بهانۀ  به  را  این ملک  با تجربۀ  نظامیان  و 
کردی؟ براساس کدام معیار افراد فاقد تجربۀ نظامی و امنیتی 
را در رأس نهادهای امنیتی به عنوان معین گماشتی؟ چگونه 
شورای امنیت را به کسی سپردی حتا یک روز تجربۀ نظامی 

و امنیتی ندارد؟ بیا برای ما حساب بده.
عوام فریبانه  اقدام  یک  در  غنی  آقای  مهمتر.  حرف  یک 
است.  کرده  ثبت  کتاب  جلد  هزار  هفت  را  خود  دارایی 
امروز در تمامی والیت ها و ولسوالی ها دفاتر کمپاین آقای 
غنی فعال است و روزانه هزاران نفر گوشت و پلو می زنند. 
در تمام رسانه ها اعالنات آقای غنی در گردش است، تمام 
آقای  گرفته.  تو  بلبوردهای  و  پوسترها  را  شهر  دیوارهای 

را  خود  کتاب های  آوردی؟  کجا  از  را  پول  این همه  غنی 
فروختی؟ این همه پول را از کجا آوردی، بیا به ملت حساب 
از  ملی  وفاق  تیم  این  اما  نمی دهی.  حساب  تو  اما  بده؟ 
از  که  است  ملی  وفاق  تیم  این شعار  تو حساب می گیرد. 
حکومت وحدت ملی حساب می گیریم. حساب می گیریم 
شهادت  از  سرزمین.  این  رشید  شدۀ  ریخته  خون های  از 
شصت هزار سرباز. از کشتار هرروز مردم در سایۀ حکومت 
ضعیف شما و از سرمایه های ُگم شده، از سقوط والیت ها 
اخالقی  گستردۀ  فساد  از  می گیریم.  حساب  ولسوالی ها  و 
از گریه ها و زجه های  انفجارها،  و  انتحارها  از  اطرافیانت، 
تو  از  شبانۀ شهیدان  از گریۀ  بیوۀ شهیدان،  نالۀ  از  مادران، 

حساب می گیریم آقای غنی. دنیا به آخر نرسیده است.
آقای غنی به شدت کمپاین می کند. من به آقای غنی یک 
ندارید؛  کمپاین  به  شما ضرورتی  غنی  آقای  دارم.  مشوره 
چرا خودتان را خسته می سازید. هر انتحار و انفجار برای تو 
کمپاین است. شهادت روزانۀ ده ها هموطن ما که به خاک 
میدان ها  در  ما  سربازان  شهادت  می شوند،  غلتیده  خون  و 
جنگ و دود و تبهای و بی سرنوشتی خانواده های آن ها به 
تو کمپاین می کند. از هرات تا بدخشان، از کندهار تا بلخ، 
از نیمروز تا ننگرهار این همه بی سرنوشتی برای تو کمپاین 
می کند. تو ضرورتی به کمپاین نداری. همۀ مردم با چهرۀ 

تو و چهرۀ حکومت تو آشنا هستند.
ملت؛  ای  می گویم.  بزرگوار  ملت  شما  به  خطا  فرجام  در 
افغانستان؛ فریب شعارهای  اما رنج دیدۀ  بزرگوار  ای مردم 
دروغین اشرف غنی را نخورید. نانش را بخورید، پولش را 
بگیرید، اما به او رأی ندهید. چون نه این پول از او است 
و نه نان. ای مردم به کسی رأی بدهید که پس از پیروزی، 
و  زن  که  بدهید  رأی  کسی  به  نشود.  شما  فرزندان  قاتل 
فرزندش در همین مملکت زنده گی کند، نه این که بهترین 
زنده گی را در امریکا برای خود ترتیب داده باشد. به کسی 
رأی بدهید که فردا از ترس بی عدالتی ها، از ترس ظلم و 
پنهان نشود. به کسی  جفای دولتش پشت دیوارهای ارگ 
رای بدهید که از خود شما و از میان شما باشد. ای مردم؛ 
با رأی آگاهانه در مقابل این حکومت تا دندان فاسد به پا 

خیزید.
به پا خیزید که نا اهالن به کار اند

همه مردان عاشق سر به دار اند
تغییر با فرشته گانی که بر ما نازل شده اند، به وجود نمی آید. 
تغییر توسط خود ما به وجود می آید و این سخن خداوند 
است. خداوند می گوید که من هیچ قومی و ملتی را تغییر 
تا این که خود آن ملت در پی تغییر برآیند. مادر  نمی دهم 
و  پیش رو  امتحان  در  که  می کند  نگاه  شما  و  ما  به  میهن 
کار  چگونه  پیش رو  ریاست جمهوری  انتخابات  آزمون 
نه  یا  می دهیم  رأی  گذشته  ناکام  مهره های  بر  آیا  می کنیم. 

چهره های مبارک منزه و نو را انتخاب می کنیم.
من به تیم وفاق ملی رأی می دهم و افتخار دارم که ریاست 
ستاد این تیم را به دوش دارم. در دفتر خاطران آمرصاحب 
آمده است که آمرصاحب نوشته است: »من هیچ وقت گریه 
نکردم. یک بار اشک هایم ریخت. چند ما تحت فشار بودیم. 
بدون غذا و امکانات. بدون لباس. روزی بیرون شدم. مادری 
را دیدم که کودک خود را در بغل دارد. کودک از بغل مادر 
از  و  کند  زمین  از  را  بته  بته.  طرف  به  دوید  و  شد  پائین 
فرط گشنه گی شروع به خوردن آن کرد«. آمرصاحب نوشته 
می کند: همین لحظه است که همین زن مرا به باد ناسزا و 
فحش باید بگیره که تمام بدبختی ها را تو مسببش هستی. 

اما زن برایم گفت: »خاک می خوریم. اما خاک نمی دهیم«.
خاک  هم  ما  می ریزد.  آمرصاحب  اشک های  روز  همان 
می خوریم، اما خاک نمی دهیم. انتخابات میدان جنگ است. 
تفنگ و توپ و طیاره یی به کار نیست. در این میدان رأی 
آگاهانه به کار است. به جنگ می وریم، اما با رأی و با نوک 
قلم. اگر دیروز آمرصاحب در میدان جنگ و مقاومت بود، 
امروز برادرش در میدان سیاست است. اگر دیروز احمدشاه 
مسعود بود، امروز احمدولی مسعود است. دوباره مسعود، 
دوباره افغانستان. در کنار احمدولی مسعود دو چهرۀ مبارک. 
زنی تحصیل کرده و آگاه، جناب مومند صاحب. وزیری که 
بعد از ترک وزارت با یک موتر ساده رفت، نه با پول های 
برای خود کش وفش بسازد و معاون  تا  بادآورده و دزدی 
دومش داکتر صاحب نظری، جوان رشید و تحصیلکردۀ این 
دیار و یک استاد دانشگاه. سابقۀ پاک سفیر صاحب برای 
همه روشن است. در نوزده سال گذشته در حکومت سهم 
نگرفته و شریک فساد و دزدی ها و تباهی ها نشده. پس ما 
تا آخرین رمق  ان شاهلل  و  آمده ایم  تیم  این  کنار  آگاهی  با 

ادامه می دهیم.
سپاسگزارم که حرف های پاش پاشان مرا گوش کردید.

الهی!
اگر تو مرا به جرم من بگیری

من ترا به کرم تو بگیرم
و کرم تو از جرم من بیش است

وفاق ملی از حکومت وحدت ملی حساب می گیرد
سخنرانی حبیب الرحمن پدرام، رییس ستاد انتخاباتی تیم وفاق ملی در نخستین همایش انتخاباتی
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از دیـر بـاز اسـت کـه در حسـرت سـفر بـه یکـی از مناطق 
کشـور بـودم. منطقه یـی کـه نامـش بـا مبـارزه و رشـادت و 
شـجاعت گـره خـورده اسـت و هـر تکـه سـنگ طبیعتـش 
حکایت گـر مبـارزه و دلیـری و ایسـتاده گی علیه اشـغالگران 
و اسـتعمارگران و متجاوزیـن اسـت. ایـن منطقـه کـه نامش 
پیرامـون آن  ندیـده ام و آن چـه  تـا هنـوز  پنجشـیر اسـت 
کتاب هـا  الی  در  هـم  یـا  و  شـنیده ام  زبان هـا  از  می دانـم 
خوانده ام. سـپیده دم چهار شـنبه روز ۱۵ اسـد آهنگ سفر به 
والیـت پنجشـیر کردیم. دو دوسـت و همـکار عزیزم)صافی 
صاحـب و متقـی صاحـب( کـه در دوسـتی و مهمان نـوازی 
همتای شـان کمتـر یافـت می شـود، مـرا مشـایعت می کردند. 
یـک تـن از دوسـتان مان)حقمـل صاحـب( کـه در والیـت 
را  مـا  حضـور  انتظـار  دارد،  دولتـی  مسـوولیت  پنجشـیر 
دوسـتان  از  اسـت  بایسـته  کـه  طـوری  آن  تـا  می کشـید 
خویـش میزبانـی و پذیرایـی کنـد. در حالـی کـه خورشـید 
داشـت پرتـو خویـش را بر آسـمان شـهر کابل می گسـتراند 
و نسـیم مالیـم صبح گاهـی اش بـه وزیـدن آغـاز کـرده بود، 
این شـهر را ترک نمودیم و روانه پنجشـیر شـدیم. رسـیدیم 
بـه ولسـوالی جبل السـراج کـه از توابـع والیت پروان اسـت 
و یـادآور مبـارزات یـک چریـک قهرمان با سـرعت و خاطر 

آرام جبل السـراج را پشـت سـر گذشـتاندیم.
کنـاره راسـت جـاده عمومـی، گردنه یـی در یـک تپـه قـرار 
جاده یـی  ایـن  شـده!  قیرریـزی  و  مارپیـچ  گردنه یـی  دارد. 
اسـت کـه بـه سـوی والیـت پنجشـیر کشـیده شـده اسـت. 
از دیـر وقـت بـود که آرزوی سـفر به پنجشـیر را داشـتم که 
اکنـون زمینـه سـفر به ایـن والیت برایم مسـاعد گشـته بود. 
داشـتیم آن گردنه یـی مارپیـچ را عبـور می کردیـم و بـه جادۀ 
عمومـی کـه ما را به پنجشـیر وصـل می کنـد، راه می افتادیم. 
هـر چقـدر که جـاده را می پیمودیم و به شـهِر یار )پنجشـیر( 
نزدیـک می شـدیم، فضـا برای مـا جذاب تر و گیراتر می شـد 
و حـال و هـوای دیگـری بر تـن و جانم دسـت می انداخت. 
آنچـه کـه فضـا را دلنشـین تر می سـاخت و گذشـت زمان را 
از یـاد می بـرد، کوه هـای سـر بـه فلک کشـیده اطـراف جادۀ 
و دریـای متمـوج و درخشـانی بـود کـه غریـو جان نـواز و 
آرام بخشـی داشـت و نسـیم سـرد و مالیمـی را بـه اطـراف 
خـود پخـش می کـرد. قصه هـای دوسـتانه و آواز دلنشـین 
هنرمنـدان ایرانـی را کـه در داخـل موتـر غوغـا بـر پـا کرده 
بـود، نیـز نمی تـوان در دلنشـین شـدن فضـا نادیـده گرفت. 
داشـتیم جـاده را بـا سـرعت نـه چنـدان سـریع می پیمودیـم 
کـه رسـیدیم بـه هوتـل آریانـا پنجشـیر. جهت صـرف طعام 
چاشـت نشسـتیم. هوتلـی بـود کـه عابریـن زیادی بـه قصد 
کنـار  در  هوتـل  می ماندنـد.  آنجـا  چاشـت  طعـام  صـرف 
دریایـی قـرار دارد کـه عـرض عریضـی دارد و پُـر قعـر بـه 
نظـر می نمایـد و آبـش آرام و درخشـان بـه نظـر می رسـد و 
غریـو نـرم و گـوش نـوازی را بـه اطـراف خـود می پراکنَد. 
خوش نشـین تر  و  ماندنی تـر  را  هوتـل  فضـای  کـه  آنچـه 
کـرده بـود، کتاره هـا و چپرکت هایـی بـود کـه در کنـار دریا 
و زیـر سـایه درختـان بیـد بـا رنـگ سـرخ، چیده شـده بود. 

چپرکت هـا با قالین سـرخ رنگی پوشـانیده شـده بـود. غریو 
نـرم دریـا و نسـیم مالیمـی را کـه بـه اطـراف خـود پخـش 
می نمـود و نـور آفتابـی کـه از الی بـرگ درختان بر سـرخی 
رنـگ قالین هـا می تابیـد، فضـا را بـرای مانـدن، چنـد برابـر 
خوش نشـین تر می سـاخت. البتـه مطابـق میـل مـان، قابلـی 
و ماهـی صـرف نمودیـم. گارسـون های هوتـل انسـان های 
مـودب و مهمان نـوازی بودنـد کـه بـا مهمانان برخـورد نیک 

و محترمانه یـی داشـتند.
سـاعتی در هوتـل نشسـتیم و از فضـای گـوارا و مطـرای آن 
لـذت بردیم و رهسـپار مقصد شـدیم. جادۀ عمومـی مارپیچ 
اسـت و رفت وآمـد وسـایط در آن کمتر به چشـم می خورد. 
شـور و شـوق مـن زیـاد اسـت و خیلـی شـاد و با نشـاط به 
نظـر می آیـم. چـون بـه جایـی سـفر می کنـم کـه تـا هنـوز 
ندیـده ام و مشـتاق دیـدار آنـم. حال وهـوای دوسـتانم عادی 
بـه نظـر می نمایـد. چـون بارهـا فیـض دیـدار از پنجشـیر 
نصیب شـان شـده اسـت. رسـیدیم به منطقۀ بازارک که مرکز 
پنجشـیر اسـت. در اطـراف جاده دکاکیـن و بلنـد منزل هایی 
دیـده می شـدند که بیشـتر مربـوط بـه ادارات دولتـی بودند. 
پایین تـر از جـادۀ عمومـی اسـتدیوم ورزشـی مارشـال فهیم 
اسـت که سـاحت زیـادی را به خـود اختصاص داده اسـت. 
اسـتدیوم زیبایـی بـود و از کنـار آن دریـا عبـور می نمـود. 
زمانـی کـه رنـگ آبـی دریـا در زیـر نور خورشـید با  سـبزه 
آن  دیـوار  کناره هـای  سـفید  رنـگ  و  اسـتدیوم  مصنوعـی 
در می آمیخـت، شـور و شـعف را در وجـود بیننـده زنـده 
می نمـود. رسـیدیم بـه دوسـت مـان کـه انتظـار آمـدن ما را 
می کشـید. قصـد دره پارنـده را که یکـی از زیباترین دره های 
تفریحـی پنجشـیر اسـت، نمودیـم. البتـه اماکـن تفریحـی و 
دیدنـی در پنجشـیر وجـود دارد کـه پارنـده نمی توانـد با آن 
هم پایـی کنـد؛ ولـی مـا بـه علـت  ضیقـی وقـت و کمبـود 
فرصـت، پارنـده را برگزیدیـم. قـوت الزم بـرای خـوردن و 
نوشـیدن با خود برداشـتیم. کنـار چپ جـادۀ عمومی، کوچه 
باریـک و خامه یـی اسـت کـه مـا را بـه درۀ پارنـده هدایـت 
می کنـد. کوچـه مارپیـچ اسـت و هـر چقـدر به جلـو برویم 
از همـواری زمیـن فاصلـه گرفتـه به کـوه نزدیک می شـویم. 
آنچـه کـه طـی نمـودن ایـن مسـیر خامـه و مارپیچ را آسـان 
می سـاخت، باغ هـای میـوه کنـار راه و غرش دریایـی بود که 
از بـاال بـه پایین فـرود می آمد. ایـن دریا آرام و سـاکت نبود 
و صـدای نـرم و مالیـم نداشـت. غرش داشـت و پُـر قعر به 
نظـر می نمـود و نسـیم تنـدی را به اطـراف خـود می پراکند. 
هرچقـدر بـه جلـو می رفتیـم، راه خامـه و مارپیـچ جایش را 
بـه کوتـل می سـپرد و از دریـا فاصلـه می گرفتیـم. در نیمـه 
راه موتـر را توقـف دادیـم و کنـار آب آرامـی کـه از دل کوه 
فـواره مـی زد و بـر زمین جاری می شـد، نشسـتیم. آب سـرد 
و زالل و شـفافی بـود. سـنگ ریزه های داخـل آب در زیـر 
می درخشـید.  خشـان،  در  مرواریـد  چـون  خورشـید  نـور 
و  تپه هـا، صخره هـا  کشـیده،  فلـک  بـه  سـر  کوه هـای  بـه 
سـبزه هایی کـه مـا را در محاصـره گرفته بودند، خیره شـدم. 
کوه هـا و تپه هـا خیلـی عظیـم و پُرابهـت می نمودنـد. ابهـت 

و عظمـت و سـنگینی کوه هـا یـادآور مبـارزه و جان فشـانی 
مردمـی بـود کـه در دل ایـن کوهسـتان ها زیسـتند و ماندنـد 
و از خـود مایـه گذاشـتند و در راه دفـاع از عـزت و آزادی 

وطـن، قربانی هـای بی شـماری را بـه جـان خریدنـد.
بـه راه افتادیـم و بـه منتهـای کوتـل رفتیـم که موتـر را دیگر 
در آن راه نبـود. از ایـن بلنـدا خیره شـدم به دریـا! دریایی که 
سـرکش اسـت و غـرش می زنـد و پُرقعـر بـه نظـر می نماید 
و آب صـاف و زاللـی دارد و پارچـه سـنگ ها آن را بـه هـر 
سـو پارچـه پارچه سـاخته اسـت و غریـو تندی بـر می آورد 
و در زیـر پرتـو خورشـید، چـون نـور می درخشـد و بیننـده 
را مسـت و مسـحور می سـازد. پیوسـته و آهسـته رسـیدیم 
بـه دریـا! دریـا از آنچـه که از بـاال در نظـر می آمـد، هم قعر 
داشـت و هـم قهـر! بـه رغم قهـر و قعـر و غرش تنـد دریا، 
بـر آن شـدم تـا در دل دریـا غواصـی نمایـم و تـن خـود را 
دمـی در آن بیاسـایم. یکـی از دوسـتانم نیـز مـرا در ایـن امر 
مشـایعت می کـرد. اطفـال زیـر سـن نیـز کنـار دریـا حضور 
داشـتند و غواصـی نمـوده بودنـد و لباس های شـان نم ناک به 
نظـر می آمـد. زمانـی کـه ما در قعـر دریـا بودیم و قهـر دریا 
مـا را بـه هر سـو می راند و غـرش و تندی و سـردی آب بر 
مـا چیـره می شـد، اطفـال بـر مـا پوزخنـد می زدنـد و چنین 
بـه نظـر می آمـد کـه مـا غواصـی را آن طـوری کـه اطفـال 
می خواهنـد، بلـد نیسـتیم. از دریـا بیـرون جهیدیـم و در زیر 

نـور آفتاب نشسـته خـود را راحت و آسـوده سـاختیم.
تصویـر برداشـتیم و بـا پـای پیاده سـالنه سـالنه راهی کوتل 
شـدیم. در حالی که خورشـید داشـت پرتو خویش را از دل 
کـوه و دریـا و تپه هـا بـر می چید و غـروب شـام گاهی بر آن 
سـایه می گسـتراند، آهنـگ بازگشـت بـه بـازارک را نمودیم. 
سـوار بـر موتـر از فـراز کوتـل که بـاغ دیدنـی نیـز در آنجا 
بـود، در سراشـیبی تنـدی حرکـت نمودیـم. آواز هنرمنـدان 
ایرانـی همچنـان در موتـر غوغـا می کـرد. در پخـش نمودن 
آهنگ هـا میـان مـان اختـالف نظـر وجـود داشـت. مـن و 
یکـی از دوسـتانم کـه راننده گـی می کـرد در چوکـی جلـو 
ایرانـی را می پسـندیدیم. دو تـن  بودیـم و آواز هنرمنـدان 
دیگـر کـه در چوکی عقبـی بودنـد، تمایل بـه آواز هنرمندان 
وطنـی داشـتند. پیـدا بـود کـه پخـش آهنـگ در اختیـار مـا 
قـرار داشـت. شـاد و با نشـاط به نظـر می آمدیـم. هرچند به 
پارنـده دیـری نماندیـم؛ ولـی توانسـتیم بـا فرصـت اندک از 
طبیعـت بکـر و پُرجاذبـۀ آن جـا حـظ فـراوان نصیـب خود 
کنیـم. داشـتیم آن مسـیر خامـه و مارپیـچ را در بازگشـت 
می پیمودیـم کـه رسـیدیم بـه جـادۀ عمومی. سـمت راسـت 
در بلنـدای جـادۀ عمومـی تپه یـی پُرابهتـی وجود داشـت که 
نمی شـد بدانجـا نرفـت. دیرگاهـی اسـت کـه انتظـار دیـدار 
از ایـن تپـه را در ذهـن داشـتم. اکنـون فرصـت را فراچنـگ 
آورده بـودم. در کنـار راسـت جـادۀ عمومـی، سـرک صـاف 
و قیرریـزی شـده قـرار دارد. ایـن سـرک، مـا را بـه آن تپـۀ 
دیدنـی می رسـاند. سـرک را پیمودیـم و رسـیدیم بـه تپـه! 
ایـن تپه یـی بـود کـه قهرمـان ملی کشـور سـر بـه بالیـن آن 
نهـاده بـود. قهرمانی کـه کوه ها، دره هـا، صخره هـا و تپه های 

پنجشـیر)نه تنها پنجشـیر بلکـه افغانسـتان( حکایت گر و یاد 
آور مبـارزه، دلیـری و شـجاعت او در برابـر غول کمونیسـم 
و تروریسـم اسـت. قهرمانی که در عسـرت زیسـت و تلخی 
را در دل کوه هـا و  بـه جـان خریـد و عمـری  را  روزگار 
صخره هـا گذرانـد و بـا راحتـی و تن آسـایی وداع کـرد و 
خطـر مقاومت علیه لشـکر تروریسـم را به تنهایـی پذیرفت، 
ولـی از مبـارزه و مقاومـت دسـت برنداشـت. پاسـبانانی بـر 
راه ورودی آرام گاه نشسـته بودنـد کـه زایـران را بـه غایـت 
تکریـم می داشـتند. آرامـگاه، مسـاحت زمیـن زیـادی را بـه 
خـود اختصـاص داده و تـو در تـو سـاخته شـده بـود. در 
حیـاط آرام گاه باغ چه گک هـای زیبـا و دلربایـی قرار داشـت. 
در کناره هـای آرام گاه لوحه هایـی نصـب شـده بـود و در آن 
نوشـته هایی بـه نظـر می خورد که زنـان و مـردان را به حفظ 
نظافـت و رعایـت حجاب اسـالمی فـرا می خواند. رسـیدیم 
بـه اتاقـی که قهرمان ملی سـر به بالین خاک گذاشـته اسـت. 
بـر روح مطهـر و پُرفتـوح ایـن بـزرگ مـرد دلیـر و نتـرس، 
دعـای رحمـت نمودیـم و بـه یـاران بازمانـده از او، توفیـق 
تعقیب راه او را خواسـتار شـدیم. لحظه یی در حیاط آرام گاه 
ماندیـم و جـان و تـن خود را با نسـیم تندی کـه از فراز کوه 

بـر ایـن جـا می وزیـد، نـوازش دادیم.
زمانـی کـه از بلنـدای آرام گاه قهرمـان ملـی بـه پنجشـیر و 
طبیعـت پنجشـیر و مـردم پنجشـیر خیـره شـدم، پنجشـیر و 
مـردم پنجشـیر را متفـاوت از همـه جـا و همه کـس و تافتـۀ 
جـدا بافتـه از افغانسـتان یافتـم. درسـت اسـت کـه پنجشـیر 
جـزء الیتجزایـی از جغرافیای افغانسـتان اسـت، ولـی کاماًل 
متفـاوت از همـه جـا! مـردم پنجشـیر، انسـان های محتـرم، 
مبـارز و مهمـان نـوازی اسـتند. خیـره شـدن بـه طبیعتـش، 
حـس مبـارزه و مقاومت و بیداری و بیدارگـری را در وجود 
انسـان زنده می سـازد. سـرزمینی که مصون و محفوظ اسـت 
و نشـانی و یادی از جهالت و وحشـت و دهشـت  و ترور و 
انتحـار و انفجـار در آن دیـده نمی شـود و شـمه یی انسـان را 
نمـی آزارد. گمـان می کنیـد هـر شـهروند پنجشـیر و هر تکه 
سـنگ آن، تیـر اعتـراض و انتقامـی اسـت بر سـینۀ دهشـت 

فگنان! ا
هرچند ترک پنجشـیر دشـوار اسـت/بود و الجـرم باید ترک 
می کردیـم. در حالـی کـه بـوم شـامگاهی داشـت بر آسـمان 
پنجشـیر پـر می گسـتراند، سـرک مارپیـچ و قیرریـزی شـدۀ 
آرام گاه قهرمـان ملـی افغانسـتان را پشـت سـر گذاشـته راه 
افتادیـم بـه جـادۀ عمومـی. با قصه هـای دوسـتانه و حکایت 
از طبیعـت بکـر پنجشـیر جاده را با سـرعت سـریع پیمودیم 
و رسـیدیم بـه جبل السـراج. بـازار جبل السـراج پُـر سـر و 
صـدا بـود و نـور چـراغ و فواره هـای آب، فضـا را چنـان 
جذابیـت خاصـی بخشـیده بـود کـه بیننـده را به مانـدن فرا 
می خوانـد. شـب در جبل السـراج ماندیـم و در یـک برنامـۀ 
از پیـش تنظیم شـده مهمان یکی از دوسـتان شـدیم و چنین 
بـود کـه خاطره یـی از باهم بودن را در پنجشـر رقـم زدیم و 

در حافظـۀ زنده گـی ثبـت کردیـم.      

رقـم خـورده  ایت  و ر
در  پنجشیر
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