
طالبان  و  امریکا  میان  که  گفت وگوهایی  همه  این 
صورت گرفته است، هنوز راهی به جایی به هدف 
به  دوباره طرف ها  و  نبرده است  کاهش خشونت ها 
حالی  در  این  می گردند.  بر  شان  اصلی  موقعیت 
جنگ  جاری  گفتمان  و  بحث ها  اکثریت  که  است 
که  است  متمرکز  این  روی  افغانستان  در  صلح  و 

امریکا وضعیت را به نفع صلح در افغانستان متمرکز 
سازد. اما مذاکراتی که جریان دارد جای خالی واژۀ 
به  اینکه  از  قبل  مذاکرات  این  دیده می شود.  صلح 
این زودی به صلح و قطع جنگ منجر شود، بیشتر 
به  را  خود  همدیگر  تا  هاست  طرف  برای  محکی 
خاصی  اهداف  دنبال  کدام  هر  و  بشناسند  درستی 

در  پیشرفت  دلیل  همین  به  اند.  مذاکرات  این  از 
بار  به  جنگ  های  میدان  در  را  نتایجی  مذاکرات 
نمی آورد. زیرا هر یک در پی آند که مراد خودشان 
را در میز مذاکرات دنبال کنند تا به صلح رسیدن. از 
جانب دیگر، تاجایی که معلوم می شود، بحث صلح 
نیست؛  مطرح  طالبان  و  امریکا  میان  مذاکرات  در 
چرخیده  آن  روی  کنون  تا  گفت وگوها  همه  بلکه 

است...
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دور نهم گفت وگوهای صلح 

امریکا و طالبان از رس گرفته شد
واقعاً که شرم است!

3

کـه  اظهاراتـی  بابـت  افغانسـتان  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
رسـمًا  کردنـد،  تلقـی  »توهین آمیـز«  را  آن  خبرنـگاران 

کـرد. عذرخواهـی 
روح اهلل احمـدزی در جریان کنفرانـس خبری دیروز در مرکز 
اطالعـات و رسـانه های حکومت درباره تهاجم گـروه طالبان 
بـه شـهر کنـدز، خبرنـگاران را توبیـخ کـرد که تلفـات گروه 

طالبـان را نمی بیننـد و نمی شـنوند.
وقتـی یکـی از خبرنـگاران حاضـر در کنفرانس خبـری آقای 
احمـدزی، اظهـارات اسـداهلل خالـد، سرپرسـت وزارت دفاع 
را یـادآوری کـرد و گفـت کـه حـاال گـروه طالبان به شـهرها 

حملـه می کننـد، آقـای احمدزی برآشـفته شـد.
آقـای خالـد در آغـاز کارش گفتـه بود کـه »تروریسـت ها« را 

در »النه هـای« آنهـا هـدف قـرار می دهد.
امـا آقـای احمـدزی آنهـا را »کـور و کـر« خوانـد، امـا ایـن 
را  کنفرانـس  در  حاضـر  خبرنـگاران  خشـم  او  سـخنان 
برانگیخـت. خبرنـگاران ایـن سـخنان او را »توهیـن« تلقـی 
اظهـارات، کنفرانـس  ایـن  برابـر  اعتـراض در  بـا  کردنـد و 

زدنـد. برهـم  را  احمـدزی  آقـای  خبـری 
بـه دنبـال اعتـراض خبرنـگاران، صدیـق صدیقی سـخنگوی 
ریاسـت حکومـت وحدت ملـی و فیروز بشـری رییس مرکز 
اطالعـات و مرکـز رسـانه های حکومت در جمـع خبرنگاران 

حضـور یافتند.
آقـای احمـدزی بـا پادرمیانـی آقـای صدیقـی از خبرنـگاران 
عذرخواهـی کـرد. او گفـت: »یـک بـار نـه صـد بـار از شـما 
معـذرت می خواهـم. اگر شـما ناراحت شـده باشـید، از تمام 
همـکاران معـذرت می خواهـم؛ به خاطـر این کـه نمی خواهم 

یـک عضـو فامیـل رسـانه ها از مـن ناراحت باشـد.«
پیـش از ایـن نیز خبرنگاران نسـبت بـه آنچه کـه »بدرفتاری« 
مقام هـای دولتـی و سـخنگویان آن هـا می خواننـد، انتقادهایی 

را مطـرح کرده اند.
دولتـی  نهادهـای  کـه  گوینـد  مـی  خبرنـگاران  از  برخـی 
اطالعـات الزم را در اختیـار آنهـا قرار نمی دهنـد و برخی از 
سـخنگویان نهادهـای دولتی به سـوال های خبرنگاران پاسـخ 

دهند. نمـی 

سخنـگوی وزارت دفـاع 
از خبـرنگـاران پـوزش خـواست

جای خالی صلح در مذاکرات امریکا و طالبان
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ــه  ــان ب ــا و طالب ــان امریکایی ه ــرات می ــه مذاک ــی ک در حال
ــان را  ــالت ش ــان حم ــت، طالب ــود رسیده اس ــن دور خ نهمی
بــر بخش هــای مهمــی از کشــور شــدت بخشــیده اند و 
ــدز شــدند و جنــگ ســختی  ــه عمــال وارد شــهر کن از جمل
ــد  ــه دونال ــت ک ــی اس ــه درحال ــن هم ــد. ای را راه انداخته ان
ترامــپ، رییس جمهــور ایــالت متحــدۀ امریــکا، اخیــراً 
ــان،  ــا طالب ــق ب ــه تواف ــا وجــود رســیدن ب ــه ب گفته اســت ک
بییــش از هشــت هزار ســرباز امریکایــی در بخش هــای 
ــکا از افغانســتان  ــد و امری ــی می مانن مختلــف افغانســتان باق

خــارج نمی شــود. 
ــه  ــی ک ــه گفت وگوهای ــن هم ــه ای ــد ک ــان می ده ــن نش ای
میــان امریــکا و طالبــان صــورت گرفتــه اســت، هنــوز راهــی 
ــت و  ــونت ها نبرده اس ــش خش ــدف کاه ــه ه ــی ب ــه جای ب
ــد.  ــر می گردن ــه موقعیــت اصلــی شــان ب ــاره طرف هــا ب دوب
ــان  ــا و گفتم ــت بحث ه ــه اکثری ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــز  ــن متمرک ــتان روی ای ــح در افغانس ــگ و صل ــاری جن ج
اســت کــه امریــکا وضعیــت را بــه نفــع صلــح در افغانســتان 
ــای  ــان دارد ج ــه جری ــی ک ــا مذاکرات ــازد. ام ــز س متمرک
ــل  ــرات قب ــن مذاک ــود. ای ــده می ش ــح دی ــی واژۀ صل خال
ــر  ــگ منج ــع جن ــح و قط ــه صل ــن زودی ب ــه ای ــه ب از اینک
ــر  ــا همدیگ ــرف هاســت ت ــرای ط ــی ب ــتر محک ــود، بیش ش
ــه درســتی بشناســند و هــر کــدام دنبــال اهــداف  خــود را ب
خاصــی از ایــن مذاکــرات انــد. بــه همیــن دلیــل پیشــرفت 
ــار  ــه ب ــگ ب ــای جن ــدان ه ــی را در می ــرات نتایج در مذاک
نمــی آورد. زیــرا هــر یــک در پــی آنــد کــه مــراد خودشــان 
را در میــز مذاکــرات دنبــال کننــد تــا بــه صلــح رســیدن. از 
جانــب دیگــر، تاجایــی کــه معلــوم می شــود، بحــث صلــح 
در مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان مطــرح نیســت؛ بلکــه 
ــده اســت کــه  ــون روی آن چرخی ــا کن همــه گفت وگوهــا ت
ــه  ــند ک ــی برس ــه توافق های ــا ب ــان و امریکایی ه ــط طالب فق
باهــم نجنگنــد و بعــد از آن اســت کــه گفت وگوهــای 
می شــود.  آغــاز  کالن  هــای  نــزاع  بــا  بین االفغانــی 
ــازی  ــا در ب ــرف امریکایی ه ــم ط ــان و ه ــم طالب ــون ه اکن
ــد  ــت های تازه ان ــا و برداش ــک زدن ه ــال مح ــرات دنی مذاک
ــد.  ــان محــک بزنن ــن جری ــران را در ای ــر و دیگ ــا همدیگ ت
ــب  ــال کس ــه دنب ــرات، ب ــدان مذاک ــان در می ــه طالب چنانک
ــان  ــتند. باورش ــی هس ــی و بین الملل مشــروعیت سیاســی مل
ــا  ــح این ه ــازی صل ــودن ب ــال نم ــا دنب ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــا  ــل ب می تواننــد خودشــان را من حیــث یــک حکومــت بدی
ــان  ــرای جهانی ــی ب ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــروعیت مل مش
ــک شــده و  ــه آن نزدی ــا ب ــه تقریب ــزی ک ــد. چی ــی کنن معرف
ــن  ــد. در عی ــرار داده ان ــری ق ــت بهت ــان را در موقعی خودش
ــه  ــل مالمنازع ــان را بدی ــه خودش ــد ک ــعی می کنن ــال س ح
در برابــر حکومــت موجــود قــرار دهنــد کــه بــا توجــه بــه 
ــی هــم  ــه چنیــن مامول افزایــش نارضایتــی از آقــای غنــی ب
ــون  ــان تاکن ــازی، طالب ــرف ب ــن ط ــده اند. در ای ــک ش نزدی
توانســته اند دس آوردهــا در مذاکــرات داشــته باشــند و ایــن 
بــرای پاکســتان بــازی گــر اصلــی پشــت ایــن صحنــه تئاتــر 

ــد.  ــی می باش ــیار حیات ــت بس اس
راه  را  پیچیده یــی  بــازی  کــه  امریکایی هــا  ســویی،  از 
انداخته انــد، در پــی دســت آوردهایی در ایــن مذکــرات 
ــازی  ــه و ب ــورهای منطق ــک زدن کش ــه: مح ــتند؛ از جل هس
گــران منطقه یــی در بــود یــا نبــود امریــکا در افغانســتان، پیــدا 
ــای  ــاد رابطه ه ــان، ایج ــت تر از طالب ــناخت درس ــردن ش ک
ــه  ــت دادن ب ــتان، اهمی ــا پاکس ــد ب ــات جدی ــد و توافق جدی

ــی.   ــس جهان ــوان پولی ــه عن ــه ب ــکا در منطق حضــور امری
ــع  ــه نف ــال ب ــی اص ــن مذاکرات ــک چنی ــاب ی ــن حس ــا ای ب
ــد  صلــح منجــر نمی شــود کــه در مــواردی مشــکالت جدی
ــچ  ــون هی ــا کن ــه ت ــد. چنانک ــاد می کن ــم ایج ــری را ه ت
ــده  ــی دی ــرای صلح خواه ــان ب ــب طالب ــدی از جان ارادۀ ج
ــدید  ــوده تش ــس ب ــل لم ــلم و قاب ــه مس ــت، آن چ نشده اس
ــه اراده  ــن پیمان ــه همی ــت. ب ــگ اس ــات جن ــگ در جبه جن
امریکایی هــا هــم در گفت وگــو بــا طالبــان بــه هــدف 

صلــح در افغانســتان دیــده نمی شــود.
 بنابرایــن چیــزی کــه در مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان 
ــه  ــن خــوب اســت ک ــح اســت. بنابرای مطــرح نیســت، صل
ــرات نداشــته  ــن مذاک ــی از ای ــردم افغانســتان انتظــار کالن م
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــوز رویای ــح هن ــرا بحــث صل ــند. زی باش

ــت. ــم یاف ــت نخواهی ــه آن دس زودی ب

جای خالی صلح 
در مذاکرات امریکا و طالبان

واقعاً که شرم است!

آنانی که به رهبران 
واقعی مردم خود تبدیل 
شده و توانسته اند که 

کشورهای شان را از جنگ و 
فقر نجات دهند، انسان های 

پول دوست، مصرف گرا و 
عیاش نبوده اند. آنها در 
تمام شرایط سخت در 
کنار مردم شان زیسته و 

هرگز بهتر از آنها نخورده 
و نیاشامیده اند. آقای غنی 

چنین انسانی نیست. او 
گاهی با پیراهن تنبان و 
لنگی اش اکت غریبانه 

زیستن را می کند. سرمایه 
او در بانک های خارج بیشتر 

از برخی سرمایه دارهای 
غربی است. امکانات 

رفاهی او بیشتر از برخی 
سرمایه دارهای عربی و 
غربی است. آیا چنین 

انسانی حق دارد که بگوید: 
»ای وطن می سازمت، آخر 
خودم می سازمت«؟ آقای 
غنی فقط الف ساختن و 
برنامه محوری را می زند. 
او هیچ برنامه یی همان 

طور که در پنج سال گذشته 
نشان داد و ثابت کرد، برای 

ساختن افغانستان ندارد

احمد عمران

به  امیدی  هیچ  لحظه  همین  تا  که  حالی  در 
برگزاری انتخابات به دلیل گفت وگوهای صلح 
امریکا با طالبان وجود ندارد، ولی تیِم دولت ساز 
انتخابات  را در گرو  بقای خود  به  امید  که کل 
گذاشته است، به صورت عجیبی به کمپاین های 
افغانستان  بیت المال  پول  از  دالری خود  میلیون 
تیم  انتخاباتی  کمپاین های  وقتی  می دهد.  ادامه 
دولت ساز را از طریق رسانه های کشور می بینم، 
یاد  به  هالیودی  فیلم های  کلیپ های شبیه  آن  با 
جمله بسیار زیبا از داکتر رضا براهنی مهمترین 
منتقد ادبی زبان فارسی می افتم که در نقد کارنامۀ 
برخی از شاعران برج عاج نشین می گوید: آنها به 
کسانی شبیه اند که در وسط یک جنگ خونین 
وسواس  با  و  اند  گذاشته  برابرشان  در  را  آیینه 
می کنند.  باز  فرق  موی های شان  برای  تمام 
و  دولت ساز  تیم  رییس  غنی  محمداشرف 
غاصب قدرت سیاسی کشور در زمانی که باید 
تمام هم وغمش متوجه وضعیت و آینده کشور 
باشد، در حال بازی در یک فیلم هالیودی به نام 
انتخابات است. فیلمی که او می خواهد در پایان 
آن قهرمان خوشبخت آن باشد و با دهل و سرنا به 
حجله برود. آیا واقعًا وضعیت افغانستان ایجاب 
آیا  میلیون دالری را می کند؟  چنین کمپاین های 
شرم نیست که از پول نیروهای امنیتی، معلم و 
کارمند بی بضاعت دولت اختالس صورت گیرد 
ساخته  رنگ  و  پُرآب  انتخاباتی  کلیپ های  تا 
با کدام وجدان خود در کشوری مثل  شود؟ ما 
افغانستان به خود اجازه می دهیم که بر سر گور 
جوانان آن چنین کلیپ های بسازیم؟ تنها توجه 
به همین کلیپ ها تعهد و مسوولیت ما را در قبال 
حال و آیندۀ کشور نشان می دهد. آقای غنی به 
جای ساختن و نشر چنین آگاهی های تبلیغاتی 
در  خود  مسوولیت های  متوجه  باید  پُرمصرف 
اقتصادی مردم  امنیت، وضعیت بد  مورد صلح، 
از  باید  او  می بود.  کشور  سیاسی  مشکالت  و 
که  می کرد  درخواست  انتخابات  نامزدان  دیگر 
حد  در  را  خود  انتخاباتی  پیکارهای  هزینه های 
کشور  وضعیت  به  توجه  با  معقول  و  معمول 
و  متواضعانه  گردهمایی های  در  و  دهند  تنزل 
غریبانه به اعالم برنامه های خود برای آبادی و 
انتخابات  در  پیروزی  عمران کشور در صورت 
یک  الگوی  و  پیشگام  باید  او  کنند.  شرکت 
بیانگر وضعیت  انتخاباتی می شد که  تیم واقعی 
او  اینها  عکس  بر  اما  می بود.  کشور  اقتصادی 
چنان بی پروا پول های کمک شده به کشور را در 
حال برباد کردن است که فکر می کنی با یکی از 
هستی.  مواجه  غربی  کشورهای  سرمایه دارهای 
حتا دونالد ترامپ رییس جمهوری فعلی امریکا 
به  امریکاست  مشهور  سرمایه داران  از  یکی  که 
اندازه آقای غنی در کمپاین های انتخاباتی خود 
غنی  آقای  است.  نکرده  مصرف  پول  قدر  این 
با حرف ها و سخنان عوام فریبانه تالش می کند 

که در این کلیپ ها از خود چهرۀ ملی و مردمی 
ارایه کند. خانه یی که او در یکی از کلیپ هایش 
باشد،  پدری اش  خانۀ  شاید  گذاشته  نمایش  به 
ولی او هرگز آن گونه که ادعا می کند در چنین 
است.  نکرده  زنده گی  رفته یی  رو  و  رنگ  خانۀ 
خانۀ فعلی او در داراالمان کابل چندین میلیون 
دالر هزینه برداشته است. در ضمن او در تمام 
سال های که مردم افغانستان در میان دود و آتش 
از آزادی و کیان ملی خود دفاع می کرده اند، در 
لبنان و امریکا زیسته و اصاًل هم غریبانه زنده گی 
نکرده است. آقای غنی در طول سال های اشغال 
آن  عاشق  می گوید  که  را  کشوری  افغانستان، 
است.  دیده  رسانه ها  طریق  از  دیده  اگر  است، 
افغانستان  مردم  بدبختی های  در  هیچ گاهی  او 
شریک نبوده و حاال هم نیست. پول های را که 
مصرف  انتخاباتی اش  پیکارهای  به  غنی  آقای 
و  اساسی  بسیار  راه های  در  می شد  می کند، 
گونه  به  که  داد  نشان  می شد  کرد.  هزینه  مهم 
از  غنی  آقای  کرد.  کمپاین  می شود،  هم  دیگر 
کشور  این  به  خاطری  تعلق  هیچ  که  جایی  آن 
داشته  دست  پول های  چنین  ندارد،  آن  مردم  و 
را در کمپاین های انتخاباتی هدر می دهد. چنین 
چنین  نمی تواند.  بوده  مسوول  انسان  انسانی 
آنانی  بسازد.  را  کشور  یک  نمی تواند  انسانی 
و  شده  تبدیل  خود  مردم  واقعی  رهبران  به  که 
توانسته اند که کشورهای شان را از جنگ و فقر 
نجات دهند، انسان های پول دوست، مصرف گرا 
و عیاش نبوده اند. آنها در تمام شرایط سخت در 
کنار مردم شان زیسته و هرگز بهتر از آنها نخورده 
و نیاشامیده اند. آقای غنی چنین انسانی نیست. 
او گاهی با پیراهن تنبان و لنگی اش اکت غریبانه 
زیستن را می کند. سرمایه او در بانک های خارج 
است.  غربی  سرمایه دارهای  برخی  از  بیشتر 
امکانات رفاهی او بیشتر از برخی سرمایه دارهای 
عربی و غربی است. آیا چنین انسانی حق دارد 
خودم  آخر  می سازمت،  وطن  »ای  بگوید:  که 
و  ساختن  الف  فقط  غنی  آقای  می سازمت«؟ 
برنامه محوری را می زند. او هیچ برنامه یی همان 
ثابت  و  داد  نشان  گذشته  پنج سال  در  که  طور 
کرد، برای ساختن افغانستان ندارد. او افغانستان 
را ساخته نمی تواند، ولی برباد کرده می تواند. او 
در  افغانستان  که  روزهایی  و  این شب  در  باید 
شرایط حساسی قرار گرفته چنان مشغول مسایل 
و  انتخابات  یاد  به  اصاًل  که  می بود  کشور  مهم 
مبارزات انتخاباتی هم نمی افتاد. ولی مثل این که 
هیچ حرف و حدیثی در مورد افغانستان وجود 
شرایط  بهترین  و  کامل  امنیت  در  مردم  ندارد، 
اقتصادی زنده گی می کنند و او نیز مثل یک رهبر 
دیگر کشورهای  به  که  ثروت مند  و  امن  کشور 
انجام  حال  در  می کند،  عرضه  خدمات  جهان 
مبارزات انتخاباتی اش است. واقعًا که شرم است!   
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شماری  تصرف  از  مجلس  در  کندز  مردم  نماینده گان 
و  داده  خبر  طالبان  دست  به  والیت  این  در  شهرها  از 
کرده  انتفاد  والیت  این  حفظ  در  حکومت  ناتوانایی  از 
تا دروازه های مرکز شهر  می گویند، طالبان موفق شده اند 

کندز برسند.
وزیران  کندز  شهر  در  ادامه جنگ  پی  در  بااین،  همزمان 
قاطع  نیروهای حمایت  فرمانده عمومی  و  داخله  و  دفاع 

برای مدیریت جنگ به این شهر رسیده اند.
اسداهلل خالد وزیر دفاع ملی، مسعود اندرابی وزیرداخله و 
سکات میلر فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع بعد از 

ظهر دیروز برای مدیریت جنگ وارد شهر کندز شده اند.
بر بنیاد معلومات ابتدایی از صبح دیروز تاهنوز در نتیجۀ 
درگیری در حومه های شهر کندز بیش از 30 طالب مسلح 

تسلیم شده و 36 طالب دیگر کشته شده اند.
از  طالبان  تهاجم  که  هستند  مدعی  امنیتی  مقام های 
کنترل  در  اوضاع  و  شده  زده  عقب  به  شهر  دروازه های 

نیروهای امنیتی در آمده است.
در  مجلس  در  کندز  مردم  نمایندۀ  عزیز  فاطمه  داکتر 
از ساعت یک  ماندگار می گوید که  با روزنامۀ  گفت وگو 
کندز  شهر  مرکز  به  را  حمالت شان  طالبان  شب،  جمعه 
امنیتی و گروه  نیروهای  میان  تاکنون درگیر  آغار کرده و 

طالبان ادامه دارد.
را  کندز  شهر  دروازه های  به  طالبان  شدن  نزدیک  او 
می گوید،  کرده  عنوان  ملی  وحدت  حکومت  بی کفایتی 
حکومت ارادۀ برای دفاع از کندز را ندارد، زیرا اگر ارادۀ 
شهر  دروازه های  تا  شبه  یک  طالبان  می داشت،  وجود 

نمی رسیدند.
به گفتۀ بانو عزیز، طالبان موفق شدند تا دروازه های مرکز 
شهر پیش روی کنند و جنگ سختی میان نیروهای امنیتی 

و طالبان جریان دارد.

نشریه  با  افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  حال،  بااین 
اعالمیه یی با انتقاد از حکومت  تاکید کردند، درحالی  که 
نامزدان انتخابات با شعار دفاع از مردم مصروف مبارزات 
دروازه های  تا  را  شدند خود  موفق  طالبان  اند،  انتخاباتی 

شهر کندز برسانند.
این اعالمیه آمده است، طالبان در حالی به شهر کندز  در 
حمله کردند که گفت وگوهای صلح میان امریکا و گروه 
طالبان به مرحلۀ جدی تری رسیده است. پس اکنون وقت 

آن رسیده تا مردم بدانند که این چگونه صلحی است.
افغانستان  مردم  که  شده  تأکید  مدنی  جامعه  اعالمیۀ  در 
مسوولیت  که  دولت  از  دارند  اما حق  اند،  طرفدار صلح 
جلو  چرا  که  بپرسند  دارند،  را  مردم  مال  و  جان  امنیت 
کشتار مردم بی دفاع و بی گناه و چپاول دارایی عامه گرفته 

نمی شود.
اما وزارت امور داخله از تلفات سنگین جنگجویان گروه 

طالبان در حمالت هوایی دراین والیت خبر داده  است.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست  حکومت وحدت ملی 
به حمالت  اشاره  با  خبری  نشست  یک  در  شنبه  دیروز 
بامداد دیروز طالبان بر شهر کندز گفت، حمالت طالبان 
بیان گر این است که این گروه هنوز پای بند به صلح نیست 
و فرصت صلحی را که حکومت امریکا و افغانستان فراهم 

کرده، قبول ندارد.
آقای صدیقی گفت: »حمالت طالبان بخشی از تالش های 
این گروه است که در تضاد کامل با آنچه در دوحه صحبت 

می کند، باشد«.
او افزود، حمله طالبان در حومه شهر کندز بر غیرنظامیان 
دشمنی واضح این گروه را با مردم افغانستان نشان می دهد.
سخنگوی ارگ تأکید کرد که این حمله بی پاسخ نمی ماند 
و اکنون نیز تلفات سنگینی به گروه طالبان وارد شده است.
از  احمدزی  دیروز روح اهلل  است که صبح  این در حالی 

اعزام نیروهای تازه نفس به شهر کندز خبرداد.
آقای احمدزی گفت که نیروهای کمکی تازه نفس شامل 
قطعاتی از نیروهای کوماندو، پولیس و امنیت به شهر کندز 

رسیده و عملیات تصفیوی به خوبی به پیش می رود.
حمله  برای  والیت  چندین  از  که  طالبان  پیش  شب  دو 
تهاجمی گسترده باالی شهر کندز تجمع کرده بودند از سه 

نقطه جنگ را بر شهر کندز آغاز کردند.
صبح دیروز طالبان کنترل شفاخانه کندز را نیز در دست 
به  آنان،  که  ملی گفت  دفاع  گرفتند و سخنگوی وزارت 
شکل بی شرمانه مریضان و افراد ملکی را به گروگان گرفته  
و این مساله عملیات نیروهای امنیتی را با مشکل مواجه 

کرده اند.
ملکی  افراد  به  نمی خواهند  امنیتی  نیروهای  که  گفت  او 
به  تمام  با دقت  به همین خاطر عملیات  و  برسد  تلفات 

پیش برده می شود.
سخنگوی وزارت دفاع ملی افزود که هدف از این حمله 
تا  دارد  تالش  گروه  این  که  است  این  طالبان  تهاجمی 
تمرکز نیروهای امنیتی را از ولسوالی های وردوج، یمگان 

و بخش های دیگر بدخشان و سایر مناطق زیر عملیات، 
مختل سازند.

این در حالی است که پیش از این شهر کندز در سال های 
1394 و 1395 دو بار پی هم به دست طالبان سقوط کرده 

است.
در دو مرحله سقوط کندز، جنایات و کشتار زیادی در این 

شهر به وقوع پیوست.
کندز از والیت های مهم در شمال شرق کشور است که مرز 
مشترک با تاجیکستان دارد و گذرگاه مرزی شیرخان یکی 
این والیت  در  افغانستان  مرزی  مهم ترین گذرگاه های  از 
واقع است. این والیت در سال های اخیر گواه ناامنی های 

زیادی بوده است.
حمالت تهاجمی طالبان باالی برخی از شهرها و ولسوالی ها 
در شرایطی شدت گرفته  است که دور نهم مذاکرات صلح 
نمایندگان گروه طالبان با امریکا در شهر دوحه قطر ادامه 
توافق نامۀ  مذاکرات،  دور  این  در  که  می رود  انتظار  دارد. 

صلح میان هر دو جانب نهایی و امضا شود.

امریکا و طالبان،  در حالی که دور نهم گفت و گوهای صلح 
پس از وقفۀ یک روزه دیروز شنبه در دوحه از سر گرفته شد، 
طالبان و امریکا از دست یافتن به توافق نهایی خبر می دهند. 
صلح  امور  در  امریکا  نمایندۀ  همچنان  و  طالبان  گروه  
افغانستان که در دوحه سرگرم مذاکرات هستند، گفته اند که 
قرار  و  شده اند  نزدیک  نهایی  نتیجۀ  به  موضوع  چهار  روی 

است متن توافق نامۀ نهایی تا چند روز دیگر آماده شود. 
زلمی  خلیل زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان، 
گفته است: پیشرفت های خوبی در رابطه به صلح به دست 

آمده است.  
آقای خلیل زاد، در حساب توییترش نگاشته است در بحث 

روی چهار موضوع با طالبان به توافق نزدیک شده اند. 
همچنان، سهیل شاهین، سخنگوی طالبان در قطر گفته است 
که دور نهم گفت وگو ها میان امریکا و طالبان در قطر پس از 
وقفه یک روزه دیروز شنبه از سر گرفته شد و نماینده گان دو 

طرف روی چگونه گی توافق نامۀ بحث می کنند. 
دلیل  به  امریکا  و  طالبان  گفت وگوهای  نیز  این  از  پیش 
اظهارات دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا که گفته است 

در پی  حضور دایمی در افغانستان، دچار تعلل شد.

دونالد ترامپ در گفت وگو با واشنگتن پست در ماه آگست 
دیدار  طرف  سایر  و  طالبان  افغانستان،  دولت  با  ما  گفت: 
کردیم و تالش های همه جانبه را برای پایان جنگ 18 سالۀ 

افغانستان انجام می دهیم. 
آقای ترامپ، گفت که 13 هزار نظامی امریکایی و برخی از 
نمی خواهیم،  ما  دارند،  کشور حضور  این  در  ناتو  نیروهای 
نقش پولیسی در افغانستان نداشته باشیم، اما آنجا )افغانستان( 
که یک کشور خطرناک است برخی نیروهای خود را حفظ 

می کنیم. 
به گفتۀ او، ما راه حل های زیاد نظامی داریم، اما نمی خواهیم 
تعداد زیاد انسان ها کشته شوند، برنامۀ خود را آماده کردیم، 

اما ممکن است که مورد قبول آنان )طالبان( قرار نگیرد.

آمادۀ خروج نیستیم
تمام  از خروج  دفاع  ارشد وزارت  مقام  دو  در همین حال، 

نیروهای امریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. 
مسووالن ارشد، وزارت دفاع امریکا گفته اند که آماده خروج 

از افغانستان نیستند. 
امریکا،  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  دانفورد،  جوزف  جنرال 

گفته است که در حالی روند گفت وگوهای صلح میان امریکا 
و طالبان جریان، اما احتمال خطر ملموس است. 

او گفته است که من فکر به بیرون شدن از افغانستان را ندارم، 
اما باید روی آغاز گفت وگوهای »بین  االفغانی« تمرکز شود.

آقای دانفورد گفت است: من از گرفتن واژۀ خروج خودداری 
می کنم، باید مطمین شویم که افغانستان در قرن کنونی قرار 
دارد و تالش کنیم تا صلح و ثبات در این کشور تأمین گردد. 
همچنان، مایک اسپیسر، وزیر دفاع امریکا، گفته است: امریکا 

تمام گزینه ها را برای تأمین صلح روی میز دارد.
امریکا و طالبان حدود 10 ماه پیش گفت وگوها را در رابطه 
افغانستان  در  امریکا  پایان جنگ 18 سالۀ  و  تأمین صلح  به 
در دوحه مرکز قطر آغاز کردند، در این گفت وگوها امریکا 
امریکایی  نیروهای  »خروج  موضوع:  چهار  روی  طالبان  و 
مانند  تروریستی  گروه های  با  طالبان  رابطۀ  قطع  افغانستان، 
 9 در  »بین االفغانی«  آغاز گفت وگوهای  و  آتش بس  القاعده، 

دور مذاکرات بحث کردند«. 
از سویی هم، آگاهان امریکایی باور دارند که خروج امریکا 
زمینه برای تصرف نظامی طالبان فراهم می کند، میشل سامپل، 
استاد در دانشگاه »کوین« به شبکۀ ساینس  مانیتور گفته است 
جسور  را  طالبان  افغانستان  از  امریکا  نظامیان  خروج  که 

می سازد و ادعا شکست امریکا را می کنند.
نیروهای  خروج  است:  گفته  انگلیسی،  دانشگاه  استاد  این 
امریکایی، فرصت اشغال نظامی را برای گروه طالبان فراهم 

می کند.

انشعاب
به  و جنگی  سیاست  میدان  در  طالبان  انشعاب  از  نگرانی ها 

وجود آمده است. 
به  رسیدن  در صورت  که  داده اند  گزارش  غربی  رسانه های 
این  است  ممکن  طالبان،  گروه  با  صلح  احتمالی  توافق نامۀ 

گروه به دو شاخۀ نظامی و سیاسی انشعاب کنند. 
شبکۀ NBCبا نگران ها از انشعاب گروه طالبان گفته است 
دارند  نقش  مذاکرات  در  که  طالبان  سیاسی  نماینده گان  که 
با  به شریک شدن در قدرت و موافقت کرده اند و همچنان 
خانه  از  بیرون  در  آنان  کردن  کار  همچنان  و  زنان  آموزش 
طالبان  نظامی  گروه  از  رسانه  این  اما  داده اند.   نشان  تعامل 
ابراز  دارند  قرار  افغانستان  نظامیان  با  جنگ  میدان  در  که 
نگرانی کرده و گفته که گروه جنگی طالبان در ساحات تحت 

قلمروشان به زنان این اجازه را نخواهند داد. 
پس از این که نماینده گان سیاسی طالبان با امریکا در قطر به 
مذاکرات آغاز کردند، گمانه زنی ها مبنی بر رفتن گروه جنگی 

میان مردم و تحلیل گران قوت  به صفوف داعش در  طالبان 
گرفته است. 

روسیه و برخی از قدرت های منطقه یی با نگرانی گفته اند که 
امریکا، جنگ  و  طالبان  میان  توافق نامۀ صلح  نهایی شدن  با 
افغانستان خاموش نخواهد شد. گفته می شود که بیشتر کسانی 
افغانستان  که اکنون در رکاب گروه طالبان در برابر نظامیان 
به  افراد  این  طالبان،  با  امریکا  توافق  در صورت  می جنگند، 
دامن گروه داعش میروند و همچنان سنگرجنگ را داغ نگه  

می دارند.
رونالد نیومن، سفیر پیشین امریکا در کابل از 2005 - 2007 
افغانستان  با دولت  به گفت وگو  گفته است که طالبان هنوز 
چراغ سبز نشان نداده اند. طالبان به خروج  نظامیان امریکا 
تأکید دارند تا قدرت را به صورت مسلحانه - نظامی بیگرند. 
او گفت که آماده شدن یک توافق نامه روی کاغذ به معنای بر 
قراری صلح نیست، این یک نظریه است می تواند به عنوان 

یک پروسیجر مطرح گردد.
در حالی که گفت وگوها میان امریکا و طالبان جریان دارد، 
گروه طالبان شب شنبه با یک حملۀ تهاجمی حومه های شهر 

کندز در شمال کشور را در کنترول خود گرفتند. 
همچنان در حمالت مختلف این گروه به شهر کابل در ماه 
جوالی، 1500 تن کشته زخمی به جا گذاشت که بیشترین شان 
افراد ملکی بود. مقامات امریکایی در کابل در واکنش به این 
موضوع گفته اند طالبان در گفتار و عمل خود صادق نیستند. 
جان بس، سفیر ایاالت متحدۀ امریکا در کابل، در واکنش به 
حمالت طالبان بر محافل خصوصی و مراکز عامه، در حساب 
توییترش نگاشته است: طالبان از توافق صلح خبر می دهند، 

در عین حال بر مکان عامه و افراد ملکی حمله می کنند. 
این  روی  باید  افغانستان  مردم  که  است  گفته  بس  آقای 
افغانستان  از  آنان  که  باشند  متوجۀ  و  کنند   تمرکز  موضوع 

چه می خواهند.
نهم  دور  سرگرم  طالبان  و   امریکا  که  است  حالی  در  این 
که  می کنند  ادعا  طالبان  هستند،  میان  صلح  گفت وگوهای 
بخش مهم از گفت وگو خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، 
اما امریکایی گفته اند که روی خروج نظامی با طالبان بحث 
نمی کنند و خروج نظامیان با در نظرداشت، اوضاع صورت 
خواهد گرفت. در حال حاضر امریکا حدود 13 هزار نظامی 
در افغانستان دارد، گفته می شود در صورت توافق ممکن این 

نیروهای به کمتر از 9 هزار تن کاهش یابد.

دور نهم گفت وگوهای صلح امریکا و طالبان از سر گرفته شد

نماینده گان کندز به مسووالن:

کنـدز را نجـات دهیـد
ناجیه نوری

ابوبکر صدیق
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برگردان: آذین صحابي 

»تنهـا سـه درصـد از مـردم اهدافي مشـخص براي 
خـود دارنـد و بـه عبارتـي آن را در ذهـِن خـود و 
روي کاغـذ یادداشـت کرده اند. 75 درصـد از مردم 
اصـالً  هدفـي ندارنـد و بقیـه نیـز یـا هـدف ندارند 
یـا اگـر دارنـد، آن را ننوشـته اند.« ایـن یافته هـا بـه 
ایـن معناسـت کـه بسـیاري از مـا طـوري زنده گي 
مي کنیـم کـه زنده گـي و دیگـران از مـا مي خواهند 
بـا نظـر و دیدگاه هـاِي  و واکنش هاي مـان مطابـق 
کـه  مي شـود  باعـث  ایـن روش  اسـت.  اطرافیـان 
رؤیاهـا فقـط در حـِد یـک خیـال و تصویـر ذهني 
مبـدل  واقعیـت  بـه  بماننـد و هرگـز  باقـي  مبهـم 
نگردنـد. اگـر بـراي تعییـن هـدف و برنامه ریـزي 
بـراي نیـل بـه آن هـا وقـت بگذاریـم، بیشـتر موفق 

شـده، شـادتر و خوشـبخت تر خواهیـم بـود. 
تـا بـه حـال از خـود پرسـیده اید کـه از زنده گـي 
چـه مي خواهیـد؟  اصـالً  پاسـِخ مشـخصي برایـش 
مهـم  پرسـِش  ایـن  بـراي  و  کنیـد  فکـر  داریـد؟ 
پاسـخي مشـخص بیابیـد. سـپس آن را روي کاغـذ 
پـول  بیشـتر  »مي خواهـم  بگوییـد:  اگـر  بنویسـید. 
در بیـاورم.« پاسـخ مبهـم و گنگـي اسـت. در یـک 
درآمـد  مقـدار مشـخصي  زمانـِي مشـخص،  دورۀ 
را بـراي خودتـان تدویـن کنیـد و آن را بنویسـید. 
بـراي  کردیـد،  تعییـن  را  هـدف  این کـه  از  پـس 
خودتـان سـقف زمانـي مشـخص کنیـد کـه قصـد 
داریـد در طـي آن ایـن هـدف را محقـق کنید. یک 
مـاه؟ یـک فصـل؟ دقـت کنید کـه این مقـدار زمان 
بایـد منطقـي مشـخص شـود. انتظـار 200 درصـد 
از خودتـان نداشـته باشـید. در ایـن مرحلـه بایـد نقشـۀ راه را 
بررسـي کنیـد و موانـع سـرراه تان را پیـدا کنیـد. آیـا مي توانید 
ایـن موانـع را از سـرراه تان برداریـد یـا بازدارنده گـِي آن هـا را 
به حداقل برسـانید؟ توجه داشـته باشـید که هدف این نیسـت 
کـه قواي مـان را بـر ایـن گره هـا متمرکـز کنیـم، بلکـه تمرکـز 

نیـروي مـا در جهـت حرکـت بـه جلـو اسـت. 
نکتـۀ دیگـر طـرز تفکـِر ماسـت. بایـد یـاد بگیریـم که بـه این 
رونـد و نتایـج حاصـل در طـي آن، بـا دیـدي مثبـت نـگاه 
کنیـم. موفقیـت را در هـر مرحلـه و قـدم بـه قـدم بسـنجید و 
هدف هـاي کوچکـي کـه در هـر مرحلـه بـه آن هـا مي رسـید 
را یادداشـت کنیـد. هـرروز کـه مي خواهیـد کارتـان را شـروع 
از  و  بیاوریـد  یـاد  بـه  را  کوچـک  پیروزي هـاي  ایـن  کنیـد، 
ایـن انرژي هـاي مثبـت بهـره گیریـد. ایـن پیام هـا بـه ذهـن ما 
مي آموزنـد کـه چطـور بـراي نیـل بـه اهـداف از فرصت هـاي 
مناسـب اسـتفاده کنـد. وقتـي کـه نقشـۀ ما کامـل شـد، باید به 
آن عمـل کنیـم و هرقـدر زودتـر این کار را شـروع کنیـم، بهتر 
اسـت. اشـتیاق مهارناپذیـري براي دسـت یابي به هدف داشـته 
باشـید و دیگـران را نیـز در جریـان نقشـه تان بگذاریـد و از 
آن هـا بخواهیـد کـه از شـما حمایـت کننـد. ممکـن اسـت در 
ابتـدا چنـدان از ایـن کارتان اسـتقبال نکنند، اما پـس از چندي 
عالقه منـد خواهنـد شـد. آن هـا حتـا به شـما کمـک مي  کنند تا 
مسـیر تعییـن شـده را راحت تـر طـي کنیـد. حتـا اگر هـم این 
افـراد بـه مـا بي توجهـي کننـد و این طـرح و نقشـه و عالقۀ ما 
را نادیـده بگیرنـد، بازهـم خوب اسـت؛ چرا کـه مي فهمیم راه 

درسـتي را انتخـاب کرده ایـم! 
اهـداف و آرزوهـاي مـا از منابـع گوناگونـي بـه مـا مي رسـند؛ 
شـخصي،  زنده گـي  اجتماعـي،  زنده گـي  دوسـتان،  خانـواده، 
محیـط کار، اوضـاع مالـي و وضعیـت روحـي. تعـداد این هـا 
بي شـمار اسـت. فقـط بـه خاطـر داشـته باشـید کـه حتـا اگـر 
شـما  دهـد،  شـکل  خـود  در  را  رویایـي  نتوانـد  ذهن تـان 

مي توانیـد آن را عینـاً  مجسـم کـرده بـه اجـرا درآوریـد. 

پرسش های تفصیلی
پرسش های تفصیلی مانند پرسش های باز، مستلزم 
پاسخ های طوالنی و وقِت بیشتر است. این نوع 
پرسش ها در تمام رسانه ها کاربرد دارد و بیشتر 
از کارشناسان برای پاسخ هاِی تحلیلی و تشریحی 
روی  که  تفصیلی  پرسش های  می شود.  پرسیده 
مانند  می گیرد،  صورت  مختلف  موضوعاِت 
دیالوگ است و در تمام رسانه ها کاربرد داشته و 
وقِت بیشتر و جاِی زیاد در صفحاِت رسانه هاِی 
چاپی را به خود اختصاص می دهد. برای این که 
مصاحبه شونده و مخاطبان سوال را دقیق گرفته 
ارایۀ  به  سوال  ضمِن  در  مصاحبه کننده  باشند، 
مثال  نیز می پردازد و با آوردِن یک نمونه یا نقل 
بیان می نماید و  قول، پرسش را کاماًل و واضحاً 
از مصاحبه شونده می خواهد که با تمام جزییات 

پاسخ بگوید. 
آوردن مثال و یا نقل قول در پرسش های تفصیلی، 
مصاحبه  قطِع  سبب  تا  شود  مطرح  به دقت  باید 
در  که  نگردد  مصاحبه شونده  برآشفته گِی  یا 
آن صورت، مصاحبه شونده اصِل سوال را به جایش 
خواهد گذاشت و به دنباِل رد یا تأییِد نقل قول و 

مثال می برآید. 
به گونۀ مثال، در مصاحبۀ حامد کرزی رییس جمهور 
اسبِق افغانستان که به تاریخ 7 اسد 1389 انجام 
جناب  که  می پرسد  او  از  مصاحبه کننده  گرفته، 
رییس جمهور می خواستم به یادتان بیاورم که باری 
شما در همین کاخ ریاست جمهوری اعالن کرده 
بودید که آی اس آی در داخِل حکومت افغانستان 
شناسایِی  به  آیا  دارد،  باال  دسِت  و  کرده  نفوذ 
بلندپایۀ  افراد  این  آیا  و  شدید  موفق  افراد  این 
آی اس آی را در داخل حکومت شناسایی کردید 
و یا هنوز هم آن ها در داخل حکومت افغانستان 
دسِت باال دارند؟ مسالۀ دوم جناب رییس جمهور 
که  شماست  متوجه  بیرون  در  انتقادات  بعضی 
گویا رییس جمهور افغانستان بعضاً خالِف قانون 
عمل می کند. مثاًل شورای وزیراِن افغانستان حکم 
کرد،  صادر  را  امروز  تلویزیوِن  شدن  مسدود 
درحالی که می شد به شورای عالی رسانه ها محول 
شود و شورای عالی رسانه ها این مسأله را مدنظر 
گرفته، تحقیقات خود را انجام بدهد و بعد از او 
حکم مسدود شدن تلویزیون یا رسانه یا روزنامه یا 
هفته نامه صادر می شد. آیا این حرف را می پذیرید؟ 

)علمی1، 630(
در پرسِش فوق دیده می شود که مصاحبه گر یک 
سوال را مطرح نموده و دقیقاً مثالی را ذکر کرده و 
از رییس جمهور توضیح خواسته که چرا این کار 

صورت گرفته است.

پرسش های روشن کننده
توضیحی،  یا  روشن کننده  پرسش های 
سعی  مصاحبه کننده  آن  در  که  پرسش هایی ست 
می کند دربارۀ یک موضوع که جنبۀ خبری دارد، 
از کسانی بپرسد که کارشناس یا مقاماِت مسؤول 
حرف هایی  که  هستند  اشخاصی  هم  یا  و   اند 
برای گفتن دارند امــا از مسؤولین نمی باشند و 
یا شــاهـدان عینِی یک حادثه یا جریان هستند. 
یعنی مصاحبه شونده می تواند متخصص نباشد، اما 
شخِص عادی یی  باشد که در یک موضوع روشنایی 
می اندازد. در این نوع مصاحبه ها، سواالت آرام و 
صمیمانه مطرح می شوند و اگر نشر مستقیم در 
رادیو یا تلویزیون باشد، معموالً مستقیماً از خبِر 

روز پرسیده می شود. 
در این نوع پرسش ها اگر مصاحبه شونده شخِص 
مسلکی نباشد، باید سخناِن او با حرف ها و حرکات 
تمجید شود و با شخص اظهار دوستی و محبت 
صورت  گیرد. هرگاه این پرسش ها در رسانه های 
چاپی مطرح  گردند، باید توام با جمالِت اظهاری 

و بعداً تاییدی باشند. 
و  باسواد  شخِص  از  روشن کننده  پرسش های 
باتجربه تا شخِص بی تجربه فرق می داشته باشد، 
اما در هر دو حالت مصاحبه شونده با کلمات و 
جمالت تشویق می شود و گفتارِ او نباید تکذیب 
گردد، بلکه با سوالی دیگر باید به مسیرِ درست 

برگردانده شود. 
باورنــد که مصاحبه کننده  این  به  صاحب نظران 
هرچه بیشتر مصاحبه کند، اهمیِت این سوال ها را 
بیشتر درمی یابد. مثال هایی از این نوع پرسش ها را 

در زیر می بینید:
نتیجۀ کار آن قدر بد بود که من  مصاحبه شونده: 

همان جا تصمیم به کناره گیری گرفتم.
خبرنگار: و همان بود که به فکر خودکشی افتادید؟

مصاحبه شونده: نه، این فکر بعداً زمانی که...
خبرنگار: گفته می شود که مبلغ کالِن پیشنهادی، 

شما را به قبوِل آن وا داشت؟
مصاحبه شونده: تا حدودی این هم موثر بود، اما 

مهم تر این که...

زیر  جمالِت  با  می تواند  روشن کننده  سوال های 
شروع شود:

ـ پس می گویید که... 
ـ آیا من درست فهمیدم که...

ـ بنابرین این شایعه درست است  که...
از آن جا که کلمات معانی مختلفی دارنـد، عاقالنه 
با  مشکوک،  جمالت  برای  که  اســت  ایــن 

سوال های روشن کننده نوعی تأیید دریافت کنیم:
مصاحبه شونده: او بیشتر در حاشیه زنده گی می کند.

خبرنگار: منظورتان این است که در حال جنجال 
به پا کردن است؟

بدهی های  است  مصمم  دولت  مصاحبه شونده: 
خارجِی خود را در سال جاری کاهش دهد.

خبرنگار: با این تصمیم فشار اقتصادی در داخل 
بر مردم افزایش خواهد یافت. همین طور است؟ 

)توکلی و بخشنده، 76(.

چند پرسش در یک پرسش
جواز  امر  این  به  ژورنالیستان  از  زیادی  عدۀ 
در یک سوال مطرح  پرسش  که چند  نمی دهند 
شود؛ اما عده یی دیگر به این نظرند که در حاالِت 
خاص یک مصاحبه کننده می تواند چند پرسش را 
در یک پرسش ادغام کند و این »حاالِت خاص« 
در آخرِ وقِت مصاحبه یا دقایق پایانِی کنفرانس 

مطبوعاتی می تواند باشد. 
کنفرانس  در  افغانستانی  خبرنگاراِن  از  یکی 
 6 در  افغانستان  اسبِق  رییس جمهور  مطبوعاتی 
جوزای 1388 چنین پرسشی را طور زیر مطرح 

نمود: 
اعتراضاتی مبنی بر سوءاستفادۀ شما از امکانات 
شده  ارایه  نامزدان  از  بعضی  سوی  از  دولتی 
است، با توجه به این که شما خودتان هم نامزد 
ریاست جمهوری هستید، چه تضمینی وجود دارد 
به برگزاری انتخاباِت شفاف و عادالنه؟ و سواِل 
بسیار  زنان در حکومِت شما  این که سهم  دیگر 
بسیار کم است، آیا در حکومِت آینده تغییری به 
این که یک کودِک  می آید؟ و سواِل سوم  وجود 
محبس  در  قبل  سال  هفت  افغان  دوازده سالۀ 
گوانتانامو زندانی شد، البته به اتهام دست داشتن 
در یک عملیات ناموفِق انتحاری. تسلیم دهِی یک 
اما  است،  کشور  نافذۀ  قوانین  افغان خالف  فرد 
گفته می شود که به اساس هدایِت شما آن کودک 
است؟  شده  داده  تسلیم  امریکایی  نیروهای  به 

)علمی2، 573(.
با  خبرنگار  که  می شود  دیده  باال  پرسِش  در 
مهارت سه پرسش را در یک سوال گنجانیده و از 
رییس جمهور خواسته که هر سه را پاسخ دهد. البته 
این پرسش طوالنی است، اما چون در کنفرانس 
سوال  یک  عنواِن  به  گردیده،  مطرح  مطبوعاتی 
پذیرفته شده و در کتاب »مجموعه مصاحبه های 

رییس جمهور« جای گرفته است. 

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش پنجاهـم

پرسش های روشن کننده یا 
توضیحی، پرسش هایی ست 

که در آن مصاحبه کننده 
سعی می کند دربارۀ یک 
موضوع که جنبۀ خبری 
دارد، از کسانی بپرسد 
که کارشناس یا مقاماِت 

مسؤول  اند و یا هم 
اشخاصی هستند که 

حرف هایی برای گفتن دارند 
امــا از مسؤولین نمی باشند 

و یا شــاهـدان عینِی یک 
حادثه یا جریان هستند. 

یعنی مصاحبه شونده 
می تواند متخصص نباشد، 
اما شخِص عادی یی  باشد 

که در یک موضوع روشنایی 
می اندازد. در این نوع 

مصاحبه ها، سواالت آرام 
و صمیمانه مطرح می شوند 

و اگر نشر مستقیم در 
رادیو یا تلویزیون باشد، 

معموالً مستقیماً از خبِر روز 
پرسیده می شود
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چکیـدۀ داستان
شـازده کوچولـو کـه متعلـق بـه سـیاره یی کوچـک اسـت، 
یـک روز صبـح از خـواب برمی خیـزد، متوجـه روییـدن ُگِل 
سـرخی در سـیارۀ خـودش می شـود کـه بعـد از دیـدن گل 
سـرخ، شـیفته اش می گـردد. امـا گل سـرخ مغـرور اسـت و 
قـدرِ محبـت پـاک و بی آالیِش شـازده کوچولـو را نمی داند. 
پـس تصمیـم می گیـرد کـه از سـیارۀ خویش مهاجـرت کند. 
او بـرای رسـیدن به مقصـد نهایی اش، از چندین ُخرده سـیاره 
خـاص  شـخصیتی  جایـگاه  هریـک  کـه  می کنـد  عبـور 
می باشـد. خرده سـیارۀ اول، جایـگاه شاهی سـت کـه با دیدن 
شـازده کوچولـو او را رعیـِت خویش می خواند. خرده سـیارۀ 
دوم جایـگاه مـردی خودپسـند اسـت. او نیز با دیدن شـازده 
و خرده سـیارۀ  می خواهـد  ارادتمنـد خـود  را  آن  کوچولـو 
سـومی که شـازده کوچولو وارد می شـود، جایگاه شـخصیِت 
می خواره یي سـت کـه علـِت می خواره گـی اش را می گویـد: 
مـی مي خـورد تـا فرامـوش کنـد شـرمنده اسـت، و سـیارۀ 
چهارمـی کـه خـط عبـور بعـدِی شـاهزادۀ کوچک ماسـت، 
جایـگاه تاجـری اسـت که پیوسـته در حـاِل شـمارش اعداد 
کار  جدی تریـن  را  کارش  و  می گذرانـد  روزگار  ارقـام  و 
می دانـد. از دیـدگاه او، اگـر کسـی پیش از هر کـس دیگری، 
اولیـن نفـری باشـد کـه در مـورد یـک چیـز فکـر کنـد، آن 
چیـز مـاِل خـودش می شـود حتـا اگـر سـتاره یـا جزیره یـی 
باشـد. شـازده کوچولـو در سـیارۀ پنجم که بسـیار عجیب و 
کوچـک اسـت، بـه فانوس افـروزی برمی خـورد کـه موظف 
اسـت هر یـک دقیقه یک بـار فانوس خرده سـیاره را روشـن 
و خامـوش کنـد؛ چـون خرده سـیاره در هـر دقیقـه یـک بار 

بـه دور خـودش می گـردد.
او بـه فانوس افـروز بیشـتر عالقه منـد می شـود؛ زیـرا او بـه 
چیـز دیگـری، برعکـس صاحبـان چنـد خرده سـیارۀ پیـش، 
غیر از وجود خودش مشـغول اسـت. در خرده سـیارۀ ششـم 
بـه پیرمـردی برمی خـورد کـه کتاب هـای کالن می نویسـد. 
او کـه یـک جغرافـی دان اسـت، در کتـاب خویـش گل ها را 
ثبـت نمی کنـد؛ چـون بـه عقیـدۀ او، فقـط عناصـر جاویدان 
لیاقـت ثبت شـدن را دارنـد. از نظـر او، کتاب هـای جغرافی 
از تمـام کتاب هـای موجـود جدی تـر انـد. و باالخره شـازده 
کوچولـو وارد سـیارۀ هفتـم کـه ایـن زمیـن اسـت می شـود. 
بـا اول چیـزی کـه در زمیـن بـا آن روبـه رو می شـود، یـک 
مـار اسـت. مـار بـه او می گویـد که حتـا در پیـش آدم ها هم 
احسـاس تنهایـی خواهـد کـرد و بـه او وعـده می دهـد کـه 
اگـر روزی دلـش هـوای سـیاره اش را کنـد، می توانـد بـه او 
کمـک کنـد تا بـه سـیارۀ خودش بـاز گـردد؛ زیـرا او حالل 
تمـام معماهاسـت. شـازده کوچولو بـه صحـرای افریقا وارد 
شـده و در ادامـۀ مسـیر خود بـه گلی بر می خـورد که روزی 
عبـور کاروانـی را در صحـرا دیـده، بـه همیـن جهـت تعداد 
آدم هـا را شـش ـ هفـت عـدد معرفـی می کنـد. شـازده در 
ادامـۀ راه، از کـوه بلنـدی بـاال مـی رود و در آن جـا هـر چـه 

فریـاد می کشـد، صـدای خـود را می شـنود. در آن موقـع او 
زمیـن را سـیارۀ عجیبـی می بینـد کـه آن چـه می شـنود، عینـًا 
تکـرار می کنـد؛ در حالـی کـه در سـیاره اش گلـی داشـته که 
همیشـه حـرف اول را می زده! او در ادامـۀ راه خود در زمین، 
بـه باغـی پـرگل وارد می شـود که به قـول خـودش، اگر گل 
سـرِخ سـیاره اش آن هـا را می دیـد، حتمـًا احسـاس بدبختی 
می کـرد؛ زیـرا او خـود را یگانـه گل جهـان می دانسـت. در 
اثنـای ایـن تفکـرات بـا روباهـی آشـنا می شـود کـه از بازی 
کـردن بـا او، سـر بـاز می زنـد و دلیلـش را اهلـی نشـدنش 
توسـط آدم هـا بیـان می کند. وقتی شـازده معنـای اهلی کردن 
را پیونـد بسـتن معنـا می کنـد و نتیجه اش را شـناخت معرفی 

می کنـد و ادامـه می دهـد کـه:
»آدم هـا دیگـر وقـت شـناختن هیـچ چیـز را ندارنـد. همـه 
چیزهـا را سـاخته و آمـاده از فروشـنده ها می خرنـد ولـی 
بـه دلیل آن که کسـی که دوسـت بفروشـد در جایی نیسـت، 
آدم هـا دیگر دوسـتی ندارنـد.« روباه از شـازده می خواهد که 
یک بـار دیگـر بازگـردد و گل هـای بـاغ را ببیند تـا بداند گل 
خـودش در جهـان یکتا بـوده و در همین حین، رازی بسـیار 
سـاده امـا پرتعمـق را بـرای شـازده کوچولـو فـاش می کند: 
بـا چشـم دل می تـوان خـوب دیـد،  بـدان فقـط  را  »ایـن 
اصـل چیزهـا از چشـم سـر پنهان اسـت، همان مقـدار وقتی 
کـه بـرای گلـت صـرف کـرده  ای، باعـث ارزش و اهمیـت 
گل شـده و تـو مسـوول همیشـه گی چیـزی می شـوی کـه 
اهلـی اش کـرده ای، تو مسـوول گلت هسـتی و...« در انتهای 
داسـتان، شـازده کوچولـو پیـش مـار بازمی گـردد تا بـر طبق 
قولـی کـه داده بـود، او را بـه سـیاره اش بازگرداند؛ سـرزمین 
و خاکـی کـه از آن جـا آمـده. زیـرا او دیگـر فهمیـده بود که 

مسـوول گلی سـت کـه برایـش رنج کشـیده، مسـوول... 
 

نقـد داستان
اثـر جـاودان »شـازده کوچولـو« که تـا کنون به بیـش از صد 
زبـان و در بعضـی زبان هـا چندیـن بـار ترجمـه شـده، طبق 
یک نظرسـنجی که در سـال 1999 در فرانسـه بـه عمل آمده 
و در روزنامـۀ پاریزیـن به چاپ رسـیده، محبوب ترین کتاب 
مـردم در قرن بیسـتم بـوده و از این رو کتاب قـرن نام گرفته. 
در واقـع، اگـر آثـار ادبـی را از نظـر مضمون و محتـوا بتوان 
بـه چهار دسـتۀ ادبیـات غنایی، حماسـی، تعلیمـی و عرفانی 
تقسـیم کـرد، می تـوان گفت این اثـر زیبا و جـذاب در گروه 
ادبیـات تعلیمـی و عرفانـی کـه البتـه در بعضـی قسـمت ها 
رنگ وبویـی فلسـفی به خـود می گیـرد، قـرار دارد. آن چـه که 
ایـن اثـر ارزشـمند را بیـش از پیـش جـذاب و حیرت انگیـز 
می سـازد، بیـان روان سـادۀ آن اسـت کـه مضامیـن و مفاهیم 

بسـیار بلنـد را در پس خود جـای داده. 
شـیوه یی کـه »اگزوپـری« در تبیین پیـام خود بـه کار می برد، 
روش تربیـت و تعلیم از راه غیرمسـتقیم اسـت که از دیدگاه 
روان شناسـان، برتریـن روش بـرای تأثیـر و دریافـت نتیجـۀ 

و  نمـاد  کوچولـو  شـازده  می باشـد.  مخاطـب  از  مطلـوب 
سـمبول یـک سـالک حقیقت جوسـت کـه بـرای دریافـت 
حقیقـت آن چـه بـه دنبالـش اسـت، از هفـت مرحلـه عبـور 
و  هفت خـان  مرحلـه،  هفـت  هفـت،  عـدد  البتـه  می کنـد. 
هفت شـهر در ادبیـات حماسـی و عرفانـی فارسـي خودمـان 
ایـن  مباحـث  امـا مسـاله یی کـه  دارنـد؛  یـد طوالنـی  نیـز 
داسـتان بـه ظاهـر سـاده را در خور توجـه می کند، بیـان این 
هفـت مرحلـه از دیـدگاه یک نویسـندۀ اروپایـی آن هم زبان 
بـه زبان و روشـی سـاده رسـا و در حد کـودکان و نوجوانان 
اسـت؛ کاری کـه متأسـفانه در ادبیـات خودمـان کمتـر بدان 
پرداختـه شـده و شـاید بـه جـرات بتـوان گفـت کـه ادبیات 
عرفانـی فارسـي، بیشـتر تحـت تسـخیر بزرگ ترهـا بـوده تا 
کوچک ترهـا، کـه البتـه کوچک ترهـا هـم می توانند اسـتفاده 

کننـد بـه شـرط آن کـه صبـر کننـد تـا بزرگ تر شـوند!
شـازده کوچولـو برای رسـیدن به آن چه در پـیِ اش می گردد، 
از هفـت سـیاره عبـور می کنـد که سـاکنان هـر سـیاره، نماد 
و تمثیلـی از یـک تیـپ و گروه از انسـان هایی هسـتند که در 
سراسـر هسـتی پراکنده اند. سـاکن سـیارۀ اول، نماد شـاهان 
اسـت کـه تمـام عرصـۀ آفرینـش را تحـت رکاب و سـلطۀ 
خـود می داننـد و می خواهنـد. سـیارۀ دوم، نمـاد انسـان های 
مغـرور و خود پسـند اسـت کـه توقـع دارند تمامـی کاینات 
آدم هـای  نمـاد  سـوم،  سـیارۀ  کننـد.  سـجده  برابرشـان  در 
بدکـردار و بی هـدف اسـت؛ آنانـی کـه جـز بـه لحظـه و 
آنـی خـوش بـودن، بـه چیزی دیگـر نمی اندیشـند و سـاکن 
سـیارۀ چهـارم: نماد تاجرمسـلکانی که آن چه برای شـان مهم 
اسـت، عـدد و رقـم و شـماره اسـت و دیگـر هیـچ؛ آن هایی 
کـه زنده گـی می کننـد تـا کار بکننـد، نـه اینکـه کار کننـد تا 
زنده گـی بکننـد. و سـیارۀ پنجـم، نمـاد انسان هایی سـت کـه 
همیشـه فـدا شـده اند تا دیگـران بمانند. سـیارۀ ششـم، نماد 
بـه اصطـالح دانشـمند اسـت؛ آن هایی کـه محبت، عشـق و 
خوبـی حتـا به انـدازۀ کوچک آن، برای شـان اهمیـت ندارد، 
آن هـا فقـط بایـد ثبـت کننـد، ولـی زیبایـی از دیدگاه شـان 
قابـل ثبـت نیسـت، چـون پایـدار نمی مانـد! سـیارۀ هفتـم، 
زمیـن اسـت و ایـن آخریـن مرحلـۀ مسـیر کشـف حقیقـت 
شـازده کوچولـو اسـت؛ زمینـی که عالوه بـر جـا دادن انواع 
ایـن شـش شـخصیت نمادیـن نام بـرده در خویـش، گاه در 
قلبـی  کـه  می شـوند  پیـدا  کسـانی  آن هـم  از  گوشـه هایی 
چـون سـتاره، روشـن و تابناک دارنـد. نکتۀ قابـل توجه این 
اسـت کـه حتـا در گفت وگوهایـی که میـان شـازده کوچولو 
و شـخصیت های نمادیـن داسـتان رد و بـدل می شـود، رد 
پـای عرفـاِن شـرقی مـوج می زنـد؛ مثـاًل آن جایی که شـازده 
کوچولـو نشـانِي آدم هـا را از گلـی کـه در صحـرا بـه آن 
برمی خـورد، می پرسـد. در واقـع، مثـل ماهی یـي کـه وقتـی 
از دریـا بیـرون می پـرد و دوبـاره بازمی گـردد، اگـر بخواهـد 
دنیـا را تعریـف کنـد، حتمـًا خواهـد گفـت کـه دنیـا همـان 
اطـراف دریاسـت، چـون بیشـتر از این حـد نتوانسـته ببیند. 

وقتـی بـه ایـن قسـمت از داسـتان برمی خوریـم، ایـن بیـت 
زیبـای عارف عاشـق عرصـۀ ادبیـات عرفانی در ذهـن زنده 

می شـود: 
هـر کسـی از ظـن خود شـد یار مـن / از درون من نجسـت 

اسـرار من
یـا زمانـی کـه جـز انعـکاس صدایش در کـوه چیـز دیگری 

نمی شـنود، بـه یـاد بیـت دیگـری از موالنـا می افتیـم:   
ایـن جهـان کـوه اسـت و فعـل ما نـدا / سـوی ما آیـد نداها 

صدا   را 
یـا دوبـاره وقتـی با خـود می گویـد: زمین چه سـیارۀ عجیبی 
اسـت آن چـه در آن می شـنوند تکـرار می کننـد، بـه یـاد پیام 
روشـن سـهراب در آن شـعر می افتیـم کـه می گوید: »چشـم 
هـا را بایـد شسـت، جـور دیگـر باید دیـد...« یعنـی درک و 
کشـف زیبایی هـا و آفریده هـا بـا دیـدن جدید و تازه میسـر 
اسـت، نـه بـا پیش زمینـۀ قبلـی و دریافتـی دیکتـه شـده. یـا 
آن جایـی کـه وقتـی شـازده کوچولـو وارد باغ پر از گل شـد 
و فهمیـد کـه چـه اشـتباهی می کرده کـه بر این تصـور بوده؛ 
گل سـیاره خـودش تنهاتریـن گل دنیاسـت، داسـتان »هدیـه 
بـردن سـبوی آب بـاران از بادیـه بـه سـوی بغـداد بـرای 
حضـرت علـي )ک( توسـط آن اعرابـی کـه ذکـر آن در دفتر 

اول مثنـوی آمـده، بـه ذهـن متبادر می شـود«.  
و امـا در نهایـت، داسـتان مسـالۀ مهمـی را فـاش می کند که 
فقـر توجـه بـه این مـوارد اساسـی و مهـم و جـای خالی آن 
در جوامـع امـروزی، مایۀ هـالک، دوری و برخورد ماشـینی 

انسـان ها بـا یک دیگر شـده:
 1- نبود پیوند و هم بسته گی

 2- فقدان محبت        
 3- بی تفاوتی و فقدان حس مسوولیت در برابر هم نوعان       
 4- سـطحی نگری و دوری از حقایـق اجزای هسـتی به دلیل 

به کار نگرفتن چشـم های دل.
بلـي، شـازده کوچولـو در پایان فهمیـد که باید بـه جایی باز 
گـردد کـه از آن آمـده. او در واقـع در انتهـا بـه جایی رسـید 
کـه در ابتـدا متعلـق بـه آن بـود؛ درسـت مثـل آن سـیمرغ 
منطق الطیـر عطـار که در انتها فهمیدند سـیمرغ و هادی شـان 

چیـزی جـدا از درون خودشـان نبود:
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

 باز جوید روزگار وصل خویش
حـال بـر ماسـت کـه بـا دیـدی عالمانـه و کاوشـگر، ایـن 
ادبیـات غنـی و سرشـار از حکمـت و عرفـان را بـا زبانـی 
شایسـته و جـذاب امـا سـاده، بازسـازی یـا حداقـل بیـان 
کنیـم تـا کـودک و نوجـواِن مـا نیـز نسـبت بـه سـیاره های 
فرهنگـی و هنـری خویـش آگاه شـده و بـه فرهنگ پارسـي 
هرچـه بیشـتر افتخـار و عمل نمایـد و آن را دلیل و راهنمای 

سـازد.    زنده گـی خـود  هفت خـوان 
 

نقدی بر داستاِن »شازده کوچولو«
سیارۀ پنجم، نماد انسان هایی ست که همیشه فدا شده اند تا دیگران بمانند. سیارۀ ششم، نماد به اصطالح دانشمند 
است؛ آن هایی که محبت، عشق و خوبی حتا به اندازۀ کوچک آن، برای شان اهمیت ندارد، آن ها فقط باید ثبت کنند، 

ولی زیبایی از دیدگاه شان قابل ثبت نیست، چون پایدار نمی ماند! سیارۀ هفتم، زمین است و این آخرین مرحلۀ مسیر 
کشف حقیقِت شازده کوچولوست؛ زمینی که عالوه بر جا دادن انواع این شش شخصیت نمادین نام برده در خویش، گاه 

در گوشه هایی از آن هم کسانی پیدا می شوند که قلبی چون ستاره، روشن و تابناک دارند زهرا خورشـیدی
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فرمانــده  وجــدان،  عبدالواحــد 
پولیــس جوزجــان بــه خبرگــزاری 
ســالم وطندار می گویــد، طالبــان 
بــا  را  نفت کــش  تانکــر  شــش 
دوازده سرنشــین آن از بــزرگ راه 
ــد. ــا خــود برده ان ــخ ب جوزجان-بل
پولیــس  فرمانــده  گفتــۀ  بــه 
ــداد دو روز  ــن روی ــان، ای جوزج
پیــش در منطقــۀ شــاه میــرزای 
ــت. ــاه رخ داده اس ــوالی خانق ولس
ــان  ــد، طالب ــدان می گوی ــای وج آق
همــواره تانکرهــای نفت کــش را از 
بــزرگ راه جوزجان-بلــخ بــا خــود 
بــرده و تیــل آن را بــه باشــنده گان 

ولســوالی های آقچــه و خانقــاه بــه 
ــانند. ــروش می رس ف

یــک منبــع معتبــر کــه نمی خواهــد 
ــرده شــود  ــام ب از او در گــزارش ن
می گویــد،  ســالم وطندار  بــه 
طالبــان در حــال حاضــر تانکرهای 
ــینان  ــام سرنش ــا تم ــش را ب نفت ک
آن بــه روســتای خانقــاه عربیــۀ 
ولســوالی آقچــۀ جوزجــان انتقــال 

ــد. داده ان
از  روزانــه  منبــع،  گفتــۀ  بــه 
ایــن مســیر بیــش از70 تانکــر 
ــان از  ــذرد و طالب ــش می گ نفت ک
هــر موتــر 30 هــزار افغانــی پــول 

می گیرنــد. نقــد 
در  کنــون  تــا  طالبــان  گــروه 

ــانه ها  ــه رس ــزی ب ــاره چی ــن ب ای
. ســت نگفته ا

دونالـد ترامـپ می گوید حتـا در صورت رسـیدن به 
یـک توافـق صلـح با طالبـان، امریـکا در یـک منطقه  
از افغانسـتان حضـور نظامـی دایمی خواهد داشـت.

آقـای ترامـپ گفـت کـه بعـد از امضـای توافق نامـه 
بـا طالبـان شـمار نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان 
حـدود 30 درصـد کاهـش خواهد یافـت و به 8600 

رسـید. خواهد 
در همیـن حـال، او هشـدار داد کـه اگـر حمله یی به 
امریـکا از مبـدأ افغانسـتان در آینده منشـأ بگیرد، آنها 
دوبـاره بـا نیرویـی بـه ایـن کشـور خواهنـد آمد که 

نظیـرش در گذشـته نبوده باشـد.
 آقـای ترامـپ در حالـی چنیـن اظهاراتـی را بیـان 
در حـال  طالبـان  و  امریـکا  نماینـده گان  کـه  کـرده 
نهایـی کـردن توافق نامـۀ صلـح افغانسـتان در دوحه 

قطـر هسـتند.
در  آمریکایـی  نیـروی  هـزار   14 حاضـر  حـال  در 

دارنـد. حضـور  افغانسـتان 
مایـک پمپئـو، وزیـر امـور خارجـۀ امریـکا پیـش از 
ایـن ابـراز امیـدواری کـرده بـود کـه طرفین تـا اول 
سـپتامبر بـه توافقی دسـت پیـدا کننـد و روند خروج 
نیروهای امریکایی از افغانسـتان تـا پیش از انتخابات 

2020 امریـکا آغاز شـود.
بنابرایـن، میـان آنچـه پیش از این از سـوی  مقام های 
امریکایـی مطـرح شـده و اکنـون صریحـًا از زبـان 
و  عجیـب  تناقـض  یـک  می شـود،  اعـالم  ترامـپ 

دارد. وجـود  گیج کننـده 
این همـه در حالـی اسـت کـه شـرط اصلـی طالبـان 
بـرای امضـای هرگونـه توافق نامـۀ صلـح بـا امریکا، 
اعـالم یـک جـدول زمانـی مشـخص و محـدود از 
سـوی امریکایی هـا بـرای خـروج نظامیان آن کشـور 
از افغانسـتان اسـت. همچنین برای طالبان این بسـیار 
مهـم اسـت کـه همـه نظامیـان امریکایـی و خارجی 

بـه طـور کامـل از افغانسـتان خـارج شـوند؛ زیـرا 
طالبـان در نظـر دارنـد کـه همانگونـه کـه اکنـون از 
موضـع قـدرت، مذاکـره می کننـد و در حالـی کـه 
در میدان هـای نبـرد، دسـت برتـر را دارنـد، در میـز 
مذاکـره هـم بـا اقتـدار، حضـور داشـته باشـند، پس 
از توافـق صلـح نیـز با قـدرت وارد عرصه سیاسـت 
شـوند و بـه مثابۀ یـک گـروه فاتح جنگ، بـه عرصه 
سیاسـی بازگردنـد. در آن صـورت، طالبـان می توانند 
ادعـا کننـد کـه امریـکا را از افغانسـتان بیـرون رانده 
انـد و بـا اسـتفاده از ایـن ادعـا بـه آسـانی، رقبـا و 
مدعیـان سیاسـی و قومـی داخلـی را سـرکوب کرده 
و همـه قـدرت را بـه نفـع خـود مصـادره می کننـد.

در ایـن میـان امـا ارسـال سـیگنال های متعـارض و 
در  دوحـه  و  واشـنگتن  از  گمراه کننـده  و  متناقـض 
ارتبـاط بـا حضـور یـا خـروج نیروهـای امریکایـی 
از افغانسـتان، تحلیـل وضعیـت جاری و چشـم انداز 
ناظـران بسـیار دشـوار  بـرای  را  ایـن رونـد  آینـده 

می کنـد.
آنچـه در حـال حاضـر می تـوان گفت این اسـت که 
انگیـزۀ ترامپ از تأکید صریح بر حفظ حضور دایمی 
امریـکا بـر افغانسـتان دو موضـوع می توانـد باشـد: 
یکـی اینکـه او بـه شـدت از سـوی سیاسـت مداران 
وابسـته به هر دو جنـاح جمهوری خـواه و دموکرات 
امریکایـی تحت فشـار اسـت تـا روی گزینـۀ خروج 
افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  کامـل  و  دایمـی 
بـا  صلـح  توافـق  پیامدهـای  از  یکـی  عنـوان  بـه 
طالبـان، خـط بکشـد و سـرمایه گذاری های سـنگین 
امریـکا بـرای سـیطره اسـتراتژیک و بلندمـدت بـر 
افغانسـتان را در قبـال دسـتیابی به منافـع کوتاه مدت 
صرفه جویـی در هزینه هـای میلیـاردی امریـکا بـرای 
پیش بـرد ایـن مأموریـت، واگـذار نکنـد و دوم اینکه 
ترامـپ از طریـق مذاکره کننـده گان ارشـد امریکایی 

در قطـر احتمـاالً دریافتـه کـه طالبـان آمـاده انعطاف 
در موضـع خـود در زمینـه بقـای نظامیـان امریکایـی 
در افغانسـتان هسـتند؛ زیـرا بـرای طالبان هـم توافق 
صلـح بـا امریـکا یـک فرصت طالیی اسـت کـه اگر 
از دسـت بدهنـد ممکـن اسـت نـه تنها دیگـر هرگز 
تکـرار نشـود؛ بلکـه چـه بسـا هزینه هـای سـنگین تر 
بـا سـرکوب  نیـز متحمـل شـوند و  و مرگبارتـری 
نابودگرانـه ارتـش امریـکا در جنگی واقعـی رو به رو 

. ند شو
اکنـون  همیـن  از  اول،  موضـوع  خصـوص  در 
سـناتوران، نامزدهـای ریاسـت جمهوری، فرماندهـان 
پیشـین و کنونی و بسـیاری از ناظـران و تحلیل گران 
امنیتـی و سیاسـی امریکا بـه ترامپ هشـدار می دهند 
کـه توافـق بـا طالبـان بـه معنـای زمینه سـازی بـرای 
بـروز یـک 11 سـپتامبر دیگـر اسـت و طالبـان تعهد 
قابـل اتکایـی در قبـال مبارزه با تروریسـم بـه نیابت 
از امریـکا نخواهنـد داد. در ایـن میـان، شـماری از 
اعضـای کنگـرۀ امریکا در تالش اند تا سـازوکارهای 
قانونـی سـخت گیرانه یی را تعریـف کننـد کـه بربنیاد 
آن، هرگونـه توافـق ترامـپ با طالبـان، از فیلتر کنگره 
بگـذرد. بـر این اسـاس، ترامـپ به رغـم میلش برای 
زمینـه  ایـن  در  نمی توانـد  افغانسـتان،  کامـل  تـرک 

مسـتقاًل و مسـتقیمًا تصمیـم بگیرد.
از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه موضـوع مورد اشـاره 
دوم، نبایـد فکـر کـرد کـه طالبـان از سـر تفریـح و 
تنـوع، حاضـر بـه مذاکـره بـا امریـکا شـده انـد. آنها 
نظامـی  قـدرت  اوج  در  کـه  اکنـون  می خواهنـد 
هسـتند، از امریـکا حداکثـر امتیـاز را بگیرنـد و یـک 
آینـده سیاسـی قابـل اتکا بـرای خـود در افغانسـتان 
و منطقـه بـه دسـت آورنـد. طالبـان می داننـد کـه در 
میـدان جنـگ حتـا اگر همواره دسـت برتر را داشـته 
باشـند، قـادر به شکسـت کامل دولت مـورد حمایت 
غـرب نیسـتند و نمی تواننـد از راه زور بـه قـدرت 
برسـند؛ بنابرایـن، مذاکـره در اوج قـدرت، بسـتری 
مسـاعد بـرای تضمیـن آینـده سیاسـی طالبان اسـت.
بـا ایـن حـال، اگـر ترامـپ زیـر فشـارهای داخلـی 
امریـکا بـر حفـظ حضـور دایمـی نظامیان کشـورش 
در افغانسـتان، تصریـح کـرده باشـد، بایـد منتظر بود 
کـه مذاکـرات قطـر یـا اصـوالً بـه بن بسـت کشـیده 
شـده و شکسـت بخـورد و یا مسـیری متفـاوت و نه 
چنـدان کوتـاه را در پیـش بگیـرد که حصـول توافق 
نهایـی میـان دوطـرف دسـت کـم در آینـده نزدیک، 

دور از امـکان خواهـد بـود.
امـا اگـر او بـا اطـالع از آماده گـی طالبان برای نشـان 
دادن انعطـاف در موضـع خـود در خصـوص حضور 
نظامیـان امریکایـی، در ایـن باره موضع گرفته باشـد، 
پـس می تـوان نتیجـه گرفـت کـه طالبـان، از موقـف 
پیشـین خـود عقب نشـینی کـرده انـد و ایـن مهـم، 
احتمـاالً بـه معنـای نوعـی تبانـی میـان آن گـروه و 
امریـکا بـرای ایفـای همـان نقشـی اسـت کـه اکنون 
دولـت کابـل برعهـده دارد؛ یعنـی امارت اسـالمی به 
جـای جمهوری اسـالمی بدون پافشـاری بـر خروج 
بی قیـد و شـرط و کامـل امریـکا و هم پیمانانـش از 

فغانستان. ا

مذاکرات دوحه و سیگنال های گمراه کنندۀ واشنگتن

طالبان سرنشینان شش نفت کش را با خود بردند

د انتخاباتو کمېسیون:

 تر اوسه ۹ نوماندانو خپل مايل 
راپور کمېسیون ته سپارلی

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون 

د  کاندیدانــو   ۹ ریاســت  جمهــوري  د  وایــي، 

خپلــو انتخابــايت مبــارزو د لګښــتونو پــه اړه دغــه 

ــړی دی. ــور ورک ــه راپ ــیون ت کمېس

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون 

ــه  ــدان ب ــه نومان ــو هغ ــي، د ولســمرشیزو ټاکن واي

د انتخابــايت شــکایتونو کمېســیون تــه معــريف يش 

چــې تــر اوســه يــې د خپلــو انتخابــايت مبــارزو د 

ــړي. ــه دی ورک ــه ن ــور دوی ت ــتونو راپ لګښ

ــرزا محمــد  ــد می د دغــه کمېســیون مرســتیال ویان

حقپرســت نــن ازادي راډيــو تــه وویــل: تــر اوســه 

ــه  ــیون ت ــور کمېس ــايل راپ ــل م ــو خپ ۹ نوماندان

ــودې  ــتونزې موج ــم س ــې ه ــه دې ک ــپارلی، پ س

ــمه  ــه س ــې پ ــو فورم ــو نوماندان ــې ځين دي، یعن

توګــه نــه دي ډکــې کــړي او هغــو نوماندانــو چــې 

ــه دی  ــور ن ــې راپ ــامه ی ــر ماښ ــې ت ــرې ورځ د تې

ــه ور  ــه د شــکایتونو کمېســیون ت ورکــړی، دوی ب

ــد ويش. ــوين چلن ــه قان ــدل يش او وررسه ب وپېژن

ــف دي  ــدان مکل ــي، کاندی ــیون واي ــه کمېس دغ

ــور د  ــړی راپ ــیالیو لوم ــزو س ــو ټاکنی ــې د خپل چ

ــم  ــا ه ــمې ی ــر یولس ــه ت ــه پیل ــیالیو ل ــزو س ټاکنی

تــر دیارلســمې ورځــې او دوهــم راپــور د ټاکنیــزو 

ــه  ــیون ت ــې کمېس ــر ک ــه بهی ــا پ ــیالیو د چوپتی س

ــږي. ولې

ــه  ــې ل ــیون د الیح ــواک کمېس ــو د خپل د انتخابات

مخــې، د جمهــوري ریاســت هــر کاندیــد مکلــف 

دی چــې د انتخاباتــو د کمپایــن د هــرې میاشــتې 

ــک  ــیون رسه رشی ــه کمېس ــاب ل ــتونو حس د لګښ

کــړي.

ــري  ــه ل ــد حــق ن ــڅ کاندی ــه مخــې هې ــون ل د قان

چــې لــه ۴۴۱ میلیونــو افغانیــو ډېــرې پیســې پــه 

ــو کــې مــرف کــړي. ــو کمپاینون خپل

لــه بلــې خــوا د افغانســتان د ازادو او عادالنــه 

رئیــس  اجرائیــوي  فیفــا  بنســټ  د  انتخاباتــو 

یوســف رشــید وايــي، د کاندیدانــو لــه کړنــو 

ښــکاري چــې دوی قانــون تــه درنــاوی نــه لــري.

دی زیاتــوي: د دوی دا کړنــه څرګنــدوي چــې 

قانــون تــه درنــاوی نــه لــري او قانــون ورتــه 

جــدي نــه ښــکاري، بلــه مســئله دا ده چــې د دوی 

د کمپاینونــو نــه شــفافیت د دې ســبب شــوی چې 

راپورونــه یــې پــه وخــت نــه ورکــول کېــږي او لــه 

دې ښــکاري چــې دوی پــه عوایــدو او لګښــتونو 

کــې ســتونزې لــري.

ــواک کمېســیونه غــواړي  ــه خپل ــو ل دی د انتخابات

څــو پــه دې اړه د انتخابــايت شــکایتونو کمېســیون 

تــه شــکایت وکــړي.

کاندیدانــو  د  لپــاره  انتخاباتــو  ولســمرشیزو  د 

ــول او د  ــل ش ــه پی ــه ۶نېټ ــري پ ــه د زم کمپاینون

میــزان تــر څلورمــې بــه دوام وکــړي.

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون د معلوماتــو پــه 

اســاس، دغــو انتخاباتــو تــه شــااوخوا ۹ میلیونــو 

افغانانــو نــوم لیکنــه کــړې ده.

علی موسوی
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مقدمه
که  است  اجتماعی  ـ  فلسفی  واژۀ  ُمدرنیته،  یا  مدرنیسم 
معاصر  فن آوری  مدل های  یا  تولیدات  نشانه ها،  ـعـرف  ـُ م
را معرفی کرده و در برگیرندۀ رشد و توسعه در ابعاد فنی 
یا  مدرنیسم  می باشد.  شدن  صنعتی  افاده های  و  انسانی  و 
نوگرایی به مرحله یی بر می گردد که انسان خود را شناخت. 
با ظهور  در واقع از هنگامی ناشی می شود که مقولۀ خرد 
دورۀ روشنگری به عنوان برترین خصایل انسانی مطرح شد. 
بر  که  است  بشری  دانش  تکامل  از  ـرشی  ـُ ب ـدرنیته،  ـُ م
واردآوردن  مدرنیسم  است.  شده  پایه گذاری  خرد،  اصول 
تغییر در آنچه کهنه است را به تصویر می کشد و گسترده گی 
قرن  اواسط  در  آنچه  است.  نهفته  فلسفه  و  تجارب  در  آن 
19 میالدی شکل گرفت، مدرنیسم خوانده شد و اصطالحًا 
به منظور سرنگونی بعضی از مدل های  به حرکت هایی که 

رایج، منتج شده اطالق می گردید.
اعتقاد همه جانبه به نوگرایی و باور به بهره گیری دولت ها از 
نظریات علمی و اجتماعی و رخنه در کلیه مسایل اجتماعی 
بروکراسی های  اقتصادی،  نیازهای  رشد  با  بود.  همزمان 
عریض و طویل و این پدیده ها در درازنای تاریخ از دوران 
ایجاد تا همین اکنون پهنا و گسترده گی یافته اند. با گذشت 
شدن  کمرنگ  موجب  جوامع  در  دگرگونی های  زمان، 
ـدرن گردید. کاهش منابع  ـُ بسیاری از ارزش ها در دنیای م
طبیعی، جنگ ها، آلوده گی محیط زیست، توقعات جدید در 
و  مسوولیت ها  بروز  اجتماعی،  گرایشات  کاری،  فضاهای 
سازمان ها ـ کارآفرینان را وا داشت که نسبت به همدیگر 
بی اعتماد گردند و این امر باعث تشدید تضادهای اجتماعی 
اجتماعی،  سیاسی،  سازمان های  تضعیف  آن  پیامد  که  شد 
صنعتی، ایجاد مانع در راه توسعۀ تکنالوژی و جلوگیری از 

آموزش های همگانی در جوامع غربی را ارایه کرد.
فن  از  بهره گیری  و  دیوان ساالری  )خردگرایی(،  ریشنلیسم 
اعتال  را  انسان  آزادی  که  این  تنها  نه  ـدرن  ـُ م آوری های 
نبخشید بلکه محدودیت بیشتری را به وجود آورد و عامل 
فروپاشی و عدم سازگاری با عقل گرایی ـ ابزاری را ایجاد 

نمود که انسان را ناخودآگاه با سازمان ها تلفیق داد. 
مدرنیسم در اواخر قرن 19 میالدی عمدتًا از کشور فرانسه 
سربرآورد و از آنجا به سرزمین  های دیگر گسترش یافت. در 
فتح یک  به  یک سنگرهای  ـدرن  سازی و  ـُ م حرکت عظیم 
طبیعت از سوی انسان، تردید هایی پدیدار شد. نیچه ـ اولین 
متفکر بزرگی است که در مقابل همه ارزش  ها و آرمان  های 
ـدرن ایستاد و از چند و چون آنان سوال کرد و کوشید  ـُ م
آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد و با ظهور جنگ جهانی 
ـدرنیته  ـُ اول و دوم امید به پیشرفت مطلق در پناه اندیشه م

مورد شک و تجدید نظر قرار گرفت.

مدرنیسم
است.  معاصر  دوران  فرهنگی  و  هنری  جنبش  نوگرایی 
و  ـُـدرن  م دوره های  به  آن را  میالدی  بیستم  قرن  دانشمندان 
ـُـدرن تصنیف کرده اند. این روند اعتراض هنرآفرینان  ـُـست م پ
افاده  میالدی  نوزدهم  آکادمیک سدۀ  و  تاریخی  علیه سنن  را 
داده و عمومًا هنر، معماری، موسیقی و ادبیات مطرح به قرن 
20 بر می گردد. درونمایه جنبش مدرنیسم به اواخر قرن نوزده 

و آغاز قرن بیست تمرکز بیشتر به مباحث زیر دارد: 
آستانۀ  در  مدرنیسم  مدرنیسم،  پیشگامان  تاریخی،  شرایط 

 نوگرایی یامدرنیسم
ایجاد، فرافگنی مدرنیسم، نسل دوم مدرنیسم و استراتژی 

مدرنیسم یا نوگرایی.

شرایط تاریخی 
خاستگاه مدرنیسم؛ فرانسه بود. مــدعیان این حرکت باور 
هستی  و  ساختارها  ادبیات،  هنر  سنتی  قالب  که  داشتند 
فرهنگ  و  زد  کنار  آن را  باید  مانده  باز  کار  از  اجتماعی 
اندیشه  این  پیشگامان  استدالل  کرد.  ایجاد  مجدداً  را 
بود  استوار  و  مبتنی  میالدی  بیستم  قرن  واقعیت های  به 
پدیده های  که  بود  جهانی  به  متکی  توده ها  به  پیامش  و 
این ارزش های نوین خوب  معاصر را در خود داشت و 

و زیبا هم بودند.

پیشگامان مدرنیسم 
در نیمۀ اول قرن نوزده اروپا همراه با انقالبات و تحوالت 
اجتماعی بود. رفته / رفته نظریۀ رومانتیسم از آن پدیدار 
گشت که به تجربیات درونی فرد، برتری طبیعت به عنوان 
فردی  آزادی  و  انقالبی  رشد  هنر  در  معین  موضوع  یک 
متکی  عملی  نتایج  به  رومانتیسم  تئوری  داشت.  ترکیز 
بنیاد  می شدند.  واقعی شمرده  ماندگار  پدیده های  که  بود 
ارزش های  و  اصول  در  الزم  اهمیت  از  استنتاج ها  این 
دین مسیح برخوردار بود و از جهتی اینکه این اندیشه ها 
منتقدان  و  مورخان  وسیلۀ  به  نبود  دارا  را  الزم  جامعیت 
اجتماعی ضرورت و نیاز ریشه یابی را مطرح کرد. مکتب 
ارضی  اصالحات  طرف داران  جنبش های  و  رومانتیسم 
به کنش و  وادار کردند که  را  و هواداران تجدید حیات 
هیگل  دیالیتیک  نظریۀ  مقابل  در  عقل گرایانه  واکنش های 

قرار گیرند.
چارِلس داروین در زیست شناسی و کارِل مارکس در علوم 
مدافعان سرسخت  بودند که  متفکرانی  از  تن  سیاسی دو 
نموده،  ایجاد  را  مدرنیسم  بنیان گذاران  و  فکری  مکاتب 
رشد و پرورش دادند و اساسات محکمی را برای فعاالن 
این طرز تفکر دست و پا کردند. مکتب های امپرسیونیسم 
و سبمولیسم هر دو در ایجاد و تأثیرات در ادبیات و نقاشی 
اثرات محسوس داشتند و آثاری را آفریدند که بازتاب و 
انعکاس نور در آن محراق توجه بود و تاثیرگذاری آن را 
روز افزون ارایه می داشت. مکتب سمبولیسم به سمبولیک 
بودن زبان در ذات خویش تأکید می ورزید و در این سبک 
که  می گردید  پیروی  کلمات  بافت  و  صدا  رابطه های  از 
در فن نویسنده گی و شاعری از آن بهره برداری به عمل 

می آمد.

مدرنیسم یا همان نوگرایی در آستانۀ ایجاد 
در مدت 15 سال اول قرن 20 عده یی از نخبگان تالش 
را  نقاشی  و  موسیقی  ادبیات،  سنتی  مفهوم  که  کردند 
واسطه  به  علمی  حوزه های  پیشروان  سازند.  دگرگون 
گرایشات اصالح گرایانه شان نورم های هنر قبلی را تعریف 
کرده و مدعی جا به جاسازی ارزش های مترقی شدند. با 
توجه به آنچه تحریر گردید می توان اذعان کرد که تحت 
فشار ارتباطات، حمل و نقل و توسعۀ سریع علوم عامل 
به وجود آمدن سبک های کم مصرف و کم زینت معماری 
شد. مدرنیسم، معماران و طراحانی را در زنده گی شهری 

وارد صحنه نمود.

فرافگنی نوگرایی
جنگ جهانی اول کنش های ناسازگار را با نظم اجتماعی 
تلفیق داد که رویدادهای اثرگذار آن در شکل گیری انقالب 
سال 1905 میالدی روسیه تبلور یافت. توسعه های بعدی و 
ارزش های تازه، روح به مدرنیسم بخشید. آن جز ریالیسم 
در ادبیات و هنر چیز دیگری نبود. هنرمندان را به ترقی 
ـُـدرنیست قاطعانه و مثبت گرا در  فراخواند و هنرمندان م
عبارۀ  به  رسانیدند.  مساعدت  جامعه  ارزش های  تحقق 
دیگر: مدرنیسم در حال پیشرفت، گواه مراحل عقب گرد 
ـُـدرنیست ها، مواضع  م بود و  اجتماعی  نیز در رژیم های 
و پایگاه انقالبی را احراز کردند نه جایگاه روشنگرانه را. 

جنبش  بخش  یک  زمان  آن  ـُـدرنیست های  م فلسفۀ 
محیط  به  ـُـدرنیست ها  م می گردید.  محسوب  اجتماعی 
و ماحول نگاه بدبینانه داشتند؛ نه خوشبینانه. واقع گرایان 
انسان  و  درگیر شده  امواج جنگی  رویارویی  با  سرانجام 
بی مفهوم، جنگ  کشتار  با  تقابل  و  معنوی  رشد  حال  در 
جهانی اول را مضحک به معرفی گرفتند و از سال 1920 
میالدی به بعد هنر آفرینان با پاره کردن اندیشه های ملی، 
جنبش های بین المللی را پذیرفتند و پیروانی نیز ار این گونه 

نظریات به طرف داری ایشان پیوستند.
پیشرفت ها  همۀ  پذیرش  که  داشتند  تأکید  ـُـدرنیست ها  م
نیاز به تغییر انسان دارد و آن تغییر عادات انسان ها نیست 
ایشان  در  شناختی  زیبایی  و  بنیادی  حس  تغییر  بلکه 
پذیرا  را  نگرش ها  تغییر  مدرنیسم  بنیاد  همان  بر  است. 
ـُـدرنیست ها به کاذب بودن اصول و  شد. یک دسته از م
معیارهای هنری اعتراض کرده و به واقعیت های احساسی، 
فرجام  در  گردیدند.  حمله ور  میالدی   20 قرن  زنده گی 
جنبه های  جهانی،  دید  از  بهره برداری  با  ـُـدرنیست ها  م

زنده گی را به محاصره کشیده  و شکل دادند.

نسل دوم مدرنیسم
آنان به طـرح هایی می اندیشیدند و باورمند بودند که باید 
کاالهای مصرفی، معماری، لباس و تزئینات دور انداخته 
شوند و به عوض آن به توسعه قطار و گسترش شبکه های 
جاده و برنامه های وسیع معماری جوامع در قاره های اروپا، 
ـُـدرن و مدرنیسم در صحنه ظاهر گردند  امریکا به شیوۀ م
ظرفیت های  و  بیشتر  آزادی های  برای  فضا  ایجادگر  و 
اجتماعی برای آزمایشات و تبارزدهندۀ میتود خالقیت ها 
تفاوت  این جریانات  گردند. دیدگاه ها در مورد محتوای 
به  ـُـدرن  م هواداران  میان  تضعیف  این  و  داشته  فراوان 
که  آنانی  و  با حاالت  برخورد  به  معنای روش مشخص 
این  ـ  است  حال  به  متعلق  تنها  مدرنیسم  می کنند  فکر 
از کنار آن  موضوع عنوان بحثی را می سازد که نمی شود 

به راحتی رد شد. 

استراتژی مدرنیسم یا نوگرایی 
ـُـدرنیست ها معتقد بودند که با رد کردن سنت ها  بسیاری از م
می توان روش های رادیکال جدید هنر را آفرید و کشف کرد. 
با تجارب،  فراگیری آموزه ها و اجرای آن در صحنۀ تمثیل 
ـُـدرنیست ها پیش از جنگ  رابطۀ تنگاتنگ داشت. تجربۀ م
و  شیوه ها  فروپاشی  نبود.  مستثنا  امر  این  از  اول  جهانی 
قالب های سنتی را برضد نظارت اقتصادی و میکانیسم جنگ 

نیز مطرح می نمود.
ـُـدرنیست ها افرادی هستند که دیدگاه های واقع بینانه داشته  م
تکنالوژی  ـُـدرنیست  م طراحان  و  معماران  دیگر،  عبارۀ  به 
معاصر را ارایه می داشتند که انعکاس دهندۀ شیوه های معماری 
ساده گی  به  خانه ها  ـُـدرنیستی،  م دیزاین  در  بودند.  قدیمی 
آشکار می گردید که مدرنیسم، روابط عام و مشخص قرن 19 
را باز گردانید. در قرن 19 ساختمان های گران بها و عمودی 
شکل بودند اما در قرن 20 در آنها تغییرات وارد آمد و بعدها 

بناها، اشکال افقی و کم مصرف را به خود گرفتند.
مشمول  و  دانسته  تمدن  از  بخشی  را  خود  ـُـدرنیست ها  م
نوگرایان  می داشتند.  قلمداد  سیاسی  ژرف  تحوالت 
ـُـدرنیست ها  شخصیت های غیرسیاسی بودند. عدۀ زیادی از م
آزادی های  سایر  و  فردی  آزادی های  به  تأکیدشان  به خاطر 
دموکراتیک با دولت های تمامیت گرا و مستبد درگیر شدند. 
بود  مبتنی  مصرفی  نقش  نفی  به  مدرنیسم  هواداران  عقیدۀ 
چنین  بروز  عامل  را  )کاپیتالیسم(  سرمایه داری  نظام  و 
ناهنجاری های وانمود می کردند. در عرصۀ موسیقی، بیتل ها 

ـُـدرن تلقی می شدند. نماینده گان برجستۀ موسیقی م
بیگانه گی  نوگرایی،  یا  مدرنیسم  عمیق  اساسات  از  یکی 
است. بیگانه گی فرد از خودش، عدم آشنایی فرد از جامعه 
هستی.  و  ذاتی  اساسات  از  فرد  شناخت  فقدان  همچنان  و 
هدایت  سقوط  پرتگاه  به  را  مدرنیسم  پروسه ها،  نوع  این 
که  است  توانایی  فرد،  خالقیت  می ورزید  تأکید  و  می کرد 
در زنده گانی روزانه قابل لمس بوده و در برخی از عرصه ها 

قدرت پایداری را نیز دارا می باشد.

نتیجه گیری
نوآوری  به  را  بشری  جوامع  توجۀ  ثروت،  تراکــم 
ِشگفت انگیز جلب کرد؛ بنابرآن مدرنیسم یا نوگرایی، چیزی 
ـُـز تغییر و نوآوری نمی باشد. عالقۀ مفرط نسبت به تغییر  ج
در راستای تکامل به آفرینش های هنری ـ شتاب جنون آسا 
بخشید که به بررسی شماری از این عوامل به صورت فشرده 

در نتیجه گیری این نوشته پرداخته می شود:
• تاریخ بشر آگاهی همگانی را به تغییر و امید نوید داده و 

دورۀ معاصر را با آینده تداوم بخشید. 
• مدرنیسم )نوگرایی( ارزشمندی، پیچیده گی و گسترده گی 

علوم و صنعت را برمال ساخت.
• توسعۀ علوم و فن آوری ـ ضدیت، فراست و گرایشات 
عقالنی هنرمندان را با مظاهر تولیدات ماشینی تشدید نمود.

و  هنر  درباره  روان شناختی  فرضیات  برخی  اثرگذاری   •
هنرمند.

اجرای  و  نمایش نامه ها  رونمایی  کتب،  نشر  و  چاپ   •
آهنگ های جدید.

و  تساهل  همزیستی،  همزبانی،  همدلی،  درس  اطفال  به   •
رواداری را پیشکش کرد.

از  یکی  خالقیت  و  نوآوری  به  مردم  اشتیاق  افزایش   •
پیامدهای مدرنیسم بود.

• طی هزاران سال کوشش ها انجام یافته ـ اندک رویدادهای 
از هر  بیشتر و مهمتر  اند که  علمی و صنعتی گزینش شده 
که  راه هایی  است؛  پرداخته  مسایل  حل های  راه  به  چیزی 

جریان تحوالت آینده را رقم زده یا خواهد زد.

پوهاند دوکتور حبیب 
پنجشیری
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

»صنـف چـار مکتـب بـودم کـه نامـزاد شـدم، 
دگـه روز خـوش و جـاِن جـور نـدارم تـا بـه 

امـروز...«
گالیه های شـبانۀ 15سـاله یکی از ده هـا قربانی 
ازدواج زیرسـن اجبـاری در قلعـۀ  نـو بادغیس 
نمـِک  و  نـان  خـودش،  به گفتـۀ  کـه  اسـت 
زنده گـی اش درخانـۀ شـوهر، تنها »خشـونت« 

ست. ا
شـبانه هرازگاهی از درد سـراپای بـدن می نالد 
درمـان اش  بـرای  می توانـد  نـدرت  بـه  و 
بکوشـد، دردی  کـه نخسـتین والدت نامؤفـق 
را در 14سـاله گی تجربـه کـرد و بـه  دلیـل از 
دسـت  رفتـِن اوالد، تا بـه  امـروز از رنج و آالم 
خشـونت و شـکنجۀ خانـوادۀ شـوهر رهایـی 
نـدارد. شـوهرش نیـز بـا همسـر کالن اش در 
شـهر میمنـه زنده گـی می کنـد و گاه گاهـی بـه 
قلعـۀ  نَـو رفت وآمـد و بـا وی همسـری دارد.
شـهر  در  تجارت پیشـه  زن  یـک  بـا  شـبانه 
قلعـۀ  نَـو کار شـاگردی و آشـپزی می کنـد، تـا 
حداقـل هزینـۀ تداوی و دیگـر نیازمندی هایش 
را خـودش تأمیـن کنـد. بـا سـالم و تبسـم از 
وی خواسـتم کـه درد و پیـام اش را در یـک 
گفت وگـوی کوتـاه بـا خبرنـگار پَیک شـریک 
سـازد.  باکماِل مهربانی پذیرفت و از نخسـتین 
آرزوهـای کودکانـه اش گفـت: »خیلی باشـوق 
و اشـتیاق مکتـب می رفتـم و آرزو داشـتم کـه 
یـک داکتـر شـوم؛ چـه می دانسـتم کـه چنیـن 

می شـم...« بدبخـت 
شـبانه می گویـد کـه نـه از خانـوادۀ پـدر و نـه 
شـوهر، خاطـرۀ خوب وخوشـی نـدارد. چنـان 
 کـه به گفتـۀ خـودش، ده سـاله بود کـه پدرش 
او را در بـدل چهارصدهـزار افغانـی بـه یـک 
سـاله گی  دوازده  در  فروخـت،  متأهـل  مـرد 
به خانـۀ شـوهر رفـت و در چهـارده سـاله گی 
والدت نامؤفـق کـرد کـه تااکنـون صحت یـاب 

نشده اسـت.
ناشـی  از والدت  درد جسـمانی  از  نه تنهـا  او 
نامؤفـق و پیـش  از آن هم لت وکوب و شـکنجۀ 
خانـوادۀ شـوهر می نالـد، بلکـه از محرومیـت 
آرزوهـای  بربادرفتـِن  و  مکتـب  و  آمـوزش 
کودکانـه اش، چنـان رنجیده و افسرده اسـت که 
خـودرا بدبخت تریـن زِن دنیـا می نامـد و تنهـا 
از خداونـد ج می خواهـد کـه بـه او رحـم کند، 
تـا مگـر تغییـری در زنده گـی اش رونما شـود.
خالصـه  بـه  این جـا  کـه  شـبانه  داسـتان 
ده هـا و صدهـا  از  نمونه یـی  تنهـا  نمی شـود، 
به گفتـۀ  کـه  زنانی اسـت  بربادرفتـۀ  زنده گـی 
برخـی از فعـاالن حقوق بشـر و مسـووالن ادارۀ 
اسـف بار و  بادغیـس، خیلـی  محلـی والیـت 

کننده اسـت. نگـران 
حقـوق  و  مدنـی  فعـاالن  از  نبـی زاده  زهـرا 
از  را  شـبانه   خانـوادۀ  کـه  بادغیـس  در  زن 
و  خشـونت  آن  هـر  و  می شناسـد  نزدیـک 
روزگار شـبانه را گـواه  اسـت، می گویـد کـه 
بـا گسـترش روزافـزون فقـر و ناامنـی در این 
والیـت، شـبانه های بی شـماری  اند کـه باچنین 
سرنوشـت سـیاه و خشـونت بار دسـت وپنجه 
همـان  از  صدای شـان  حتـا  و  می کننـد  نـرم 
چهاردیـوار خانـواده بـه  بیـرون نمی رسـد، چه 

رسـد بـه دوربیـن رسـانه و میـز عدالـت!

عوامل پیشینه و پسینۀ خشونت
ازدواج زیـر سـن و اجبـاری در جامعـۀ سـنتی 
افغانسـتان، هرچنـد پدیـدۀ تازه یی نیسـت؛ اما 
بـه  باور برخـی  از فعاالن حقوق زن، ریشـه در 
پیشـینۀ رسـوم ناپسـندی دارد کـه تا بـه  امروز 
و  عقب مانـده  خانواده هـای  از  بسـیاری  در 

دورافتـادۀ کشـور، حکم  فرماسـت.
والیـت  زنـان  امـور  رییـس  نـادری  راحلـه 
سـنت های  و  رسـوم  حاکمیـت  بادغیـس، 
از  را  قانـون  حاکمیـت  به جـای  ناپسـند 

پدیـده  ایـن  افزایـش  عوامـل  کالن تریـن 
دیگـری  عوامـل  کـه  می افزایـد  و  می دانـد 
ماننـد بی سـوادی، فقـر اقتصـادی و ناامنی هـم 
حقـوق  ضـد  پدیـده ی  ایـن  گسـترش  در 
بشـری سـایه افگنده اسـت. ایـن مسـوول امور 
زنـان در والیـت بادغیـس، به خبرنـگار پَیـک 
می گویـد: »حتـا ازدواج هـای زیـر ده سـال تـا 
هفـت سـال هم دربرخـی از مناطق ایـن والیت 
صـورت می گیـرد.« ازدواج هایـی  کـه به گفتـۀ 
خانـم نـادری، بسـیاری از آن هـا حتـا در بطن 

می شـوند. نامـزد  و  نامیـده  مـادر 
در کنـار ناامنـی و فقـر روزافزون، بی سـوادی، 
عـدم آگاهـی از قوانیـن و احتـرام بـه  حقـوق 
کـودک از دیگـر عواملـی  انـد کـه برخـی  از 
فعـاالن حقـوق زنـان و کـودکان و مسـووالن 

امـور بـه آن اشـاره می کننـد.
امـا آن چـه که در چند سـال پسـین، زمینه سـاز 
اجبـاری  و  زیرسـن  ازدواج هـای  افزایـش 
و  امنیـت  نبـود  شده اسـت؛  والیـت  ایـن  در 
حاکمیـت قانـون اسـت کـه به بـاور برخـی  از 
فعـاالن حقوق زن در بادغیس، مسـووالن امور 

هـم در مقابلـه و جلوگیـری از آن عاجـز انـد.
از  از سـوی دیگـر، فقرونـاداری در بسـیاری 
خانواده هـا، به حـدی گسـترش یافته اسـت کـه 
بـه  گفتـۀ رییس امـور زنـان بادغیـس، دختران 
ُخردسـال شـان  را زیرنـام ازدواج، رسـمًا در 

بـدل پـول می فروشـند.
بی خبـری از پی آمدهـای ناشـی از ازدواج هـای 
زیرسـن، اسـباب دیگـری بـرای مصاب شـدن 
بـه بیماری های ُکشـنده و مهلـک در میان زنان 
متأهـل زیـر سـن اسـت کـه به گفتۀ مسـووالن 

صحـت بادغیـس، خیلـی نگران کننده  اسـت.
آقـای روسـتایی رییـس صحت عامـۀ بادغیـس 
پَیـک  خبرنـگار  بـا  تلفنـی  گفت وگـوی  در 
یـک  نزدیـک  روزهـای  »درهمیـن  می گویـد: 
بـه  13سـاله  دختـر  یـک  بـا  کهن سـال  مـرد 
معاینه خانـه شـخصی ام آمـده بودنـد. دختـرک 
از درد کمـر، مفاصل و سـراپای بـدن می نالید، 
هنـگام معاینـه از او پرسـیدم، ایـن مـرد پدرت 
اسـت؟ گفـت: نـه، ُخسـرم اسـت، یـک سـال 

می شـه کـه بـا پسـرش ازدواج کردیـم ...«

افزایش آمار و پیش آمدهای خشونت
والیـت  زنـان  امـور  رییـس  نـادری  راحلـه 
و  خشـونت  ثبت شـدۀ  آمـار  بادغیـس، 
ازدواج هـای زیرسـن و اجبـاری در ایـن نهـاد 
می خوانـد  بـه  افزایـش  رو  و  نگران کننـده  را 
و می گویـد کـه تنهـا در پنـج مـاه امسـال 36 
قضیـه خشـونت های مختلف در برابـر زنان را 
بـه ثبت رسـانده و از این میان بـه 14 مورد آن 

توانسـته اند. رسـیده گی 
خانـم نـادری می افزایـد که آمار به  ثبت رسـیده 
از ازدواج های زیرسـن و اجبـاری، تنها بیان گر 
حقیقتی سـت کـه بنابر دالیل و عوامل یادشـده 
از دیـر زمانـی در ایـن والیـت و حتـا سراسـر 
کشـور، ریشـه و پیشـینه دارد. به گفتـۀ او، نبود 
امنیت در بسـیاری از ولسـوالی ها و روسـتاهای 
بادغیـس، از همـه کالن تریـن چالشی سـت که 
بـه  دلیـل آن، نه تنهـا کـه بسـیاری از قضایـا به 
 ثبـت نمی رسـند، بلکـه نظـارت و رسـیده گی  

هـم بـه  آن دور دسـت های ناامـن ندارند.
دادسـتان قضایـای کـودکان  انجیـال حمیـدی 
ابـراز  بـا  متخلـف در والیـت بادغیـس  هـم، 

نگرانـی از افزایـش قضایـای خشـونت به ویژه 
ازدواج های زیرسـن و اجبـاری در این والیت، 
ازدواج  قضیـه  ده  دسـِت  کـم  رسـیده گی  از 
زیرسـن در سـال روان سـخن گفته و می افزاید 
کـه به دلیـل ناامنی و نبـود حاکمیـت دولتی در 
از  به بسـیاری  والیـت،  ایـن  مناطـق  برخـی از 

نمی شـود. رسـیده گی  قضایـا 
قضایـای  عامـالن  برخـی از  مثـال،  به گونـۀ 
و  می کننـد  فـرار  قانـون  پیگـرد  از  خشـونت 
به صـف مخالفیـن مسـلح می رونـد، کارمنـدان 
و  نمی تواننـد  رفتـه  مناطـق  بـه آن  دولت هـم 
باقـی  بی سرنوشـت  قضایاهـم  همین گونـه 
تأثیرگذاری هـای  قضایایـی  کـه  می ماننـد. 
سـالمت  و  صحـت  بـر  منفـی  روزافـزون 
خانـوادۀ  و  زن  ده هـا  روحـی  و  جسـمی 
بادغیسـی برجاگذاشـته  اسـت. چنـان  کـه بـه  
گفتـۀ عبدالطیف روسـتایی رییـس صحت عامۀ 
بادغیـس، همیـن یـک هفتـه  پیـش یـک مـادرِ 
زیر16سـال هنگام والدت در شـفاخانۀ والیتی 

جـان باخـت؛ امـا نـوزادش نجـات یافـت.
ایـن مقـام محلی، آمـار دقیق تـری از مرگ ومیر 

مادران زیرسـن درح ال و گذشـتۀ این والیت، 
روان  سـال  در  کـه  گفـت  و  نکـرد  ارایـه 
خورشـیدی، تنهـا همین یـک واقعـۀ قندی ُگل 

16سـاله را گـواه  اسـت.
آقـای روسـتایی می گویـد که هر ماه دسـتِ کم 
300 واقعـۀ والدت در ایـن والیـت بـه  ثبـت 
می رسـد و از ایـن میـان، یـک تـا دو واقعۀ آن 
به گونـۀ غیرنورمـال یعنـی عملیـات جراحی و 
نسـایی در شـفاخانۀ والیتـی صـورت می گیرد 
کـه در برخـی مـوارد سـبب از بین رفتـِن مادر 

و یـا نوزاد می شـود.
پادشـاه خان رییـس شـفاخانۀ والیتـی بادغیس  
هـم، می پذیـرد کـه روزانه بیش وکـم 20 واقعۀ 
والدت در ایـن شـفاخانه بـه  ثبت می رسـد که 
نزدیـک به ده درصـد آن، والدت هـای زیر 15 
سـال اند. به ایـن معنـا  کـه هـرروز، دو والدت 
والیـت  ایـن  مرکـزی  شـفاخانۀ  در  زیرسـن 

می رسـد. به ثبـت 
والدت هـای کـه در صـدر آمـار والیت هـای 
زون غـرب کشـور قـراردارد. چنان  کـه بربنیاد 
آمـار ارایـه شـده ازسـوی مقام هـای محلی در 

والیت هـای غـور، فـراه و هـرات، ایـن رقـم 
هفتـه  در  والدت  پنـج  از  میان گیـن  به گونـۀ 

نمی کنـد. تجـاوز 
آمارهـای رسـمی نهادهـای ملـی و بین المللـی 
 هـم کـه در دسـترس قـرار دارنـد، مربـوط بـه 
یـک تـا پنج سـال پیش انـد و مسـووالن محلی  
هـم، به دیدۀ شـک می نگرنـد. چنان کـه صفحۀ 
معلومـات  و  احصاییـه  ملـی  ادارۀ  انترنتـی 
کشـور، تنهـا ده مـورد ازدواج زیرسـن را در 
سـه مـاه نخسـت سـال روان خورشـیدی در 
سراسـر کشـور نشـان می دهد. بربنیاد آمارهای 
ایـن نهـاد، 17 درصـد دختـران و نزدیـک به 4 
درصـد پسـران در سراسـر کشـور، بین سـنین 

15 تـا 18 سـال ازدواج می کننـد.
هـر چنـد مقام هـای محلـی درایـن والیت هـا، 
به ویـژه  زنـان  مرگ ومیـر  از  دقیـق  آمـار 
امـا  نکرده انـد؛  ارایـه  زیرسـن  والدت هـای 
وزیـر  از  بـه  نقـل  کـه  آمـاری  تازه تریـن 
و  ملـی  رسـانه های  در  کشـور  صحت عامـۀ 
بین المللـی گـزارش شده اسـت، نشـان می دهد 
کـه هنوزهـم از هـر یک صدهـزار والدت در 

سراسـر کشـور، 661 مادر هنـگام والدت جان 
می دهنـد.

پیـش از ایـن، آمارهـای سـازمان صحـی جهان 
)WHO( در سـال 2015م. کـه هـر پنج سـال 
را  زنـان  مرگ ومیـر  آمـار  می شـود،  بـه روز 
در افغانسـتان، 396 تـن از هـر یک صدهـزار 

والدت نشـان داده اسـت.
زنـان  امـور  رییـس  نـادری  راحلـه  به گفتـۀ 
والیـت بادغیـس کـه خـود یـک مـادر اسـت؛ 
شـدیدترین آسـیبی که یک مادر پـس از ازدواج 
زیرسـن و والدت موفـق یـا نامؤفـق متحمـل 
می شـود، این اسـت کـه او هرگـز یـک مـادر 
خـوب و سـالم نخواهـد بـود تـا کودک سـالم 
بـه جامعـه تقدیم کند. سـرانجام افراد ناسـالم، 

جامعـۀ ناسـالم را شـکل خواهنـد داد.

اگر جلوگیری نشود...؟
بانـوان  والدت  دو  میان گیـن  به طـور  هـرروز 
زیرسـن، یـک تـا دو والدت ناموفـق در مـاه 
باشـندۀ  16سـاله  قنـدی ُگل  تنهـا  مـرگ  و 
تنهـا  روان،  سـال  مـاه  پنـج  در  باالمرغـاب 
آماری سـت کـه به گونـۀ شـفاهی و شـنیداری 
از سـوی مسـووالن ادارۀ محلـی بادغیس ارایه 
شـده و افزایـش ایـن آمـار، برنگرانـی جامعـۀ 
مدنـی، فعـاالن حقـوق بشـر و مسـووالن امور 

افزوده اسـت. نیـز 
بادغیـس  والیـت  در  محلـی  مسـووالن 
می گوینـد کـه باوجـود همـه تالش هـا، به دلیل 
نبـود امنیـت و حاکمیت سراسـری دولت، آمار 
و  ناشـی  از والدت هـا  مرگ ومیـر  از  دقیق تـر 
ازدواج های زیر سـن در این والیت در دسـت 

. نیست
بادغیـس،  در  فعـال حقـوق زن  نـورزاد  لیـال 
بـر تأمیـن امنیـت، اشـتغال زایی و برنامه هـای 
آگاهی دهـی از خطرهـای ناشـی از ازدواج های 
زیرسـن و اجباری از سـوی نهادهای مسـوول 
دولـت و مدافـع حقـوق زنـان تأکید داشـته و 
از خانواده هـا می خواهـد کـه دختـران شـان را 
بگذارنـد بـه مکتـب برونـد، تحصیـل کننـد و 

بـرای ازدواج بایـد بـه سـن قانونی برسـند.
عبدالقـادر رحیمـی رییس کمیسـیون سـاحوی 
نیـز،  کشـور  غـرب  زون  در  حقوق بشـر 
افزون بـر نگرانـی شـدید از وضعیـت مـادران 
اجـرای  از  بادغیـس،  والیـت  در  زیرسـن 
تدویرکارگاه هـای  و  آگاهی دهـی  برنامه هـای 
آموزشـی بـرای زنـان سـخن گفته و بـر انجام 
مسـوولیت های دولـت در امـور تأمیـن امنیـت 
و جلوگیـری از ازدواج های زیرسـن و اجباری 

تأکیـد می کنـد. درایـن والیـت 
بادغیـس،  محلـی  مسـووالن  چنـد  هـر 
صحـی  مرکـز  یک صـد  بیـش از  موجودیـت 
دارای پرسـونل و تجهیـزات طبـی را در ایـن 
والیـت، از دسـتاوردها و فعالیت هـای دولـت 
از  و  می داننـد  پسـین  دودهـه ی  کمتـراز  در 
سـوی دیگـر، دولت افغانسـتان سـاالنه بیشـتر 
از سـیزده میلیـارد افغانـی را از بودجـۀ ملـی 
بـرای سـکتور  و کمک هـای جامعـۀ جهانـی 
صحـت و زنده گـی سـالم شـهروندان کشـور 
هزینـه می کنـد؛ امـا به  بـاور فعـاالن و مدافعان 
حقـوق زن، باتوجـه بـه وضعیـت کنونـی زنان 
در والیـت بادغیـس کـه بخشـی از جمعیـت 
سـی وپنج میلیونی کشوراسـت، بسـنده نیست.

از  اگـر  کـه  می دهنـد  ُهشـدار  فعـاالن،  ایـن 
ادامـۀ وضعیـت و آمـار روزافـزون ازدواج های 
زیرسـن و اجبـاری در عقب مانده تریـن والیت 
افغانسـتان )بادغیـس( جلوگیـری نشـود؛ نبود 
و  فقـر  ناپسـند،  فرهنـگ  حاکمیـت  امنیـت، 
بیـکاری همـه یکجا شـده، نگرانی امـروز را به 

فاجعـۀ فـردا بـدل خواهنـد کرد.

هر روز دو والدِت زیر ِسن در بادغیس
یونس رووفی


