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مـارک اسـیپر، وزیـر دفـاع ایـاالت متحـدۀ امریـکا می گوید 
کـه نیروهـای نظامی امریکا در افغانسـتان به اسـاس دسـتور 
دونالـد ترامـپ رییس جمهـوری ایـاالت متحده، پـس از لغو 
مذاکـرات صلـح بـا طالبـان، عملیـات هوایـی را در برابر این 

گـروه تروریسـتی افزایـش داده  اند. 
آقـای اسـپیر گفتـه اسـت کـه مـا حمـات خـود را در برابر 

طالبـان پـس از لغـو مذاکـرات افرایـش داده ایـم. 
ایـن سـخنان را مـارک سـپیر، در جریـان سـفر از الویسـکی 
بـه واشـنگتن بـه خبرنـگاران، گفـت اسـت: رییس جمهوری 
خواهـان حمـات شـدید در برابـر طالبان و سـایر گروه های 
کـه در افغانسـتان حضـور دارنـد بـه صورت مخصـوص در 

اسـت. کابل 
ایـن اشـاره بـه اولیـن اطاعـات عمومـی پنتاگـون در رابطه 
بـه افزایـش حمـات نیروهای امریکایـی در هفته هـای اخیر 
اسـت.  اسـپیر گفته اسـت که مـا همچنان بـه پیش فرض های 

صلـح آماده گـی داریم. 
ادارۀ ترامـپ، مـاه گذشـته روند مذاکرات صلـح را لغو اعام 
کـرد، دریچه یـی کـه بـرای پایـان دادن بـه جنـگ 18 سـالۀ 
اففانسـتان بـاز شـده بود، بسـته شـد. ترامپ در یـک توییت 
دیـداری که قـرار بود میـان طالبان و رییس جمهـوری امریکا 
بـرای امضـای  ایالـت مریلنـد،  در کمـپ دیویـد واقـع در 

موافقت نامـه صـورت گیـرد را لغـو اعـام کرد.
در ایـن نشسـت موافقت نامه یـی میـان امریکا و طالبـان امضا 
می شـد کـه براسـاس آن امریـکا تـا پیـش از زمسـتان سـال 

آینـده 14 هـزار نظامی خـود را...                  

کمیســیون انتخابــات تاییــد کــرد کــه 
شــماری از دســتگاه های بایومتریــک در 
ــک  ــتگاه بایومتری ــۀ ۲۲ دس ــل و حافظ کاب
ــود و  ــر مفق ــت دیگ ــد والی ــر در چن دیگ

ــد. ــود شــده ان ــا ناب ی
کمیســیون  عضــو  عبــداهلل،  موالنــا 
انتخابــات دیــروز در یــک نشســت خبــری 
ــتگاه  ــدود ۷ دس ــه ح ــت ک ــل گف در کاب
بایومتریــک در کابــل ناپدیــد شــده اســت.
ــر آرای  ــر س ــه ب ــزود ک ــداهلل اف ــای عب آق
محاتــی کــه دســتگاه بایومتریــک یــا 
ــت،  ــده اس ــد ش ــه آن ناپدی کارت حافظ
گرفتــه  تصمیــم  کارشــیوه،  مطابــق 

. د می شــو
او همچنــان در مــورد سرنوشــت آرای 
بــدون بایومتریــک بــار دیگــر تاکیــد کــرد 
کــه آرای بــدون بایومتریــک باطــل اســت 
ــزد  ــده در ن ــک ش ــا آرای بایومتری و تنه

ــار اســت. ــدار اعتب ــن کمیســیون م ای
کارمنــدان  از  او، کمیســیون  گفتــۀ  بــه 
والیتــی اش خواســته تــا در مــورد محات 
و مراکــزی کــه در آن تقلــب صــورت 
گرفتــه، بــه دفتــر مرکــزی گــزارش دهنــد، 
اگــر ایــن کار صــورت نگیــرد، آنهــا 
ــی  ــی معرف ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ب

ــد. ــد ش خواهن
مســتقل  کمیســیون  آمــار  براســاس 

ــزار  ــات ۲1 ه ــون اطاع ــات، تاکن انتخاب
محــل رای گیــری بــه ایــن کمیســیون 
رســیده و آرای شــش هــزار محــل اســکن 

ــت. ــده اس ش
ــون  ــت تاکن ــان گف ــداهلل همچن ــای عب آق
ــت  ــی از ۲۲ والی ــاس انتخابات ــواد حس م
بــه مرکــز رســیده و مــواد حســاس باقــی 
ــد  ــان امــروز خواهن ــا پای ــز ت والیت هــا نی

رســید.
ــی  ــه تمام ــس از اینک ــرد پ ــد ک وی تاکی

ــیون  ــه کمیس ــک ب ــتگاه های بایومتری دس
پاکســازی  مرحلــه  دو  در  آرا  برســد، 

ــد. ــد ش خواه
بــه گفتۀ او، در مرحله اول آرای بایومتریک 
شــده از آرای غیــر بایومتریــک تفکیــک و 
در مرحلــه دوم، آرای بایومتریــک شــده 
نیــز بــرای دریافتــن مشــکات و تخلفــات 
احتمالــی بررســی و تصفیــه خواهــد شــد.
رونــد برگشــت مــواد حســاس انتخاباتــی 

از شــب...
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به مناسبت روز معلم
چرا از معلمی و  معلامن انتقاد منی کنیم؟

مـال بـرادر و جنـگ خـاواک!

67

نگرانی هـا از اعـام نتایـج انتخابـات هـر 
شـهروندان  همـۀ  می گیـرد.  شـدت  روز 
کشـور نگـران انـد که نکنـد اعـام نتایج 
بـه  دیگـر  بـار  را  افغانسـتان  انتخابـات، 

طـرف بحـران بکشـاند.
بایومتریـک  آرای  ابطـال  هـم  سـویی  از 
ناشـده اسـاس بن بست سیاسـی انتخابات 
خوانـده شده اسـت. به جز تیم دولت سـاز 
همـۀ تیم هـای انتخاباتـی خواهـان ابطـال 

آرای بایومتریـک ناشـده اند.
و  انتخاباتـی  تیم هـای  ناظـر،  نهادهـای 
آگاهـان سیاسـی بـه شـدت نگـران انـد 
کـه ابطـال آرای بایومتریک ناشـده سـبب 
ایجـاد تنـش شـود و از طرفی هـم، اعام 
دخالـت  و  غـرض  بـا  انتخابـات  نتایـج 
همـراه باشـد و سـبب ایجـاد یـا تکـرار 

بحـران سـال ۲014 شـود.
یوسف رشید...

نهادهای ناظر:
دخـالت در کـار کمیسیون هـا 

بحـران 2014 را تکـرار مـی کنـد

کمیسیون انتخابات:
۷ دستگاه بایومتریک در کابل و حافظۀ 

22 دستگاه دیگر ناپدید شده است

ترامپ: 
حمـالت هـوایی 

بـر طالبـان افـزایش یابـد

ناجیه نوری  

صفحه 3 صفحه 3

صفحه 3صفحه 3

بحـران انتخابات و گـزینۀ سـوم

را  راه حل های  بحران  این  از  جلوگیری  برای  زیادی  سیاسی  چهره های  و  جریان ها  است.  محسوس  شدیداً  سوم  راه  به  نیاز   
مطرح کرده اند. در این میان اما راه سوم حکومت سرپرست بوده می تواند. این طرح نخستین بار در آستانۀ برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری از سوی احمدولی مسعود در شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. نامزدان آن زمان نیز به این 
طرح روی خوش نشان داده بودند. بربنیاد این طرح، گروهی از نخبه گان بی طرف حکومت سرپرست را روی دست بگیرند تا 
زمینۀ برگزاری انتخابات شفاف را فراهم کنند. بسیاری از چهره های حکومت کنونی و حکومت پیشین برای مردم بحران زا تلقی 

می شود. حتا برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چهره های بحران زا و غیرقابل اعتماد اند
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وقتــی در روز رای دهــِی ششــِم میــزان 1398 دقیــق می شــویم، 
می بینیــم کــه حضــور انــدِک مــردم در انتخابــات پاســِخ 
ــردم و  ــِر م ــه در آن رای و نظ ــود ک ــی ب ــه حکومت ــم ب محک
ــون، جایــگاهِ اصلــی اش را از دســت داده و فقــط ســلیقه و  قان

ــه اســت.  ــرار گرفت ــک شــخص، محــور ق ــِق ی عای
ســوای ایــن، همان گونــه کــه بارهــا مطــرح کرده ایــم، در 
ــه  ــاِی این ک ــمی به ج ــت هاِی رس ــته سیاس ــاِل گذش ــده  س هج
در جهــِت تقویــت دموکراســی و انتخابــات بــوده باشــد، بیشــتر 
در جهــِت تمســخر و از اعتبــار انداختــِن ایــن ارزش هــا بــوده  
اســت. تأثیــر چنیــن سیاســت هایی کــه شــرحش در ایــن 
ــِی  ــا یکــی پ ــه انتخابات ه مختصــر نمی گنجــد، ســبب شــد ک

ــر از گذشــته برگــزار شــوند.  دیگــر، بدت
چهــار تجربــۀ انتخابــات ریاســت جمهوری نشــان داد کــه 
انتخابات هــا در جامعــۀ مــا، یکــی بعــد از دیگــری بدتــر برگزار 
ــر،  ــورهای دیگ ــا در کش ــه انتخابات ه ــی ک ــوند؛ در حال می ش
یکــی پــِی دیگــر بهتــر برگــزار شــده و در نهایــت، بــه عنــوان 
قاعــدۀ اصلــِی بــازِی سیاســت بــرای دســت یافتــن بــه قــدرت 
و دولــت جــا بــاز کــرده  اســت. امــا در افغانســتان ایــن تجربــه 
برعکــس پیمــوده شــده اســت. در انتخابــات ریاســت جمهوری 
1398، یکــی از مهم تریــن محاســباِت مــردم بــرای عــدمِ 
حضــور در پــای صندوق هــای رای، سیاســِت رای ســتیزانه 
ــر  ــردم فک ــی م ــوده؛ یعن ــم ب ــِم حاک ــتیزانۀ تی و دموکراسی س
ــکا  ــارِ دیگــر تقلــب می کنـــد و امری ــی یــک ب ــد کــه غن  کردن

ــت.  ــز از او حمای نی
عملــِی  سیاســِت  زادۀ  البتــه  کــه  برداشــت  نــوع  ایــن 
حکومت هــاِی گذشــته و کنونــی بــوده و نیــز محصــوِل 
تبعیض هایــی کــه امریکایی هــا در عمــل از خــود تبــارز 
ــه«  ــاِت 1398 »ن ــه انتخاب ــردم ب ــه م ــد ک ــبب ش ــد، س داده ان
ــن  ــار ای ــد. در کن ــاِی رأی نرون ــای صندوق ه ــه پ ــد و ب بگوین
عــدم حضــور مــردم، حکومــت یــک  بــارِ دیگــر در تبانــی بــا 
ــه دســتبرد در  ــات، ب بخش هــای تخنیکــی در کمیســیون انتخاب
آراِی مــردم پرداختــه و نتیجــه چنــان شــده کــه مجمــوِع آرایــی 
ــِی  ــم اصل ــب کمیســیون اعــام شــده، ســه برابِر رق ــه از جان ک
ــان  ــب چن ــن تقل ــد و ای ــش می ده ــرکت کننده گان را نمای ش
ــی، ثبــت سیســتِم بایومتریــک   ــا آرای تقلب ــوده کــه حت ــه ب فرب
ــِک  ــده و تفکی ــتاده ش ــات فرس ــیون انتخاب ــه کمیس ــده و ب ش
ــرده  ــوار ک ــر دش ــوولیِن ام ــرای مس ــاک را ب ــاک از ناپ آرای پ

ــت. اس
و  ســناریوها  گفتیــم،  قبــًا  کــه  همان گونــه  بنابرایــن 
ــتان  ــات در افغانس ــارِ انتخاب ــرای زدودِن اعتب ــت هایی ب سیاس
بــه شــکِل بســیار زیرکانــه شــکل گرفتــه اســت تــا انتخابــات 

ــود. ــخیص نش ــت و تش ــده ثب ــک قاع ــوان ی ــه عن ب
ــات ریاســت جمهوری ۲014  ــم، انتخاب ــر از حقیقــت نگذری اگ
ــا چنــان رســوایی هایی  ــات پارلمانــی ســال گذشــته، ب و انتخاب
ــه  ــد ک ــری کنن ــردم نتیجه گی ــد م ــبب ش ــه س ــود ک ــراه ب هم
انتخابــات بــا توجــه بــه ســطح بلنــِد فســاد و تقلبــی کــه در آن 
رخنــه نمــوده، دیگــر معنایــی نــدارد و راِی پــاِک آن هــا قابــل 
محاســبه نیســت. ایــن ضربــۀ مهلــک را سیاســت  مداراِن بــر ســِر 
ــد و  ــات وارد کردن ــر انتخاب ــی ب ــای غن ــدار به خصــوص آق اقت
ــود  ــِک خ ــت و کوچ ــت هاِی پس ــداِی خواس ــی را ف دموکراس
کردنــد و بدتــر از همــه، اقتصــاد جرمــی را در رونــِد انتخابــات 
ــه ایــن ترتیــب، شــیرازۀ سیاســت در  مشــروعیت بخشــیدند. ب
ــه  ــور را ب ــع کش ــن وض ــده و ای ــه ش ــار حادث ــتان دچ افغانس
ــدرِن سیاســی و بدوی شــدِن  ســمِت فروپاشــِی ســاختارهای ُم
ــی،  ــن صورت ــازد. در چنی ــون می س ــت داری رهنم ــِن دول آیی
شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری مســوولیت 
ــل متحــد، از ســبوتاژ  ــه مراجعــی در ســازمان مل ــه ب ــد ک دارن
ــکایت  ــی ش ــای غن ــط آق ــات توس ــم زدِن انتخاب ــدن و بره ش
ــه  ــب ب ــا تقل ــر ب ــارِ دیگ ــک ب ــی ی ــه غن ــد ک ــد و نگذارن کنن
قــدرت برســد و پرونــدۀ دموکراســی و انتخابــات بــرای 

همیشــه بســته شــود.
ــی در  ــرِگ دموکراس ــر و م ــیار خطی ــتان بس ــِت افغانس وضعی
ایــن کشــور قویــًا محتمــل اســت. بــرای جلوگیــری از چنیــن 
پیشــامدهای ناگــوار، شــکایِت ســایِر نامــزدان انتخابــات 
ریاســت جمهوری و ســایر چهره هــای سیاســِی مطــرح، از 
ــه اســت،  ــات ِ 1398 رفت ــر انتخاب ــی ب مصیبتــی کــه توســط غن
ــد  ــات حفــظ کنـ ــن انتخاب ــردم را در ای ــد حــِق م هــم می توان
ــد. ــت نمای ــن کشــور را ضمان ــدۀ دموکراســی در ای و هــم آین

انتخـابات 98 و نیـاز 
به مـداخلۀ سـازمـان ملل

از میـان دو تیـم حکومتـی انتخابات، دولت سـاز و 
ثبات وهمگرایـی کـه هر دو به صـورِت غیرقانونی 
پذیرفته شـدۀ  اخـاِق  و  اصـول  بـا  تضـاد  در  و 
انتخاباتـی، خـود را برنـدۀ انتخابـات ششـم میزان 
اعـام کرده اند؛ تشـت رسـوایِی تیم دولت سـاز از 
بـام بـه پاییـن افتـاده و تقلب هـای  انتخاباتـِی آن 
بیشـتر از گذشـته برمـا شـده اسـت. ایـن دسـتۀ 
انتخاباتـی در حالـی کـه خـود را برنـدۀ انتخابات 
معرفـی کـرده و بـه دیگـر دسـته های انتخابـات 
فراخـوان داده اسـت کـه از فرصـِت بـه وجـود 
آمـده اسـتفاده کننـد و به ایـن تیم جهت تشـکیل 
گسـترده ترین  و  بیشـترین  بپیوندنـد،  حکومـت 
تقلب هـا را در روز انتخابـات و پـس از آن انجـام 
داده اسـت. اگـر واقعًا کمیسـیون های انتخاباتی در 
کارِ خـود بی طـرف انـد و خـود را مجـری قانون 
و  سـروصدا  این همـه  برابـِر  در  چـرا  می داننـد، 
تقلب هـای انتخاباتـی خاموشـی اختیـار کرده اند؟ 
بـر اسـاس قانـون انتخابـات، اگـر میـزان تقلـب 
کمیسـیون های  بـرود،  باالتـر  معینـی  حـِد  از 
انتخاباتـی حـق دارنـد کـه تمـام آراِی یـک نامزد 
را باطـل اعـام کننــد. آیـا میـزان تقلبـاِت آفتابِی 
تیـم دولت سـاز هنـوز بـه حـِد الزم بـرای ابطـاِل 
ُکل آراِی آن نرسـیده و یـا در این میـان حـرف و 

انـد؟ مطـرح  دیگـری  حدیث هـای 
تقلب هایـی کـه در انتخابـات ششـم میزان بـه نفِع 
تیـم دولت سـاز انجـام شـده، چنـان مشـهود انـد 
کـه دیگـر نیـاز بـه بررسـی هاِی فنـی و مسـلکی 
 1393 سـال  انتخابـات  در  کـه  آنانـی  نـدارد.  را 
گوسـفندها را چـاق کـرده بودنـد، ایـن بـار نیز با 
همـان ترفنـد، صندوق هـا را از آراِی خیالـی پُـر 
بتوانـد  این کـه  بـرای  دولت سـاز  تیـم  کرده انـد. 
خـود را برنـدۀ انتخاباِت امسـال بسـازد، میلیون ها 
دالـر و شـاید بیشـتر از هزینـۀ ُکِل انتخابـات را 
انتخاباتـِی خـود مصـرف کـرده  در کمپاین هـای 
برگـزاری  هـدِف  بـه  تنهـا  پول هـا  ایـن  اسـت. 
محافـل و مجالـس در روزهـای کمپایـن مصـرف 
نشـده اند، بـل از ایـن پول هـا بـرای ناامن سـازی 

ایجـاد درگیری هـای سـاخته گی، بسـیج  مناطـق، 
پُـر  بـرای  محلـی  بدنـامِ  افـراد  و  جنگ سـاالران 

کـردن صندوق هـا اسـتفاده شـده اسـت. 
 در عیـن حـال، تیـم دولت سـاز هـزاران فـرد را 
در کمیسـیون انتخابـات جابه جـا کـرده بـود تا به 
نفـِع آن در روز انتخابـات تقلـب کننـد. همین که 
از صندوق هـای رای بـه جـای چهارصـد رای که 
حـِد نصاِب یـک صندوق شـمرده می شـود، 450 
و 500 رای بیـرون می شـود، نشـان می دهـد کـه 
سـازمان یافته  تقلب هـای  بایـد  چقـدر  تیـم  ایـن 
را انجـام داده باشـد. فراموش نکنیــم کـه یکی از 
نشـانه های تقلـب در انتخابـات، اختصـاص یافتن 
کل آراِی موجـود در یـک صندوق بـه نفع به یک 
نامـزد می تواند باشـد که سـبب می شـود آراِی آن 

محـل و یـا صندوق باطـل اعـام گردد. 
از جانـب دیگـر، تفـاوِت رای میـان والیت هـای 
کشـور نیـز بـه شـکِل باورنکردنـی می توانـد پرده 
دولت سـاز  تیـم  سـازمان یافتۀ  تقلب هـای  از 
آنچـه کـه  اسـاس  بـر  مثـال،  بـه گونـۀ  بـردارد. 
جمعیـت  کـرده،  منتشـر  انتخابـات  کمیسـیون 
والیـت پکتیـا 543 هـزار نفـر گفتـه شـده کـه از 
ایـن میـان تعـداد رای دهنـده گاِن آن 161 هزار نفر 
اسـت. در مقایسـه بـا این والیت، می تـوان والیت 
هـرات را قـرار داد کـه تعداد جمعیـِت آن بیش از 
سـه میلیـون گفته شـده، اما تعـداد رای دهنـده  گاِن 
آن 1۲9هـزار نفـر اسـت. ایـن ارقام را کمیسـیون 
انتخابات منتشـر کرده و چیزی نیسـت که نسـبت 
بـه آن بتــوان ابـراز تردیـد کـرد. حـاال پرسـش 
یـک  اسـت  ممکـن  چگونـه  کـه  این جاسـت 
والیـت بـا داشـتن پنجصدهـزار جمعیت، بیشـتر 
از یکصدوپنجـاه هـزار رای دهنـده داشـته باشـد 
کـه در روز انتخابـات راِی خـود را بـه صندوق ها 
ریخته انـد؛ ولـی والیـت پُرجمعیـت و امنـی مثـِل 
هـرات با داشـتن بیشـتر از سـه میلیـون جمعیت، 
تنهـا 1۲9 هـزار رای دهنـده داشـته باشـد؟! اگـر 
این جـا تقلب نشـده باشـد، چگونه می تـوان ارقام 

منتشـر شـده را بـاور کـرد؟ 

بـدون شـک در برخـی از والیت هـا، تقلـب بـه 
گونـۀ سـازمان یافته و بـا رای هـاِی خیالی صورت 
گرفته اسـت. تیم دولت سـاز در انتخاباِت گذشـته 
نیـز برخـی والیت ها را بـه عنوان بانک هـای راِی 
خـود در نظـر گرفتـه بـود کـه در آن والیت هـا 
عملیـات پُـر کـردِن صندوق هـا بـه نفـع ایـن تیم 
انجـام شـده بـود و این بـار نیـز بـا همـان ترفنـد، 
تیـم دولت سـاز برخـی والیت هـا را مرکـز راِی 
خـود سـاخت. در ایـن مـورد البتـه گزارش هـاِی 
منتشـر  انتخابـات  برگـزاری  از  قبـل  متعـددی 
نهادهـای  و  انتخاباتـی  کمیسـیون های  و  شـدند 
مسـایل  جریـاِن  در  انتخابـات  نظارت کننـدۀ 
قـرار گرفتـه بودنـد، ولـی این کـه چـرا در ایـن 
واقعـًا  کرده انـد،  اختیـار  خاموشـی  همـه  مـورد 

اسـت.  سـوال برانگیز 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی موظـف اسـت که 
ایـن مـوارد را بـه صـورِت دقیـق مـورد بررسـی 
عدالـِت  شـاهد  بتوانیـم  حداقـل  تـا  دهـد  قـرار 
بـدون  باشـیم.  روان  سـال  در  انتخاباتـی  نسـبِی 
شـک، همیـن حـاال هـم بـاور مـردم بـه انتخابات 
و دموکراسـی بـه انـدازۀ کافـی خدشـه دار شـده، 
امـا نبایـد گذاشـت کـه ایـن بـاور کامـًا از میـان 
بـرود و همـه چیـز بـه نفـِع طالبـان و گروه هـای 
تمامیت خـواه تمـام شـود. ارگ در حالـی که خود 
را مخالـِف طالبـان معرفـی می کنـد، امـا در عمـل 
آنچـه را کـه انجـام می دهـد بـه نفـِع ایـن گـروه 
تمـام می شـود. طالبـان می خواهند که دموکراسـی 
را یـک نظـامِ ناکارآمد، فاسـد و ضدمردمی معرفی 
کننـد و ارگ نیـز بـرای این فرضیه بـه اندازۀ کافی 
سـند و مـدرک در اختیـارِ آن هـا قـرار می دهـد. 
همیـن که شـمار رای دهنـده گان در هـر انتخابات 
می توانـد  طالبـان  بـرای  می کنــد،  پیـدا  کاهـش 
دسـتاورد تلقـی شـود. الزم نیسـت کـه کسـانی 
بیاینـد و فکـر طالبانـی را ترویج کنند، بل کسـانی 
کـه ارزش هـای نظـام را زیـر سـوال می برنـد، در 

خدمـِت افـکار طالبانـی قـرار دارند. 
  

 احمــد عمران

دولتساز آشکارِ تقلبهای

ارگ درحالی کــه خود را مخالِف طالبان معرفی می کند، اما در عمــل آنچه را که انجام می دهد به نفِع این گروه تمام 
می شــود. طالبان می خواهند دموکراسی را یک نظاِم ناکارآمد، فاســد و ضدمردمی معرفی کنند و ارگ نیز برای این 
فرضیه به اندازۀ کافی ســند و مدرک در اختیاِر آن ها قرار می دهد. همین که شــماِر رای دهنده گان در هر انتخابات 
کاهش پیدا می کنـد، برای طالبان می تواند دستاورد تلقی شود. الزم نیست که کسانی بیایند و فکر طالبانی را ترویج 

کنند، بل کسانی که ارزش های نظام را زیر سوال می برند، در خدمِت افکار طالبانی قرار دارند
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آهسته آهسته  میزان  ششم  از  پس  سیاسی  وضعیت 
نامزدان  از  برخی  است.  روان  شدن  بحرانی  سوی  به 
پیشتازی شان  هنوز  تا  که  ریاست جمهوری  انتخابات 
هم در انتخابات چندان مشخص نشده، ادعای پیروزی 
داکتر عبداهلل و محمداشرف غنی هر دو یک  می کنند. 
ادعای  و  نواختند  پیروزی  دهل  انتخابات  از  پس  روز 
در  پیروزی  ادعای  کردند.  را  آینده  حکومت  تشکیل 
انتخابات در میان هواداران و اعضای ستاد این دو نامزد 
از هواداران  تا جایی که برخی  نیز بسیار شدید است. 
محافل  در  تیم  دو  هر  انتخاباتی  ستادهای  اعضای  و 
سیاسی و در شبکه های اجتماعی از آغاز کارشان برای 
ادعای  می دهند!  خبر  جدید  کابینۀ  آیندۀ  تشکیات 
پیروزی در انتخابات از سوی این دو تیم، بیش از هر 
تیم دیگری مطرح می شود. نامزدان در مجموع، اما این 
متهم  نیز  انتخابات  در  تقلب  به  را  یکدیگر  نامزد  دو 

می کنند.
نامزدان دیگر نیز در برابر این ادعاها خاموش ننشسته 
اند. گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات نیز خود را پیروز 
رأی ها  او،  گفتۀ  به  که  صورتی  در  اما  می داند،  میدان 
سیاه از رأی های سفید جدا شود. او مدعی است که دو 
امکانات  و  منابع  از  استفاده  علی الرغم  حکومتی  نامزد 
دولتی در دورۀ کمپاین، با تکیه بر پشتوانۀ این منابع و 
امکانات، در انتخابات نیز به نفع خود تقلب کرده اند. در 
این میان، رحمت اهلل نبیل اما مدعی است که انتخابات 
در دور نخست پیروز نداشته و باید به دور دوم برود. 
ویژه  به  حکومتی  نامزد  دو  که  است  مدعی  هم  نبیل 
تقلب  نفع خود  به  انتخابات  این  محمداشرف غنی در 

کرده اند.
نامزدان دارای اهمیت سیاسی در روزهای اخیر سندهای 
فراوانی از تقلب در انتخابات بیرون داده اند. کمیسیون 
که  کرده  اعام  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیده گی 

بیش از چهارونیم هزار شکایت در این نهاد ثبت شده 
هم دیگر  علیه  نامزدان  را  شکایت ها  این  از  بخشی  که 
انتخاباتی  ستادهای  اعضای  و  هواداران  کرده اند.  ثبت 
همه روزه سندهای تازه یی از تقلب و تخطی رقیبان شان 
رسمی  آمار  می کنند.  نشر  اجتماعی  شبکه های  در  را 
انتخابات هم مورد قبول برخی  رأی دهنده گان در روز 
از نامزدان نیست. برخی از حامیان و اعضای ستادهای 
ناراض  نیز  انتخاباتی  کمیسیون های  کارکرد  از  نامزدان 
هواداران  از  که  سنا  مجلس  رییس  مورد  یک  در  اند. 
تهدید  را  کمیسیون  اعضای  است،  غنی  محمداشرف 
کرد تا رأی های بدون بایومتریک را نیز شمارش کند. 
سفارت امریکا در کابل، سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا و 
از  نیز  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  و  خارجی  نهادهای 
در  شفافیت  بر  کرده،  انتقاد  انتخابات  در  تقلب  وجود 
پذیرفته  خواهان  و  ورزیده اند  تأکید  آرا  بررسی  روند 

شدن نتیجۀ انتخابات از سوی نامزدان هستند.
امریکایی ها بار دیگر  گذشته از تمام این موارد، ظاهراً 
گفت وگوهای شان با طالبان را از سر گرفته اند. در هفتۀ 
پاکستان  به  امریکایی ها  و  طالبان  از  هیأت  یک  پیش 
دو طرف  احتماالً  سفر کردند؛ گزارش ها می رساند که 
دیدار و  پاکستانی  مقام های  و  با هم دیگر  این سفر  در 
و  هفته ها  در  می رود  انتظار  داشت.  خواهند  گفت وگو 
متوقف  گفت وگوهای  امریکایی ها  آینده  ماه های  یا 
شدۀشان با طالبان را به صورت رسمی از سر بگیرند. 
گفت وگوها  این  دوبارۀ  آغاز  که  نیست  شکی  این  در 
تأثیر خواهد گذاشت.  افغانستان  انتخابات  بر روند  نیز 
تمام قراین دال بر این است که فاز جدیدی از بحران 
در حال سربرآوردن است. اگر فرضًا دو نامزد حکومتی 
را نامزدان پیشتازِ انتخابات در نظر بگیریم، با توجه به 
پنج سال تنش و عدم تعامل این دو تن در حکومت، اگر 
کند،  اعام  برنده  را  آن ها  از  یکی  انتخابات  کمیسیون 

طرف دیگر آن را نخواهد پذیرفت و بن بست سیاسی 
این  به  نیز  دیگر  نامزدان  مطمینًا  گرفت.  شکل خواهد 

نتیجه اعتراض خواهند کرد.
در چنین وضعی، نیاز به راه سوم شدیداً محسوس است. 
جلوگیری  برای  زیادی  سیاسی  چهره های  و  جریان ها 
این  در  کرده اند.  مطرح  را  راه حل های  بحران  این  از 
می تواند.  بوده  سرپرست  حکومت  سوم  راه  اما  میان 
انتخابات  برگزاری  آستانۀ  در  نخستین بار  طرح  این 
ریاست جمهوری از سوی احمدولی مسعود در شورای 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. نامزدان  نامزدان 
داده  نشان  خوش  روی  طرح  این  به  نیز  زمان  آن 
بی طرف  نخبه گان  از  این طرح، گروهی  بربنیاد  بودند. 
زمینۀ  تا  بگیرند  دست  روی  را  سرپرست  حکومت 
از  بسیاری  کنند.  فراهم  را  شفاف  انتخابات  برگزاری 

چهره های حکومت کنونی و حکومت پیشین برای مردم 
بحران زا تلقی می شود. حتا برخی از نامزدان انتخابات 
اعتماد  ریاست جمهوری چهره های بحران زا و غیرقابل 
اند. از جمله دو چهرۀ حکومت وحدت ملی. یک مسأله 
در سال های حاکمیت حکومت وحدت ملی مشخص 
و  عادالنه  شفاف،  انتخابات  برگزاری  به  کسی  که  شد 
حکومت  این  رهبران  مدیریت  و  حضور  در  بی طرف 
باور نخواهند کرد و در صورتی که انتخاباتی با مدیریت 
آنان برگزار شود، کسی نتیجۀ آن را نخواهد پذیرفت. 
میزان،   6 انتخاباِت  در  مردم  کمرنگ  به شدت  حضور 
نوعی بی باوری و اعتراض مدنی مردم در برابر حکومت 
مورد  حد  چه  تا  سوم  گزینۀ  که  شود  دیده  حال  بود. 

بحث قرار خواهد گرفت و عملی خواهد شد.

بحران انتخابات و گزینۀ سوم
روح اهلل بهزاد

دخالت در کار کمیسیون ها... 
رییـس فیفـا یا بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنه افغانسـتان در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار با ابـراز نگرانـی می گوید،  
ممکـن اسـت اعام نتایـج انتخابات در شـش میزان سـبب 

تکرار بحران سـال ۲014 شـود.
آقـای رشـید گفت، شـماری از تیم های انتخاباتـی در صدد 
ایـن هسـتند تا فضـا را ماننـد ۲014 آلوده بسـازند و میدان 

برنده شـدن را بـرای خود فراهـم نمایند.
او افـزود، اعـام برنده گـی پیـش از وقـت از سـوی هـر 
دو تیـم انتخاباتـی بـه ایـن معناسـت کـه آنـان می خواهنـد 
وضعیـت را بـه گونه یـی بسـازند کـه در برنده شـدن شـان 
دیگـر شـک و تردیدی وجـود نداشـته باشـد، در حالی  که 

ایـن اقـدام آنـان خـاف قانون اسـت.
تیم هـای  ایـن  هـم  سـوی  از  کـرد،  تأکیـد  رشـید  آقـای 
انتخاباتـی می خواهنـد کمیسـیون های انتخابـات را از لحاظ 
ذهنـی تحـت فشـار قـرار دهنـد تـا اعـام نتایـج خـاف 

خواسـت آنـان نباشـد. 
وی همچنـان گفـت، چنیـن اقدامـات اسـتقالیت و آزادی 
تـا  می شـود  سـبب  و  می گیـرد  کمیسـیون  از  را  عمـل 
کمیسـیون انتخابـات بـه طـور باید و شـاید  تصمیـم گرفته 
نتوانـد. بنابرایـن مـا نگران هسـتیم که اقدامات هـر دو تیم، 
کمیسـیون انتخابـات را بـه طـرف متاشـی شـدن بـرده و 

سـبب تکـرار بحـران سـال ۲014 شـود.
آقای رشـید در مـورد تقلبات صورت گرفتـه می گوید، کار 
تخنیکـی کمیسـیون نبایـد تحـت فشـار تیم هـای انتخاباتی 
انجـام شـود و تیم هـا بایـد اجـازه دهنـد کـه روند بررسـی 
تقلـب و تخلـف انجـام شـود؛ امـا اگـر تیم هـای انتخاباتی 
دخالـت کنند، بدون شـک بار دیگر شـاهد بحـران خواهیم 

بود.
جعفـر مهـدوی آگاه سیاسـی نیـز در گفت وگـو بـا روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد، بایـد شـکایات رسـیده بـه کمیسـیون 
شـود  بررسـی  ورزیـده  کارشناسـان  توسـط  انتخابـات 
و در مجمـوع وظیفـۀ هـر دو کمیسـیون اسـت تـا اعتمـاد 
از دسـت رفتـۀ هـر دو کمیسـیون نـزد مـردم را دوبـاره بـا 
بررسـی بی طرفانه شـکایات اسـناد و شـواهد و اعام نتایج 

بی طرفانـه بـه دسـت بیاورنـد.
آقـای مهـدوی تأکیـد کـرد، تیم هـای انتخاباتی هـم وظیفه 
دارنـد تـا از اعـام برنـده شـدن پیـش از وقـت اجتنـاب 
نماینـد و سـبب مغشـوش شـدن اذهـان عامـه نشـوند و 
اجـازه دهند کـه کمیسـیون های انتخاباتی در کمـال آرامش 

کارشـان را انجـام دهنـد.

این آگاه سیاسـی خاطرنشـان کـرد، باید تیم هـای انتخاباتی 
بـه قانـون احتـرام بگذارنـد. داوری پیـش از وقـت ممکـن 
اسـت کـه کشـور را به طـرف بحران سـوق دهـد، بنابراین 
اجـازه دهند کـه کمیسـیون های انتخابات کارشـان را انجام 

دهند.
تیـم  جـز  بـه  انتخاباتـی  تیم هـای  تمامـی  حـال،  باایـن 
دولت سـاز، خواهـان ابطـال آرای غیـر بایومتریـک، ابطـال 
آرای ریختـه شـده بعـد از سـاعت پنـج بعد از ظهر ششـم 
انتخابـات  نتایـج  زودهنـگام  اعـام  همچنیـن  و  میـران 

انـد. ریاسـت جمهوری 
ایـن تیم هـای انتخاباتـی تاکیـد دارنـد کـه اگر در سـاعاتی 
غیـر از زمـان تعییـن شـده بـرای رای دهی در ششـم میزان 
)۷صبـح تـا 5 دیگـر( کسـی رأی داده باشـد، قطعـًا باطـل 
را  تقلـب  بـرای  زمینـه  نتایـج  اعـام  تأخیـر در  اسـت و 

می دهـد. افزایـش 
پیـش فضل  الهـادی  ا سـت کـه چنـد روز  ایـن در حالـی 
کمیسـیون  بـه  خطـاب  سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلمیار 
انتخابـات گفتـه بـود کـه رأی هـای بایومتریـک ناشـده نیز 
بایـد حسـاب شـود و نبایـد بـه عنـوان تقلـب تلقی شـود.
امـا کمیسـیون انتخابـات تاکیـد دارد کـه آرای بایومتریـک 

ناشـده حسـاب نخواهد شـد.
موالنـا محمـد عبـداهلل، عضـو کمیسـیون انتخابـات دیـروز 
شـنبه، 13 میـزان در یـک نشسـت خبـری در کابـل یک بار 
دیگـر تأکیـد کرد کـه آرایی نزد این کمیسـیون اعتبـار دارد 
کـه تنهـا از طریـق بایومتریـک اسـتفاده و طی مراحل شـده 

باشد.
در  بایومتریـک کـه  بـدون  آرای  مـورد  آقـای عبـداهلل در 
صندوق هـای رأی دهـی انداختـه شـده، نیـز گفـت کـه این 

آرا قابـل اعتبـار نیسـت و باطـل خواهـد شـد.
او افـزود: »این کـه یـک تعـداد مـردم در محـات و مراکـز 
قابـل  این هـا  کرده انـد،  اسـتفاده  بایومتریـک  بـدون  رأی 
اعتبـار نیسـت، باطـل می باشـد و در صورتـی که شناسـایی 
شـود و یادداشـت هایی از مراکـز ما بیایـد، آن مجموعه آرا، 
کسـانی که در آن دسـت داشـتند بـه کمیسـیون شـکایات و 

مراجـع عدلـی و قضایـی معرفـی می شـود«.
قـرار اسـت اعـام نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه 
تاریـح ۲۷ میـزان سـال روان اعـام شـود، تاریخ کـه با اگر 
و مگر هـای زیـادی همراه سـت و بـه گفتـۀ نهادهـای ناظـر 
و آگاهـان سیاسـی ممکـن اسـت کـه ایـن تاریخ بـه تأخیر 

بی افتـد.

حمـالت هـوایی... 
بـه 8 و هـزار 600 تن در افغانسـتان کاهش 
مـی داد. آغـاز رونـد مذاکـرات میـان طالبان 
و دولـت افغانسـتان و قطـع رابطـۀ طالبـان 
بین  المللـی  تروریسـتی  گروه هـای  بـا 
به ویـژه گـروه القاعـده از مزیت هـای ایـن 

بـود.   موافقت نامـه خوانـده شـده 
لغـو  سـبب  کـه  سـپتامبر   ۷ توییـت  در 
مذاکـرات شـد، دونالد ترمپ اسـتدالل کرد 
طالبـان با راه انـدازی یک سـری از حمات 
کـه دو روز پیـش از ایـن دیـدار در کابـل 1 
سـرباز امریکایـی و 11 تـن دیگـر کشـتند.

افزایـش  بـه  رابطـه  در  چنـد  هـر  سـپیر 
حمـات جزییـات بیشـتر ارایـه نکـرد، امـا 
گفـت که نیروهـای امنیتی دفاعی افغانسـتان 
در حمـات زمینـی بـا مشـاوران امریکایـی 
قـرار دارنـد. پـس از لغـو مذاکـرات دونالد 
تأکیـد کـرد کـه حمـات هوایـی  ترامـپ 
بـه صـورت شـدید طالبـان را متضـرر کرده 
اسـت؛ در چهـار روز اخیر ما دشـمنان خود 
را بـه صـورت بی پیشـینه مـورد هـدف قرار 

دادیـم و ایـن ادامـه خواهـد داشـت.
از  گرامی داشـت  در  ترامـپ  دونالـد   
یازدهـم  حمـات  سـالروز  هجدهمیـن 
سـپتامبر، در پنتاگـون ایـن موضـوع مکـرراً 

اسـت.  کـرده  بیـان 
امـا فرماندهـی عمومـی نظامیـان امریکایـی 
دسـتور  تـازۀ  جرییـات  از  افغانسـتان  در 
دونالـد ترامـپ در رابطـه افزایـش حمات 

بـا طالبـان چیـزی ارایـه نکـرده اسـت. 
اسـپیر همچنـان گفـت کـه پنتاگـون هنـوز 
افغانسـتان  در  نیروهـای  کاهـش  بـه  بـاور 
دارد، توقـع مـا بر کاهش میـزان نیروهای در 
افغانسـتان در صورتـی اسـت که مـا مطمین 
شـویم کـه می توانیـم حمـات خـود را بـه 

صـورت عـادی پیـش ببریم. 
طـرح  امریـکا  دفـاع  وزارت  یـا  پنتاگـون 
عملیـات بـرای گـروه مبـارزه بـا تروریسـم 
القاعـده و گـروه  ماننـد گـروه تررویسـتی 
داعش در افغانسـتان در مشـورت با مقامات 

افغانسـتان راه انـدازی کـرده اسـت.
بـه  نظامـی  کمک هـای  مخالفـت  در  ایـن 
گـروه  بـا  کـه  اسـت  افغانسـتان  نیروهـای 

دارنـد.  قـرار  طالبـان  تروریسـتی 
تصمیـم  نظامـی  فرماندهـان  از  یکـی  اگـر 
از  امریکایـی  نیروهـای  کاهـش  بـرای 
را  زمـان درسـت  مـن  بگیرنـد،  افغانسـتان 
مـورد بررسـی قـرار خواهیـم داد و با توجه 
بـه وضعیـت آنجـا  و بـا توجه بـه وضعیت 
افریقـا، می توانیـد هـر کـدام آن را شـما نام 
ببریـد، مطمیـن شـوید که بـا مدیریـت بهتر 

ایـن کار خواهیـم انجـام داد. 
همچنـان گـزارش پولیتیکـو در ماه آگسـت 
نشـان می دهـد کـه جنـرال اسـکات میلـر، 
در  امریکایـی  قوت هـای  عمومـی  فرمانـد 
افغانسـتان  گفتـه اسـت کـه رونـد کاهـش 
نیروهـای امریکایـی از 14 هـزار به 13 هزار 

از وقـت آغـاز شـده بود. 

۷ دستگاه بایومتریک...
 ششــم بــر هفتــم میــزان آغــاز و تــا کنــون مــواد 
۲۷ والیــت کــه شــامل خریطه هــای محافظتــی 
و وســایل بایومتریــک می باشــد؛ بــه کمیســیون 

انتخابــات رســیده اســت.
مــواد حســاس تمــام والیــات بــه جــز از 
والیــت کابــل در گــدام 3 جابه جــا شــده و 
ــه  ــاهدان ب ــران و مش ــور ناظ ــا حض ــا ب از آنج

می شــود. فرســتاده  پروســس 
ــوط  ــه مرب ــدام 5 ک ــل در گ ــت کاب ــواد والی م
ــت؛  ــل اس ــی کاب ــور انتخابات ــت ام ــه ریاس ب
جابه جایــی شــده وجهــت پروســس بــه مراکــز 

ــت. ــده اس ــتاده ش ــات فرس ــت معلوم ثب
ــج  ــات، نتای ــیون انتخاب ــم کمیس ــاس تقوی براس
بــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی 
تاریــخ ۲۷ میــزان و نتایــج نهایــی آن بــه تاریــخ 

16 عقــرب اعــام می شــود.
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سـاعِت واژگـون 
تأملی دربارۀ حِق ُسستی و بی حرکتی در شهر ُمدرن

از لحاظ تاریخی، در میان اندیشـمندان و 
سـازنده گان بزرگ، دو شخصیِت کلیدی 
بودنـد کـه بـرای شـتاب و سـرعت در 
شـهر کلیدهـای عملی و نظـری را فراهم 
کردنـد: بـارون هوسـمان در پاریِس قرن 
معمـاری  در  لوکوربوزیـه  و  نوزدهـم 
اقتـداری  بـا  هوسـمان  بیسـتم.  قـرن 
و  بناپـارت  لویـی  دیکتاتـوری  از  کـه 
کودتـای 1851 او به دسـت آورد، پاریِس 
قدیمـی را در هـم شکسـت، کوچه هـای 
پیچاپیـچ و تنـِگ آن را تخریـب کرد و با 
یکسان سـازی  شـکلی و عریـض کـردِن 
خیابان هـا و سـاخِت آن هـا روی خطوط 
امـکان  سـاده،  دسترسـی  بـا  مسـتقیم 
حرکـت ِسـریع را فراهـم آورد؛ امکانـی 
کـه تقریبـًا بافاصلـه بـا موتوریزه شـدِن 
امـروز  داد و  تغییـر  را  شـهر چهـرۀ آن 
شـهر بـرای بسـیاری از مـا بیـش و پیش 
از هـر چیـز یعنـی خودروهـاِی متعددی 
کـه به سـرعت در حرکت انـد. از این رو 
برحـق  شـک  بـدون  هـاروی  دیویـد 
اسـت کـه »پاریـس پایتخـت مدرنیتـه« 
)۲003( را مطـرح می کنــد که هوسـمان 
امـا  ریخـت.  را  کالبـدی اش  پایه هـای 
لوکوربوزیـه نیـز بـا ابـداع »دیوار سـفید 
حمـال« کـه شـاید بـه نظـر سـاده ترین 
عنصـر معمـاری بیایـد امـا یـک انقاب 
بـود،  بیسـتم  قـرن  معمـاری  در  بـزرگ 
امـکان داد کـه نـه فقـط حرکـت درون  
و بـرون از معمـاری و شـهر مـدرن بـا 
بلکـه   بگیـرد،  انجـام  بیشـتری  سـرعت 
بـا کنـار زدن موتیف هـای کاسیسیسـم 
شـرایط  معمـاری،  در  نوکاسیسـیم  و  
را بـرای حرکتـی سـریع تر در چشـمان 
، یافتـن راه درون هزارتوهـای شـهری، 
و در یـک کام انسـانی کـه بـا شـتاب 
بیشـتری تمایـل بـه جابه جایـی فکری و 

بدنـی دارد را فراهـم کـرد.
امـا امـروز، بـا زیـر سـوال رفتـِن مفهوم 
انقـاب  به رغـم  و  زمـان  بـا  رابطـه 
اطاعاتـی، ایـن پرسـش اساسـی پیـش 
می آیـد کـه اوالً چـرا مـا بایـد رویکردی 
بـه سـوی سسـتی، بی حرکتـی و آرامش 
را پیـش بگیریـم؟ چـرا نبایـد در منطـق 
شـتاب تـا بـه انتهـا پیـش رفـت و زمان 
را بـه بی زمانـی تبدیـل کـرد و اصـوالً با 
زیر سـوال بـردن مفهوم مـرگ، کاری که 
 )transhumanists( تراانسـان گرایان 
انجـام می دهـد، چشـم اندازهایی ترسـیم 
کـرد کـه بی مـرزی را بـرای انسـان بدل 
بـه یـک اصـل و نـه یـک اسـتثنا کنـد و 

تـا  بتـوان  را  سـرعت  حالـت،  ایـن  در 
دوم  سـوال  و  بـرد؟  بـاال  بی نهایـت 
آن کـه اگـر هـم بخواهیـم چنیـن کنیـم، 
کـه  ُخـردی  و  کان  سـاختارهای  آیـا 
در معمـاری و شـهرهای خـود در تمـام 
وجـود  بـه  خویـش  مـادی  کالبدهـای 
چرخه یـی  در  و  خـال  از  و  آورده 
را  خـود  اندیشـۀ  و  زبـان  دیالکتیـک، 
نیـز  بـا آن هـا هماهنـگ و روابط شـان 
را  درونـی کـرده ایـم، آیـا اصـوالً چنین 

امـری ممکـن اسـت. 
کنیـم؛  آغـاز  نخسـت  پرسـش  از  اگـر 
گریـز از مـرگ بـه گونه یـی هـم اکنـون 
نیـز بـه برکـت انقـاب اطاعاتـی اتفاق 
افتـاده اسـت: امکاناتـی کـه هـم اکنـون  
دسـتگاه های مـدرن الکترونیـک بـه مـا 
از  حـس  دو  حفـظ  می کننـد،  عرضـه 
خـواص پنجگانـه )صـدا و تصویـر( را 
بـرای ابدیـت ممکـن می کنند. بـا تبدیل 
حـواس دیگـر بـه داده هـای الکترونیک، 
بـدن بیولوژیـک  قابلیـت کاملـی بـرای 
تبدیـل شـدن بـه یـک بـدِن انفورماتیک 
بـه معنـای نوعـی  امـر  ایـن  می یابـد و 
جاودانه گی اسـت کـه در مراحلی بعدی 
بـا  متقابـل  کنـش  وارد  می توانـد  خـود 
محیـط شـود. ایـن امـر را البتـه گروهـی 
از تراانسـان گرایان بـه صـورت مفصـل 
مـورد بحث قرار داده انـد. بنابراین گریز 
از شـتاب صرفـًا امری نیسـت کـه آن را 
بتـوان  از خـال نبـود مـرِگ بیولوژیـک 
کالبـدی توجیـه کـرد. و حتـا برعکـس ، 
نبـود ایـن مرگ و یـا به تأخیـر افتادنش، 
کـه بـا افزایـش سـن طبیعی، سـامت و 
مـی  می افتـد،  اتفـاق  حـوادث  کاهـش 

توانـد توجیـه بیشـتری بـدان بدهـد. 
دیگـر  جایـی  در  مـا  گمـاِن  بـه  پاسـخ 
اگزیستانسـیل  رویکـردی  در  اسـت؛ 
آن.  کامویـی  معنـای  در  زنده گـی  بـه 
مـا در »حرکـت« و در  معنایـی کـه  در 
در  کـه  می جوییـم  خـود  »اندیشـه«ی 
شـده  خلـق  »زبـان«  یـک  در  واقعیـت 
اسـت و جـز در آن زبـان معنایـی ندارد. 
ریشـه های نظـرِی ایـن  رویکـرد را مـا 
بوردیـو  و  بـارت  فوکـو،  سـه گانۀ  از 
می گیریـم کـه زبـان را با وارد کـردن آن 
لزومـًا در نظـام کنـش یعنـی یـک نظـام 
کالبـدی- فضایـی قابل تعبیـر برای درک  
شـکل گرفتن  اندیشـه و کنش انسـان ها 
رابطه یـی  جـا،  همیـن  از  می شـمارند. 
کـه مـا بـا شـهر و بـا معمـاری برقـرار 
پنجگانـه  از خـال حـواس  می کنیـم و 

عبـور می کنـد، رابطه یی سـت که اسـاِس 
خـود را بایـد بـر نظـام کنـش و نـه نظام 
زبانـی بگذارد. بـه عبارت دیگر، شـتاب 
ُمـدرن  زنده گـی  مـا در  کـه  و سـرعتی 
بـدل بـه  پیش فرض هـای هسـتی کـرده 
ایـم، در نهایـت برای رسـیدن به »هدف« 
ی هسـتند که وجـودی خارجـی جز در 
»زبـان« نـدارد. افـراد بـرای »موفقیـت«، 
بـرای  عظیـم«،  هـای  »ثـروت  بـرای 
رسـیدن بـه »درجه هـای بـاالی علمی«، 
انتزاعی تـر  مفاهیمـی  بـرای   حتـا  و 
همچـون »پیشـبرد  انسـانیت«  سـخن از 
آن می گوینـد کـه فرصـت کمـی دارنـد 
و باید شـتاب بیشـتری داشـته باشند. در 
حالـی کـه اکثـر ایـن مفاهیـم زمانـی که 
مـرگ کالبـدی در مفهـوم کالبـد فیزیکی 
فـرا می رسـد، بی معنایـِی خـود را نشـان 
می دهنـد. بازتولیـد انفورماتیـک بدن، در 
واقـع قابلیـت تبدیـل زبـان را بـه عناصر 
مـادی از میـان می بـرد. هـم از ایـن رو، 
شـتاب معنـای خود را از دسـت می دهد. 
موقعیتـی  در  حـال،  عیـن  در  ایـن  امـا 
اسـت کـه شـتاب، شـکل اصلـی حیات 
مـادی مـا را می سـازد: همـۀ افـراد بـر 
اسـاس »سـاعت«ها و »دقایـق« زنده گـی 
بـرای  وسـیله یی  افـراد  همـۀ  می کننـد؛ 
بـا خـود حمـل  سـنجش گـذر زمـان  
می کننـد و دایمـًا آن را چـک می کننـد 
تـا بـدن و ذهـِن خـود را بـا  مفاهیـم 
ایشـان  بـه  وسـیله  آن  کـه  بی معنایـی 
می دهـد، تنظیـم کننـد: نظـم در این جـا 
بـه امـری مکانیکی بدل  شـده اسـت که 
هرچنـد پایه یـی جز زبان  تصور شـده و 
خیالیـن نـدارد، اما نظـام کنـش را تعیین 
شـهر،  خیابان هـای  در  افـراد  می کنـد: 
دیگـر هیـچ چیـز نمی بیننـد، هیـچ بویی  
برای شـان  جهـان  نمی کننـد،  حـس  را 
بی طعـم اسـت، آن را لمـس نمی کننـد و 
صدایـی از آن بـه گوش شـان نمی رسـد، 
و همـۀ این هـا؛ زیـرا در شـتابی بی معنـا 
بـرای رسـیدن بـه »چیزی« در »مسـیری« 
کـه وجـود خارجـی  انـد  گرفتـه  قـرار 
وجـود  بگوییـم   دقیق تـر  یـا  نـدارد، 
مادیـت  نوعـی  آن،  مـادی  و  خارجـی 
یافتـن یـک خیـال اسـت: همچـون پول 
کـه مادیـت یـک خیـال اسـت امـا وقتی 
بـه معیـار زنده گـی مـا تبدیـل می شـود 
دیگـر نمی تـوان هیـچ چیـز را بـدون آن 
متصـور شـد و بـدون آن زنده گـی کـرد. 

کارشناِس مجرب
یافتـن کارشـناس مجـرب، از چالش هـای اساسـی در راه انجـام دادِن 
مصاحبـه اسـت؛ زیـرا اکثراً کارشناسـان در دسـترس نیسـتند و شـمارِ 
زیادشـان در سـفر می باشـند. آن هایـی که بـه ارگان ها و سـازمان های 
بـزرگ کار می کننـد، وقـِت کافـی بـرای مصاحبـه ندارنـد و حاضـر 
بـه مصاحبـه نمی گردنـد و یـا عده یـی هـم اصـًا بـه مصاحبـه عاقه 

ندارند.
کارشناسـان، اشـخاِص خبره و بافهم  اند؛ اما عده یی شـاید سـخنوراِن 
خوبـی نیسـتند و به نـدرت بـه میزهـای مـدور حضـور پیـدا می کنند. 
در پهلـوی ایـن مسـایل، کبـر سـن و تکالیـف صحـی، یکـی دیگر از 
چالش هایی سـت کـه کارشناسـان را از شـرکت در میز هـای مـدور، 

بحث هـا و مصاحبه هـای تفسـیری باز مـی دارد. 

 عدم نشر مصاحبه
هـم مصاحبه کننـده،  از طرفـی  و  نیسـت  نشـر  قابـل  مصاحبـه  هـر 
تصمیم گیرندۀ نهانی نمی باشد و صــاحـــیِت عــام و تــام نــدارد. 
تهیه کننـده گان، متصدیـان صفحـاِت روزنامه هـا و جراید، مسـؤولین و 
تـا انـدازۀ زیـاد هـم خبرهـاِی داغ مانِع نشـر مصاحبه شـده می توانند، 
امـا ایـن عـدم نشـر مصاحبـه روابـط میـان رسـانه، مصاحبه کننـده و 
مصاحبه شـونده را تیـره می سـازد و بـار دیگـر مصاحبه شـونده حاضر 

نمی شـود بـا آن رسـانه یـا مصاحبه کننـده همـکاری نماید.
بعضـًا تحـوالت به سـرعت رخ می دهنـد و رسـانه ها بـه دنبـاِل اخبـار 
مهـِم روز و تابـع اخبـارِ داغ  انـد.  در ایـن صـورت، یـک مصاحبـه که 
صـورت گرفتـه و تهیه کننـدۀ برنامه یا متصدی یک بخـش از برنامه را 
بـه آن اختصـاص می دهـد امـا دفعتًا یک موضـوع خبـرِی داغ به وقوع 
می پیونـدد و تمـام وقـِت برنامـه به واقعۀ تـازه یا خبِر مهـم اختصاص 
می یابـد و مصاحبـۀ ترتیب شـده از نشـر باز می مانـد. در این صورت، 
نـه مصاحبه کننـده مقصـر اسـت و نه رسـانه، بلکـه حادثـه رخ داده و 
رییس جمهور یا یک مقام ارشـد دولتی سـخنرانی مسـتقیم را به نشـر 
می رسـاند و مسـؤولیِن رسـانه مجبورنـد تمام وقـِت سـایر برنامه ها و 

مصاحبه هـا را بـه آن خبـر یا سـخنرانی اختصـاص دهند.
بعضـًا اتفـاق افتـاده که دو یا سـه خبرنـگارِ یک رسـانه، در موضوعی 
اشـخاِص  بـا  ایـن مصاحبـه  و  باشـند  داشـته  واحـد مصاحبه هایـی 
مختلـف و یـا هـم در عیـن موضـوع، یکـی بـا وزیـر و دیگـری بـا 
رییـس بخـش مصاحبـه کنـد و در سـاعاِت روز رییس جمهـور در 
یـک کنفرانـس مطبوعاتـی حضـور یافتـه و بـه همـان موضوعـی کـه 
دو خبرنـگار مصاحبـه را انجـام داده انـد، سـخنانی ایـراد کنـد. زمانی  
کـه هر سـه خبرنگار بـه دفتـر مراجعه می کننـد، تهیه کننـده در موقفی 
بایـد  قـرار می گیـرد کـه از میـان مصاحبـۀ سـه خبرنـگار یکـی را 
انتخـاب نمایـد. در ایـن حالـت هـر تهیه کننده یـی که باشـد، سـخنان 
رییس جمهـور را بـه نشـر می رسـاند و دو مصاحبـه با وزیـر و رییس 
از نشـر بـاز می مانـد که این مسـأله سـبب رنجـِش دیگـران می گردد. 
یـک مصاحبـه بـا کارشـناس و یـا یکـی از مقامـاِت مسـؤول انجـام 
می شـود امـا ایـن مصاحبـه در اثِر یک اشـتباه از کمره و یـا ابزار ضبط 
صـوت مفقـود می گـردد و یـا هم مشـکات تخنیکـی پیـدا می کند و 
قابـل نشـر نمی باشـد. در ایـن صـورت مصاحبه کننـده بـدون این کـه 

تقصیـِر زیـاد داشـته باشـد، نمی توانـد مصاحبـه را به نشـر برسـاند.
مصاحبه کننـده بـا یکـی از کسـانی کـه مصاحبه شـوندۀ خـوب تلقـی 
برمی گـردد،  دفتـر  بـه  کـه  زمانـی  امـا  می نمایـد  می شـود مصاحبـه 
ایـن مصاحبـه مشـکاِت حقوقـی دارد و بـه  متوجـه می شـود کـه 
شـخصی اتهـام وارد شـده کـه در صـورت نشـر رسـانه و خـودش 
بـه دادگاه کشـیده می شـود؛ بنابرایـن مصاحبـه را حـذف می نمایـد. 
و یـا این کـه مصاحبه کننـده بـا مصاحبـۀ دسـت داشـته اش بـه دفتـر 
مراجعـه می نمایـد امـا برایـش گفتـه می شـود کـه مصاحبه شـونده از 
وظیفـه اش برکنـار شـده یا مقامـاِت باالتر با رسـانه در تماس شـده و 
از آن هـا خواسـته اند کـه مصاحبـه را حـذف نمایند، و یا هم شـخص 
مصاحبه شـونده از طـرف اداره اش تحریـم شـده اسـت؛ بنابرایـن این 

مصاحبـه قابـل نشـر نمی باشـد. 

 حــامد علمی -/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش پنجاه ونهـم

ناصر فکوهی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش دوم

پاسخ به گماِن 
ما در جایی دیگر 

است؛ در رویکردی 
اگزیستانسیل به 
زنده گی در معنای 

کامویی آن. در معنایی 
که ما در »حرکت« 
و در »اندیشه«ی 
خود می جوییم که 
در واقعیت در یک 
»زبان« خلق شده 
است و جز در آن 

زبان معنایی ندارد. 
ریشه های نظرِی 

این  رویکرد را ما از 
سه گانۀ فوکو، بارت 
و بوردیو می گیریم 
که زبان را با وارد 
کردن آن لزوماً در 

نظام کنش یعنی یک 
نظام کالبدی - فضایی 
قابل تعبیر برای درک  
شکل گرفتن  اندیشه 

و کنش انسان ها 
می شمارند. از همین 

جا، رابطه یی که ما 
با شهر و با معماری 

برقرار می کنیم 
و از خالل حواس 

پنجگانه عبور می کند، 
رابطه یی ست که 

اساِس خود را باید بر 
نظام کنش و نه نظام 

زبانی بگذارد
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هــم قهــار هــم عاصــی ولــی بــه شــکیبایِی 
ــه ممکــن اســت  تمــام دره هــای پنجشــیر، چگون
در کمــاِل قهاریــت عصیان گــری بــه زیبایــی 
ــاِل  ــت در کم ــن اس ــه ممک ــود، و چگون ــعر ب ش
ــرۀ  ــک حنج ــۀ ی ــه پیمان ــاری ب ــری، قه عصیان گ
آزادی. ایــن فضیلــت اســت؛ فضیلتــی کــه خــاِص 
ــرای  ــزی ف ــیر چی ــاید پنجش ــت. ش ــان اس خاص
حماســه دارد. قهرمــان ملــی، عملیــات را بــر 
ادبیــات مقــدم می دانســت؛ عاصــی بی آنکــه 
ادعایــی کنــد، ادبیــات محــض بــود. آری، زمــان 
ســال های زیــادی را بلعیــد مگــر شه ســواری 
ــد  ــید. فرزن ــار از راه نرس ــر و قه ــان عصیان گ چن
ــاد  دره هــا، همدســت تمــام درختــاِن در اهتــزازِ ب
بــاران، هم صــدای دریاچه هــای خروشــان،  و 

ــربلندی. ــق، آزادی و س ــت عش ــی از حکای آیت
ــِت  ــزار روای ــم، ه ــی می گویی ــی عاص ــوز وقت هن
رنگیــن در خاطــِر تانک هــا و تفنگ هــا تــازه 
آتــش  میــان  از  برخاســته  فرشــتۀ  می شــود، 
و مــرگ، آن قــدر از عشــق گفــت تــا دســت 
بــرد،  گلویــش  در  پنجــه  جهالــت  بی رحــِم 
ولــی او کــه صــدای تمــام عاشــقاِن جهــان 
ــد:  ــوز می خوان ــد. هن ــوش نش ــز خام ــود، هرگ ب
ــه  ــی«. چ ــت پارس ــم دریاس ــه ترن ــای ُک »غوغ
ــان،  ــک کامِ ناپای ــگفتی ی ــر از ش ــی بهت معرفه ی
و  عشــق  زالل  چشمه ســار  آن  پایــدارِی  بــه 
عاطفــه کــه چنــگال خشــِن مــرگ فقــط آخریــن 
مشــق شــعرش را ناتمــام گذاشــت و بــس. ولــی 
او هنــوز می خوانــد، هنــوز می ســراید و حتــا 
خداحافظــی اش بــه زیبایــی گل سوری ســت.
ــتاده گی و  ــی از ایس ــی الگوی ــت، عاص در حقیق
نــه گفتــن در برابــِر یــک جبهــه بــود، یــک ملــت 
قهرمــان بــه بــازوان قهــارِ او کمربنــد کــرده و تــا 
ــه  ــلیمی ب ــِر تس ــز س ــد و هرگ ــوز راه می کنن هن
هیــچ چرچمــی جــز عشــق نگذاشــته اند. عاصــی 
روایــِت فرار و معامله نیســت، او ســنگر مســتحکِم 
ــدوزان  ــی زران ــود. وقت ــرت ب ــر نف عشــق در براب
نگون بخــِت روزگار بــا کیســه های طــا بــر دوش 
ــاِب  ــی را ت ــچ پهلوان ــتند و هی ــا می گذش از مرزه
ایســتادن در رزمــگاه آهن پاره هــای وحشــی و 
ــد  ــد و قهــار تنومن ــود؛ عصیان گــِر برومن شــوم نب
ــازِی  ــرود یکه ت ــتم وار س ــرد و رس ــپر ک ــینه  س س

میـــدان عشــق را بــا زبــان بهشــت خوانــد: 
خیال من یقین من

جناب کفر و دین من
بهشت هفتمین من

دیار نازنین من...
ــه ارزِش  ــت ک ــی از عشــق و از میهــن گف او وقت
ــود، ارزش وجــدان ســامی  ــه ب جــان یــک گلول
بــه بیگانه هــا و ارزش ســرزمین چنــد کلــدار 

ــتانی. پاکس
ولــی عاصــی رو بــه قبلــۀ عشــق در بیابــان 
آن کــه  بــا  می کــرد  راه  همچنــان  زنده گــی 
زنده گــی بی رحمانه تریــن پاســخش را بــه او 

ــود: ــه ب گفت
کبوترهای سبز جنگلی در دوردست از من

سرود سبز می خواهند
من آهنگ سفر دارم

من و غربت
من و دوری

خداحافظ گِل سوری!
ایــن خداحافظــی هرگــز میســر نشــد، عاصــی بــه 
ــن  ــرگ را ناممک ــود، او م ــرده ب ــاه ب ــی پن زنده گ
در  بی بــاک و رهــا  عاشــق  فــرض می کــرد، 
آزادِی محــض بــود. قهــاری کــه مــاه را شــبانگاه 
ــه  ــری ک ــد و عصیان گ ــرا می خوان ــده ف ــه دهک ب
ــه  ــد. چگون ــرون می ش ــره اش بی ــاب از حنج آفت
ممکــن اســت دلــی بــه پهلوانــی عاصــی بلــرزد، 

چگونــه ممکــن اســت الهــۀ عشــق پیــام رمیــدن 
ــاورد: ــه قهــار بی ــان را ب ــه کــوه و بی و رهیــدن ب

سِر سر دّره های بهمن و سیاب دارد دل
بساِط تنگ این خاموشی

این  باِغ خیالی
سازِ رویای مرا بی رنگ می سازد

بیابان در نظر دارم
دریغا درد!
مجبوری!

خداحافظ گِل سوری!
ــاق،  ــای اختن ــه فض ــود ک ــن ب ــت ای ــا حقیق ام
ــد جنــگ آوران، کــوچ کبوترهــا از بســاط  زهرخن
ــده از هیبــت  دهکــده، بی آهنگــی موج هــای کوبی
ــأس و  ــز ی ــری ج ــه یی، تصوی ــای خوش بمب ه
ــرۀ  ــدن از پنج ــام ش ــن و تم ــز رفت ــی ج صدای

ــی آورد:  ــش نم ــتۀ اتاق شکس
هیوالی گلیِم بددعایی های ما بر دوش

چراِغ آخِر این  کوچه را
ســنگ  مــن  اضطراب آلــوده  چشــم های  در 

د ز می ســا
هوایی تازه تر دارم

از این  شوراب، از این  شوری
خداحافظ گِل سوری!

ــا آبــی  قنــد در کام او چنــان تلــخ اســت کــه حت
از چشــمۀ خورشــید نمی توانــد آن را حــل کنــد، 
ــن  ــی در عی ــدی، ناامیدی ی ــن نامی ــدی در عی امی
ــتن،  ــر، نشس ــی تعریف ناپذی ــًا فضای ــد، اص امی
ــوار  ــت هم ــاب رخ ــدام آفت ــایۀ ک ــن، در س رفت
کــردن، زیــر نــور کــدام مــاه کتــاب تازه یــی ورق 

ــت: ــن از غرب ــدن، گفت ــعر خوان زدن، ش
نشستن

استخواِن مادری را آتش افکندن
به این  معنی که گندمزارِ خود را

بستِر بوس و کنارِ هرزه برگان ساختن
از هر که آید

از سرافرازان نمی آید
فاخن در کمر دارم

برای نه،
به َسرزوری

خداحافظ گِل سوری!
ــازان کــه از دامــن  خســته از مکاره گی هــای حقه ب
ــد،  ــید می برن ــورت خورش ــه ص ــت ب ــادر دس م
ــای  ــت فض ــت غلظ ــش را پش ــید خجالت خورش
باروتــی پنهــان نمی توانــد و عاصــی شــرم از نــگاه 
خورشــید را می بینــد و تحمــل پلیدی هــا در 
ــرک  ــه ت ــی ب ــش ناممکن ســرزمین خورشــید برای

عشــق اســت:
ز هوِل خاربسِت رخنه و دیوار نه،

از بی بهاری های پایان ناپذیِر سنگاخ
آتش به دامانم

بغل واکردنی ره توشه خود را
جگر زیِر جگر دارم

ز جنِس داغ
ناسوری

خداحافظ گِل سوری!
عشــق او در کمــال عصیــان چنــان قهــار اســت که 
نمی توانــد معشــوق را در هاله یــی از ســوهان 
ــروت  ــدرت و ث ــای ق ــدان آره ه ــر دن ــدن زی ش
ــان  ــه جان ــان را ب ــدن ج ــرد و رهانی ــده بگی نادی
ــا  ــای عشــق ت ــد در گرم ــگارد، او می تپ ــدم ان مق
ــد، او از  ــس کن ــه نفس نف ــد ک ــرم بمان ــان گ چن
مــرگ بیــزار اســت، از مرگــی کــه ُمــرده ای ولــی 
ــاب می هراســی در ســرما  نفــس می کشــی، از آفت
پنــاه گرفتــه ای تــا بــو نکشــی، او چنیــن نیســت، 
ــب و  ــوزد از ت ــت و می س ــق اس ــه ور عش عوط
تــاب زنده گــی ولــی هنــوز چنــان پروانــۀ عاشــق 

ــد: ــر می کن پرپ

جنوِن ناتمامی در رگانم َرخش می رانَد
سپاهی سخت عاصی در من آشوب آرزو دارد

نمی گنجد در این ویرانه نعلی از سوارانم
تماشا کن، چه بی باالنه می رانم

قیامت بال و پر دارم
به گاهِ وصل

منظوری
خداحافظ گِل سوری!

ــه  ــد ک ــان می پیچ ــش را چن ــت او عصیان قهاری
اســپ های هوشــیاری و بیــداری در ســرزمین 
ــح  ــوتر فت ــمان آن س ــت آس ــا هف ــش ت واژه های
عشــق  آخــر  کام  بــا  دوبــاره  و  می کننــد 
ــفری  ــق س ــز عش ــد، ج ــد و می گوین برمی گردن

ــی: ــق پایان ــز عش ــت و ج نیس
نشد

بســیار فــاِل بازگشــِت عشــق را از َســعد و نَحــِس 
مــاه بگرفتــم

مبادا انتظارش در دل آساهای من باشد
مبادا اشتراِن بادیه اش را

زخمه های من
بدین سو راه بنماید
کسی شاید در آن جا

ــن  ــای م ل ه ــد از تغزُّ ــِل تعمی ــا غس ــق را ب عش
ــد ــال آرای اقب

ــاِت  ــد آوازگاِن ارتفاع ــدارِ بلن ــار دی ــک ب ــن و ی م
ــود و ســرد کب

تماشایی اگر هم می نیفتد
دست و دامانی هنر دارم
نه َچوکاتی، نه دستوری

خداحافظ گِل سوری!
عاصــی در ســفر عشــق بــه انــدازۀ تمــام آدم هــای 
زمیــن ســفر کــرده؛ چنــان پختــه  اســت کــه پاســخ 
گلولــه را ســینه می دانــد، چنــان عاشــق اســت کــه 
ــارۀ  ــر آهن پ ــد، مگ ــا می کن ــپر ب ــودش را س خ
ــرزمینش  ــرق س ــه ف ــر او ب ــش از جگ ــرگ پی م
نخــورد. او واقعــًا جگــر دارد، او جگــر شــعر دارد. 

نعیـم رحیـم
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از آن جـا دوبـاره برگشـتم و چـون بـه نزدیـک 
از  تـا  رسـیدم، خواسـتم  جبل السـراج  کلـوپ 
حاجـی صاحـب عبدالقدیـر خـان خبـر بگیرم. 
برایـم گفتـه شـد که تشـریف نـدارد و به طرف 
خـط جنـگ رفتـه اسـت. منتظـر مانـدم. حدود 
کـه حاجـی صاحـب  بـود  بعـد  نیـم سـاعت 
تشـریف آورد. وقتـی از موتـر پیاده شـد، جعفر 
دسـت یارش بـا او بـود که یـک محافـظ نیز آن 
هـا را همراهـی می کـرد. بـا یک لب خنـد زیبا و 
منحصـر به خـودش با من احوال پرسـی نمود و 
گفـت: صبـح زود بعد از چای طـرف خط رفتم 
تـا از قوماندان هـا و مجاهدیـن احوال گیری کنم 
تـا نگوینـد کـه کان هـا از مـا خبـر نمی گیرنـد 
و نیـز چنـد بـار بـه چاریـکار و جبل السـراج 
رفت وآمـد نمـودم تـا مـردم بدانند که مـا در هر 
شـرایطی بـا آن هـا هسـتیم. وی افزود که شـب 
بـا آمرصاحـب صحبت کـردم، فضل خـدا همه 
آماده گـی مجاهدیـن  از  کارهـا خـوب اسـت، 
بـرای جنـگ در کنر و لغمـان یـادآوری کردند.

سـپس از حضـور شـان اجـازه گرفتـم و دوباره 
به پنجشـیر آمـدم. از منطقه سـریچه گذشـتم و 
نزدیـک بـازارک بـود کـه آمرصاحـب از جهت 
مقابـل آمـد، پیـاده شـدم و بـا عجلـه نزدیـک 
جلـو  سـر  خـان  محمـدگل  رفتـم.  موتر شـان 
بـود. آمرصاحب فرمـود: بیا بنشـین، گلبهار نزد 
اسـتاد سـیاف برویـم. جمشـید خـان در سـیت 
عقب نشسـته بـود. گزارش هـای خـود از روند 
اکمـاالت را برای شـان بیان نمودم. سـرانجام به 
منطقـه شـرکت رسـیدیم. اکثر اعضای شـورای 
رهبـری دولـت در آن جـا حضـور داشـتند و 
آمرصاحـب از پـان حمـات طالبـان بـه آن ها 
بـه  از ظهـر  پیـش  یـازده  داد. سـاعت  اطـاع 
مرکـز َسـوق و اداره در منطقـه گلبهـار آمدیـم. 
آمرصاحـب تصمیم داشـت نـان چاشـت را آن 
جـا بمانـد تـا قوماندانـان خـط را در جریـان 
حمـات دشـمن قـرار دهـد. از خـاواک اطاع 
رسـید که در قسـمت حفر مواضعی که در چند 
نقطـه باید انجام می شـد، کاری صـورت نگرفته 
اسـت. بـدون تأخیـر هلیکوپتر را خواسـت و به 
پنجشـیر آمدیم و از آن جـا عاجل با آمرصاحب 
پنجشـیر طـرف خـاواک رفتنـد تـا کارِ کنـدن 
مواضـع را عمًا زیـر نظر خودش شـروع کنند.

آمرصاحـب بـه مـردم خـاواک هدایـت داد تـا 
فامیل هـای شـان را عقـب بکشـند و در صورِت 
رخنـه طالبـان، تمـام خانه هـای خـاواک بایـد 
حریـق شـوند تا جـای بودوبـاش بـرای طالبان 
باقـی نمانـد. شـب هنگام در حالـی بـه خانـه 
برگشـت کـه تمـام کارها تـا حـدودی رو به راه 

بود. شـده 
آمرصاحـب فـردای آن روز بـه طـرف خواجـه 
بهاءالدیـن والیـت تخار رفت تا حملـه بر تخار 
را سـازمان دهی کنـد. فامیـل خـود را بـه شـهر 
دوشـنبه تاجیکسـتان فرسـتاد. قوماندان صاحب 
گـدا محمد کـه فرمانده عمومی خـاواک بود، به 
طـرف کوتـل رفـت. طالبان با سـه هـزار و پنج 
صـد عـراده موتـر پَی کـپ کـه بـا ُمحاسـبه حد 
اوسـط پنـج نفـر در هر موتـر، تعداد افراد شـان 
در مجمـوع بـه هفده هـزار نفر بالـغ می گردید، 
ُمجهـز بـا چهـار َچیـن تانـک و ده موتـر زی یو 
از راه دوشـی بـه خنجان آمدند. وقتی خواسـتند 
از آن جـا داخـل انـدراب شـوند، بـا مقاومـت 
جـال  فرمـان  تحـت  مجاهدیـن  سرسـخت 
خـان بـاج گاه کـه نقـاط مرتفـع چِپ سـرک را 
در اختیـار داشـت، مواجـه شـدند. بعضـی از 
فرماندهـان طالبـان به این نظر بودنـد که باج گاه 
بایـد تصفیـه شـود، اما ما بـرادر قبـول نکرد و 
باالخـره سـه صد نفر افراد خـود را در دهن دره 

گذاشـتند تـا از حمـات جلوگیـری کنند.
قـوای طالبـان بعـد از چند سـاعت وارد اندراب 
شـدند. ما فاضل، لوی درسـتیز و ما شـکور با 
یـک هـزار و پنـج صـد نفـر از راه »کیله گی« به 
طـرف نهریـن آمدند و در تنگـی نهرین با کمین 
مجاهدیـن و مایـن برخوردنـد کـه تقریبـاً یـک 
صد و سـی نفر شـان در این ماجرا تلف شـدند 
و قومانـدان صاحـب ابـرار خان از قریـه دره ای 
نهریـن بـا چنـد نفـر از ُمجاهدیـن بـه شـهادت 

رسیدند.
در جریـان کمیـن، قومانـدان بابـه افضـل خـان 
و قومانـدان نظیـر خـان کـه هـردو از جلگـه 
اخیـر  تـا   ، دارنـد  حیـات  فعـًا  و  می باشـند 
مقاومـت کردنـد و چـون فشـار طالبـان از توان 
شـان باال بود، مجبـور به عقب نشـینی گردیدند. 
چهـارده عـراده وسـایط دشـمن در برخـورد با 
مایـن از بیـن رفـت. دو روز بعـد طالبـان بدون 
»یَـرم«  منطقـه  از  پیـاده  صـورت  بـه  وسـایط 
گذشـتند و از طریـق کوتـل ُمـرغ بـه انـدراب 

داخل شـدند. در آن جا وسـایط شـان از خنجان 
قـرار  مرکـز  را  »دِه صـاح«  و  آمـد  انـدراب  و 

دادند.
مـا بـرادر و مـا اختـر دو روز پیـش از راه 
خنجـان بـه منطقـه دِه صـاح رسـیده بودنـد و 
منتظـر مـا فاضـل و مـا شـکور بودنـد. مـا 
بـرادر آرام نه نشسـت و بـه افـراد خـود دسـتور 
داد تـا مـردم محـل و ُدکان داران را دسـت گیر و 
بـه پُل خمـری انتقال دهنـد. در حـدود پنج صد 
نفـر را دسـت گیر نمودند و به پُل خمـری بردند 
و یـک تعـداد را هم کابل و به قندهار فرسـتادند 
کـه بعدهـا بـا اسـیران خـود تبادلـه کردنـد. در 
همیـن حالت بـه آن ها خبر رسـید کـه در تخار 
حمـات شـدید بـر مواضـع شـان از چندیـن 
جنـاح آغـاز گردیـد. مـا فاضـل و ما شـکور 
بـا افـرادی کـه ، از راه بغان به طـرف تخار در 
حرکـت شـدند زمان مـا فاضل قندز رسـیدکه 
طلبـان از تخـار عقب نشـینی کـرده بـودن. ما 
بـرادر و مـا اختـر بـا تعـداد هفـت هـزار و 
پنـج صـد نفـر ُمجهـز بـا موترهـای پَی کـپ از 
پُـل حصـار انـدراب عبـور کردنـد کـه قـدم  به 
 قـدم بـی ام۲1 و دی سـی همراهی شـان می کرد. 
وقتـی بـه قریه سـراب رسـیدند، آن جـا تجمع 
نمودنـد و دیگ هـای خیـرات را به خاطـر فتـح 
بـزرگ برپـا کردنـد کـه از قضـا ُدعـا و خیرات 
شـان برعکـس ُمسـتجاب گردیـد. فضـا بـاالی 
شـان بـه ماتـم تبدیل شـد؛ سـاح های ثقیله که 
از قبـل در واخـی جابه جا گردیـده بودند، مرکز 
تجمـع سـراب را زیر آتـش گرفتند کـه طی آن 
ده هـا نفـر شـان کشـته و چندین وسـایط شـان 

گردیدند. تخریـب 
عصـر همـان روز خـود را بـه دو طـرف کـوه 

نزدیـک بـه کوتـل خـاواک رسـاندند و از دو 
جنـاح بـر کوتـل حملـه کردنـد. از یک سـو بـا 
سـردی هـوا و از سـوی دیگـر با مقاومـِت دور 
از انتظـار ُمواجـه شـدند و هـر قـدر کوشـیدند 
تـا ارتفاعـات چـپ و راسـت کوتل را تسـخیر 
نتوانسـتند کـه حتـی یـک قـدم هـم  نماینـد، 
پیـش َروی کننـد. ایـن در حالی بود کـه طیارات 
شـان نیـز بـه بمباردمـان خـود ادامـه می دادنـد. 
جنـگ دو روز دوام پیـدا کرد کـه طی آن دو نفر 
از مجاهدیـن سـفیدچهر به شـهادت رسـیدند و 

دشـمن نیـز تلفات سـنگینی را متحمـل گردید. 
در تاریکـی شـب ما بـرادر فرمان عقب نشـینی 
را صـادر کـرد. زمانی کـه طالبان با عجلـه از دو 
طـرف کـوه بـه پاییـن ُرخ ماندنـد، بـا ماین های 
کارگذاری شـده برخوردنـد کـه صدهـا نفـر از 
افـراد شـان کشـته و تعـداد زیـادی هـم زخمی 
شـدند و در یـک َمنجـاب عجیـب گیـر مانده 
بودنـد؛ دیگر نـه قوماندانی باقی مانـده بود و نه 
افـرادی! طالبان اسـلحه و موترهـا را رها کردند 

و بـه داخـل قریه جـات فـرار نمودنـد.
قومانـدان خلیـل خـان اندرابی که همراه با سـی 
نفـر افـراد ُمسـلح از قبـل در منطقـه »حنامـک« 
متصـل به پُـل حصار خـود را جابه جـا نموده و 
بـا قومانـدان صاحب گـدا در ارتباط بـود، هر از 
 گاهـی پُل را زیـر آتش می گرفـت. وقتی طالبان 
با حالِت شکسـت خورده به پُل حصار رسـیدند، 
در نتیجـه اِزدحـام شـان زیـر آتـش دوام دار، پُل 
چوبـی کـه و سـایط از بـاالی آن عبـور می کرد، 
سـقوط کـرد. در کنار پُـل، آب دریا انـدک بود، 
لـذا موترهـای شـان ناچـار بـه عبـور از همـان 
خالـی گاه شـدند. یکـی از راننـده گان وسـایط 
کـه از پنجشـیر بـود و حـاال اسـمش را بـه یـاد 
نـدارم، موتـر خـود را در خالـی گاه دریـا توقف 
می دهـد و گیرباکـس موتـر را خـراب و راه را 
مسـدود می سـازد. در چنیـن حالت تعـدادی از 
پُل گذشـته بودند و باقی به دسـت مجاهدین و 
مـردم عـام افتادند و چون مردم نوبهار، شاشـان، 
قاصـان، دِه صاح، بنو، و باقـی مناطق اندراب از 
وضـع اطاع یافتنـد، به آن جا هجـوم آوردند و 
موترهـا را تصاحـب کردند و تعـدادی از طالبان 
را بـه اسـارت درآوردنـد و در ُکل بی نصیـب از 

غنیمـت نماندند.

مـا بـرادر شـخصاً از منطقه بنو به سـمِت چپ 
بـدون آن کـه شـناخته شـود، با پرداخـت حدود 
سـی هـزار دالر خـود را به خنجان می رسـاند و 
بقیـه فرماندهان طالبان به شـمول ما اخترمحمد 
بـا پای پیاده همراه با سـرگروپ ها و افراد شـان 
خـود را از راه هـای ُممکـن به خنجان رسـاندند 
و هـر کـس بـه نحـوی در صـَدد نجـات جـان 
خویـش بـود. اکثریت افراد شـان کشـته شـدند 
اسـارت مجاهدیـن  بـه  زیـادی هـم  تعـداد  و 
درآمدند.زمانـی خبـر شکسـت طلبـان بـه مـا 

فاضـل رسـیدکه وی قندز مصـروف تدابیر دفاع 
خـط چنزئـی وبنگی بـود وی ماشـکور وظیفه 
داد تـا خـط را منسـجم کند با عجلـه همراه یک 
هـزار هشـت صـد نفر خنجـان آمد تـا به کمک 
مـا برادر برسـد وقتـی خنجان رسـید حالت را 
بـر عکـس تصور دیـد این زمـان بود کـه دیگر 
امـکان دوبـاره حملـه در روحیه شـان باقی نبود 
در چنیـن حالـت خـط دفاعی خنجان تـا مدتی 
باقـی مانـد مـا فاضـل قنـدز آمـد وما بـرادر 
کابل ، از جمع اُسـرا یک تعداد شـان با کسـانی 
کـه از طـرف طالبان گروگان گرفته شـده بودند، 
تبادلـه شـدند و متباقی به پنجشـیر انتقال یافتند. 
در میـان اسـیرانی که به پنجشـیر منتقل شـدند، 
بـرادرِ مـا بـرادر بـه نـام حاجـی آغاجـان نیـز 
حضـور داشـت کـه بعدهـا وی را مـن در خط 

تـگاب تبادلـه کردم.
مارشـال صاحـب فقید بـا تعـدادی از مجاهدین 
خوسـت از راه کوتـل ُسـچی آمـد و در بیـن 
قومانـدان  شـدند.  جابه جـا  قاصـان  و  شاشـان 
ُمصطفـی خـان کـه اکنـون حیـات انـد ولـی با 
تاسـف قومانـدان رسـول خـان جـام شـهادت 
نوشـید ، قومانـدان محمـد لقاء خـان مجاهدین 
را جمع و جور سـاخته، جنگ هـای نامنظمی را 
در شاشـان و قاصـان بـه راه انداخـت که سـبب 
تشـویش دشـمن گردیـد. زمانـی که طالبـان از 
قوماندان هـا  نشسـتند،  عقـب  خـاواک  کوتـل 
مناطـق خـود را تصرف و دشـمن را تـا خنجان 
تعقیـب کردنـد کـه در نتیجه اسـلحه و وسـایط 
زیـادی از طالبـان بـه دسـت آوردنـد. طالبان که 
قـرار بـود با هماهنگـی از راه غوربند و سـالنگ 
بـه خـاواک تعـرض خود را بـاالی مواضع سـِر 
تخـت بـه پیش ببرنـد، ده ها بـار حملـه نمودند 

تـا سـِر تخت را اشـغال کنند، اما بـا دادِن تلفات 
زیـاد موفق نشـدند.

آمرصاحـب شـهید در بلندی هـای ُمشـرف بـر 
تخـار، همزمـان سلسـله عملیاتـی را بـر تخـار 
سـازماندهی و برنامـه  ریـزی می کـرد و در عین 
حـال جبهـات خاواک، انـدراب و سـالنگ را از 
طریـق سـتایت و ُمخابـره دوربُـرد هدایـت و 
رهبـری می نمـود و از وضع نابه سـامان دشـمن 
نیـز مسـئولین را در جریـان قرار مـی داد. طالبان 
بلندی هـای  و  خـاواک  در  شکسـت  از  پـس 
سـالنگ، تـوان مقاومـت را از دسـت دادند و در 
تخـار نیز تـاب نیاوردند. حمـات مجاهدین از 
چنـد سـو بـر تخـار صـورت گرفت و دشـمن 
از  بعـد  روز  یـک  بی حـد  تلفـات  تحمـل  بـا 
شکسـت خـاواک، در تخار نیز شکسـت خورد 
و تـا قنـدز عقـب رفـت . خـط اول طالبـان در 
منطقـه چنزئی و بنگی قرار گرفـت. آمرصاحب 
در جریـان رهبـری مسـتقیم عملیـات تخـار، با 
قومانـدان صاحب گـدا خان در خـط خاواک و 
مارشـال صاحـب در انـدراب و حاجی صاحب 
بهلـول خـان در بلندی های سـالنگ نیـز تماس 
آگاه  را  خـود  جزئیـات  از  و  داشـت  دوام دار 
می سـاخت و راجـع بـه قدم هـای بعـدی بـرای 
حفـظ و کنتـرول اوضاع، هدایـات الزم را صادر 
کـه  بهلـول خـان  می نمـود. حاجـی صاحـب 
یکـی از فرماندهـان بـا تجربـه و بـا اداره بوده و 
هیـچ وقت در طول ُمبارزاتش پشـت به دشـمن 
نکـرده اسـت، مسـئولیت لوای حصه چهـارم را 
بـه عنـوان قومانـدان عمومی مجاهدین سـالنگ 
و پنجشـیر در منطقه سـِر تخت به عهده داشـت 
که یـک نقطه ُمهم اسـتراتیژیِک حاکـم بر هردو 

مسـیر به شـمار می رفـت.
تقریبـاً پانـزده روز را دربـر گرفـت کـه طـی آن 
طالبـان از راه سـرک، حمات متعددی داشـتند 
و بـاری موفـق شـدند تـا مواضـع سـِر کنـدا 
مشـرف بـر راسـِت آشـابه را کـه یـک نقطـه 
افـراد  آن جـا  در  و  می رفـت  به شـمار  حاکـم 
جنـرال قسـیم خـان جابه جـا بودند، بـه تصرف 
خـود درآورنـد. شـب هنگام بچـای قندهـار بـا 
یـک گـروپ از موالنـا صاحـب عبدالرحمـن 
را  دسـت رفته  از  مواضـع  شـهید  سـیدخیلی 
دوبـاره تصـرف نمودنـد. در منطقـه پاییـن کندا 
کـه قومانـدان صاحـب گل حیـدر خـان سـنگر 
داشـت، با شـش نفـر همراهـش چندیـن مورد 
حمـات پی هـم طلبـان راه انـدازی نمودنـد که 
در نتیجـه طالبان شکسـت خوردنـد و با تلفات 
زیـاد عقب نشسـتند. سـردی هوا و ارتفـاع بلند 
بـه طـول هشـت سـاعت راه بـه رفتار اسـپ و 
مرکـب کـه شـاید بعـد از »میرسـمیر« بلندترین 
نقطـه در جنوب هندوکش باشـد، بر مشـکات 
افـزوده بـود و بـا همه ایـن مشـکات، خداوند 
لطـف کـرد و دشـمناِن تـا دنـدان ُمسـلح ما که 
مغرورانـه با تمام سـاز و برِگ نظامی شـان طبق 
یـک پـان شـوم دسـت بـه حملـه زده بودنـد، 
کـه  بـا چنـان شرم سـاری شکسـت خوردنـد 
حتـا چندیـن ماه بعـد هـم ُمرده های خـود را با 

می کردنـد. تبادلـه  گروگان هـا 
بـرای  حمـات  و  جنگ هـا  ایـن  گرچـه 
قوماندانـان و مـردم عـام در آن زمـان عـادی به 
نظـر می رسـید، امـا تـا جایـی کـه مـن حالـِت 
آمرصاحـب شـهید را در شـبانه روز از نزدیـک 
ناظـر بـودم، هـر لحظـه فکـر و ذهنـش درگیـر 
خـاواک و بلندی های سـالنگ بود و می دانسـتم 
کـه آن حمات از گذشـته ها تفـاوت چند برابر 
داشـت. با وجودی که دشـمن از همـه امکانات 
و تجهیـزات الزم برخوردار بـود، بازهم متحمل 
چنـان شکسـت افتضاح آمیز گردید کـه ابداً فکر 
آن را نمی کـرد و ایـن امـر بـه لُطـف خداوند و 
ایسـتاده گی مجاهدیـن و حمایـت و پشـتیبانی 
مـردم در عالَم اسـباب برمی گـردد و همچنان به 
رهبریـت ُدرسـت و سـالم و صـادق کـه در هر 
حالـت رضای خـدا را سرمشـق کار خـود قرار 
داده بـود. خداونـد ایشـان را رحمـت و مغفرت 

فرماید.

مـال بـرادر و جنـگ خـاواک!
بخش دوم و پایانیحاجی عبدالرحیم
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ــۀ  ــه جنب ــی را ک ــای فرمایش ــت روزه ــر اس بهت
تجلیــل دارد بــه روزهــای انتقــادی تبدیــل کنیــم. 
ــدی  ــورت ج ــا به ص ــۀ م ــه در جامع ــه  ک آنچ
ــم، روز زن  ــدارد، نقــد اســت. روز معل وجــود ن

ــتند. ــتان اس ــی در افغانس ــای فرمایش و... روزه
ــد  ــرد پشــت بلندگــو می رون ــد م در روز زن چن
دختــر  زن  اســت،  خواهــر  زن  می گوینــد  و 
اســت و زن مــادر اســت. بهتریــن جمله یــی کــه 
ــد:  ــن باش ــاید ای ــود ش ــه می ش در روز زن گفت
ــان را  ــتی جه ــا دس ــواره و ب ــتی گه ــا دس »زن ب
ــن اســت که  ــه ای ــن جمل ــای ای ــد.« معن می جنبان
کار زن بچــه داری اســت. بــرای زن همیــن بــس 
ــد. گهــواره مجــاز جــز  ــه گهــواره را می جنبان ک
ــان  ــی جه ــه شده اســت؛ یعن و کل در نظــر گرفت

ــواره اســت. ــان گه زن هم
ــم از  ــش می کنی ــه کوش ــز هم ــم نی در روز معل
ــه از  ــع درس هم ــا موق ــم. ام ــد کنی ــم تمجی معل
ــی و از  ــرا از معلم ــتیم. چ ــاراض اس ــان ن معلم

ــم. ــاد نمی کنی ــان انتق معلم
یــک بحــث انتقــادی می توانــد وضعیــت معلمــی 
ــل و  ــدر تحصی ــم چق ــک معل ــی ی ــد. یعن باش
تجربــه بایــد داشته باشــد؟ بــه یــک معلــم چقــدر 
معــاش بایــد داد و از یــک معلــم چقــدر کار باید 
ــوز و  ــا دانش آم ــم ب ــک معل کشــید؟ برخــورد ی
دانشــجو چگونــه بایــد باشــد و معلــم در برابــر 
دانش آمــوز و دانشــجو چــه مکلفیــت دارد؟ آیــا 
معلــم می توانــد هرچــه را در صنــف بگویــد یــا 

مهــم انتقــال روشــمند اطاعــات اســت؟
بحــث دوم مقدس شــدن واژۀ معلــم اســت که 
معلــم را فــردی جدابافتــه  و جداتافته از دانشــجو 
ــای  ــارۀ معلم ه ــخنم درب ــد. س ــه می کن و جامع
ــم دانشــگاه اســت.  ــارۀ معل ــب نیســت، درب مکت
اگــر بــه یــک معلــم دانشــگاه معلــم بگوییــد بــه 
ــم  ــه معل ــد ب ــد؛ بای ــر می کن ــن فک ــود توهی خ
ــه  ــده ام ک ــا دی ــد. باره ــتاد بگویی ــگاه اس دانش
ــوده  ــن ب ــان ای ــث ش ــگاه بح ــای دانش معلم ه
ــی  ــرق اش یعن ــرق دارد. ف ــم و اســتاد ف ــه معل ک
این کــه قداســت اســتادی بیشــتر از معلمــی 
اســت. درحالــی  کــه درس در مکتــب و دانشــگاه 
ــر  ــه غی ــی و چ ــه معلم ــغل چ ــت. ش ــغل اس ش

ــرم اســت. ــون محت ــق قان ــه طب ــی هم معلم
بنابرایــن هیــچ شــغلی مقــدس و قابــل تقدیــس 

ــن  ــازیم؛ ای ــدس بس ــه مق ــه را ک ــت. هرچ نیس
مقدس ســازی ضــرر دو طرفــه دارد. زیــرا از 
مقدس ســازی، جامعــه و آنچــه  کــه مقــدس 

ــد. ــرر می بینن ــر دو ض ــده، ه ش
ــی  ــاگرادن و به نوع ــود، ش ــس می ش ــم تقدی معل
ــرا  ــرام معلــم اســت. زی ــه احت جامعــه مکلــف ب
معلــم مقــدس اســت، طــوری  کــه پــدر مقــدس 
ــن در  ــل و مت ــم نق ــت معل ــرای قداس ــت. ب اس
فرهنــگ مــا زیــاد هســت. ایــن موجــود مقــدس 
)معلــم( قابــل انتقــاد نیســت، چــون معلم اســت. 

معلــم و پــدر قابــل انتقــاد نیســتند.
ــی اســت،  ــه معلم ــم شــغلش را ک ــن معل بنابرای
جامعــه  اینجــا  نمی دهــد.  انجــام  درســت 
مقــدس  معلــم  کــه  ایــن   می کنــد.  ضــرر 
ــر  ــود، کمت ــم می ش ــار توه ــم دچ ــود، معل می ش
نیــز  معلــم  نمی خوانــد.  اصــًا  می خوانــد، 
ــتی های  ــه کاس ــبت ب ــرا نس ــد. زی ــرر می کن ض
ــوان  ــرادی را به عن ــا اف ــور می شــود. حت خــود ک
اســتاد دانشــگاه دیــده ام کــه مطالعــه و خوانــدن 
ــد  ــال می کنن ــد و خی ــرم می دانن ــتاد ش ــه اس را ب
ــد و  ــه کن ــتاد شــرم اســت، مطالع ــرای اس ــه ب ک
ــتاد اســت.  ــتاد، اس ــه اس ــن  ک ــرای ای ــد؛ ب بخوان
ــه معنــای یــک گام جلــو دویــدن  ــا ب اســتادی ت
ــی مقــدس،  ــای مقام ــه معن از دانشــجو باشــد، ب

ــت. ــد اس ــل نق ــر قاب ــرام و غی ــل احت قاب
اســتاد بایــد مقــام اســتادی را حفــظ کنــد. 
ــد؛ همیشــه  ــت نکن ــا دانشــجو صحب ــه؟ ب چگون
ــه دانشــجو مســتقیم یــا غیــر مســتقیم وانمــود  ب
ــگاه  ــت؛ جای ــی اس ــان آمدن ــه روز امتح ــد ک کن
خــود را در صنــف تــا بــا درس تثیبــت کنــد بــا 
ابزارهــای دیگــر بــر صنــف و دانشــجو تحمیــل 
ــا بــه چگونگــی روش درس بپــردازد  می کنــد؛ ت
را  پــدر  اســتاد جایــگاه  می گویــد می دانیــد 
دارد؛ تــا بــه دانشــجویان بگویــد ایــن و آن 
کتــاب را در بــارۀ درس ایــن مضمــون بخوانیــد، 
ــه  ــت و آنچ ــر اس ــه در چیپت ــه  ک ــد آنچ می گوی
ــۀ  ــر اســت؛ در پارچ ــم معتب ــن می گوی ــه م را ک
امتحــان اگــر دانشــجو پاســخ پرســش را مســتدل 
بیــان کــرده بــود، می گویــد چــرا نکتــه بــه نکتــه 

ــته ای؛ و... . ــر ننوش ــق چیپت طب

ــدان  ــای خان ــی اعض ــل از برخ ــه نق ــرز ب ــزاری رویت خبرگ
ســلطنتی عربســتان و افــراد بانفــوذ ایــن کشــور نوشــته اســت 
کــه آنــان نســبت بــه نــوع مدیریــت و رهبــری محمــد بــن 
 ســلمان؛ ولیعهــد ایــن کشــور، پــس از بزرگتریــن حمــات 
صــورت گرفتــه بــه تاسیســات و زیرســاخت  هــای نفتــی در 

تاریــخ عربســتان ابــراز »ناامیــدی« کــرده  انــد.
ــدان آل  ســعود  ــرز، برخــی از اعضــای خان ــه نوشــتۀ رویت ب
ــن  ــاع از بزرگتری ــلمان در »دف ــن  س ــی ب ــه توانای ــبت ب نس

ــد. ــرده  ان ــد ک ــراز تردی ــت« اب ــده نف ــور صادرکنن کش
برخــی مقامــات ارشــد دســتگاه دیپلماســی عربســتان و پنــج 
ــن  ــوذ ای ــراد بانف ــلطنتی و اف ــدان س ــه خان ــک ب ــر نزدی نف
ــی  ــام  شــان منتشــر شــود ایــن نگران ــدون اینکــه ن کشــور ب

ــد. ــه  ان ــن خبرگــزاری گفت ــه ای را ب
ــه گفتــۀ یکــی از ایــن افــراد ایــن نارضایتــی  هــا در میــان  ب
ــن   ــه قــدرت رســیدن محمــد ب کســانی کــه منتقــد نحــوه ب

ســلمان هســتند، بیشــتر وجــود دارد.
ــای  ــت  ه ــه سیاس ــد ک ــد ان ــان معتق ــن معترض ــی از ای برخ
ــوع  ــل وق ــران یکــی از دالی ــه ای ــلمان علی ــن  س ــی ب تهاجم

ــوده اســت. ــر ب ــات اخی اتفاق
ــه  ــد، هم ــر نمی ش ــم منتش ــرز ه ــزارش رویت ــر گ ــا اگ حت
ــه  ــرا و خودکام ــه شــاهزاده اقتدارگ ــواه آن اســت ک ــز گ چی
ســعودی، روزهــای تلــخ و ســختی را پشــت ســر می گــذارد. 
ــا  ــوایی ها و ناتوانی ه ــت ها، رس ــد از شکس ــتی باالبلن فهرس
گریبان گیــر پادشــاه آینــده عربســتان ســعودی اســت. کســی 
کــه بــه تعبیــر برخــی ناظــران، همیــن حــاال نیــز مقتدرتــر از 
پــدر فرتــوت 83 ســاله اش عمــًا ســکان هدایــت آل ســعود 
ــا  ــری ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــون بی ــار دارد، اکن را در اختی

ــه رو اســت. ــاع رو ب ــار ســقوط از ارتف خطــر مرگ ب
ــری  ــه رهب ــی ب ــاف عرب ــت در ائت ــکاف و شکس ــروز ش ب
ــزدوران  ــتقیم م ــری مس ــن و درگی ــگ یم ــعودی در جن س
ــه  ــه ب ــا ک ــعودی ها و اماراتی ه ــت س ــورد حمای ــی م جنگ
ــتعفی  ــت مس ــوان دول ــه عن ــدن ب ــرل ع ــدن کنت ــارج ش خ
منصورهــادی از اختیــار طــرف داران ســعودی و افتــادن آن به 
ــارات  ــت ام ــورد حمای ــب م ــه های جدایی طل ــت ملیش دس
منجــر شــد، حملــۀ پهپــادی 14 ســپتامبر انصــاراهلل یمــن بــر 
ــش از  ــردن بی ــل ک ــر مخت ــزون ب ــه اف تأسیســات آرامکــو ک
ــل ضــرری  ــه نفــت ســعودی و تحمی ــد روزان نیمــی از تولی
ــدرت  ــه و ق ــتان، وجه ــه عربس ــری ب ــارد دال ــد میلی چندص
ــر  ــرد و مهمت ــدوش ک ــدت مخ ــه ش ــز ب ــور را نی ــن کش ای
ــنگتن  ــاض - واش ــردی ری ــاد راهب ــه اتح ــان داد ک از آن نش
هــم بســیار شــکننده و میان تهــی و آســیب پذیر اســت، 
ــق خــاک عربســتان  ــا در عم ــات شــگفت انگیز یمنی ه عملی
ــعودی  ــی س ــی و نظام ــزدور جنگ ــزاران« م ــارت »ه و اس
توســط آنهــا، در کنــار فشــارهای مضاعفــی کــه ایــن روزهــا 
بــه دلیــل فرارســیدن نخســتین ســالگرد قتــل هولنــاک جمــال 
ــولگری  ــعود در کنس ــد آل س ــگار منتق ــقجی؛ روزنامه ن خاش
ــن ســلمان وارد می شــود و او  ــر ب آن کشــور در اســتانبول ب
در نهایــت، مجبــور شــد مســوولیت ایــن رویــداد را رســمًا 
برعهــده بگیــرد، بخشــی از مســایل دردسرســازی اســت کــه 
ایــن روزهــا گریبانگیــر شــاهزاده جــوان و بــه شــدت تشــنه 

ــدرت ســعودی را شــده اســت. ق
او کــه تــا پیــش از ایــن رویدادهــا به ویــژه حملــه 14 ســپتامبر 
یمنی هــا بــر تأسیســات آرامکــو، یکــی از مقتدرتریــن 
ــید،  ــر می رس ــه نظ ــرب ب ــان ع ــه و جه ــران خاورمیان رهب
ــان  ــکننده نش ــتأصل و ش ــرخورده و مس ــیار س ــون بس اکن

ــا  ــروز ی ــل ب ــه یکــی از دالی ــد، و تصــور می شــود ک می ده
بــه بیــان بهتــر، ابــراز اختافــات و نــگاه بدبینانــه و نومیدانــه 
شــاهزاده گان آل ســعود نســبت بــه توانایــی او بــرای رهبــری 
آینــده عربســتان نیــز همیــن مشــاهده ضعف هــای غیرقابــل 

ــد. ــش می باش ــل جبران ــر قاب ــت های غی ــان و شکس کتم
تحلیلگــران می گوینــد کــه عربســتان ســعودی کــه می رفــت 
تــا در ســایه سیاســت های اصاحــی بی ســابقه بــن ســلمان، 
از زیــر فشــارهای ســنگین افــکار عمومــی جهــان بــه دلیــل 
قتــل فجیــع خاشــقجی و بحــران انســانی جنــگ یمــن، فــرار 
کنــد و فصــل تازه یــی از شــکوفایی و اقتــدار را آغــاز 
ــخ معاصــر  ــن فصــول تاری ــک در یکــی از بدتری ــد، این نمای

خــود قــرار دارد.
ــه  ــد ک ــی می کنن ــا پیش بین ــادی حت ــایل اقتص ــان مس آگاه
ــتان در  ــل عربس ــال کام ــیب پذیری و انفع ــه آس ــه ب ــا توج ب
ــادی 14 ســپتامبر و نیــز عــدم همراهــی  ــر حمــات پهپ براب
قابــل انتظــار امریــکا در اقــدام انتقام جویانــه متقابــل از 
ســوی ریــاض، چشــم انداز تیــره و نــا امیدکننده یــی در 
برابــر طرح هــای اقتصــادی بــن ســلمان در چارچــوب 

ــد. ــته باش ــرار داش ــم انداز ۲030 ق چش
آنهــا می گوینــد در صورتــی کــه عربســتان نتوانــد بــه 
ســرعت و در آینــده نزدیــک، از زیــر بــار ســنگین و 
ویرانگــر شکســت  های اخیــر بــا قــدرت کمــر راســت کنــد 
ــدر  ــان کشــوری مقت ــد کــه همچن ــت نمای ــه همــگان ثاب و ب
و مدعــی رهبــری جهــان اســام اســت، قــادر نخواهــد بــود 
ســرمایه گذاری خارجــی مــورد نیــاز بــرای پروژه هــای 
بلندپروازنــه بــن ســلمان بــه منظــور رهایــی از وابســتگی آن 

ــد. ــن کن ــت را تأمی ــه نف کشــور ب
ــرای  ــا ب ــر از نیازه ــی دیگ ــال، یک ــن ح ــان در عی  کارشناس
ــاک و بحرانــی کنونــی را  ــه خطرن عبــور عربســتان از گردون
ــه و  ــلمان در منطق ــن س ــی ب ــت های تهاجم ــاح سیاس اص
ــد  ــه می کنن ــا توصی ــد. آنه ــران می دانن ــر ای ــژه در براب به وی
ــای اصاحــی  ــت برنامه ه ــی موفقی ــر عربســتان در پ ــه اگ ک
ــرمایه گذاری  ــاد و س ــای اقتص ــًا در حوزه ه ــود مخصوص خ
اســت، بایــد بــا ایــران بــه یــک راه حــل صلح آمیــز برســد؛ 
ــایل از  ــیعی از مس ــف وس ــه مشــمول طی ــه البت ــی ک راه حل
ــر آن،  ــود؛ در غی ــد ب ــن و... خواه ــا یم ــان ت ــوریه و لبن س
هیــچ تضمینــی بــرای امنیــت ســرمایه گذاری وجــود نــدارد.
صــرف هم پیمانــی بــه اصطــاح اســتراتژیک بــا امریــکا نیــز 
ــژه  ــکا به وی ــرای ایــن امــر کافــی نیســت؛ چــه اینکــه امری ب
ــی  ــا در پ ــه تنه ــان داد ک ــر نش ــای اخی ــال رویداده ــه دنب ب
»دوشــیدن« گاو شــیری عربســتان و بلعیــدن دالرهــای نفتــی 
ــت و  ــود اس ــازی خ ــت ساح س ــوی صنع ــور از س آن کش
حاضــر نیســت بــرای بقــای رژیــم ریــاض، هزینــه پرداخــت 

کنــد.
ــه  ــی حمل ــیه، در پ ــوری روس ــن؛ رییس جمه ــر پوتی والدیمی
ــادار  ــنگین و معن ــه س ــک طعن ــو در ی ــات آرامک ــر تأسیس ب
ــد  ــی، کارآم ــکی امریکای ــاع موش ــتم دف ــه سیس ــت ک گف

ــرد! ــی بخ ــد اس -400 روس ــتان بای ــت و عربس نیس
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اس- 400 هــم امنیــت 
عربســتان را بیمــه نخواهــد کــرد؛ تنهــا راه نجــات، تمکیــن 
ــت  ــم و امنی ــر نظ ــم ب ــبات حاک ــد و مناس ــر قواع در براب
منطقــه و جســتجوی راه حــل بحران هــا و آشــوب های 
جــاری در خــاور میانــه در خــود خــاور میانــه و در تعامــل 
ــاری  ــای ج ــاس واقعیت ه ــی براس ــای منطقه ی ــا قدرت ه ب

ــت. اس

به مناسبت روز معلم
چرا از معلمی و معلمان انتقاد نمی کنیم؟

روزهـایتلـخشـاهـزاده؛
سقـوطازارتفـاع

علی موسوی یعقوب یسنا
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نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

اشــاره: ســیزدهم میــزان در تقويــم 
معلــم  روز  عنــوان  بــه  افغانســتان 
ــم در  ــت. از روز معل ــده اس ــت ش ثب
گرامی داشــت  همه ســاله  حالــی 
زيــاد  چالش هــای  کــه  می شــود 
فــرا راه کار و زنده گــی آمــوزگاران 
کشــور قــرار دارد. نبــود امتیــازات 
ــت  ــودن کیفی ــن ب ــر و پايی ــی، فق کاف
نصــاب  و  پــرورش  و  آمــوزش  در 
ــۀ  ــدۀ جامع ــای عم ــی از چالش ه درس
معلــم  اســت.  افغانســتان  معــارف 
ــر  ــر 100 دال ــی )کمت ــزار افغان هفت ه
ــرد  ــواه می گی ــه تنخ ــی( ماهان امريکاي
و ده هــا مــورد مشــکل ديگــر. بــه 
همیــن منظــور گفت وگويــی را بــا 
لیســه  مديــر  رحیمــی،  عبدالــروف 
ــام داده و  ــل انج ــهید - کاب ــح اهلل ش ذبی
از ايشــان پیرامــون مشــکالت زنده گــی 
ــل  ــه حاص ــیده ايم ک ــوزگاران پرس آم

می خوانیــد. را  آن 

*جنـاب رحیمـی! گرامی داشـت از روز 
معلـم بـرای يـک آمـوزگار افغانسـتانی 

دارد؟  معنـا  چه 
ثبـت 13 میـزان تحـت عنـوان روز جهانـی 
معلـم در تقویـم، در حقیقـت ارج گـذاری 
معلـم/ یـک  واال  منزلـت  و  مقـام  بـه 

آمـوزگار اسـت کـه از وجـود خـود بـرای 
شـک،  بـدون  می گـذارد.  مایـه  انسـانیت 
بـار مسـوولیت معلمـان در جامعه یـی کـه 
دارد،  وجـود  آن  در  زیـاد  نابسـامانی های 
سـنگین اسـت. هـر چنـد معلمـی مسـلک 
از روش پیامبـر اسـت و ارتبـاط عمیـق بـا 
کنشـی رسـالت دارد؛ زیـرا نخسـتین معلـم 
و مـدرس حضـرت حـق اسـت و در ابیات 
اسـام تعریـف روشـن از آن وجـود دارد: 

»وعلـم االهـم اسـماء کلهـا« )سـورۀ بقره(. 
تخصیـص یـک روز بـرای ارج گـذاری بـه 
معلـم نمـادی از تحقـق فرمـان الهی اسـت 
کـه بـرای عالمان و روشـن فکران و معلمان 
جامعـۀ مـژدۀ مقـام و منزلـت داده اسـت 
کـه می گویـد: »یرفـع اهلل الذیـن آمنومنکـم 

والذیـن اتـل العلـم درجـات«.
 ترجمـه: بلنـد بـرده از جمـع شـمادرجه و 
مقـام مومنـان و نیـز کسـانی را کـه بـرای 
مـوارد  ایـن  اسـت.  شـده  داد  علـم  شـان 
جایـگاه و منزلـت معنـوی معلـم را بلنـد 
امـر  در  مسوولیت های شـان  بـه  و  بـرده 

اسـت. افـزوده  پـرورش  و  آمـوزش 

*چـرا هنـوز جايـگاه معلـم در جامعـه 
تعريـف نشـده اسـت؟

بشـری چالش هـای  در جامعـۀ  هـر چنـد 
بـرای  بی شـماری  اسـطحکاک های  و 
تعییـن جایـگاه یـک قشـر خـاص وجـود 
ایـن  از  کم وبیـش  بشـری  جامعـۀ  و  دارد 
افغانسـتان  در  امـا  اسـت،  متأثـر  رویکـرد 
ویژه  گی هـای زیـاد و منحصـر بـه جامعـۀ 
اسـت کـه سـبب شـده تـا مقـام فزیکـی و 
معنـوی معلـم آن چنانی کـه باید باشـد، جا 
نیفتـاده اسـت. این نگـرش شـاید در رابطه 
بـه سـایر اقشـار جامعـۀ نیـز وجود داشـته 
باشـد. جامعه یـی کـه چهـل سـال چالـش 
و کشـمکش را پشـت  سـر گذاشـته اسـت، 
بـدون شـک در الیه هـای آن پرخاش گـری 
بـه نحـو وجـود دارد، امـا در رابطـه به این  
جایـگاه  قشـری  هـچ  افغانسـتان  در  کـه  
به خصـوص خود را نداشـته، معلمـان نیز با 
ایـن چالش هـا دچـار اند. اگـر در جامعه یی 
ماننـد افغانسـتان جایگاه بلند بـرای معلمان 
در نظـر گرفتـه نمی شـود و ایـن قشـر بـا 
بـه  مواجه انـد،  روزمره یـی  چالش هـای 

مفهـوم ایـن نیسـت کـه معلمـان جایـگاه 
جایـگاه  درک  از  جامعـه  بلکـه  ندارنـد؛ 
در  معلـم  جایـگاه  انـد.  عاجـز  معلمـان 
برخـی از تعبیرها - افغانسـتان بـه منطقه یی 
می مانـد کـه باشـنده گانش بـا فقـدان منابع 
اقتصـادی اولیـه دچار باشـند، اما شـخصی 
بـدون مقـدم مغـازۀ طـا فروشـی در آنجا 
بـاز کنـد، بدون شـک خریـدار نمی داشـته 
باشـد، امـا نیـاز دارد تـا بـرای بهتـر شـدن 
وضعیـت در جامعـه تـاش بیشـتر صورت 
در  معلمـان  منزلـت  هـم  تـا روزی  گیـرد 
جامعه شـناخته شـود و هم جامعۀ با سـواد 
داشـته باشـیم و مـردم جامعـه بـه تفهـم و 

درک دسـت یابنـد. 
جامعۀ بشـری اگر به این پیشـرفت رسـیده 
بـوده  معلـم  دسـتان  در  رشـته اش  اسـت، 
اسـت؛ زیـرا از آوان بشـریت تا کنـون تنها 
معلمـان هسـتند کـه برای مـردم روشـنایی 
موسـی  گالیلـه،  ادیسـن،  می کننـد،  حلـق 
ابـن  محمـد و مولـوی و ابـن سـینا و ابـن 
خلـدون اگـر نبـود، امـروز نـه بـرق بـود، 
نه فلسـفه و از شـعر و عشـق خبـری نبود. 
امـا در وضعیـت کنونـی دولـت اسـت کـه 
بایسـت جایـگاه بـرای معلـم تعریـف کنند 
تـا آمـوزگاری بـدون دغدغـۀ نـان شـب و 
چـای صبح کودکانـش، بتواند بـه فکر آرام 
وارد کاس درس شـده و مسـوولیت دینی، 
ملـی و وجدانـی را ادا کنـد و نیـز بـرای 
معلمـان اسـت جایـگاه خـود را بـه اثبـات 
برسـانند توان منـدی علمـی خویـش را بـه 

نمایـش بگذارنـد. 

*تجلیـل از روز معلم چـه پیامی را برای 
افغانسـتان  معـارف  و  معلمـان  جامعـۀ 

دارد؟
تجلیـل از روز جهانـی معلم پیـام بزرگ بر 

جامعـه انسـانی دارد، جامعـه آگاهی میراث 
بهتریـن  معلمـان  اسـت.  متفکـر  معلمـان 
پزشـکان/ طبیبـان جهل انـد؛ روز معلم روز 
تعهـد پیمـان بـرای زدودن جهل محسـوب 
اینکـه  از  بداننـد  نیـز  معلمـان  می  شـود، 
نماینده گان بشـریت برای روشـنایی هستند 
و بـرای روشن سـازی و آگاهی دهی جامعه 
تـاش  و  اخـاق محمـدی  ایوبـی،  صبـر 
اسـت.  کار  در  راشـدین  خلفـای  چـون 
معلمـان  حامـی  منحیـث  کشـور  معـارف 
از حقـوق و امتیـازات معلمـان به صـورت 

درسـت پاسـداری کنـد.

افغانسـتان  * در کل وضعیـت معلمـان 
چگونـه اسـت؟

وضیعـت معلمـان هـم در والیت هـا و در 
مرکز رقت آور و تأسـف بار اسـت. درحالی  
کـه مـا یعنی مردمـان جهان سـوم در انتظار 
آوردن  بـرای  مگـر  هسـتیم؛  خـوب  روز 
می خواهیـم  نمی کنیـم،  کار  خـوب  روز 
جامعـه خـوب داشـته باشـیم، می خواهیـم 
می خواهیـم  باشـیم،  داشـته  مرفـه  جامعـه 
شـاگرد خـوب داشـته باشـیم، می خواهیـم 
رییـس خـوب داشـته باشـیم. اما همـۀ این 
خوبی هـا بـه معلمـان خـوب بر می گـردد، 
معلمـان وقتـی می توانـد خـوب باشـد کـه 
باشـد، در مسـکن  اقتصـاد خـوب داشـته 
مـورد نظـرش زنده گـی کند از بـرای صبح 

و شـام خـود نگرانـی نداشـته باشـند. 
عنـوان  بـه  مـا  کـه  امـروزی  جامعـۀ  در 
زنده گـی  آن  در  سـوم  جهـان  شـهروندان 
نـگاه  از  شـاید  معلمـی  مسـلک  داریـم؛ 
معاشـات و امیتـازات پایین ترین مقام باشـد 
و جامعـه فکـر می کنـد کـه کسـانی معلـم 
می شـوند که توانایـی برای کارهـای بزرگ 
را ندارنـد، امـا ایـن نگـرش هـاک کننـدۀ 
جامعـه اسـت؛ زیـرا تـا زمانی که آمـوزگار 
باشـد؛  نداشـته  خـوب در جامعـه وجـود 
انجینـر  مجـرب،  پزشـکا  نیسـت،  ممکـن 
الیـق و کارفرمـای مهربـان داشـته باشـیم.

  
*در جامعـۀ ما نگاه به يـک معلم چگونه 
و  ارزش گرايـی  بـرای  و چقـدر  اسـت 
جايـگاه معلم کار صورت گرفته اسـت؟
می کنیـم،  زنده گـی  مـا  کـه  جامعه یـی  در 
صـورت  جامعـۀ  بخـش  هیـچ  بـه  توجـه 
فقـدان  بهتـر،  عبـارت  یـا  اسـت  نگرفتـه 
منابـع بشـری و زیربنایی در تمام سـاحات 
جامعۀ ما محسـوس اسـت؛ حتـا در جامعۀ 
امـروزی مـا  نـگاه بـه معلـم، نـگاه  متوهم 
و نسـبتًا طبقاتـی اسـت. نـگاه از بـاال بـه 
پاییـن، در نخسـتین نگـرش جامعـه معلـم 
پاییـن  سـطح  در  کـه  کسـی  عنـوان  بـه 
و  انـدک  امتیـازات  بـا  دارد  قـرار  جامعـه 
حتـا در مکتـب و یـا دبیرسـتان از طـرف 
دانش  آمـوز کتـک می خـورد، ایـن حالـت 
و  بزرگـی  اسـت. حـس  زجـرآور  خیلـی 
کوچکـی در ایـن میانه سـبب از بیـن بردن 
انگیـزۀ یـک آموزگار می شـود. امـا به خاطر 
معنـوی  و  مـادی  بُعـد  از  ارزش گرایـی 
صـورت  کاری  گذشـته  سـال  چنـد  در 
نگرفتـه اسـت، امـا در ایـن اواخـر و پـس 
از قـرار گرفتـن میرویـس بلخـی بـه عنوان 
تاش هـای  معـارف  وزارت  سرپرسـت 
آن  از  نمی شـود  اسـت،  گرفتـه  صـورت 
چشم  پوشـی کـرد. در حالـی که در گذشـته 
بـا وجـود امکانات زیـاد کمتریـن توجه در 

ایـن عرصـه صـورت نگرفـت. 

گفت وگـو  بـرای  اين کـه  از  *تشـکر 
گذاشـتید. فرصـت 

از شما هم. 

د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر:

 طالبـان د دوحـې 

مـذاکراتو توافـق ته ژمـن دي
گـرامی داشت از ۷ هـزار تنخـواه

 یا مسـوولیت سنگیـن

محمـود  شـاه  وزیـر  چـارو  بهرنیـو  د  پاکسـتان  د 

قریـي ویـي، طالبان هغـې احتاميل هوکـړې ته ال 

هـم متعهـد دي چـې د قطـر مذاکراتـو پـه پـای کې 

یې د افغانسـتان د سـولې لپاره د امریـکا له ځانګړي 

اسـتازي زملـي خلیلـزاد رسه السـلیکوله.

ښـاغي قریـي لـه رویټـرز خـري اژانـس تـه رسه 

مرکـه کـې ویـي، طالبان چمتـو دي پر خپلـې ژمنې 

وفـا وکـړي. نومـوړی داسـې مهـال دا څرګندونـې 

کـوي چـې تېـره اونـۍ د مـا عبدالغنـي بـرادر پـه 

مـرۍ یـوه پـاوي لـه اسـام ابـاده لیدنـه وکړه.

او طالبانـو  امریـکا  پاکسـتان هڅـه دا ده چـې د  د 

ترمنـځ لغـوه شـوي مذاکـرات لـه رسه پيـل يش.

مـر  دفـر  سـیايس  د  طالبانـو  د  کـې  دوحـه 

او قطرمېشـتو طالـب مرانـو  بـرادر  ماعبدالغنـي 

د پنجشـنبه پـه ورځ پـه اسـام ابـاد کـې د پاکسـتان 

د  پـوځ  د  هېـواد  دغـه  د  او  وزیـر  بهرنیـو چـارو  د 

اسـتخباراتو مرکـزي ادارې )ای اس ای( لـه رییـس 

وکتـل. رسه  حمیـد  فیـض  جـرال 

ګواکـې  چـې  و  راغـي  راپورونـه  کـې  رسـنیو  پـه 

خـان  عمـران  صدراعظـم  لـه  پاکسـتان  د  طالبانـو 

او د پـوځ لـه مـر جـرال قمـر جاوېـد باجـوه رسه 

کتـي، خو د پاکسـتان د اطاعاتـو وزارت ویي چې 

صدراعظـم لـه طالبانـو رسه نـه دي کتـي.

د طالبانـو له سـفر رسه هـم مهاله زملـی خلیلزاد هم 

اسـام ابـاد تـه تللـی و او پاکسـتاين چارواکو ویي 

چـې خلیلـزاد او طالب اسـتازو هـم رسه کتي دي.

ښـاغي قریـي لـه طالبانـو رسه تـر خرو وروسـته 

د جمعـې پـه ورځ رویټـرز تـه ویـي، طالبـان هغـې 

احتـاميل هوکـړې تـه متعهـد دي چـې پـه قطـر کې 

یـې لـه خلیلـزاد رسه السـلیکوله.

د قریـي پـر فیسـبوک پاڼـه د جمعې پـه ورځ د هغه 

یـوه مرکه هم خپره شـوې چـې پکې لـه طالبانو رسه 

لیدنـه دوسـتانه بـويل او وايي چې پاکسـتان د خرو 

په بیـا پيل ټینـګار وکړ.

»خـرې ډېـرې ښـې مختـه الړې. فضـا ډېـره ښـه 

وه خـرې هـم ښـې وې. نظریـات هـم رد او بـدل 

شـول. مـوږ خپـل دریـځ پـه تفصیـل رسه بیـان کړ. 

د هغـوی نظـر مـو هـم په غـور واورېـد. مـوږ خپله 

غوښـتنه مطـرح کـړه چـې غـواړو مذاکرات بیـا پیل 

يش. لـه کومـه ځایـه چـې خـرې ماتې شـوې وې، 

لـه هغـه ځایـه دي بېرتـه پیـل او خپل منطقـي انجام 

ورسـیږي.« ته 

قریـي پنجشـنبه هـم لـه طالبانـو رسه تـر لیدنـې 

وروسـته ویـي و چې پاکسـتان پـه پـوره صداقت له 

طالبانـو رسه د امریـکا د خـرو د تسـهیلوونکي رول 

ادا کـړی دی.

پـه قطـر کـې د طالبانـو د سـیايس دفـر مـر مـا 

عبدالغنـي بـرادر پـه ۲۰۱۸ کال کې لـه کلونو زندان 

وروسـته د پاکسـتان لـه بنـده خوشـې شـو، ترڅو د 

سـولې د خـرو پـه برخـه کـې همـکاري وکړي.

شـاهین  سـهیل  ویانـد  ډلـې  سـیايس  د  طالبانـو  د 

پـه خپـل ټوېټـر لیـکي چـې د مابـرادر پـه مـرۍ 

طالـب پـاوي د پاکسـتان پـه بلنـه دغـه هېـواد تـه 

سـفر کـړی او هلتـه یـې لـه شـاه محمـود قریي او 

نورو چارواکو رسه د افغانسـتان د سـولې او سیايس 

مسـایلو پـه اړه خـرې کـړي.

شـان  دغـه  لـه  طالبانـو  د  حکومـت  افغانسـتان  د 

سـفرونو رسه نـه دی جـوړ؛ دا وار د ولسـمر ویاند 

صدیـق صدیقـي ویـي چـې کـه اسـام اباد رښـتیا 

لـه کابـل رسه همـکاري کوي، بایـد په خپلـه خاوره 

کـې د طالبانـو او نـورو ترهګـرو پټنځایونه لـه منځه 

. یويس

گفت وگوکننده: ابوبکر صدیق


