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بیست دقیقه با طالب ارگ پـرودکشن 
تقـدیم می کنـد!

27

د افغانسـتان مـي وحـدت حکومـت وايـي، امریـکا پـه دغـه 

هېـواد کې د سـولې پـر روانـو هڅـو رسبېـره دوه هوکړه لیکونه 

السـلیکوي، یـو لـه طالبانـو او بـل له افغـان حکومـت رسه.

د اجرائیـه ریاسـت ویانـد مجیب الرحمـن رحیمـي لـه زیاتـو 

جزئیاتـو پرتـه د پنجشـنبې پـه شـپه »۱۳۹۸ کال د زمـري ۲۴« 

او  امریـکا  د  حکومـت  افغـان  چـې  وویـل  تـه  راډیـو  ازادي 

طالبانـو ترمنـځ د احتـايل هوکړه لیک محتوا هم ترالسـه کړې 

ده.

ښـاغلی رحیمـي زیاتـوي، دواړه هوکړه لیکونـه پـه قطـر کـې 

د امریکايـي چارواکـو او طالـب اسـتازو د اتـه پـړاو خـرو پـر 

څلـورو اسـايس موضوعاتـو راڅرخـي.

د افغـان سـولې لپاره د امریـکا د بهرنیو چـارو وزارت ځانګړي 

اسـتازي زملـي خلیـل زاد پـه مـرۍ امریکايـي چارواکـو او 

طالبانـو پـه خپلـو مذاکراتـو کې د؛

•  له افغانستانه د امریکايي ځواکونو پر وتلو؛

•  له ترورېزم رسه د مبارزې پر څرنګوايل؛

•  اوربند او؛

•  د بین االفغاين خرو پیل؛

په اړه خرې کړې دي.

ښـاغي رحیمـي پـر دې خـرې لـه ټینـګار رسه چـې، د هغـه 

رسه  افغانسـتان  لـه  به یـې  امریـکا  چـې  مـن  هوکړه لیـک 

السـلیک کـړي د دواړو حکومتونـو ترمنځ تبادله شـوی، وايي: 

»د هوکړه لیکونـو مـن لـه وړانـدې د امریـکا متحـده ایاالتـو 

حکومـت او افغانسـتان حکومـت ترمنـځ تبادله شـوی، هدف 

مـې هغـه مـن دی چـې د دواړو هېوادونـو ترمنـځ السـلیک 

کېـږي او دغـه راز د افغانسـتان حکومـت د هغـه هوکړه لیک په 

جریـان کـې دی چـې ټـاکل شـوې امریکا یـې لـه طالبانو رسه 

السـلیک کـړي، پـه تفاهـم او همغـږۍ کارونـه مـخ تـه ځـي. 

مـوږ هیله منـد یـو چـې دا هڅـې نتیجه ورکـړي او زمـوږ ملت 

او خلـک سـولې ته چـې د حکومـت او خلکو جدي غوښـتنه 

ده، ورسـېږي.«

ښـاغي غنـي د اخـر پـه درېیمـه ورځ سـه شـنبه »۱۳۹۸ کال 

د زمـري ۲۲« چـې د مـي دفـاع وزارت پـه تاالر کـې د امنیتي 

ځواکونـو رسه د اخـر مبارکـي کولـه وویـل لـه ناټـو او امریکا 

رسه نـوې هوکـړې تـه اړتیـا نه شـته چې ظاهـراً د ښـاغي غني 

اشـاره د امریـکا او طالبانـو ترمنـځ احتـايل هوکـړې ته وه.

ښـاغي غنـي امنیتـي او دفاعـي ځواکونو تـه ډاډ ورکـړ چې د 

دوی پـه راتلونکـي بـه هېـڅ ډول معاملـه نه کېږي.

او دفاعـي قـواو  امنیتـي  ده وویـل: »زمـا ژمنـه دا ده چـې د 

هغـه  نه کېـږي،  معاملـه  ډول  هېـڅ  بـه  بانـدې  راتلونکـي  پـه 

پرېکړه لیـک چـې په کـې د افغانسـتان هویـت او مـي اقتـدار 

مصـون نـه وي د منلـو نـه ده.«

وړانـدې لـه دې د افغـان ولسـمر ویانـد صدیـق صدیقـي له 

ازادي راډیـو رسه پـه خـرو کـې ویـي و چـې د افغـان سـولې 

پـه اړه د امریـکا د بهرنیـو چـارو وزارت د ځانګـړي اسـتازي 

زملـي خلیـل زاد او طالبانـو ترمنـځ د اتـم پـړاو خـرو پایلـې د 

نـورو پړاونـو خـاف تـر اوسـه لـه افغـان حکومـت رسه نه دې 

شـوي. رشیکې 

ښـاغي صدیقي ویـي دي، دوی هیله لري چـې د دواړو لورو 

ترمنـځ د احتـايل هوکړه لیـک من ډېـر ژر له افغـان حکومت 

رسه رشیک يش.

تـر اوسـه د امریـکا او افغـان حکومـت ترمنځ د نـوي احتايل 

هوکړه لیـک د څرنګـوايل پـه اړه چـې چېرته او کله به السـلیک 

نه شـته. يش جزئیات 

امریـکا او ناټـو د افغانسـتان لـه مـي وحـدت حکومـت رسه 

امنیتـي او دفاعـي تړونونـه لـري چې په افغانسـتان کـې د دوی 

د ځواکونـو حضـور قانـوين کوي.

ازادي راډیـو د افغانسـتان د مـي وحـدت حکومـت د اجرائیـه 

ریاسـت د دغـو څرګندونـو پـه اړه د امریـکا د بهرنیـو چـارو 

وزارت د تبـرې غوښـتونکې شـوه، خـو د دغـه راپـور تـر 

چمتـو کولـو یـې ځـواب ترالسـه نه کـړ.

د امریـکا د بهرنیـو چـارو وزیـر مایک پامپیو هیله ښـودلې چې 

د سـپټمر میاشـتې لـه لومـړۍ نېټـې مخکې لـه طالبانـو رسه د 

سـولې هوکړه ويش.

سـخنگوی ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی مـی گویـد کـه 
حکومـت افغانسـتان بـرای برگـزاری انتخابـات تعهـد کامـل 
دارد. بـه بـاور مـا هیچ نوع شـک وتردیدی در بـاره انتخابات 
وجـود نداشـته باشـد، تقویـم انتخاباتـی وجـود دارد و مـا 

اکنـون در یـک مرحلـه مهـم کمپایـن هـا قـرار داریم.
صدیـق صدیقی، سـخنگوی ریاسـت حکومت وحـدت ملی 
می گوید: مشـروعیت ملـی و بین المللی افغانسـتان هیچ وقت 
نمی توانـد زیر سـوال بـرود. در تعهدات بین المللی افغانسـتان 
تاهنـوز هیـچ تغییری ایجاد نشـده اسـت واین تعهـدات برای 
یـک افغانسـتان بـا ثبات اسـت و بـر بنیـاد تعهدات مشـترک 

بـه میان آمده اسـت
قبـال  در  جهانـی  جامعـه  موقـف  داشـت:  اظهـار  صدیقـی 
انتخابـات روشـن اسـت، اتحادیـه اروپـا اعـام کـرد کـه از 
انتخابـات افغانسـتان حمایـت می کند و ایـاالت متحده امریکا 
نیـز بارهـا حمایتش را از پروسـه انتخابات اعام کرده اسـت.
بـرای  افغانسـتان  حکومـت  کـرد:  تاکیـد  صدیقـی  آقـای 
برگـزاری انتخابـات تعهـد کامـل دارد. بـه بـاور مـا هیچ نوع 
شـک و تردیـدی در بـاره انتخابـات وجـود نداشـته باشـد، 
تقویـم انتخاباتـی وجـود دارد و ما اکنون در یـک مرحله مهم 

کمپاین هـا قـرار داریـم.

ملي وحدت حکومت: 
امریکـا د افغانستان سـولې په اړه دوه 

جـال هوکړه لیـکونه السلیـکوي

ریاست حکومت وحدت ملی:
دولت افغانستان و جامعۀ جهانی 
متعهد به برگزاری انتخابات هستند

وعـده های سـرخرمـن محمـداشرف غنـی

بهسـازی دریـای کـابل به کـجا رسیـد؟
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فشردۀ سخنرانی احمدولی مسعود در نخستین همایش انتخاباتی وفاق ملی

راهـی نـداریم جز وفـاق ملـی

امـریکا و طالبـان توافق می کننـد
»طالبـان سـالح های خود را تسلیـم نمی دهند«

هشتمین دور گفت وگوهای صلح امریکا و طالبان 
در  میادی  جاری  سال  آگست  ماه  سوم  در  که 
سه شنبۀ  روز  بود،  یافته  آغاز  قطر  پایتخت  دوحه 

هفتۀ پیش پایان یافت. 
فنی  موضوعات  روی  طرف  دو  نشست  این  در 
طالبان  و  امریکایی  مقامات  کرده اند،  تمرکز 
از  دور  این  در  نهایی  توافق  به  شدن  نزدیک  از 

گفت وگوها خبر داده اند.
زلمی خلیل زاد، نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا در 
امور صلح افغانستان، در حساب توییترش نگاشته 

است که در این دور از گفت وگوها ما روی نکات 
مهم تخنیکی تمرکز کردیم. 

سازنده  را  گفت وگوها  دور  این  خلیل زاد،  زلمی 
خوانده و گفته است که به واشنگتن برگشته است 
تا با مقامات امریکایی در خصوص اقدامات بعدی 

صلح مشورت کند. 
مصالحه  امور  در  متحده  ایاالت  ویژه  نمایندۀ 
افغانستان  گفته است که امریکا برای دست یافتن 
تاش  و  است  آبرومند  و  پایدار  صلح  توافق  به 

می کند و در کنار افغانستان باقی می ماند....



افغانستان روزهای سختی را می گذراند؛ روزهایی 
که پُر از بیم و هراس است، مثل آن روزگار دشوارِ 
پیشین که هر روز منتظر حادثه و تحول سیاسِی 
جدیدی بودیم. مثل آن روزگاری که یکی می رفت 
و دیگری می آمد. مثل آن روزگاری که سرنوشِت 
حکومت گران  یا  و  مردم  آن که  بدون  افغانستان 
بدانند، در پشت درهاِی بستۀ واشنگتن و مسکو 
نیز همان شرایط و وضعیت  رقم می خورد. حاال 
با  صلح  بحث  یک طرف  از  است.  شده  حاکم 
طالبان، به دغدغۀ بزرگ برای مردم تبدیل شده و 
از طرف دیگر، مشکاِت داخلی کارد به استخواِن 

آن ها رسانده است.
 حکومت این روزها فقط درگیِر یک مسأله است 
ارگ نشینان  برای  انتخاباتی.  کمپاین های  آن هم  و 
وضعیت طوری است که هیچ نگرانی و تشویشی 
نسبت به اوضاع بحرانِی کشور وجود ندارد و تنها 
دغدغه و نگرانی از برگزاری انتخابات است. هر 
اقدامی که حکومت طی هفته های گذشته صورت 
داده، رنگ و لعاِب انتخاباتی داشته است. لشکری 
از کارمنداِن دولتی را بی کار کرده و به جای آن ها 
بتواند  تا  نزدیکاِن خود را گماشته است،  افراد و 
مسیر انتخابات را ـ البته اگر انتخاباتی برگزار شود 

ـ به نفِع خود تغییر دهد. 
مرکز  به  روزها  این  ریاست جمهوری  ارگ 
است،  کرده  عوض  چهره  کمپاین ها  بزرگ ترین 
اقتصاد  از  نه  و  دارد  را  امنیت  پروای  کسـی  نه 
پول های  می پرسد.  مردم  زنده گِی  بِد  وضعیت  و 
می شود.  مصرف  غیرضروری  راه های  در  زیادی 
پول های زیادی از این و آن به بهانه های مختلف 
یکی  به  می کنند،  تهدید  را  یکی  می شود.  گرفته 
زندان رها  از  را  پُسِت جدید می دهند و دیگری 
انجام  هدف  یک  برای  فقط  این ها  همۀ  می کنند. 

می شود: انتخابات! 
قانونی  نظِر  از  لحظه  همین  که  اشرف غنی 
با  ندارد،  حکومتی  و  دولتی  سمِت  هیچ  دیگر 
چهارچنگال پایه های قدرت را بغل کرده و حاضر 
نیست به آسانی آن را رهـا کند. او در مراسم عید 
قربان گفت که حکومِت فعلی چون به پایان دورۀ 

کارِی خود نزدیک می شود، قادر نیست در مورد 
صلح تصمیم بگیرد. این سخن به چه معناست؟ 
حکومت  شدِن  قانونمند  تشویش  غنی  آقای  آیا 
گرفته  فرا  کشور  آیندۀ  تشویش  را  او  یا  دارد  را 
است؟!... به هیچ صورت، آقای غنی تشویِش هیچ 
کدام از این گزینه ها را ندارد. او تنها یک تشویِش 
او  کند.  حفظ  را  قدرت  چگونه  که  دارد  بزرگ 
و  معامله  هرگونه  به  حاضر  قدرت  حفظ  برای 
اگر  است.  داخلی  و  قدرِت خارجی  هر  با  تبانی 
او تشویش قانونمند شدِن حکومت را داشت، پنج 
ساِل پیش حکومت غیرقانونی وحدت ملی را بنیاد 
نمی گذاشت. اگر او خواهان حفظ ارزش های نظام 

بود، این همه قانوشکنی را انجام نمی داد. 
در پنج ساِل گذشته کمتر تصمیمی از سوی ارگ 
گرفته شده، که قانونی بوده باشد. اکثر تصمیم ها 
و فرمان هایی که آقای غنی صادر کرده، فرمان های 
تبلیغاِت  در  اما خودش  است.  بوده  قانون شکنانه 
انتخاباتی اش هر شب و روز می گوید: »با زورگو و 
قانون شکن سازش نمی کنیم.« مگر از شخص آقای 
کشور  در  قانون شکن تر  و  زورگوتر  فردی  غنی، 
و  زورگویان  با  خودش  بارها  مگر  دارد؟  وجود 
قانون شکنان معامله نکرده است؟ مگر همین حاال 
چهره های معروف و مشهورِ قلدری و قانون شکنی 

در تیمش جلوه نمایی نمی کنند؟ 
اکثر مردم افغانستان نان برای خوردن ندارد، آن گاه 
تدوین  و  تهیه  پرودکشِن  به  را  ارگ  غنی  آقای 
کلیپ های انتخاباتِی خود تبدیل کرده و هر روز به 
شکلی تازه مثل آگهی هاِی نوشیدنی های انرژی زا 
در پردۀ تلویزیون ها ظاهر می شود. شعر موالنا را 
استخوان های  که  می خواند  قافیه  و  بی وزن  چنان 
آن شاعِر عارف در گور می لرزد، ولی حاال شعِر 
دکلمه  انتخاباتی اش  کمپاین های  برای  را  دیگری 
می سازمت!«  خودم  آخر  »می سازمت،  می کند: 
چگونه  می سازی؟  را  چه  گفت  او  به  باید  اما 
را  چیزی  گذشته  ساِل  پنج  در  مگر  می سازی؟ 

ساخته ای که در پنج سال آینده بسازی؟ 
کاش مردم هیچ تجربه یی از حکومت داری آقای 
باور  را  »می سازمت« ها  این  تا  نمی داشتند  غنی 

ساخته  دیگران  که  را  آنچه  غنی  آقای  می کردند. 
بودند، در پنج ساِل زمام داری اش با خاک یکسان 
سازنده  گی هاِی  چه  که  است  قرار  باز  حاال  کرد، 
دیگری را انجام دهد؟ امنیت را می سازد؟ آبادی 
می آورد؟ شکم های گرسنۀ مردم را سیر می کند؟... 
راه  در  مثبت  گامِ  یک  گذشته  ساِل  پنج  در  اگر 
افغانستان  امروز  می شد،  برداشته  سازنده گی 
نمی برد.  سر  به  فاکت باری  وضعیِت  چنین  در 
و  نابخردی ها  نتیجۀ  کشور  امروزِ  وضعیت 
ناکامی هاِی آقای غنی و هم تیمی هایش است. اگر 
طالبان به قدرِت بامنازع تبدیل شدند، اگر جامعۀ 
با  روابط  اگر  برگرداند،  رو  افغانستان  از  جهانی 
در  اگر  کنیم،  مدیریت  نتوانستیم  را  همسایه ها 
داخل به جاِن هم افتادیم؛ همه نتیجۀ سیاست هاِی 
ناسنجیده و نابخردانۀ حکومت وحدت ملی است. 
باشد،  داشته  خبر  آن که حکومت  بدون  هم  حاال 
و  رسیده اند  توافق  به  گویا  طالبان  با  امریکایی ها 
برای  تازه یی  سرنوشِت  که  فرداست  یا  و  امروز 
افغانستان رقم بخورد. اما آقای غنی و ارگ هیچ 
مشغول  آن ها  نمی دانند.  مورد  این  در  چیزی 
فریب  برای  و  اند  خود  انتخاباتِی  کمپاین های 
رسانه های  وارد  تازه  کلیپ های  روز  هر  مردم، 

کشور می کنند. 
آیا شرم نیست در کشوری که مردم نان و امنیت 
کلیپ های  ساختن  صرف  دالر  میلیون ها  ندارند، 
که  نیست  شرم  آیا  شود؟  انتخاباتی  بی محتوای 
پول های کمک شده به افغانستان، صرف برگزاری 
جشن استقال و برنامه هایی از این دست شود؟ 
ما با کدام سرمایه، با کدام امکانات جشن استقال 
می شود  دیگران  پول های  با  آیا  می کنیم؟  برگزار 
جشن استقال برگزار کرد، درحالی که سرنوشت 
سیاسِی ما در جای دیگری و به وسیلۀ خارجی ها 

رقم می خورد؟
 لطفًا خود را مایۀ شرمساری تاریخ و مردم نسازید. 
مردم چهره های واقعی تان را به خوبی می شناسند و 
هم  تره  مفت تان  کلیپ های  و  حرف ها  به  دیگر 

خورد نمی کنند.  
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ــِخ افغانســتان این اســت  ــاِی بســیارخاص و تل یکــی از ویژه گی ه
ــاِی  ــا و روایت ه ــِخ آن، حرف ه ــرگ از تاری ــر ب ــون ه ــه پیرام ک
ــی  ــود دارد و یک ــد وج ــنید و رد و تأیی ــرای گفت وش ــی ب فراوان
از ایــن برگ هــای تاریخــی، اســتقاِل ایــن کشــور اســت. امســال 
ــتعمار  ــن کشــور از اس ــتقاِل ای ــترداد اس ــالروزِ اس ــن س از صدمی
ــۀ 384  ــا هزین ــف ب ــۀ مختل ــِب 132 برنام ــوی در قال هندبریتان
میلیــون و 221 هــزار افغانــی تجلیــل می شــود. گویــا ارگ تصمیــم 
ــنگ  ــتان »س ــتقال افغانس ــالگرد اس ــن س ــه در صدمی ــه ک گرفت
ــتقال طلبی و  ــِت اس ــان، خصل ــام جهانی ــه تم ــام« بگــذارد و ب تم

ــد.  ــان ده ــور را نش ــن کش ــاکناِن ای ــتِی س استقال دوس
ــی  ــِی ارزش ــال نف ــه دنب ــداً ب ــا اب ــک م ــتوِن کوچ ــن س ــا در ای ام
ــم  ــم نمی خواهی ــرده ه ــتیم و خدای نک ــتقال« نیس ــام »اس ــه ن ب
حقیــر  انگلیــس  بــا  جنــگ  در  را  پدران مــان  رشــادت هاِی 
ــم:  ــر بدهی ــه را تذک ــان این اســت دو نکت بشــماریم، بلکــه قصدم
ــِی  ــای انتخابات ــرِو نمایش ه ــتقال در گ ــن اس ــه جش اوالً این ک
ــن  ــًا ای ــه و ثانی ــرار گرفت ــدرت ق ــادرۀ ق ــرای مص ــی ب ــای غن آق
گروکشــی و قدرت طلبــی، درحالی ســت کــه عوامــِل زیــادی 
وجــود دارنــد کــه اســتقاِل افغانســتان را بــه چالــش می کشــند و 

ــد.  ــوال می برن ــِت س ــر عام آن را زی
ــته گی هاِی  ــان وابس ــم، جه ــر می بری ــا در آن به س ــه م ــی ک جهان
ــون  ــی یی چ ــِم سیاس ــه در آن مفاهی ــت ک ــده اس ــِل پیچی متقاب
اســتقال و حاکمیــت ملــی، معنــای مطلــق و صــد درصــدِی خــود 
را از دســت داده انــد. امــا بــا این همــه در یــک فضــای نســبی نیــز 
درجــۀ اســتقال و حاکمیــت ملــِی کشــورها بــه تناســب قــدرِت 
ــادی  ــدرت اقتص ــه ق ــرا ک ــردد. چ ــن می گ ــا تعیی ــادِی آن ه اقتص
منجــر بــه کاهــش دامنــۀ وابســته گی ها و افزایــش توانایــِی 
ــی  ــًا فرهنگ ــی و متعاقب ــی، نظام ــای صنعت ــا در عرصه ه دولت ه
ــۀ  ــتان و دامن ــت افغانس ــر، وضعی ــن منظ ــلمًا از ای ــود. مس می ش
ــر  ــی ب ــه دولت هــای خارجــی و جامعــۀ جهان وابســته گی هایش ب
همــه گان معلــوم اســت، بــه نحــوی کــه ایــن گــزاره کــه »حکومت 
ــاب  ــی ت ــدون حمایــت جامعــۀ جهان افغانســتان یــک مــاه هــم ب
ــت.  ــده اس ــل ش ــک ناپذیر تبدی ــزارۀ ش ــک گ ــه ی ــی آورد«، ب نم
افــزون بــر ایــن، قضایــای بســیار سرنوشت ســازی چــون جنــگ، 
صلــح و انتخابــاِت افغانســتان کــه همــه بــه انحــاِی مختلــف بــه 
ــه  ــا ب ــد، ت ــا گــره خورده ان ــِی م ــت مل مفهــومِ اســتقال و حاکمی
ــش  ــه پی ــا ب ــلیقۀ آن ه ــا و رای و س ــۀ خارجی ه ــا هزین ــروز ب ام
ــده  ــًا دی ــر عم ــای اخی ــا و هفته ه ــه در ماه ه ــد؛ چنان ک رفته ان
ــردم و  ــان، م ــروه طالب ــا گ ــکا ب ــراِت امری ــه در مذاک ــود ک می ش
دولــِت افغانســتان محلــی از اعــراب ندارنــد و حکومــت پاکســتان 
بــه شــریک اصلــی و واقعــِی واشــنگتن در پیشــبرد برنامــۀ صلــح 

تبدیــل شــده اســت. 
درســت در یــک چنیــن شــرایطی، آقــای غنــی یــک مبلــِغ بســیار 
گــزاف را بــه جشــن اســتقال اختصــاص داده اســت؛ جشــنی کــه 
هرقدرهــم بــا شــأن و شــوکت برگــزار شــود، نمی توانــد واقعیــِت 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــر ده ــتان را تغیی ــته گی در افغانس ــر و وابس فق
دیگــر، در شــرایطی کــه میلیون هــا نفــر در افغانســتان نمی تواننــد 
ــد، مصــرف 384  ــن بگذارن ــر بالی ــا شــکِم ســیر ســر ب شــب ها ب
ــد  ــت می توان ــن حال ــتقال، در بهتری ــام اس ــه ن ــی ب ــون افغان میلی
بــا لبخنــِد تلــِخ داخلی هــا و تمســخِر خارجی هــا اســتقبال شــود. 
از همیــن رو ایــن تحلیــل برجســته می شــود کــه جشــن اســتقال 
ــدرِت  ــه ق ــی و معطــوف ب ــرای بازی هــای انتخابات ــی ب ــه بهانه ی ب
آقــای غنــی بــدل شــده تــا از ایــن ســکو بتوانــد خــودش را بــه 

ــد.  ــی کن ــار کمای ــد و اعتب چشــم ها بزن
آقــای غنــی در هــراس از نتیجــۀ صلــح امریــکا - طالبــان، تمــام 
ــت  ــدوار اس ــرده و امی ــز ک ــات متمرک ــش را روی انتخاب هم وغم
ــود  ــودِ خ ــه س ــازی را ب ــِل ب ــد حاص ــذر بتوان ــن رهگ ــه از ای ک
ــه  ــد ب ــه می توان ــرده ک ــان ب ــان او گم ــن می ــد و در ای ــر ده تغیی
نــام اســتقال، هــم بــر وزنــۀ انتخاباتــِی خــود بیفزایــد و هــم بــر 
ــر پروســۀ صلــح. امــا واقعیــِت ماجــرا  میــزان اثرگــذارِی خــود ب
ایــن اســت کــه آقــای غنــی و نمایش هــاِی او در هــر دو میــدان 
ــزد مــردم افغانســتان و سیاســت مداراِن  ــات و صلــح( در ن )انتخاب
امریکایــی هیــچ اصالتــی نــدارد. او بیــش و پیــش از این هــا 
اعتبــارِ خــود را در محافــِل ملــی و بین المللــی درهم شکســته 
ــل اعــاده نخواهــد  ــن ورشکســته گی در جشــِن اســتقال قاب و ای

بــود.
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــتان می دانن ــۀ افغانس ــی و جامع ــۀ جهان جامع
انتخابــات، نامــزدان ریاســت جمهوری نمی تواننــد در  قانــون 
مبــارزات انتخاباتــی بیــش از ده میلیــون افغانــی مصــرف کننــد؛ اما 
ــا  ــا صــرف میلیون ه ــد ب ــی می خواه ــای غن ــِد آق شــخصی همانن
دالــر از راه هــای گوناگــون، صرفــًا بقــاِی خــود را تضمیــن کنــد. 
ــه متاعــی مغتنــم  ایــن خودخواهــی اگرچــه جشــِن اســتقال را ب
بــرای غنــی تبدیــل کــرده، ولــی مســلمًا نمی توانــد جلــو حــوادِث 
ناگــواری را بگیــرد کــه بــه زودی نســخۀ تیــم دولت ســاز را درهــم 

خواهــد پیچیــد. 

جشن استقـالل؛ 
غنیمِت انتخـاباتِی تیم دولت ساز

ارگ پـرودکشن 
تقـدیم می کنـد!

احمـد عمران

اگر در پنج ساِل گذشته 
یک گاِم مثبت در راه 
سازنده گی برداشته 

می شد، امروز افغانستان 
در چنین وضعیِت 

فالکت باری به سر نمی برد. 
وضعیت امروِز کشور، 

نتیجۀ نابخردی ها و 
ناکامی هاِی آقای غنی و 

هم تیمی هایش است. اگر 
طالبان به قدرِت بالمنازع 
تبدیل شدند، اگر جامعۀ 
جهانی از افغانستان رو 
برگرداند، اگر روابط با 

همسایه ها را نتوانستیم 
مدیریت کنیم، اگر 

در داخل به جاِن هم 
افتادیم؛ همه نتیجۀ 

سیاست هاِی ناسنجیده و 
نابخردانۀ حکومت وحدت 
ملی است. حاال هم بدون 
آن که حکومت خبر داشته 

باشد، امریکایی ها با 
طالبان گویا به توافق 

رسیده اند و امروز و یا 
فرداست که سرنوشِت 
تازه یی برای افغانستان 

رقم بخورد. اما آقای 
غنی و ارگ هیچ چیزی 

در این مورد نمی دانند. 
آن ها مشغول کمپاین های 

انتخاباتِی خود اند و 
برای فریب مردم، هر 

روز کلیپ های تازه وارد 
رسانه های کشور می کنند
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هشتمین دور گفت وگوهای صلح امریکا و طالبان که در 
سوم ماه آگست سال جاری میادی در دوحه پایتخت قطر 

آغاز یافته بود، روز سه شنبۀ هفتۀ پیش پایان یافت. 
تمرکز  فنی  موضوعات  روی  طرف  دو  نشست  این  در 
به  شدن  نزدیک  از  طالبان  و  امریکایی  مقامات  کرده اند، 

توافق نهایی در این دور از گفت وگوها خبر داده اند.
امور  در  امریکا  خارجۀ  وزارت  نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی 
صلح افغانستان، در حساب توییترش نگاشته است که در 
این دور از گفت وگوها ما روی نکات مهم تخنیکی تمرکز 

کردیم. 
خوانده  سازنده  را  گفت وگوها  دور  این  خلیل زاد،  زلمی 
با مقامات  تا  به واشنگتن برگشته است  و گفته است که 
امریکایی در خصوص اقدامات بعدی صلح مشورت کند. 
افغانستان   مصالحه  امور  در  متحده  ایاالت  ویژه  نمایندۀ 
صلح  توافق  به  یافتن  دست  برای  امریکا  که  است  گفته 
پایدار و آبرومند است و تاش می کند و در کنار افغانستان 

باقی می ماند.
به گفتۀ او، در این دور از گفت وگوهای طرف های مذاکره 
کننده، روی موضوعات تخنیکی تمرکز کرده اند و دوباره 
به واشنگتن بر گشته ام تا در رابطه به قدم های بعدی روند 

صلح بحث کنیم.
قربان  عید  مناسبت  به  پیامی  در  همچنان  خلیل زاد،  آقای 
بقای  برای  و  می مانیم  باقی  هم  کنار  در  ما  است  گفته 
انجام  را  جانبه  همه  تاش های  همدیگر  با  در  افغانستان 

می دهیم.
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا نیز دیروز در دیدار با 
مشاوران امنیت ملی خود که برنامه صلح امریکا با طالبان 
طوالنی ترین جنگ  به  که  است  گفته  می کرد،  ارزیابی  را 

افغانستان پایان خواهد داد.
اند که در دیداری که ترمپ  به رسانه ها گفته  آگاه  منابع 
در استراحت گاه گلف خود با مایک پامپیو وزیر خارجه 
روی  است؛  داشته  ملی  امنیت  مشارو  بولتون  جان  و 
پیش نویس توافق صلح افغانستان بحث کرده اند. بر اساس 
در  را  نیروهایش  شمار  امریکا  صلح،  توافق  پیش نویس 

افغانستان کاهش می دهد.
یک  ایجاد  تاش  در  طالبان  با  گفت وگو  کنار  در  امریکا 
اجماع بین المللی در رابطه به افغانستان است. امریکا تاش 
همکاری  در  افغانستان  گفت وگوهای  روند  تا  می کنند 
روسیه  و  چین  مانند  منطقه یی  شرکای  با  را  مشترک 
وزیر  نخست  عمران خان  سفر  ببرد.  پیش   به  پاکستان  و 
پاکستان به امریکا عمدتًا روی گفت وگوهای صلح تمرکز 
داشت. زلمی  خلیل زاد در ماه گذشته نشست چهارجانبۀ 
میان امریکا، روسیه و چین و پاکستان را در بجینگ برگزار 
به  که  خواستند  طالبان  از  مشترکی  اعامیه یی  در  و  کرد 
جنگ 18 سالۀ در افغانستان پایان دهند و به روند صلح 
نماینده های  با  زلمی خلیل زاد  دیدار  آخرین   در  بپوندند. 
گفت وگوهای  آغاز  برای  تاش  از  نیز  جرمنی،  کشور 

»بین االفغانی« تأکید کرده است.
آقای خلیل زاد، در دیدار با نماینده گان حکومت آلمان گفته 
است که روی قدم های بعدی صلح بحث شده و از آغاز 
گفت وگوهای »بین االفغانی« حمایت صورت گرفته است.

مارکس پوتزل، نمایندۀ آلمان در امور افغانستان و پاکستان 
نیز در توییتی نگاشته است که در دیدار با زلمی خلیل زاد 

روی قدم های بعدی صلح بحث کردیم و هر دو طرف از 
آغاز گفت وگوهای بین االفغانی حمایت کرده اند. 

در همین حال، یک منبع نزدیک به ادارۀ ترمپ از توافق 
عنقریب میان امریکا و طالبان خبر داده است. گفته می شود 
که امریکایی ها و طالبان روی خروج نظامیان این کشور به 
توافق رسیده اند و قرار است این توافق در »یک تا دو هفتۀ 

آینده« عملی شود. 
طالبان نیز از موثریت دور هشتم گفت وگوها میان امریکا 
ابراز خرسندی  کرده اند.  این گروه در قطر  نماینده گان  و 
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته است که هر 
چند دور هشتم گفت وگوها میان امریکا و طالبان در قطر 
طوالنی بود، اما پیشرفت های خوبی در این زمینه به دست 

آمده است.  
نوشته  گزارش  یک  در  نیوزویک،  رسانی  خبری  شبکۀ 
است؛ زمانی که گفت وگوها میان امریکایی ها و طالبان در 
قطر جریان دارد، قوت های امریکایی در افغانستان عملیات 

محاربه یی را در برابر گروه طالبان متوقف می سازند. 
روزنامه از قول یک منبع افزود: در حالی قرار است آخرین 
توافق نامه میان امریکا و طالبان در دوحه مرکز قطر امضا 
شود، مقامات امریکایی گفته اند که ادارۀ ترمپ به مقامات 
امریکایی در افغانستان دستور کاهش نیروها نظامی را داده 
است: ماموریت نیروهای حمایت قاطع در افغانستان باید 

متوقف شود.

طالبان سالح های خود را تسلیم نمی کنند
طالبان خواستار ایجاد امارت اسامی در افغانستان استند. 
را  آن  مدنی  فعاالن  و  سیاسی  رهبران  مردم،  که  موردی 
دهه  یکونیم  دستاوردهای  از  دارندکه  تاکید  و  نپذیرفته 
گذشته به عقب نخواهند رفت و امارت طالبانی برایشان 

پذیرفتنی نیست.
آگاهان سیاسی  فعاالن مدنی و  از  در عین حال، شماری 
نظامی ایجاد امارات اسامی و تسلیم نکردن ساح توسط 
افغانستان  طالبان را سرآغاز جنگ داخلی دیگر و تجزیه 

تلقی می کنند.

آنان با انتقاد از رهبران سیاسی می گویند، به طالبان امارت 
اما رهبران سیاسی  امارات نمی رسند،  به  داده نمی شود و 
این  طالبان  به  قطر  و  پاکستان  روسیه،  به  رفتن  با  کشور 

جرأت را دادند تا امارات اسامی را خواستار شوند.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می گوید، 
ایجاد امارات اسامی و تسلیم نکردن ساح توسط طالبان 
پیامد  پاکستان  جغرافیا  تغییر  و  افغانستان  تجزیه  جز  به 

دیگری نخواهد داشت.
فعلی  شرایط  در  اسامی  امارات  رفیعی،  آقای  باور  به   
نیست،  افغانستان  مردم  امروزی  نیازهای  پاسخ گوی 
شهروندان  نیازمندی  پاسخ گوی  که  جمهوریی  برعکس 
اسامی  امارات  گذشته  در  که  است  بیست ویک  قرن 

توانایی این کار را نداشت.
او همچنان گفت، چون امارات اسامی همان طور که در 
اکنون  باشد،  افغانستان  مردم  پاسخ گوی  نتوانست  گذشته 
به جز  نظامی  ایجاد چنین  بنابراین  توانست،  هم نخواهد 

تجزیه افغانستان پیامد دیگری ندارد.
سیاسی  نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  جنرال  حال،  بااین 
می گوید، طالبان یک اقلیت کوچک هستند که نمی توانند 

دیدگاه خود را به مردم تحمیل کنند. 
نمی شود  داده  امارت  طالبان  به  امرخیل،  جنرال  باور  به 
از ریشه  این مشکل  اگر  اما  امارات نمی رسند،  به  آنان  و 
و  می شود  آغاز  دیگر  بار  داخلی  جنگ های  نشود،  حل 

مداخات کشورهای همسایه نیز آغاز خواهد شد.
سیاسی  مدنی  فعال  و  رهبران  نظامی،  آگاه  این  گفتۀ  به 
کشور با رفتن به روسیه، پاکستان و قطر طالبان را پیروز 
اما  نبودند،  پیروز  میدان اعام کردند در حالی  که طالبان 
رفتن  دوستان نزد طالبان به آنان شخصیت و هویت دادند 

و اکنون آنان خود را پیروز میدان می دانند.
وی خاطر نشان کرد، رهبران سیاسی نخست با رفتن نزد 
اگر  که  می گویند  اکنون  اما  دادند،  هویت  آنان  به  طالبان 
می شود،  آغاز  داخلی  جنگ  نرسیدیم  توافق  به  طالبان  با 
آنان  طالبان،  نزد  رفتن  با  چرا  که  شود  پرسیده  باید  پس 
داخلی  می خواهید جنگ  اکنون  و  کردید  اعام  پیروز  را 

را آغاز کنید.
او تأکید کرد، طالبان گروهی هستند که از خود نمی گویند 
و صاحیت خود را ندارند، بل به فرمایش پاکستان حرف 
سیاسی  رهبران  ولی  دارند،  منظم  یک صف  اما  می زنند، 
افغانستان از یک سو با رفتن نزد طالبان به آنان هویت دادند 
و از طرفی هم به دلیل عدم اتفاق و وحدت ملی یک صف 
منظم ندارند و به همین دلیل نتوانستند در مورد صلح و 

انتخابات به یک نتیجه قابل قبول برسند.
اما وحید مژده آگاه مسایل سیاسی می گوید: »تا جایی که 
من اطاعات دارم و حرف های آنان را با سیاست مداران 
افغانستان دنبال کردم، طالبان هیچ گاه در مورد چگونگی 
نظام، تسلیمی ساح و جغرافیای تحت کنترل خود حرفی 

نزدند«.
مذاکره  از  پس  که  اند  گفته  طالبان  مژده،  آقای  گفتۀ  به 
این  در  که  می شود  آغاز  بین االفغانی  مذاکرات  امریکا،  با 
و  می  شود  گرفته  تصمیم  نظام  چگونگی  روی  مذاکرات 
باشند،  موافق  باآن  گروه ها  همه  که  حکومت  یک  روی 

تفاهم صورت خواهد گرفت.
اسماعیل  امیر  پیش  روز  می گوید، چند  سیاسی  آگاه  این 
خان گفت که تمام مردم افغانستان مسلح هستند و بیش 
از یک میلیون  ساح در دست مردم وجود دارد، بنابراین 
در کشوری که نظام ساح حاکم باشد، چگونه به طالبان 

بگویم که بیاید و ساح خود را تسلیم کنید.
این گفته ها  با  افغانستان  امریکایی مستقر در  نیروهای  اما 
نیروهای  کاهش  بر  مبنی  دستوری  هیچ  تاهنوز  می گوید: 
نطامیان  آموزش  و  مشورت  مسوولیت  که  قاطع  حمایت 
افغانستان را به عهده دارند را از طرف مقامات این کشور 

دریافت نکرده اند.
به  ناتو  نیروهای  عمومی  فرمانده  میلر،  اسکات  جنرال 
رهبری امریکا در افغانستان گفته است که هیچ دستوری 
در  را  قاطع  حمایت  نیروهای  توقف  و  کاهش  بر  مبنی 
افغانستان از طرف مقامات کشورش دریافت نکرده است. 
روزنامۀ نیوریارک تایمز، نیز در رابطه به پایان دور هفتم 
و گفت وگوهای صلح میان امریکا و طالبان مطلب نگاشته 
قرار  که  نزدیک شده اند  توافق  به  طالبان  و  امریکا  است: 
عملی  آینده  دوهفتۀ-  تا  -یک  عنقریب  توافق  این  است 

شود. 
دور هشتم گفت وگوهای میان امریکا و طالبان در سوم ماه 
گروه  نماینده های  آغاز شد.  قطر  مرکز  دوحه  در  آگست 
طالبان با زلمی  خلیل زاد، پیش از دو هفته گفت وگو کردند، 
به اساس این توافق امریکا تصمیم گرفته است که نیروهای 

خود را در افغانستان به 6 هزار کاهش دهد.
در حال حاضر امریکا نزدیک به 10 هزار نیروی نظامی در 
افغانستان دارد که مسوولیت مشورت و آموزش نظامیان 

افغانستان را به عهده دارند. 
نظامیان امریکایی گفته اند که حضور امریکا در افغانستان 
نیز  نظامیان  خروج  و  است  اوضاع  پیش بینی  اساس  به 
امریکایی ها  گرفت.  خواهد  صورت  وضعیت  به  نظر 
آغاز  و  به خروج  توافق  در صورت  که  گفته اند  همچنان 
استخباراتی  نیروهای  امریکا  بین  االفغانی،  گفت و گوهای 
خود را در افغانستان افزایش خواهد داد تا در برابر گروه 

داعش و سایر گروه های تروریستی مبارزه کنند.

مـاه  ارشـد محمداشـرف غنـی سـه  وحیـد عمـر، مشـاور 
پیـش در صفحـۀ فیسـبوکش عکسـی از خـود و آقـای غنی 
را گذاشـت و در شـرح آن نوشـت کـه بـا آقـای غنـی در 
»کافی شـاپ« ارگ بـه صـورت تصادفـی سـر خـورد. آقـای 
عمـر افـزود کـه قـرار بـود بـا آقـای غنـی قصـه کنـد و غذا 
بخـورد، امـا آقـای غنـی مجلـس شخصی شـان را رسـمی 
برایـش  را  کابـل  رودخانـۀ  بهسـازی  برنامـۀ  و  سـاخت 
شـرح داد. یادداشـت وحیـد عمـر حـاوی ایـن پیام بـود که 
محمداشـرف غنی بـرای بهسـازی، پـاک کاری و تغییر نمای 

رودخانـۀ کابـل برنامـه دارد.
وحیـد عمـر آن عکـس را در پی طغیان رودخانۀ کابل ناشـی 
از باران هـای موسـومی نشـر کـرد. طغیـان رودخانـۀ کابـل 
سـه-چهار مـاه پیـش خسـارات شـدید مالـی به باشـنده گان 
اطـراف ایـن رودخانـه وارد کـرد. بـه دنبـال آن، آقـای غنی 
از مناطـق آسـیب دیده دیـدن کـرد و وعده سـپرد کـه حریم 
غصـب شـدۀ رودخانـۀ کابـل را تصفیـه می کنـد. چنـد روز 
پـس از آن، آقـای غنـی در جلسـۀ کابینـه بـه وزارت هـای 

انرژی و آب، ترانسـپورت، شهرسـازی و اراضی و شهرداری 
کابـل دسـتور داد کـه مرحلـۀ دوم پـروژۀ مدیریـت رودخانۀ 

کابـل را بـه صـورت »فـوری« آغـاز کنند.
اکنـون حـدود سـه مـاه از ایـن وعـده محمداشـرف غنی به 
شـهروندان کابـل می گذرد، اما هیچ تغییـری در نما و اطراف 
رودخانـۀ کابـل بـه میـان نیامـده اسـت. مشـاهدات روزنامۀ 
مانـدگار از بخش هـای ایـن رودخانـه می نمایانـد کـه هیـچ 
یـک از وعده هـای سـه مـاه پیش رییـس حکومت بـه منصۀ 
اجـرا در نیامـده اسـت. چنین به نظر می رسـد کـه وعده ها و 
دسـتورهای محمداشـرف غنـی بـه مسـووالن وزارت خانه ها 
و شـهرداری کابـل بـرای تصفیه، بهسـازی و اسـتحکام کاری 
اطـراف رودخانـۀ کابـل، وعده ها و دسـتورهای »سـرخرمن« 

بوده اسـت.
مشـاهدات روزنامـۀ مانـدگار نشـان می دهـد کـه هنوزهـم 
بخش هـای زیـادی از حریـم رودخانـۀ کابـل غصب شـده و 
کسـی تـا هنـوز بـرای بازپس گیـری آن اقـدام نکرده اسـت. 
غصـب حریـم رودخانۀ کابل سـبِب کوچک شـدن رودخانه 
و بلند رفتن آب در فصل باران شـده و همه سـاله خسـارات 

فراوانـی بـه مـردم وارد می کنـد. ساخت وسـازهای خودسـر 
در اطراف رودخانۀ کابل سـبب بیشـتر شـدن حجـم کثافات 
در ایـن رودخانه نیز شـده اسـت. حجم کثافـات و زباله های 
بـه  و  می شـود  بیشـتر  روز  هـر  کابـل  رودخانـۀ  دل  در 
آلوده گـی محیط زیسـت در پایتخـت می افزایـد. شـهرداری 
کابـل و در مجمـوع نهادهـای مرتبط بـه مبارزه بـا تهدیدات 
چنـگ  از  را  رودخانـه  حریـم  کـه  نه تنهـا  محیط زیسـتی 
غاصبـان بیـرون نکـرده انـد، بلکـه در قسـمت پـاک کاری و 
نگهـداری رودخانـه از کثافـات نیـز غفلت ورزیـده و کاری 

انجـام نـداده اند.
در سـال های گذشـته بارهـا و بـه کـرات بـرای بهسـازی، 
پـاک کاری و اسـتحکامات رودخانـۀ کابل از سـوی نهادهای 
حامـی افغانسـتان کمک شـده، اما معلوم نیسـت ایـن پول ها 
کـه  بدهـد  پاسـخ  نیسـت  کجـا می شـوند؟ کسـی حاضـر 
کمک هـای مالـی بـرای تغییر نمـا و بهسـازی رودخانۀ کابل 
کجـا شـد؟ در سـنبلۀ سـال 97 موافقت نامـۀ پـروژۀ »تغییـر 
نمـای اطـراف رودخانـۀ کابـل« در حضـور داشـت دو رهبر 
حکومـت از سـوی وزیر مالیه و شـارژدافیر کشـور آلمان در 
ارگ ریاسـت جمهـوری امضـا شـد کـه هزینۀ آن را کشـور 
آلمـان بـه دوش گرفتـه بـود. امـروز که یـازده مـا از امضای 
آن می گـذرد، هنوز مشـخص نیسـت که بیـش از 18 میلیون 
یـوروِی کـه آلمان بـرای تغییر نمـای اطـراف رودخانۀ کابل 
بـه دولـت افغانسـتان پرداخـت، چـه شـد و در کجـا هزینـه 

گردید؟
رهبـران حکومـت وحـدت ملـی در نزدیـک بـه پنج سـال 
حکومت شـان وعده هـای فراوانـی بـه مـردم سـپرده انـد که 
اکثـر آن جامـۀ عمـل نپوشـیده انـد. در کنـار ایـن، رهبـری 
حکومـت بـه دلیل ضعـف و ناتوانـی، همچنان تـاش کرده 
خـود  بـه  نیـز  را  پیشـین  حکومت هـای  دسـت آوردهای 
برچسـب بزننـد. مردم در پنج سـال گذشـته، رهبـری ضعیف 
و آلـوده بـا فسـاد و ریـای رهبـری حکومـت وحـدت ملـی 
را به چشـم سـر دیدند و با گوشـت و پوسـت و اسـتخوان 
لمـس کردنـد و می داننـد کـه توقـع از ایـن حکومـت، عبث 
و بیهـوده اسـت. امـا حداقـِل انتظار مـردم از حکومـِت چند 
روزۀ محمداشـرف غنـی و در مجمـوع حکومـت وحـدت 
ملـی این اسـت کـه در صورتـی کـه نمی تواننـد کاری انجام 
نکننـد.  خلـق  برای شـان  دروغیـن  و  کاذب  یقیـن  دهنـد، 
شـعارهای انتخاباتـی ایـن روزهای تیـم آقای غنـی آکنده از 
یـک عالـم پیام هـای توسـعه یی و بازسـازی اسـت، امـا اگـر 
مشـت نمونـۀ خـروار، تنهـا وعده های همه سـالۀ آقـای غنی 
بـرای بهسـازی رودخانۀ کابـل را به صورت مفصل بررسـی 
کنیـم، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه آقـای غنی تـاش دارد 
بـرای یـک دورۀ پنج سـالۀ دیگـر نیـز مـردم افغانسـتان را 

»پشـت نخود سـیاه« بفرسـتد!

امـریکا و طالبـان توافق می کننـد
»طالبـان سـالح های خود را تسلیـم نمی دهند« ابوبکر صدیق و ناجیه نوری

روح اهلل بهزاد

وعـده های سـرخرمـن محمـداشرف غنـی

بهسـازی دریـای کـابل به کـجا رسیـد؟



سال l11 شمارۀ مسلسل l2551  شنبه 26 اسد/ مرداد l1398 15 ذوالحجة الحرام l1440 17 آگست 2019
www.mandegardaily.com

به سازمانی نیاز است که همه در آن یاددهنده و یادگیرنده اند و 
یادگیری، همه روزه در کالبِد فعالیت های  یاددهی و  فرآیندهای 
سازمان انجام می گیرد؛ مدیر باید نقش معلِم ارشد را ایفا کند، 
جهت را مشخص نماید، فرهنگ را شکل دهد و دیگران را در 
ایده ها و دانِش ارزشمنِد خود سهیم نماید تا به باالترین مرحلۀ 
شغلی برسند. این امر موقعی بااهمیت تلقی می شود که همۀ افراد 
در سازمان، یاددهنده باشند؛ زیرا یاددهی نمی تواند یک سویه باشد، 
یاددهی باید تعاملی باشد تا رهبری که یاد می دهد به طور مستمر یاد 
بگیرد و دیدگاه قابل یاددهِی خود را بر اساس تعامات و داده های 
یادگیرنده گان، اصاح نماید و یادگیرنده گان هم باید در تمام سطوح، 
یاددهنده باشند؛ این چرخۀ یادگیری یک فرآیند یاددهی یادگیری 

خودتقویتی است که کلید ساخِت سازمان یاددهنده می باشد.
رهبرِ یاددهنده می تواند در افراد ایجاد انگیزه نماید تا به دنبال دانش 
باشند و شخصیِت خویش را بهبود بخشند؛ او تأکید می نماید که 
نباید پرسید سازمان چه می کند، بلکه باید پرسید که افراد سازمان 
مگر  نیست  چیزی  سازمان،  زیرا  می کنند.  چه  )یادگیرنده گان( 
مجموعه یی از افراد که باعث می شوند کارها انجام گیرند. میراث 
رهبران، برای افرادی که به خاطر توانایی او، در شخصیت و دانش 
رشد کرده اند این است که شیوه های جدید را یاد دهند و از رشد 
شخصی حمایت کنند؛ لذا سازمان های یاددهنده پدید آمدند. برای 
مثال تیچی و کوهن پس از تجزیه و تحلیل برخی از شرکت های 
جهانی نظیر جنرال الکتریک، پپسی، آلید سیگنال و کوکاکوال دریافتند 
که سازمان های یاددهنده منسجم تر از سازمان های یادگیرنده هستند؛ 
زیرا فراتر از این عقیده اند که هرکسی در سازمان بایستی به طور 
مستمر دانش  ها و مهارت های جدید را کسب کند. سازمان یاددهنـده 
از مدیران ارشد می خواهد که آموخته های خود را به دیگران بیاموزد. 
بر اساس دیدگاه های نوین در مدیریت، مدیر یک مربی است. وظیفۀ 
مدیر ایجاد انگیزه و تجهیز کردن افراد معمولی است تا با شکوفا 
شدن توانایی های بالقوه و پرورش آن ها، کارهای فوق العاده انجام 

گیرد و این تکامل می تواند تدریجی باشد، نه ناگهانی.  
رهبران از دو چرخۀ »یاددهی شرافت مندانه« و »یاددهی رذیانه«، 
یکی را می توانند انتخاب نمایند. در چرخۀ یاددهی شرافت مندانه، 
رویدادها فرآیندی را آغاز می کنند تا چیزی بهتر و مفیدتر از قبل 
را ایجاد نمایند. در حالی که در فرآیند رذیانه، افراد ساکت تر شده 
و سرمایۀ علمی آن ها تهی می گردد. در نهایت، تنها راه موفقیت در 
درازمدت، آن است که به دیگران بیاموزیم در محیطی از یادگیری 

متقابل رشد کنند.

ویژه گی های رهبری در سازمان یاددهنده
تأثیری که مدیریت بر روح و رواِن همکاران خود دارد، اهمیت 
موقعیت تربیتِی او را هرچه بیشتر می  سازد. قرآن کریم حقیقتی را بیان 
می نماید که وقتی پیامبر اسام مردم را دعوت به توحید و یکتاپرستی 
می کرد، آن ها صراحتاً اعام می کردند که تحت تأثیر بزرگان و مدیران 
اجتماعی سیاسی و آباء و اجداد خود هستند: »وقتی که به آن ها گفته 
شود از آنچه خداوند به وسیلۀ وحی بر شما نازل کرده پیروی کنید، 
می گویند ما از روش های پدراِن خود پیروی می کنیم.« بر این اساس 

تأثیری که مدیران جامعه بر افراد دارند، بسیار زیاد است.
هیچ نقشۀ فنی برای ساختن یک سازمان یاددهندۀ ایده آل وجود 
ندارد. شرکت ها دارای ارزش ها و اهداِف متفاوت هستند و بنابراین 
رهبران نیز مشخصاً باید در فرآیندها حضور داشته باشند تا این 
اطمینان ایجاد شود که پیام ها به درستی منتقل می گردند. سازمان های 
یاددهنده با توسعۀ موثر مهارت های رهبری در تمام کارکنان، به طور 
مداوم خود را بهبود می بخشند، رهبران باتجربه آموزش را سرلوحۀ 
کار قرار می دهند و به یادگیری مشتاق هستند و از گذشته درس 

می گیرند.

بخش سوم

رضـا ساعی شاهی

تقسیم بندی مصاحبه از نظر ارتباط
تقسیم بندی مصاحبه از نگاه شکل و محتوا بحث گردید، 
می شود.  ارزیابی  ارتباط  نظِر  از  تقسیم بندی  این  حال 
این  نموده،  رشد  پیمانه  این  به  تکنالوژی  که  امروز  تا 
چهره،  به  چهره  مصاحبۀ  قرارِ  به  می توان  را  تقسیم بندی 
یا  آناین  مصاحبۀ  و  کتبی  مصاحبۀ  تلیفونی،  مصاحبۀ 
تکنالوژی  از  استفاده  با  یک  هر  که  کرد  انترنتی خاصه 

در خورِ اهمیت است و کاربرد هاِی خاِص خود را دارد.

مصاحبه های چهره به چهره یا رو در رو
معمول ترین نوِع مصاحبه است که در بحث مصاحبۀ نوع 
دیالوگ از آن ذکر به عمل آمد. این نوع مصاحبه ها دارای 
مقدمه یا لید  می باشند، طوری  که مقدمه در خدمِت متن 
مصاحبه بوده و در آن مصاحبه شونده به صورت مفصل و 
مقدمه ها کوتاه می باشند و  نیکو معرفی می گردد. معموالً 
اگر مقدمه به پرسِش اولی منتهی شود، بهتر و مسلکی تر 
مستقیم  صورِت  به  که  را  مصاحبه  نوع  این  می نماید. 
می باشد، به مصاحبه های نوِع پنگ پانگی نیز یاد می کنند و 
معموالً مصاحبه کننده با مصاحبه شونده در مقابِل یکدیگر 

قرار می داشته باشند.
کاربرد  رسانه ها  تمام  در  چهره  به  چهره  مصاحبه های 
دیده  کثرت  به  تلویزیون  و  رادیو  در  امروزه  ولی  دارد، 
یا  مصاحبه گر   نقش  مصاحبه،  نوع  این  در  می شود. 
مصاحبهکننده بسیار برجسته است و او در طوِل مصاحبه 
با مصاحبه شونده یا پاسخ گو، تمام هنرهای ژورنالیستی اش 
را به کار می برد و در آخر سعی می کند که رابطۀ دوستی 
بیشتری با مصاحبه شونده برقرار کند. این نوع مصاحبه ها 
وقت و هزینۀ بیشتر ضرورت دارند و در ترتیب نوشتاری 
مختلف  شیوه های  به  و  می شود  ذکر  دو شخص  هر  آن 
تحریر می گردد. عده یی از نویسنده گان یا مدیران مسووِل 
مـقدمه  از  بعد  که  دارند  دوست  چاپــی  رسانـه های 
نام  پرسش،  سوال،  مصاحبه کننده:  گفته های  مقابل  در 
در  و  خبرنگار  مختصراً  هم  یا  و  نشریه  نام  خانواده گی، 
نام  پاسخ،  جواب،  مصاحبه شونده  گــفته های  مــقابل 
خانواده گی و وظیفۀ مصاحبه شونده را بنویسند و یا هم به 
طور اختصار از حروف س یعنی سوال و ج یعنی جواب 

و یا عاماتی مانند * کار می گیرند.

مصاحبه های تلیفونی
غیرحضوری،  مصاحبۀ  شیوه های  معمول ترین  از  یکی 
در  فراوان  کاربرد  که  است   تلیفون  خط  راه  از  مصاحبه 
تمامِ رسانه ها خصوصًا رسانه های صوتی و تصویری دارد. 
که  دارد  را  خود  خاِص  ویژه گی های  مصاحبه،  نوع  این 
یکی از مهم ترین آن ها، صرفه جویی در وقت می باشد. این 
زودهنگام  می باشد،  نیز  کمتر  آن  هزینۀ  که  مصاحبه  نوع 
اندک  بسیار  وقِت  در  مصاحبه کننده  و  می گیرد  صورت 
می تواند.  برقرار  تماس  مختلف  کارشناساِن کشورهای  با 

عاوتًا مصاحبه شونده و مصاحبه کننده رنج سفر را متقبل 
همین  به  نمی باشد؛  مطرح  راه  مسافِت  مشکل  و  نشده 
ترتیب طرفیِن مصاحبه برای پوشیدن لباس و ترتیب محل، 
تکلیف را متقبل نمی شوند، چون مصاحبه شونده گان بیشتر 
بنابراین  باشند.  می داشته  قرار  مصاحبه کننده  اختیار  در 
اهمیت این نوع مصاحبه ها به نشرات صوتی بیشتر است؛ 
زیرا مسوولین رادیوها دوست دارند که اخبارشان با یک 
نقل قوِل صوتی تنوع یافته و اکچولتی های خوب که توام 
با اظهارنظر های کوتاه می باشد، ارزِش یک خبر یا برنامه 

را باال می برد. 
و  ویژه گی ها  این که  بر  عاوه  تلیفونی  مصاحبه های 
می گذارد،  رسانه ها  اختیار  در  را  فراوان  سهولت های 
این چالش ها،  از  یکی  که  دارد  به همراه  نیز  چالش هایی 
است  مصاحبه شونده  واکنش  از  درک  عدم  از  عبارت 
مخاطبان  می دهد،  رخ  تلیفون  خط  پشت  از  چون  و 
بدنِی  حرکات  و  روانی  حالِت  به  مصاحبه کننده گان  و 

مصاحبه شونده پی نمی برند. 
دفاعی  حالت  مصاحبه شونده  تلیفونی،  مصاحبه های  در 
مشکل آفرین  لغات  و  جمات  ادای  بعضًا  و  نمی داشته 
نمی شود.  برقرار  چشم  به  چشم  ارتباط  عاوتًا  می باشد. 
تلیفون  پای  بلندرتبه  مقامات  و  کارشناسان  کشاندن 
هم  یا  و  مصروف اند  آن ها  زیرا  دارد،  را  خود  دشوارِی 
از پشت  بگویند که  را  به راحتی می توانند دستیاراِن خود 
تلیفون جواب رد دهند. عاوتًا مسوولین رسانه یی مقامات 
عالی رتبه از مصاحبۀ تلیفونی مقامات با مصاحبه شونده گان 

ُگمنام جلوگیری می کنند. 
روشن  و  واضح  بسیار  تِلیفون  خط  تخنیکی،  نگاه  از 
گوشی  صدای  باد  که  می شود  شنیده  بعضًا  نمی باشد. 
به شدت  ماحول  صدای  و  می سازد  مغشوش  را  تِلیفون 
زمانی  که  شده  شنیده  بارها  دارد.  تأثیر  مصاحبه  روی 
می شود،  روبه رو  دشوار  پرسش های  با  مصاحبه شونده 

مصاحبه را قطع نموده و خط تلیفون را بهانه می  آورد. 
تلیفونی مصاحبه کننده را به چالش  نشر مستقیم مصاحبۀ 
و  نیست  چشمی  تماس  به  قادر  وی  زیرا  می کشاند، 
ایجاب  که  جایی  در  را  مصاحبه شونده  نمی تواند سخنان 
در  دخالت  برای  و  کند  قطع  می نماید،  را  بعدی  سوال 
صحبت های وی مجبور است حتا چندبار صدایش را بلند 
کند تا طرف متوجه گردد و بعضًا مصاحبه شونده به سوال 
را  حرف هایش  و  نمی دهد  اهمیت  مصاحبه کننده  بعدی 

ادامه می دهد.
زمانی که تصمیـم گرفتـه می شود یک مصـاحبۀ تلـیفونی 
تسلط  موضوع  به  باید  مصاحبه کننده  اوالً  گیرد،  صورت 
پیدا کند و بعد از برقرار نمودن تماس با مصاحبه شونده یا 
دستیاراِن وی وقت بگیرد و زماِن مناسبی را انتخاب کند، 
خصوصًا اگر مصاحبه شونده در کشوری دورتر باشد، باید 

تفاوِت ساعات را در نظر بگیرد.
بعد از این که ارتباط تِلیفونی با مصاحبه شونده برقرار شد، 
باید مصاحبه کننده خود را معرفی کند و قبل از مصاحبه با 
وی مهربان و همراز گردد، قلم و کاغذ آماده و آلۀ ضبط 
صوت امتحان شود. در نظر باید داشت که سکوِن بیشتر 
متضمن مصاحبۀ بهتر برای رادیو می باشد. بنابراین فضای 
تِلیفون  خــط  و  آرام  بایـد  کامًا  مصاحبه  محل  یا  اتاق 

واضح و شفاف باشد.
از  مختلف  ساحات  در  همراه  تلیفون  شبکه های  صدای 
هم تفاوت می داشته باشند. بنابراین چندین خط تلیفون را 
باید امتحان نمود و در ضمن تلیفون بدیل را باید در نظر 
رسانه های صوتی  باشد، صدا  برای  مصاحبه  اگر  گرفت. 
بدرقه  مناسب  لغاِت  با  را  مصاحبه شونده  اندازه گیری،  را 
و در صورت نشر مستـقیم می توان سواِل اول را به طرف 

بیان کرد.

یکی از معمول ترین 
شیوه های مصاحبۀ 

غیرحضوری، مصاحبه 
از راه خط تلیفون است  
که کاربرد فراوان در 
تماِم رسانه ها خصوصاً 

رسانه های صوتی و 
تصویری دارد. این نوع 
مصاحبه، ویژه گی های 

خاِص خود را دارد 
که یکی از مهم ترین 

آن ها، صرفه جویی در 
وقت می باشد. این 

نوع مصاحبه که هزینۀ 
آن کمتر نیز می باشد، 

زودهنگام صورت 
می گیرد و مصاحبه کننده 

در وقِت بسیار 
اندک با کارشناساِن 
کشورهای مختلف 

تماس برقرار می تواند. 
عالوتاً مصاحبه شونده 
و مصاحبه کننده رنج 
سفر را متقبل نشده 
و مشکل مسافِت راه 

مطرح نمی باشد؛ به همین 
ترتیب طرفیِن مصاحبه 
برای پوشیدن لباس و 
ترتیب محل، تکلیف را 

متقبل نمی شوند

   حــامد علمی

   بخش چهلم
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او  از  براهنی،  دکتر  گستردۀ  بسیار  مطالعاِت  تردید  بدون 
جهان  ادبیاِت  پیشرِو  جریان های  با  آشنا  به واقع  شخصیتی 
توانمند کرده  بوطیقاِی جدید  پیشنهاد  در  را  او  و  برساخته 
آرای  از  اثر پذیری  منکِر  نیز  ایشان  خود  بدیهی ست  است. 
لیوتار، دریدا، بارت و غیره نخواهد بود، چه این که معدود 
ارجاعات انتهای »چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟« گواه 
شعر  در  که  است  انکارناپذیر  دیگرسو،  از  است.  روشنی 
و  جامع  مستدل،  این گونه  براهنی،  از  پیش  کسی  فارسی 
تندروانه به مقولۀ »زبان« ورود نکرده است. نیک می دانیم که 
اشاره به تک گزاره هایی از نظریه پردازاِن پیشین یا حتا ادبای 
قدیم )مانند موالنا( در راستای این که به این مباحث اصالت 
بدانیم،  نوآوری  فاقد  را  براهنی  بوطیقاِی  یا  بدهیم  فارسی 
امری گزاف است. با وجود این، برای شعر معاصر فارسی 
آن چه بیش از وامدار بودِن ایشان به دیگران مهم است، میزان 
معاصر  شعر  به راستی،  اوست.  بوطیقاِی  کارکرد  و  ارزش 
فارسی از براهنی چه قدر بهره برده است؟ بوطیقای براهنی، 
نقطۀ تاقی میراث شعری نیما، فروغ و شاملو با رویکردهای 
شعر  وضعیت  است.  بیستم  قرن  دوم  نیمۀ  در  شعر  نویِن 
فارسی پس از این تاقی نسبت به پیش از آن چگونه است؟
براهنی،  و  برنستاین  بوطیقای  قرابت مضامین  از  صرف نظر 
کارکرد برنستاین و »شعر زبان« در قیاس با براهنی و »شعر 
دهۀ هفتاد«، از منظر چه گونه گی بسترسازی، کارگزاری ادبی 
و رشد و بلوغ بسیار متفاوت است. درحالی که »شعر زبان« 
به عنوان یک جنبش رادیکال و چپ گرا و نیز به دلیل فعالیت 
و  اندک  مخاطب  بدو شکل گیری،  در  تخصصی شان  بسیار 
حوزۀ اثرگذاری داشته اند )اواخر دهۀ شصت میادی(. افراد 
این حلقه همه گی با صرف انرژی و تشّکل گرایی فوق العاده 
شعر  و  نظری  مطالب  باالیی  بسیار  حجم  این که  بر  عاوه 
تولید کرده اند )نیمۀ نخست دهۀ هفتاد میادی(، در روزگار 
چند  مستقل،  انتشارات  صاحب  زبان  شعر  شهرت  و  اوج 
نشریۀ اختصاصی با انتشار مرتب و سازمان دهی دقیق )نیمۀ 
دوم دهۀ هفتاد میادی( شدند و با گذشت زمان نیز تاش 
صاحب  کنند،  نهادینه  را  نخستین شان  مطالعات  کرده اند، 
بازنشر  و  ویرایش  به  و  شوند  دانشگاه  ادبیات  کرسی های 
بوطیقا و شعرشان بپردازند. درمجموع جنبش »شعر زبان« که 
در آغاز شامل گروهی شاعر پیشرِو آوانگارد در محافل ادبی 
نیویارک و سان فرانسیسکو می شد، با تاش مدون و منظم 
و کارگزاری صحیح گروهی شاعر- نظریه پرداز و گسترش 
آثار و افکارشان، نه تنها شامل طیف قابل توجهی از شاعران 
پیشرِو امریکا شده، بلکه در مطالعات ادبیات معاصر جهان 
جایگاه ویژه یی یافته و طرف داران خویش را در کشورهای 
ادبی  محفل های  بین  مثال  )برای  است  کرده  پیدا  اروپایی 
ارتباط  برنستاین  با چهره هایی چون  اتریش  در  این جریان 
عمیقی وجود دارد و نیز مطالعات جدید و جدی در حوزۀ 
ترجمۀ این نوع شعر آغاز شده است(؛ بر آن پژوهش گران 
جنبش  این  به  نیز  افریقا  یا  آسیا  شرق  از  دانشگاه هایی  و 
عاقه مند شده اند و در سرتاسر جهان غالبًا در سرفصل درس 
شعر معاصر انگلیسی در فضای دانشگاهی و هم در فضاهای 
مستقل شعر پیشرو، »شعر زبان« و شاعران آن جایگاه قابل 
احترامی دارند. نکتۀ مهم تر این که، در چند دهۀ عمر »شعر 
نیستند،  امریکا  در  پیشرو  شعری  جنبش  تنها  آن ها  زبان« 
نحله های دیگر مانند »شعر اعترافی« یا جنبش های متأثر از 
پست مدرنیسم فرانسوی و... نیز حضور دارند که هیچ یک در 

آرزوی حذف دیگری نیست.
در نقطۀ مقابل، جنبش »شعر دهۀ هفتاد« که گویا نقطۀ آغاز 

آن محفل های ادبی دکتر براهنی و کارگاه شعر او در اواخر 
دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد خورشیدی است، با انتشار 
»خطاب به پروانه ها« به شهرت می رسد. رشد مرحلۀ آغازین 
این جنبش تا حدی تحسین  برانگیز است. تاش دکتر براهنی 
آن  به تبع  و  جوان  شاعر  تعدادی  پشتکار  و  عاقه مندی  و 
انتشار ده ها مجموعه شعر باعث می شود تا حداقل حضور 
به رسمیت  پارسی  ادبیات  عمومی  فضای  در  جنبش  این 
شناخته شود، اما متأسفانه قدم های بعدی برداشته نمی شود و 
دکتر براهنی یا کس دیگری از پله های بعدی باال نمی روند. 
به نظر می رسد هویت نظری »شعر دهۀ هفتاد« در بوطیقای 
چندده صفحه یی دکتر براهنی خاصه شده است؛ چه این که 
حرف  بتواند  که  دیگری  جامع  نظری  اثر  هیچ  آن  از  بعد 
است)بدیهی  نشده  نگاشته  برود،  باال  پله یی  و  بزند  تازه یی 
است که مقاالت، یادداشت ها و نقدهای پراکنده در مجات 
یا صفحات ادبی، وجاهت یک بوطیقا یا اثر نظری را ندارند(.
دکتر  یک نفر  به  وابسته  را  هفتاد«  دهۀ  »شعر  جنبش  اگر 
ایشان  که  بود  آن  طبیعی  و  بدیهی  انتظار  بدانیم،  براهنی- 
یا  کتاب  جلد  چند  هفتاد،  دهۀ  پایان  تا   1374 از  حداقل 
ساختارشکن  آرای  تکمیل  و  تصدیق  در  نشریه  دوره  یک 
و نوآوارنۀ »چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟« منتشر کند. 
صد البته که شرایط فرهنگی و اجتماعی، موانع حوزۀ نشر 
و... نیز عواملی هستند که ممکن است بین ما و کشورهای 
توسعه یافته متفاوت باشد، اما باید در نظر داشت که برای مثال 
جنبش »شعر زبان« که اندیشۀ چپ گرایانه و ضدسرمایه داری 
که  نمی گیرد  قرار  امریکا  دولت  مورد حمایت  نه تنها  دارد، 
از فضای  برائت  استقال و  برای حفظ  نیز در تاش  خود 
تجاری و سرمایه داری مورد انتقادش است. به  هرحال دیگر 
اما  شوند،  نقد  زمان خویش  در  می توانند  بازدارنده  عوامل 
انفعال  و  کم توجهی  بازهم  موانعی  چنین  وجود  فرض  با 
نسبت به جنبشی که خویشتن آن را بنا نهاده است، از سوی 
دکتر براهنی قابل چشم پوشی نیست. آیا اگر دکتر براهنی در 
ادامۀ بوطیقای درخشان خویش در »خطاب به پروانه ها«، تا 
پیش از پایان دهۀ هفتاد خورشیدی چند هزار صفحه دیدگاه 
نظری یا شعر در تثبیت آن به طور رسمی یا غیررسمی انتشار 
داده بود، از پتانسیل رسانه های ادبی مانند حلقه های شعری، 
سیری ناپذیر  اشتیاق  و  الکترونیکی  یا  کاغذی  نشریه های 
بود،  استفاده کرده  نو  پدیده های  به  دانشجویی  ادبی  فضای 
چهره های مدرن یا سنتی را به گفتمان و مناظره های چالشی 
جنبش  خورشیدی،  نود  دهۀ  در  هم اینک  بود،  فراخوانده 

»شعر دهۀ هفتاد« جایگاه امروزی را داشت؟
دهۀ  »شعر  جنبش  مدعیان،  دیگر  از  بعضی  آرای  طبق  اگر 
هفتاد« را فراتر از یک نفر - دکتر براهنی - بدانیم، با توجه 
شاعر  دیگر  من  »چرا  بوطیقای  و  براهنی  کارگاه  این که  به 
نیمایی نیستم؟« به عنوان واقعیت تاریخی نطفۀ »جنبش شعر 
دهۀ هفتاد« قابل تردید یا تحریف نیستند، هم زمان یا در ادامۀ 
این کنش های براهنی، افراد دیگر ی از این جنبش شهرت 
یافته یا متون درخور اعتنای دیگری )با فرض این که اتکا به 
به پخته گی و  انتشار می یافت؛ متونی که  باشد(  فرد مردود 
تعمیق آرای براهنی منجر بشود. حال آن که در مقابل حجم 
پنجاه  به  نزدیک  سوی  از  منتشرشده  شعر های  قابل  توجه 
شاعر »شعر دهۀ هفتاد« از سال های 1374 تا 1384، معدود 
عالی ترین  در  افراد  این  بیانیه های  یا  گفت وگو ها  مقاالت، 
بعضی  دیگر  سوی  از  شتاب زده یی  ترجمان  خویش  وجه 
تاشی  یا  بوده  جهان  ادبی  نوین  رویکردهای  ایده های  از 
خام طبعانه برای توضیح و تفسیر آرای براهنی که به انحراف 

بیشتر منجر شده است. محصول جنبش »شعر  و کج فهمی 
دهۀ هفتاد« به سان »شعر زبان امریکا« و نحله های گوناگون 
شعری فرانسه، شاعر- نظریه پرداز بود و طبعًا انتظار این که 
نظری  سامان دهی  یا  نقد  به  حلقه  شاعران  از  بیرون  فردی 
هفتاد«  دهۀ  »شعر  شاعران  است.  عبث  امری  بکوشد،  آن 
کارگاه  شاگردان  آن  اکثریت  بخش  بودند:  دسته  دو  عمومًا 
شمس  مانند  وی  بوطیقای  جوان  مخاطبان  یا  براهنی  شعر 
آقاجانی، عباس حبیبی، رویا تفتی، علی عبدالرضایی، مهرداد 
از  که  شاعرانی  اقلیت،  بخش  و  و...  احمدی  پگاه  فاح، 
حلقه  این  به  و  زده  باز  سر  خویش  پیشین  شعری  هویت 
منتشرشده  شعر های  بین  در  باباچاهی  علی  مانند  پیوستند، 
عبدالرضایی  علی  مثل  افرادی  که  حالی  در  افراد،  این  از 
و  یافتند  محبوبیت  جنبش،  این  شگردهای  بعضی  به مدد 
مانند  دیگر  دست های  کردند،  پیدا  خاصی  مخاطب های 
شمس آقاجانی شعرشان با عنوان مصداق بوطیقای براهنی 
مهرداد  مانند  افرادی  یافت،  بیشتری  اقبال  منتقدان  از سوی 
کارکردهای  دیگر  از  بعضی  سراغ  بعد  سال  چند  نیز  فاح 
زبان«  »شعر  در  نیز  کارکردها  این  نمونۀ  )که  شعر  تجربی 
»شعر  مانند  می شود(  مشاهده  به وفور  میادی  نود  دهۀ 
خواندیدنی« و استفاده از رسانه های غیرگفتاری برای شعر 
رفتند؛ اما دو نکتۀ عمده وجه مشترِک همۀ این شاعران بود: 
بخش  عهدۀ  از  به درستی  آن ها  از  هیچ یک  این که  نخست 
به  داشتند  دوست  که  »شاعر-نظریه پرداز«  اصطاح  نظری 
تنوع  وجود  با  این که  دوم  و  برنیامدند  شود،  اطاق  آن ها 
ساختارشکنی  شتاب  و  آن ها  شاعرِی  روش های  بعضی  در 
دهۀ  آغازین  سال های  در  شاعران  این  همۀ  تقریبًا  غیره،  و 
هشتاد از نفس افتادند )اگر از معدود تجربه های شعری که 
تکرار ضعیف گذشتۀ شان بود صرف نظر کنیم(؛ برای مثال از 
منظر بوطیقا و نظریۀ شعر، علی باباچاهی که گویا خواسته 
دیدگاه  مجموعه شعرهایش  بعضی  پایان  در  براهنی  به سان 
یا مهرداد  نزده است؛  تازه یی  بیان کند، حرِف  را  نظری اش 
فاح از طریق چند گفت وگو و بعضی بحث های طوالنی، 
»شعر  تثبیت  یا  رشد  موجب  که  جالب توجهی  دستاورد  به 
مانند  دیگری  چهره های  است.  نرسیده  بشود،  هفتاد«  دهۀ 
محمد آزرم، مسعود احمدی یا امید شمس نیز حرکت شایان  
به سان  اگر جنبش »شعر دهۀ هفتاد«  آیا  نداشته اند.  توجهی 
غالب جنبش ها و نحله های شعری دیگر نقاط جهان به جای 
اتکا بر یک فرد، بر یک گروه متکی بود و چند چهرۀ هم تراز 
با دکتر براهنی داشت، آیندۀ آن به گونه یی دیگر رقم خورده 
بود؟ آیا اگر شاگردان براهنی به جای شتاب زده گی یا غرق در 
ملغمۀ ترجمان پیچیدۀ فلسفه های رنگارنگ، با نوعی تعهد 
به جنبش در مسیر مشخصی رشد یافته بودند، این جنبش 

وجهه یی دیگرگونه داشت؟
درحالی که  و  خورشیدی  هشتاد  دهۀ  واپسین  سال های  در 
با  بود،  برده  به سر  اغما  در  سالی  چند  فارسی  پیشرِو  شعر 
شدت یافتن جریان موسوم به ساده نویسی و تکیه بر مضامین 
مشترک جهانی و درحالی که تاش می شد این نوع شعر که 
ذاتًا متعلق به ادبیات بدنه است، به عنوان ادبیات پیشرو نقش 
ایفا کند، دوباره سخن از »شعر دهۀ هفتاد« به وفور شنیده 
مانند شمس لنگرودی و حافظ  می شد؛ درحالی که شاعرانی 
را  هفتاد«  دهۀ  »شعر  و  براهنی  تا  بودند  در تاش  موسوی 
به قهر خواننده با شعر متهم کنند، شعر خویش را در افقی 
نو )به تعبیری »پسابراهنی!«( ارایه کردند و بخشی از پیکر 
بیدار شد؛ درحالی که  نیمه جان »شعر دهۀ هفتاد« از خواب 
تأکیدی بر عنوان و اصطاح جنبش دیده نمی شد )گو این که 

باشد(.  مذموم  جریان  یا  گروه  یک  چارچوب  در  حرکت 
بعضی از شاگردان براهنی یا چهره های تازه تری مانند حسین 
احیای  در  تاش  با  الکترونیکی  نشریات  طریق  از  ایمانیان 
آرای براهنی، بیشتر در اندیشۀ نفی ساده نویسی و حمله به 
شاعران آن برآمدند؛ حال آن که هر دو گروه زیرمجموعه یی 
از گروه بزرگ تری از اصحاب ادبیات و فرهنگ بودند که در 

تقابل با آرا و کنش های فرهنگی دولت قرار داشت.
در آغاز دهۀ نود خورشیدی، انتشار کتاب »سخن رمز دهان« 
را از سوی شمس آقاجانی که از وفادارترین شاگردان براهنی 
دانست؛  هفتاد«  از آخرین کنش های »شعر دهۀ  باید  است، 
آن  در  تازه یی  درخشان  ایدۀ  آن که  از  صرف نظر  که  کتابی 
مشاهده نمی شود، به نوعی نوش داروی پس از مرگ سهراب 
است. اگر این کتاب به فاصلۀ دو یا سه سال پس از »چرا 
من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟« منتشر شده بود هم با اقبال 
بیشتری مواجه می شد، هم حداقل بخشی از آن کنش مداوم 
و گروهی که پیش از این به نبود آن در این جنبش شعری 

اشاره شد، برانگیخته شده بود.
از بوطیقای  نو  تا خوانشی  این کتاب تاش شده است  در 
از  نویسنده  این کتاب  مقدمۀ  اگرچه در  ارایه شود،  براهنی 
وابسته گی به نحله یا تفکر خاصی اعام برائت می کند، اما 
براهنی  آرای  سنگین  سایۀ  در  زود  خیلی  متن،  به  ورود  با 
قرار  شصت(  دهۀ  اواخر  در  او  شعر  کارگاه  به  ارجاع  )با 
می گیرد. صد البته که بوطیقای براهنی حداقل ارزش آن  را 
دارد که ده ها کتاب در تصدیق یا نفی آن نگاشته شود، اما 
اگر آقاجانی و دیگر شاگردان براهنی اواخر دهۀ هفتاد تاش 
می کردند از سایۀ براهنی بیرون بیایند یا حداقل همانند این 
آیا سرنوشت  بکوشند،  او  آرای  تفسیر  کتاب در توضیح و 

بهتری در انتظار »شعر دهۀ هفتاد« نبود؟
مباحث  مبنای  که  اصلی  همان  غربی،  آرای  بومی سازی 
براهنی است، در این جا نیز دست مایۀ آقاجانی می شود؛ با این 
تفاوت که دست آقاجانی که در یادداشت ها و گفت وگوهای 
پراکندۀ پیشین چهره یی آگاه و مسلط به جریان های فکری 
کودکانه  تفسیرهای  بعضی  و  شده  رو  می رسید،  به نظر 
)براهنی(  استادش  از  بود  بعید  که  را  نگارشی  خطاهای  یا 
سر بزند، مرتکب شده است. از دیدگاهی خوش بینانه البته 
بین مخاطب های  ارتباطی مفیدی  این کتاب می تواند حلقۀ 
از  پس  زبان«  »شعر  و  براهنی  آرای  با  فارسی  شعر  جدید 
یک دهه ونیم سکوِت نظری باشد. آقاجانی از شاعران موفق 
»شعر دهۀ هفتاد« است که این اقبال را داشته که براهنی پس 
از سال ها دوری از فضای نقد شعر، سال گذشته یادداشتی 
کوتاه بر شعر تازۀ او بنویسد و آن را در قیاس با نمونه های 
شعر کهن )موالنا( و مدرن )شاملو( بستاید. در یکی  دو سال 
از  بعضی  آقاجانی  بر  عاوه  خورشیدی،  نود  دهۀ  آغازین 
دیگر شاگردان براهنی نیز پس از دوره یی سکوت، شعرهای 

تازۀ شان را منتشر کرده اند. 
از سوی دیگر و در پاسخ به خیل منتقدان، اگر دکتر براهنی 
و جنبش »شعر دهۀ هفتاد« هیچ گاه در عرصۀ شعر فارسی 
فارسی  شعر  از  گونه یی  چه  هم اکنون  نمی شدند،  عرضه 
می توانست »شعر پیشرو« نامیده شود؟ نحله ها و افراد دیگر 
در دو دهۀ اخیر شعر فارسی، چه حرف تازه یی بر اندوختۀ 
شعر فارسی افزوده اند؟ چرا عدم موفقیِت یک جنبش شعری 
تا این حد موجب خوشحالی افراد دیگری می شود که بخش 

عمدۀ دیدگاه هنری و دغدغۀ اجتماعی شان مشترک است؟

یاکسیازپلههای آ
ِی بعدازبوطیقا

براهنی
الخواهدرفت؟ با

محمد عباسی زهان
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خویش  بدست  تقدیرش  که  داد  سروری  را  ملتی  آن  خدا 
بنوشت.

مردمی که مرا می شناسند، نیک می دانند که نی دلبستۀ چوکی 
و مقام استم و نه اهل معامله، پیشنهادات مکرر دولتی در مقام 
نپذیرفتم.  را  کابینه  اول، وزارت خارجه، عضویت  معاونیت 
اما وقتی بیچارهگی مردم و بی عزتی حکومتیان را می بینم، 
نتوانستم تحمل نمایم و در همچو شرایط سخت و بحرانی 
وارد این کارزار شدم. اگر خدا خواست موفق شدیم، بدون 
یک روز تعلل ۵ سال تمام در خدمت مردم خواهم بود، و 
اگر خواست خدا نبود به قول برادرم شهید احمدشاه مسعود 
راهم حق است برسم نرسم خدا اجرش را بدهد در هر دو 

صورت پیروز استم. 
پس از اعان کاندیداتوری، به مزارش رفتم، یک دعایی به 
حقش کردم و یک دعا هم در حق خود که خدایا اگر وسیلۀ 
خیر برای مردم می شوم، کمکم کن، اما اگر وسیلۀ شر و بدی 

شوم توقفم ده که ضررم به کسی نرسد.
تقدیرش  که  داد  سروری  را  ملتی  آن  خدا  شعر  مصرع   
بهدست خویش بنوشت، دقیقًا مصداق و دلیل روشن کاندیدا 
شدنم می باشد، چون تاهنوز این تقدیر و سرنوشت به دست 
میدان دیگر  انتخابات و هیچ  نیست. صلح، جنگ،  خودمان 

متعلق به ما نیست. 
یک ونیم دهه قبل در اولین نسخۀ طرح آجندای ملی به خط 
درشت نوشتم: »دیده شود که رهبران ما می توانند از حضور 
یک  تا  نمایند  بهینه  استفادۀ  افغانستان  برای  جهانی  جامعۀ 
دولت و زعامت ملی بوجود آید، در غیر آن وقتی سیاست 

جهان تغییر کند، در میدان می مانیم«.
دریغا که در این همه مدت 18 سال، اکثر این رهبران بهجای 
یک کار بزرگ ملی، از حضور جامعۀ جهانی به نفع شخصی، 
قوم گرایی،  تقلب،  غلط،  ساختارسازی  مقام،  به  رسیدن 
وابستگی، غصب جایدادها و دزدیدن صدها میلیون دالر پول 

کمکی جامعۀ جهانی برای خود استفاده کردند.
فساد،  باقی ست،  میراث  عنوان  به  آنچه  سال   18 از  پس 
ساختاری،  فساد  اخاقی،  فساد  سیاسی،  فساد  فساد.  فساد، 
فساد انتخاباتی، حتا دین و صلح را نیز با فساد خویش آلوده 

ساختند.
راه اندازی  کان،  فسادهای  این  امروز  مثال  روشن ترین 
دالر  میلیون  صدها  با  دولتی  تیم های  انتخاباتی  کمپاین های 
 ۵0 حدود  در  را  انتخابات  مصارف  سقف  قانون،  می باشد. 
میلیون افغانی تعیین نموده است، اما یک تیم دولتی به قیمت 
با یک چینل  فقط  افغانی  میلیون  معادل 160  دالر  میلیون   2

تلویزیون قرارداد کمپاین بسته است.
و  اند، وجدان خود  فساد  این همه  باعث  که   دولت مردانی 
می توانند  چگونه  اند،  نموده  لگدمال  را  ابتدایی  ارزش های 
حفاظت  را  ملی  منافع  و  بزرگ  ارزش های  جمعی،  وجدان 
نمایند؟ چگونه به خود حق می دهند دوباره چشم به قدرت 

بدوزند؟ 
مردم  زندهگی  و  هر عرصۀ حکومت داری  در  که  حکومتی 
مردم رأی  از  دارند  توقع  فساد است، چگونه  از  پُر  و  ناکام 
پیش  می دهند،  رأی  فساد  کانون  این  به  که  آنانی  و  بگیرند 
وجدان خود، مردم، تاریخ و خدا شرمنده و شریک ظلم اند. 

با عبرت از چهاردهه ناکامی بهخصوص 18 سال اخیر، مردم 
ما حکومات ایدئولوژیک چپ، راست، قومی، وابسته، همه 
را با گوشت و پوست تجربه کرده اند، حاال راهی نداریم جز 
وفاق ملی. وفاق همه اقوام ساکن افغانستان با همدیگر بهگونۀ 
علمی و عملی، بهرسمیت شناختن ارزش های یکدگر، حل 

معمای قدرت و گشودن مسایل ملی. 
در این راستا، ضرورت تغییر نظام سیاسی متمرکز به ایجاد 
فضای مشارکت متوازن اقوام، داشتن نهاد ریاست جمهوری، 
در  تعریف شده  با صاحیت های  قضائیه  و  مقننه  صدارت، 
بردن صاحیت های  بلند  با  انتخابی  نیمه  والی های  و  مرکز 
نظام  در  قدرت  نمودن  افقی  مجموع  در  والیات،  شوراهای 

سیاسی افغانستان در آغاز کار برای ما یک اصل است.
رسیدن به صلح پایدار، اساسی ترین مفهوم وفاق ملی را ارایه 

می کند.
متاسفانه در مدت 18 سال از صلح گاو شیری ساختند. صلح 
و  استخباراتی  صلح  و  سیاسی  صلح  تجارتی،  صلح  قومی، 
نیابتی مانند امروز که هریکی پی مطلب خود می گردد. این 
صلح  به  هرگز  را  افغانستان  صلح،  پروژه های  این  با  نگاه 

نمی رساند. 
می شد،  بلند  صلح  صدای  که  جایی  هر  مسعود  احمدشاه 
زمان  در  که  گماشت  هیأتی  عضو  را  خودم  می شتافت. 
مقاومت با هیأت آقای عباس استانکزی در سویس ماقات 
قانونی صاحب در چند  به ریاست  کردیم. هیأت های صلح 

نوبت به کشورهای مختلف سفر کرد.
 شهید مسعود خودش همۀ خطرات را با جان خرید، با سه 
نفر، داوود داوود شهید، شمس الدین خان لکن خیل و محمد 
گل درایور به میدان شهر رفت. همه دم و دستگاه حکومتی 
با شورای رهبری  تنهایی در آنجا  به  را در کابل گذاشت و 

طالبان ماقات کرد. 
استاد ربانی شهید در همین مسیر به شهادت رسید. 

است،  تفکرات  همان  با  دیروزی  طالبان  همان  با  اگر صلح 
صلح  دیگر  طرف  دیروز  مقاومت  چهره های  است  بهتر 
باشند. هیأت صلح قطعًا باید افغانستان شمول و ملی باشد. 
هیأت  طالبان،  هیأت  تعداد  به  نمایندهگان،  سایر  پهلوی  در 

مقاومت نماینده معرفی نماید.
اگر صلح برای امروز و دنیای امروز است، باید صلح با نسل 
جوان این سرزمین که دنیای شان، زنده گی شان، صلح شان و 
ارزش های شان با تفکر طالبانی قطعًا متفاوت است صورت 
گیرد. اینکه طالبان دیروز با همان موقف قبلی با چهره های 
معنای  به  برسند،  توافق  به  دیروز حکومتی  ناکام  و  نزدیک 
دوطرف  منافع  برای  سیاسی  تعامل  یک  بلکه  نیست،  صلح 

می باشد.
به وحشت طالبانی تسلیم نخواهیم شد.  به هیچ صورت  ما 
مقاومت  شویم،  مجبور  اگر  اما  نیست،  ما  انتخاب  مقاومت 
تکلیف و وجیبۀ ما می شود و در این راه صدها هزار جوان 
نسل مقاومت با آگاهی امروز و شرایط بهتر از دیروز آمادۀ 

مقاومت می شوند.
 وفاق داخلی، تفاهم منطقه و توافق فرامنطقه پایه های اصلی 
صلح می باشند. در منشور وفاق ملی، برنامۀ مدون برای صلح 

داریم.
شفاف،  انتخابات  اما  تغییر؛  برای  است  فرصتی  انتخابات، 
یک  تقلب  از  چشم پوشی  قبل  سال   ۵ دموکراتیک،  عادالنه 
بود،  نیافتاده  بد  اتفاق  این  اگر  بود،  تاریخی  بزرگ  اشتباه 
با  کسی  و  نمی بودیم  مواجه  پیشروی  بحران  این  به  امروز 
این رسوایی جرأت مهندسی انتخابات را نمی کرد و مردم به 
این پیمانه بی اعتماد و دل سرد نمی بودند. حتا توافق نامه یی که 

حاصل رأی میلیون ها شهروند ما بود با حقه بازی یک طرف 
و صبر استراتژیک! جانب دیگر به باد فنا رفت. 

همۀ  حضور  با  کمیشنران  انتخاب  نشست  در  قبل  چندی 
کاندیدان در ارگ، خطاب به آقای اشرف غنی گفتم، اکنون 
تعیین  جدید  کمیشنران  حکومتی  ملی  تلویزیون  حضور  با 
هنوز  تا  شما  حکومت  مداخلۀ  اصلی  مشکل  اما  شدند، 
هیچ  اگر  رفتید،  انتخابات  مهندسی  به  دوباره  اگر  باقی ست، 
از  تنهایی  به  نباشند،  ما  با  امروز  کاندیداهای محترم  از  یک 
نسل  خوشبختانه  امروز  کرد.  خواهم  دفاع  خود  مردم  حق 
آگاه داریم که اجازۀ بازی با سرنوشت خود را به دوست و 

دشمن نمی دهند.
 در آخرین اقدام، یک سند 1۵ مادۀ شفاف سازی انتخابات را 
به مسوولین داخلی و خارجی انتخابات تحویل داده ایم که در 
آن کمترین تقاضای ما ایجاد یک کمیسیون مشترک نظارتی 
انتخابات  شفافیت  از  مطمین  قسمًا  تا  می باشد  انتخابات  بر 
شویم. دیگر اشتباه قبلی را تکرار نمی کنیم، با صبر استراتژیک 
هیچ گاهی تقلب را مشروعیت نمی دهیم و بار سنگین ۵ سال 
حکومت استبداد و تقلب را باالی مردم خود روادار نیستیم.

با آغاز این کمپاین، والیت به والیت، ده به ده برای تشویق 
و سهم گیری مردم به انتخابات می رویم، اما اگر در وضعیت 
شفافیت انتخابات تغییر مطمین نیامد، یکجا با همه نیروهای 
ضد تقلب و ضد استبداد، همراه با مردم و برای مردم خود 
گزینه های بعدی را تصمیم خواهیم گرفت، این قول و پیمان 

ماست.
الهی تو آن کن که پایان کار

تو  خوشنود باشی و ما رستگار
ژوندی دی وی افغانستان
ژوندی دی وی ملی وفاق

فشردۀ سخنرانی احمدولی مسعود در نخستین همایش انتخاباتی وفاق ملی

راهـی نـداریم جز وفـاق ملـی
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آدینه روز)18 اسد( از کابل به شهر مزار آمدم. 
پس از ظهر بود که به مزار رسیدم. چیزی کم 
باب  در  و  ماندم  مزار  در  ساعت  یک  حدود 
چگونه رفتنم به والیت سرپل با خود رای زنی 
و  مزار-جوزجان  شاهراه  امنی  بد  از  می کردم. 
راحت  که  آن  با  بودم.  واقف  خوبی  به  سرپل 
سایه  چهره ام  بر  اضطراب  و  دلهره  و  نبودم 
گسترده بود، بر آن شدم تا روانۀ والیت سرپل 
شوم و در این خصوص تصمیم خود را نهایی 
ساختم. از قضا گرمای سوزان مزار جایش را به 
شمالک سرد و آرام بخشی سپرده بود. در مزار 
نماندم. ایکاش می ماندم و کسالتی را که در سفر 
با شمالک  از کابل بر جان و تنم مستولی بود، 
در  می ساختم.  برطرف  شهر  این  و خنک  سرد 
بلخ بساط  از آسمان  حالی که خورشید داشت 
عادی  شهروند  یک  مثل  می چید،  بر  را  خود 
همراه با پنج تن دیگر سوار بر موتر کروال شدیم. 
همراهان موتر در سن و سال من و یا پایین تر 
از آن بودند. راننده از موجودیت احتمالی طالبان 
بر روی جاده از همان آغاز ما را تحذیر داشت! 
بانک داشتم و به راننده  کارت ATM عزیزی 
سپردم تا به جایی پنهان نگه دارد. کاپی اوراق و 
را دور  بود. هنگام حرکت آن  بیک ام  اسناد در 
انداختم و خود را مطمین و فارغ البال ساختم. 
موتر داشت با سرعت سریع جاده را می پیمود 
و تاش من هم این بود. هر چقدر که از توابع 
شهر مزار می گذشتیم، اضطرابم فزونی می یافت. 
انگار که عصر آدینه روز برای من انتظار آبستن 
خطور  مخیله ام  در  که  می کشد  را  فاجعه یی 
و  بود  شده  دوخته  جاده  به  چشمانم  نمی کرد. 
می زد.  تلنگر  عصر   ۵:00 روی  ساعت  عقربۀ 
همه  دیدم.  جاده  روی  را  نفری  شش  ناگهان 
مجهز به ساح با صورت عبوس و پوشانده و 
با لباس و قیافه عجیب و بدریختی روی جاده 
حلقه بسته بودند و چند موتری را که جلوتر از 
موتر ما بود، توقف داده بودند و از راکبین موتر 
چیزهایی می پرسیدند. این شش نفر چه کسانی 

بودند؟ کسی نبودند جز طالبان! 
هوش  افتاد  نفر  شش  این  به  نگاهم  که  زمانی 
از سرم پرید و هاج و واج ماندم و جا در جا 
در چوکی موتر میخکوب شدم. با آن که راننده 
دادن  جلوه  بی خطر  و  عادی  با  می خواست 
وضعیت)که در نظر من هم عادی جلوه می کرد( 
بر  اما  بزداید،  مان  دل  و  ذهن  از  را  اضطراب 
و  هراس  توفان  نیافت.  چندانی  توفیق  امر  این 
پیچاند و چنان دست و  اضطراب مرا در خود 
دفاع  در  کاری  ندانستم چه  که  پاچه ام ساخت 
پرس وجویی  من  از  اگر  و  دهم  انجام  خود  از 
رانم.  زبان  بر  حرفی  چه  پاسخ شان  در  کنند، 
مبایل سامسونگم که در جیب راست لباس هایم 
بود از جیبم بیرون کشیده می خواستم در جایی 
نفر  شش  این  از  یکی  ناگهان  که  سازم  پنهان 
از  و  بود  ایستاده  میخ  چون  موتر  جلو  در  که 
بر  خشونت  و  وحشت  خشم آگینش  سیمای 
زمین می بارید،  متوجه شد و به سوی دروازۀ 
موتر با سرعت تمام شتافت و درب موتر را باز 
کرد و مرا از موتر پایین کشید و گفت: چه ره 
پُت کدی؟! این جا بود که لرزه بر اندامم وارد 
شد و دست و پایم چون برگ بید به لرزه آمد 
و ارتعاش قلبم صد برابر گشت و زبانم لکنت 
پیدا کرد. در پاسخ به او گفتم: می خواستم یک 
کنار  احترام شما  به  اما  کنم؛  روشن  سیگار  نخ 
گذاشتمش! با لحن تند و زننده حرف می زد و با 
این حرف های من درآوردی نمی شد او را اقناع 
به  بیدارش  و  وحشی  چشمان  ناگهان  ساخت. 
مبایلم دوخته شد و مبایل را که در چوکی موتر 
رمز  تا  داد  تحویلم  و  برداشت  بودم  مانده  جا 
باز نمایم. چه می کردم؟ چاره یی نداشتم  آن را 
جز اطاعت بی چون و چرا! در حالی که تفنگ 
ُزل  به چشمانم  و  است  ایستاده  کنارم  شانه  بر 
می زند، رمز مبایل را گشودم و از شدت هراس، 
ناخواسته خودم رفتم سراغ گالری مبایل. تصمیم 
داشتم تمامی تصاویری را که در گالری موجود 
بود، انتخاب کرده حذف نمایم. غافل از این که 
از من است و  بیدارتر  او هوشیارتر و  چشمان 
مجال و رخصت چنین کاری را از من می رباید. 
در حالی که تصاویر روی صفحه مبایل نمودار 
است، مبایل را از دستم گرفت و نگاهی عمیق 
به تصاویر انداخت و گفت: دیره آدمه مهمه ده! 
عجالتًا به آن پنج نفر دیگر هدایت داد تا موتر را 

محاصره نمایند و اجازه رفتن ندهند. 
این  و  من  از  تر  دور  قدمی  چند  در  که  موتر 
آدم توقف داده شده بود و زیر ذره بین آن پنج 
پای  با  پارچین  پارچین  داشت،  قرار  دیگر  نفر 
از  و  رفتم  موتر  سوی  تپشناک  قلب  و  لرزان 
کاری  اگر  تا  راکبین می خواستم  راننده و سایر 
از دست شان ساخته است، از من دریغ ندارند. 
اینها هم کاری ساخته نیست و  پی بردم که از 

قلبم  که  آن  با  کوچه ایم.  اندر خم یک  همه  ما 
اعضای درونی وجودم  بود و  لرزان  مرتعش و 
به جنگ و نزاع با یکدیگر برخاسته بود، نهایت 
من  دهم.  نشان  آرام  را  خود  ظاهر  تا  کوشیدم 
اصرار داشتم که کارمند دولت نیستم و مبایلم را 
هر طوری که میل تان می خواهد بررسی کنید. در 
وضعیتی قرار داشتم که بیان آن از چنگ ذهنم 
در رفته است. گویی آسمان و زمین با آن پهنا 
و گسترده گی بر شانه هایم لنگر انداخته است و 
سنگینی و ثقالت آن دست و پایم را از حرکت 
و زبانم را از گفتن باز داشته است. خیلی چیزها 
می زدند.  ذهنم گشت  در جلو  و خیلی کس ها 
برادرانم  و  خواهرانم  پدرم،  همسرم،  مادرم، 
کسانی بودند که بیش از همه کس تصاویرشان 
در پیش روی ذهن و چشمم مجسم شد. به یاد 
پدری افتادم که تمام هستی اش را وقف من کرد 
و دشواری و تلخی روزگار را عاشقانه به جان 
با عزت کار  خرید و همچون دهقان مغرور و 
کرد و از خود مایه گذاشت، تا فرزندش درس 
بخواند و آینده خود، خانواده و جامعه را بسازد. 
پدری که عمقًا و قلبًا دوستم دارد و باری نشده 
که در عبادات شبانگاهی و صبحگاهی اش یادی 
از من نکرده باشد. به یاد مادر و همسری افتادم 
که دوست ندارند قدمی از خانه به بیرون بگذارم 
می نمایم،  سفر  جایی  به  اگر  هم  باری  هر  و 
نگرانی  و  حسرت  اشک  من،  عزیمت  هنگام 
از دیده گان شان فرو می چکد. به یاد کتاب های 
دوستانم  یاد  به  افتادم.  خوانده ام  نا  و  خوانده 
و  شریفی  نفر)عارف  دو  این  خاصه  به  افتیدم. 
ثمرالدین سروش( که بهترین دوستانم استند و 
مشترکات فکری زیادی با هم داریم. ما هر سه 

آرمان و داعیه مشترک داریم و برای تحقق آن 
گام های بلندی گذاشته ایم. گفتم اگر امروز دشنه 
خونین طالب هستی ام را نیست نماید، این دو 
عزیز با جسارت و شجاعت بیشتر از گذشته این 
داعیه را به قله کمال و تمامیت خواهند رساند. 
به یاد همکارانم افتادم. خود را خیلی هم رنگ و 
هم سنگ کسانی یافتم که عزیزان شان را طالب، 
همه روزه قربانی می گیرد و در خانه و کاشانه 

شان بساط غم می گستراند.
مرا فرمان دادند تا به موتر بنشینم و موتر را به 
چندان  نه  فاصله  عمومی  سرک  از  که  جنگلی 
حویلی  جنگل،  داخل  به  و  داشت  دوری 
کنار  از  نمودند.  هدایت  می شد،  دیده  گلینی 
و  خامه  راه  جنگل  منتهای  تا  عمومی  جادۀ 
دشواری  به  موتر  که  بود  شده  کشیده  باریکی 
می توانست از آن عبور نماید. از شدت هراس 
و وحشت، نگاهم از همه جا کنده شده بود و 
تنها می توانستم جلو خود را آن هم با کمال نا 
دهم.  بتوانم تشخیص  به سختی  و  ببینم  آرامی 
گمان می کنم کنار این راه ناهموار، نهر کوچک 
و آرامی بود که حضور در جنگل را برای انسانی 
که اسارت یا مرگ انتظارش را می کشد تا جایی 
تحمل پذیر می ساخت. در میانه این راه سربازان 
از  و  شدند  سبز  راه  در  سمارق  چون  دیگری 
نگاه های وحشی  ما را زیر  جلو و عقب موتر، 
خود داشتند. آن شش نفر و مبایل من هنوز در 
جاده عمومی بود. این جا اگر بارقه امیدی هم 
برای زنده گی در من مانده بود، آن هم از وجودم 
رخت بربست. اسارت یا مرگ، سرنوشت تلخم 
می نمود.  قطعی  و  حتمی  نظرم  در  که  بود 
میانه  در  حماقت؟!  یا  بنامم  شجاعت  نمی دانم 

راه مبایل دیگرم را در دست گرفتم و خواستم 
با یکی از دوستان که در فوق از او نام برده شد 
که  بار هم  برای آخرین  نمایم و  برقرار  تماس 
شده صدایم را بشنود و چالش پیش آمده را به 
او انتقال دهم. اما در انجام این امر ناکام ماندم. 
از آن سربازان که جلو موتر راه می رفت  یکی 
چون  نمی شد،  کنده  ما  از  وحشی اش  نگاه  و 
گرگ وحشی به سویم دوید و مبایل را از دستم 
را حذف  تماس  و گفت: چرا شمارۀ  برداشت 
کردی؟ و این شماره از که بود؟ من در پاسخ 
به او گفتم: مبایل روی دستم بود و هیچ شماره 
شماره  یک  قضا  از  نکرده ام.  حذف  را  تماسی 
تماس ناشناس، همان روز چندین مرتبه به من 
مزاحمت نموده بود و در قطار تماس های تلفنم 
موجود بود. به این شماره تماس چنگ انداخته 
بود و اصرار می کرد که چرا اسم مخاطب این 
شماره را حذف نموده ای! ندانستم این لعنتی که 
بود و چرا مشکلی بر انبار مشکاتم افزود. اقناع 
این آدم هم در نظرم دشوار و مردافکن می کرد. 
توقف  آب  نهر  و  حویلی  دیوار  کنار  را  موتر 
دادند و به اطراف موتر)چون پروانه به اطراف 
پایین  را  موتر  راکبین  همه  زدند.  حلقه  شمع( 
در  را  سامسونگم  مبایل  که  کسی  آن  نمودند. 
عمومی  جاده  از  کنان  یورتمه  داشت،  دست 
آدم  این  مبایل  در  گفت:  و  آمد  ما  نزد  به 
عکس های مقامات دولتی است. از قضا تصویر 
داد  نشان  را  داخله  امور  وزارت  پالیسی  معین 
از  بازدید  به  از محافظین خویش  با جمعی  که 
پایی(  چبلق)دم  و  بود  رفته  امنیتی  پوسته های 
گرداننده گان  توجه  کانون  در  و  داشت  پا  در 
این  گفتم:  بود.  گرفته  قرار  نیز  مجازی  فضای 

من  آمده.  مبایلم  به  فیسبوک  از  ندارد.  اشکالی 
تصاویر مجاهدین)طالبان( را نیز در مبایل خود 
دارم)در حالی که ویروس را هرگز به مبایلم راه 
نمی دهم( و ممکن است تصاویر مقامات دولتی 
در مبایل های شما نیز موجود باشد. ظاهرم آرام 
و  قرص  استداللم  پایه های  و  می نمود  ثابت  و 
در  مبایل سامسونگم  که  آن شخصی  بود.  قایم 
یک  می کرد،  بررسی  را  تصاویر  و  بود  دستش 
سره قوماندان صاحب خطاب می کردمش! یکی 
قوماندان  گفت:  و  داد  اولتیماتوم  اینها  از  دیگر 
شان  قوماندان  سوی  به  است!  آن  نیست.  این 
را  نگاهم  اضطراب  و  هراس  از  دنیایی  با 
و  بود  اندامی  الغر  و  چرده  سیاه  آدم  دوختم. 
نیز  را  دستمالی  و  در سرداشت  قندهاری  کاه 
و  ریش  و  بود  انداخته  سر  در  سایه بانی  چون 
و  نمی رسید  نظر  به  پُرپشت  چندان  مویش 
و  خشونت  چروکیده اش  و  چرکین  جبین  در 
هیبت ناک  لحن  با  می کرد.  وحشت، خودنمایی 
تا  می کوشید  و  می کرد  ضربت ناکی صحبت  و 
که  سخنی  و  حرفی  و  برد  خود  تأثیر  زیر  مرا 
مستمسک خوبی برای اسارت یا مرگ من باشد، 
از دهشت  بیرون جهد. او مجسمه یی  از دهانم 
و وحشت بود که در هنگام صحبت با او پای 
و  آمد  سویم  به  قوماندان  می لنگید.  استدالل 
دستانم را باال برد و به تاشی بدنی شروع کرد. 
مقدار پیسه، یک عدد فیلش، دو عدد کلید و یک 
قوطی سگریت در جیبم بود. پیسه ها را جایش 
گذاشت و به فیلش خیره شد. اتفاقًا فیلش پر از 
فیلش چیزی  از  می کنم  گمان  و  بود  مهم  مواد 
سر درنیاورد و اصًا فیلش بودن آن را نفهمید 
و دوباره تحویلم داد. در این گیرودار، آن نفری 
تاشی  به  بود،  گرفته  را  سامسونگم  مبایل  که 
از  یکی  سامسونگ  مبایل  و  نمود  آغاز  موتر 
سواری های دیگر را گرفت و فرمان داد داد تا 
برای  شارژی  گفت  او  اما  نماید.  روشن  را  آن 
و  نگرفت  جدی  هم  این  ندارد.  شدن  روشن 

مبایل را تحویلش داد.
تا هنوز مستمسکی برای اسارت یا مرگ من به 
فارغ البال  تا جایی  اند و من هم  نیاورده  چنگ 
بود  موتر  عقب  در  بیک  سه  می آیم.  نظر  به 
دیگر!  مال  آن  یکی  و  من  مال  آن  تای  دو  و 
ناگهان  نمود،  آغاز  بیک  تاشی  به  که  زمانی 
که  است  موجود  بیک  در  سندی  که  آمد  یادم 
بود.  مرگم خواهد  سند  یابد،  دست  آن  به  اگر 
اینجا بود که مو بر اندامم سیخ شد و خون در 
بازماند و رنگ  از تپش  قلبم  رگ هایم فسرد و 
در  اشک  و  دهانم  در  آب  و  پرید  رخسارم  از 
نمود  فرار  ام  تن  از  روح  و  خشکید  چشمانم 
و به کالبد بی جان و منجمدی تبدیل شدم. آن 
سند معرف هویت من بود. کاغذ کوچکی بود 
که دو قات کرده داخل بیک گذاشته بودم. غیر 
کاغذ  آن  و  نمود  باز  را  بیک  است.  باور  قابل 
جایش  و  نکرد  باز  اما  و  گرفت  دست  به  را 
مشخص  سرنوشتم  می کرد،  باز  اگر  گذاشت. 
بود. دفترچه زیبایی را یکی از دوستانم در کابل 
به من هدیه داده بود که در کنار آن کاغذ قرار 
از  را  ظالم  آن  تمرکز  زیبا  دفترچه  این  داشت. 
آن کاغذ دزدید و به سوی خود معطوف کرد. 
عجالتًا دفترچه را باز نمود و پرسید که بر روی 
ببینید  این چه نوشته شده است؟ گفتم: آزادانه 
بودم دفترچه سفید است و  و بخوانید! مطمین 
چیزی در آن به نگارش درنیامده است. کتابچه 
را باز نمود و ورق زد و چیزی حاصل نکرد و 
جایش گذاشت. به کرات و اصرار می گفتم بیک 
و  زیر  می توانید  و  است  من  مربوط  هم  دیگر 
رو نمایید. خوشبختانه به حرفم اعتنایی نکرد و 
از زیر و رو کردن بیک استنکاف کرد. اصرارم 
توجیه  که  چیزی  بیک  در  که  بود  خاطر  بدین 
از  نبود و  باشد، موجود  کننده اسارت و مرگم 
سوی دیگر طالبان بدانند که در نظر آنان مجرم 
نیستم و با جسارت تمام سخن می گویم. غافل 
از این که سند مرگی خطرناک تر از آن سند در 
این بیک نیز موجود است و من فراموش کرده ام. 
دو جلد کتاب از فروشگاه های کتاب پل سرخ 
دشمن  آن  محتوای  که  بودم  کرده  خریداری 
طالب و تفکر طالب بود. کتاِب »اخاق خدایان« 
و  »ایمان  کتاِب  و  سروش  عبدالکریم  داکتر  از 
آزادای« از مجتهد شبستری بود. اگر بیک را زیر 
و رو می نمودند و این دو عنوان کتاب را پیدا 
کتاب  عنوان  این دو  با  نمی توانستند  می کردند، 
کنار بیایند و ضریب خطر چند برابر می گشت. 
می تواند،  باشد، چطور  آزادی  دشمن  که  کسی 
این واژه نغز و پُر مغز و خردپسند را در کنار 
ببیند و این هم نشینی و سازواری  واژۀ »ایمان« 

را بپذیرد. هرگز!

بخش نخستشجاع امینی
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