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روز انتخابات بیش از ۲هزار 

مرکز رأی دهی بسته خواهد بود
مناسب نیست به نیابت از منطقه  

ما در افغانستان بجنگیم

6

آقـای غنـی هرگـز بـه آن معنـاِی واقعـی در افغانسـتان 
زنده گـی نکـرده اسـت. عمـرِ او در بیـرون از کشـور و 
به  ویـژه امریـکا گذشـته اسـت. او هرگـز درد و رنـِج ایـن 
مـردم را احسـاس نکـرده و حـاال نیـز احسـاس نمی کنـد. 

او مسـعود نیسـت کـه لبـاِس رزم بپوشـد و از آزادی ایـن 
سـرزمین پاسـداری کند. کسـانی که به مقام بزرگ رهبرِی 
یـک کشـور می  رسـند، بـا زحمـت و رنـج می رسـند و نه 
به وسـیلۀ کشـورهای خارجـی. آقـای غنی پس از سـقوط 

رژیـم طالبـان، از راه هــوا به افغانسـتان آمـد و تا حال حتا 
زادگاهِ خویـش )لوگـر( را از راهِ زمیـن ندیده اسـت. چنین 
کسـی با کدام انگیزه و اندیشـه می تواند از این سـرزمین و 

مردمانـش محافظت کنـد؟ ...

ایاالت  کانگرس  اعضای  از  شماری 
با  عجوالنه  توافق  از  امریکا،  متحده 

طالبان ابراز نگرانی کرده اند.
از  امریکا  کانگرس  عضو  چینی،  لیز 
ترمپ  دونالد  از  جمهوری خواه،  حزب 
را  طالبان  با  صلح  معاملۀ  که  خواست 

نپذیرد.
طالبان  با  توافق  چینی،  خانم  گفتۀ  به 
شکست  امریکا  که  است  این   معادل 
خود را در برابر طالبان، داعش و القاعده 

قبول می کند.
در  مقاله یی  در  کانگرس  عضو  این 
است:  نوشته  پُست  واشنگتن  روزنامۀ 
امریکا نباید طبق تقسیم اوقاتی نیروهای 
به  که  کند  خارج  افغانستان  از  را  خود 
که  بسازد  فراهم  را  تسهیالت  طالبان 
تروریستان را محافظت کنند و آن ها در 
را  غرب  بر  حمالت  پالن  بازهم  آینده 

ترتیب بدهند.
می گیرد  درحالی صورت  اظهارات  این 
صلح  برای  امریکا  ویژه  نماینده  که 
افغانستان در قطر بسر می برد و احتماالً 
امضا  به  طالبان  با  را  موافقت نامۀ صلح 

برساند.

معاون  چینی  دیک  دختر  چینی،  لیز 
صحبت  در  امریکا  رییس جمهور  سابق 
با فاکس نیوز در مورد اعتماد به طالبان 

اظهار شک کرده است.
با  القاعده  با  طالبان  »ارتباط  گفت:  او 
قوت ادامه دارد، رهبران آنها با هم دیگر 
صف  یک  در  باهم  آنها  هستند.  متحد 
یک  حیث  به  نمی توانیم  ما  می جنگند. 
و  کنیم  حساب  آنها  بر  صلح  همکار 

بدست  را  پیمانی  آنها  از  نمی توانیم 
به  را  امنیت خود  نمی توانیم  و  بیاوریم 
دست کسانی بدهیم که به اسامه بن الدن 

پناه داده بودند«.
لیز چینی می گوید طالبان به رهبر القاعده 
اسامه بن الدن زمانی پناه داده بودند که 
حمله  امریکا  بر  آن جا  از  سازمان  این 
واضیح  به شکل  هیچ گاه  طالبان  و  کرد 
برعکس  اند،  نکرده  محکوم  را  القاعده 

به قدرت  برای  القاعده  مسلح  افراد 
رساندن امارت اسالمی با طالبان کمک 

می کنند.
امنیت  اکنون  امریکا  افزود:  چینی  لیز 
خود را به دست دشمنی می دهد که بعد 
پناه  القاعده  به  سپتمبر   ۱۱ حمالت  از 
این  دلیل  باید  امریکا  مردم  و  بود  داده 

کار را بدانند.
در  کانگرس  دیگر  عضو  کینزینگر،  ادم 
توییتر خود نوشت: باخت در افغانستان 
خواهد  اشتباهی  تکرار  ساده گی  به 
از  امریکا  سابق  رییس جمهور  که  بود 
عراق  در  اوباما  بارک  دموکرات  حزب 
امیدوار  است  نوشته  او  شد.  مرتکب 
از  پیش  ترمپ  رییس جمهور  که  است 
آنکه تصمیم مشابه این را بگیرد، عمیق 

فکر کند.
شماری از اعضای حزب جمهوری خواه 
در کانگرس بر بارک اوباما رییس جمهور 
کردن  بیرون  با  که  می کنند  انتقاد  سابق 
قوای امریکا از عراق راه را برای داعش 
باز کرد که بسیار ساحات را در منطقه 

تحت تصرف خود درآورد.

صفحه 2

د ولسـمرشیزو انتخاباتـو پـه ټاکنیـزو منـډو تـرړو کې له 

دولتـي امکاناتـو اسـتفادې د افغانسـتان پر ټاکنـو د څار 

د یـو شـمېر بنسـټونو او د ولسـمرشۍ د نوماندانو جدي 

اندېښـنې راپورتـه کړي.

دوی د »دولـت جوړوونکـي« او د »ثبـات او همپالنـې« 

انتخابـايت ټیمونـه پـه خپلـو کمپاینـي غونـډو کـې لـه 

دولتـي امکاناتـو نـه پـه ګټـې اخیسـتنې تورنـوي.

دولتـي  لـه  ټینـګار رسه چـې  لـه  دې خـرې  پـر  دوی 

امکاناتـو څخـه اسـتفاده د راتلونکـي ټاکنـو بې پرېتـوب 

تـر پوښـتنې النـدې راوسـتی يش زیاتـوي، کـه دا لـړۍ 

نـوي  بـه  ټاکنـې  راتلونکـې  ولسـمرشۍ  د  وي،  روانـه 

بحرانونـه رامنځتـه کـړي.

نبیـل،  رحمت اللـه  نومانـد  د  تـه  ټاکنـو  ولسـمرشۍ  د 

مطبوعـايت سـاکار عـارف کیـاين د پنجشـنبې پـه ورځ 

وویـل،  تـه  راډيـو  ازادي   »۳۱ زمـري  د  کال   ۱۳۹۸«

انتخابـايت کمېسـیونونه بایـد ژر تر ژره د دغـه عمل مخه 

ونیـي.

ښـاغلی کیـاين زیاتـوي: »لـه دولتـي امکاناتـو څخـه په 

لـه لـوري د  ظاملانـه ډول اسـتفاده، د جمهـور رئیـس 

تکـراري پـروژو بیـا پرانیسـته او پـه دې وروسـتیو کـې د 

خپلواکـۍ تـر نـوم النـدې د میلونونـو افغانانیـو حیـف 

او میـل هغـه څخـه دي چـې موږ یې سـخت اندېښـمن 

یو.« کـړي 

همـدا شـان د افغانسـتان د ازادو او عادالنـه انتخاباتـو 

بنسـټ »ټیفـا« هـم پـه دې برخـه کـې خپلـې اندېښـنې 

. لري

د  اخیسـتنه  ګټـه  نـه  امکاناتـو  دولتـي  لـه  وايـي،  دوي 

راتلونکـو ولسـمرشیزو ټاکنـو روڼـوايل ته زیان رسـولی 

. يش

همدا شان په دولتي جلسو کې...

چهـار دزد مسـلح در پـروان جنگ افزارهـا و پـول نقـد 
چهـار مسـؤل پولیـس ایـن والیـت را دزدیده انـد. این 
رویـداد چهارشـنبه شـب در نزدیکـی پـل سـعداهلل در 
ایـن  سـیدخیل  ولسـوالی  و  پـروان  مرکـز  مربوطـات 

والیـت رخ داده اسـت.
یـک منبـع معتبـر حکومتـی در پـروان کـه نخواسـت 
نامـش گرفتـه شـود بـه خبرگـزاری سـالم وطندار گفته 
اسـت، دزدان مسـلح دو شـب پیش آمر جنایـی، معاون 
تروریسـم، فرمانـده تولـی و یـک تن دیگر از مسـؤالن 
فرماندهـی پولیس ولسـوالی سـیدخیل را توقـف داده و 
جنگ افزارهـا، پـول نقـد و دیگر لـوازم آنـان را با خود 

برده انـد.
بـه گفتـۀ منبـع، دزدان چهـار نفـر بودند کـه تاکنون دو 

تـن آنان بازداشـت شـده اند.
 سـیدخیل از جملـۀ واحدهـای اداری نُـه گانـۀ پـروان 
اسـت کـه افزون بـر حضـور و فعالیـت افـراد تنفگدار 
غیر مسـوول، شورشـیان طالـب نیز بـر بخش هایی این 

ولسـوالی فعالیـت دارند.

اعضای کانگرس امریکا:
طالبانوالقاعدهدریکصفمیجنگند

کمپایني غونډو کې له دولتي امکاناتو استفاده 

او د ځینو څېرو د حضور په اړه اندېښنې

دزدان مسلح در پروان، جنگ افزارهای
 4 منسوب پولیس را دزدیدند

پیـامجنـگازپشتحصـارسنـگ
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گفت وگوی غنی با تلویزیون طلوع نیوز، چهرۀ واقعی 
سلطاِن ارگ را به خوبی در برابر قضاوِت مردم قرار 
قدرت  به  رسیدن  از  پس  اشرف غنی  هرچند  داد. 
آن  مدعی  خودش  که  آنچه  خالِف  که  داده  نشان 
است و یا دیگران بعضًا از روی تملق و چاپلوسی 
می کنند؛  عنوان  او  رهبرِی  توانایی های  مورد  در 
فردی ضعیف، کم مایه، احساساتی، بدون استراتژی، 
گزافه گو و دارای کیِش شخصیت است. آقای غنی 
در این گفت وگو که گویا خالِف قرار قبلی میان او 
پاسخ  تلویزیون طلوع نیوز گرداننده گی شد، هیچ  و 
روشن، قانع کننده و علمی به اکثر سوال هایی که به 
او راجع شدند، ارایه نکرد. وارخطایِی غنی در زماِن 
گفت وگو نشان می داد که منتظر چنین پرسش هایی 
با او مطرح  اکثر پرسش ها بدون هماهنگی  نبوده و 
می شوند. به این موضوع یک بار آقای غنی در طوِل 
گفت وگو اشاره کرد، آن جا که مجری برنامه به دلیل 
حاشیه روی هاِی او می خواست سخنش را قطع کند، 
آقای غنی با برآشفته گی گفت که »مرا به گپ زدن 
طبق وعدۀ قبلی می مانید یا این که گفت وگو را قطع 

کنیم.« 
متوجه  آن که  بدون  ناتوانی  و  عجز  سِر  از  غنی 
وضعیت باشد، چنین سخنی را بر زبان آورد. گویا او 
انتظار داشت که در تلویزیون طلوع نیوز نیز همچون 
تلویزیون ملی، او در جمِع حواریونش صحبت کند 
شدۀ  آماده  قبل  از  سوال هاِی  نیز  برنامه  گردانندۀ  و 
دفتر سخنگوی ریاست جمهوری را از او بپرسد تا او 
بتواند با قدرت و صالبت از کارنامه و دستاوردهای 
بی نظیرش! در پنج ساِل گذشته سخن بگوید و مردم 

را مرهون رهبری خردمندانه اش! سازد.  
را  تاریخ  بیمارگونه  توهِم  یک  در  غنی  آقای 
به  او  وقتی  که  می گوید  و  کرده  تغییر  دستخوِش 
قدرت رسید، افغانستان کشوری بود غرق در فساد، 
که  زمانی  از  ولی  قانون؛  بدون  و  ناامن، فالکت زده 
کشور  این  است،  گرفته  عهده  به  را  مسوولیت  او 
به  حاال  و  گرفته  پیش  در  را  تعالی  و  پیشرفت  راه 
آقای  است.  شده  تبدیل  توسعه  مسیر  در  کشوری 
غنی ُکل هجده ساِل اخیر و کمک های جامعۀ جهانی 
نادیده  کشور  بازسازی  بخش  در  را  افغانستان  به 
آمده،  گرفتار  آن  در  که  توهمی  با  حتا  او  می گیرد. 
و  نمی بیند  را هم  زمان حکومت داری حامد کرزی 
در  قدرت  مستقیم  طالبان،  از  پس  که  می کند  فکر 
مردم  که  قدرتی  آن هم  است؛  گرفته  قرار  او  اختیارِ 
به او تفویض کرده اند، ولی او با سخاوت و گذشتی 
که داشته، آن را با یکی از رقبای انتخاباتی اش تقسیم 

کرده است. 
آقای غنی در این گفت وگوِی یک ونیم ساعته که در 
آن به بخش های مختلِف حکومت داری اش و مسایِل 
قانون مداری  پرداخت، یک  و  اقتصاد  امنیت،  صلح، 
نشان  او  نکرد.  ارایه  سنجیده شده  و  دقیق  حرِف 
است و  استراتژی  و  برنامه  بدون  زمام داری  که  داد 
می خواهد  قلمبه سلمبه  حرف های  و  لفاظی  با  فقط 
دلیل  به  عده یی  شاید  کند.  نفوذ  عمومی  اذهان  در 
قرار  او  اختیار  در  غنی  آقای  طریق  از  که  امکاناتی 
که  نژادی  و  تباری  مسایل  دلیل  به  هم  یا  و  گرفته 
عرصه  این  پیشتازاِن  از  یکی  غنی  آقای  متأسفانه 

از  و  بدانند  نقص  و  بی عیب  را  او  سخناِن  است، 
آن ها تمجید کنند، ولی هیچ عقل سلیمی نمی تواند 
بزرگ ترین  با طلوع نیوز  او در گفت وگو  بپذیرد که 
که  شکستی  کرد؛  تجربه  را  خود  سیاسِی  شکست 
تقریبًا ُکل کمپاین های انتخاباتِی او را با آن همه خرج 
آقای  داد.  تقلیل  صفر  به  تقریبًا  گزاف  مصارِف  و 
یک  زمامِ  که  کسی  حد  در  گفت وگو  این  در  غنی 
از  وقتی  زیرا  نشد؛  ظاهر  دارد،  در دست  را  کشور 
او در مورد مسایل امنیتی، نفوذ تروریستان به داخل 
کابل و شهرهای بزرگ، بی بندوباری های حکومتی و 
مسایل قضایی پرسیده شد، او بدون آن که به چنین 
بدهد،  روشن  و  قناعت بخش  پاسخ های  سوال هایی 
بروید  گفت  و  داد  حواله  دیگر  نهادهای  به  را  آن 
کنید.  اند، سؤال  مسایل  این  مسووِل  که  دیگران  از 
دولتی  و  حکومتی  نهادهای  که  باشد  قرار  اگر  اما 
دهند  انجام  می خواهند  هرچه  خودشان  کشورِ  در 
و مسوول عمل کردِ خود در برابر مردم باشند، پس 
کسی به نام رییِس حکومت چه معنایی دارد؟ آقای 
غنی چه را رهبری می کند؟ صالحیت ها و وظایف او 
چیست؟ درحالی که در اصل آقای غنی ُکل کشور را 
در زیر سیطرۀ حکومِت یک نفرۀ خود آورده و هرچه 

خواسته، در این پنج سال انجام داده است. 
آقای غنی در طول پنج سال گذشته، یک مورد کارِ 
قانونی انجام نداده است. او هیچ فعالیِت موثری در 
و  اقتصادی  نظر  از  افغانستان  جایگاه  تغییر  راستای 
از آن ها  او  بازسازی نکرده است. دستاوردهایی که 
نشده اند.  آغاز  او  زماِن  در  کدام  هیچ  می زند،  دم 
زمان  در   ۱392 سال  در  داراالمان  قصر  مرمِت  حتا 
گرفته شده  کرزی روی دست  آقای  حکومت داری 
بیست  با  را  نیمه ویران  تعمیِر  یک  غنی  آقای  بود. 
میلیون دالر پول بنیاد آقاخان دوباره مرمت کرده و با 
مرمِت آن می خواهد چنین تصوری را ایجاد کند که 
بازسازی کشور بوده است. در حالی که قصر  بانی 
هم  نه  و  بود  شده  ساخته  او  زماِن  در  نه  داراالمان 
در  قصر  این  برمی گردد.  او  به  آن  بازسازی  افتخار 
مرمت  و  بازسازی  همواره  مختلف  دهه های  طول 
شده و بازهم شاید در سال های بعد چنین شود. البته 
این به معنای نادیده گرفتِن آنچه که بر سِر این قصر 
نیِم  آن زمان  در  نیست.  آمد،  هفتاد  دهۀ  در  تاریخی 
بیشتِر کابل ویران شد و در آتش جنگ های داخلی 
و  ترمیم  به  برگشتند،  که  دوباره  مردم  اما  سوخت. 
ساخت ساختمان های شان پرداختند، بدون آن که هیچ 

نمایشی را برگزار کرده باشند. 
در این که در هجده ساِل گذشته افغانستان تغییر کرده، 
هیچ  به  تغییرات  این  ولی  نیست؛  شک  جای  هیچ 
صورت کارنامۀ حکومت آقای غنی بوده نمی تواند. 
و  عصبانی  گفت وگویش  سراسر  در  غنی  آقای 
ناراحت بود و این ناراحتی و عصبانیت را به خوبی 
با  سبک سرانه اش  برخوردهاِی  و  سیما  از  می شد 
با تصویرهایی  او  برنامه مشاهده کرد. وقتی  مجری 
از جلساِت خود در ارگ روبه رو شد، کاماًل از کوره 
چنگ  مجری  روی  به  می خواست  و  رفت  بیرون 
بیـندازد. اما این تصویرها چه را نشان می دادند که 
آقای غنی را آن همه عصبانی ساختند؟      مطمینًا 
این تصویرها حکومِت خودمحور و قوم گرایانۀ او را 

انتخاباتی اش  برخالِف وعده های  که  نشان می دادند 
برتری  دیگر  افغاِن  از  افغانی  »هیچ  می گفت  که 
ندارد«، در عمل چنین نشده و نبوده است. وقتی از 
آقای غنی سوال شد که سه اشتباهِ مهمش را بگوید، 
واقعًا سیمایش دیدنی شده بود. او حتا می خواست 
برابر  بگوید. در  نمی دانست چه  برخیزد.  از جایش 
سوالی قرار گرفته بود که حتا فکرش را هم نمی کرد. 
او پس از کج و راست شدن و »جالب است« گفتن، 
در واقع هیچ پاسخی به این سوال نداد. او نگفت که 

چه اشتباهاتی را مرتکب شده است. 
وقت  هیچ  که  است  همین  دیکتاتورها  خاصیِت 
هیچ  نیز  غنی  آقای  نمی بینند.  را  خود  اشتباهِ  عمِل 
تنها  نمی بیند.  حکومت داری اش  در  نقطه ضعفی 
ضعفی را که او خواست برمال کند، »عدم قاطعیت« 
و  قاطعیت  بارها  و  بارها  او  مگر  چه؟  یعنی  بود. 
نشان  کشور  مهِم  مسایل  در  را  خود  راِی  استبداد 
نداده است. اگر او اهل مدارا، مشوره و حرف شنوی 

می بود، کشور به این جا نمی رسید. 
با  مذاکره  و  مورد صلح  در  غنی  آقای  صحبت های 
طالبان، حاوِی هیچ پیامی نبود. او هنوز نمی داند که 
در کجای گفت وگوهای صلح قرار دارد. او می گوید 
اجماع ملی  او، حاال  به کوشش  از سال ها،  که پس 
در مورد صلح به وجود آمده است. این حرف هیچ 
که  است  بی خاصیت ترین جمله یی  و  ندارد  معنایی 
یک زمام دار می تواند بگوید. اجماع در مورد صلح، 
دقیق  برنامۀ  و  میکانیسم  ولی  داشته،  همیشه وجود 
برای عملی شدِن آن، حکومت ها به شمول حکومت 

آقای غنی نداشته اند.
 آقای غنی در این گفت وگو، نیت پنهاِن خود برای 
به هیچ صورت  او  را آشکار کرد.  تصاحب قدرت 
نمی خواهد که امنیت در افغانستان برقرار شود؛ زیرا 
جنگ و کشتار را به نفع و تداومِ حکومتش می بیند. 
اگر در هیچ موردِ دیگری طالبان راست نگفته باشند 
ولی در این مورد که آقای غنی مانع گفت وگوهای 
را  توهمی  غنی  آقای  گفته اند.  راست  است،  صلح 
می خواهد دامن بزند که می گوید اگر او در کرسی 
داکتر  دورۀ  به  افغانستان  باشد،  نداشته  قرار  قدرت 
نجیب اهلل و یا دهۀ هفتاد برمی گردد. او می خواهد با 
ایجاد ترس در مردم، تداوم حکومِت قوم گرایانه و 

ظالمانه اش را تضمین کند. 
در این گفت وگو آقای غنی در کسوِت یک زمام دار 
که  چیزی  شد؛  ظاهر  قوم  یک  داعیه دارِ  بل  نه، 
نشان  او  می گیرد.  قربانی  افغانستان  از  سال هاست 
داد که زمام دارِ بسیار بدی برای افغانستان است که 
برتابد.  قدرت  در  را  دیگران  نمی تواند حضور  حتا 
او نشان داد که قدرِت گفت وگو و مواجهه با مردم 
سخِن  با  که  جایی  هیچ  در  نمی خواهد  و  ندارد  را 
وحده  متکلِم  او  شود.  ظاهر  باشد،  توام  انتقادآمیز 
آقای  است.  نشده  ساخته  گفت وگو  برای  و  است 
غنی در این گفت وگو دست به خودکشِی سیاسی زد 
و البته همۀ دیکتاتورهاِی تاریخ به چنین سرنوشتی 

دچار شده اند.
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ــدون شــک  ــاد، ب ــاق افت ــل اتف ــه در مراســِم عروســی  در کاب آنچــه ک
فاجعــۀ بشــری بــود؛ فاجعه یــی کــه از هجده ســال بــه این ســو 
ــی در  ــود؛ گاه ــرار می ش ــور تک ــن کش ــکلی در ای ــه ش ــر روز ب ه
ــوب،  ــی در عروســی  در جن ــی در خاک ســپاری، گاه ــی، گاه راه پیمای
ــت  ــر روز هس ــه ه ــن فاجع ــمال. ای ــابقه در ش ــداِن مس ــی در می گاه
ــی از  ــن خــاک، وقت ــردم افغانســتان در هــر گوشــه از ای و هــر روز م
ــد.  ــه برگشــت ندارن ــادی ب ــد زی ــرون می شــوند، اُمی خانه های شــان بی
زنده گــی  وال  و  هــول  میــاِن  در  مــردم  ایــن  کــه  سال هاســت 
ــی را  ــیریِن زنده گ ــِم ش ــردم طع ــن م ــه ای ــت ک ــد. سال  هاس می کنن
ــا  ــرگِ ِ آن ه ــا از م ــان حت ــال زمام داران ش ــن ح ــا ای ــد. ب ــاد برده ان از ی
ــامِ ارگ را  ــه زم ــی ک ــرف غنی زمان ــد. اش ــی می برن ــرۀ سیاس ــز به نی
ــرد  ــود  ک ــان وانم ــگ حــرف  زد و چن ــاِن جن ــت، از پای به دســت گرف
کــه هیچ کــس غیــر از او قــادر بــه پایــاِن ایــن مصیبــِت کالن نیســت. 
ــه  ــاد زد ک ــن کشــور رخ داد، فری ــی در ای ــه فاجعه ی ــی ک ــر زمان او ه
ــد  ــم 28 اس ــه در مراس ــه ک ــم. همان گون ــان را می گیری ــامِ قربانی انتق
ایــن وعــده را ســپرد. امــا هیــچ گاه معلــوم نشــد کــه ایــن انتقام گیــری 
ــک از  ــن ُمل ــام  داراِن ای ــی زم ــی انجــام می شــود؟ چــه زمان چــه زمان

ــد؟  ــت می کنن ــًا حراس ــردم واقع ــاِل م ــان و م ج
ــت کاران  ــت ها و جنای ــه روی تروریس ــًا ب ــچ گاه واقع ــی هی ــای غن آق
ســالح نگرفتــه اســت. او همــواره تــالش کــرده کــه از چنیــن 
ــا  ــا شــرم نیســت کــه ب ــرد. آی ــِع خــود بهــره بب ــه نف ــی ب وضعیت های
توجــه بــه ابعــاد فاجعــۀ 26 اســد، هنــوز هــم دم از صـــلح بــا طالبــان 
بزنیــم؟ وقتــی مســوولیِت حملــۀ شــب 26 اســد را گــروه داعــش بــه 
عهــده گرفــت، آقــای غنــی اعــالم کــرد کــه افــرادِ ایــن گــروه را افشــا 
ــروه  ــن گ ــناختی از ای ــه ش ــه او چ ــت ک ــش این جاس ــد. پرس می کن
ــایی  ــروه را شناس ــن گ ــراد ای ــی اف ــای امنیت ــا نهاده ــر او و ی دارد؟ اگ

ــتند؟  ــا نیس ــارِی آن ه ــال گرفت ــه دنب ــرا ب ــد، چ کرده ان
آقــای غنــی فاجعــۀ 26 اســد را »آزمــون الهــی« می خوانــد و در 
ــیب دیده گاِن  ــِش آس ــه پرس ــخ ب ــی اش در پاس ــوِی تلویزیون گفت وگ
ــا تفاخــر از کمــِک دولــت  ایــن حادثــه پیرامــون امنیــِت آیندۀشــان، ب
ــد و پاســِخ  ــان ســخن می گوی ــا آن ــدار ب ــه خانواده هــاِی شــهدا و دی ب
اصلــی را فــرو می گــذارد. امــا بــه آقــای غنــی بایــد گفــت آیــا ایــن 
مصیبت هــا آزمــون الهــی انــد یــا نتیجــۀ بی کاره گــِی حکومــِت 

ــما؟ ــۀ ش ــور و ظالمان قوم مح
الهــی  آزمــون  اتفــاق می افتــد،  ایــن کشــور  آنچــه در  مســلمًا 
ــا  ــر آن ه ــت. اگ ــام داران اس ــوولیت ناپذیرِی زم ــی و مس ــت؛ زبون نیس
ــرار  ــت ها ق ــالِت تروریس ــررِس حم ــان در تی ــان و فرزندان ش خودش
ــای  ــد. خانواده ه ــی ســخن نمی گفتن ــون اله ــر از آزم ــتند، دیگ می  داش
ــی  ــارج زنده گ ــور در خ ــۀ کش ــای بلندپای ــام داران و مقام ه ــِر زم اکث
می کننــد، خودشــان در میــان حصارهــای ســنگی قــرار دارنــد، وقتــی 
ــلح از  ــراد مس ــروه اف ــد، گروه گ ــر می رون ــاِی دیگ ــه ج ــی ب از جای
آن هــا مواظبــت می کننــد و ســاعت ها راه هــا را بــه روی مــردم 
ــه  ــی ک ــول و والی ــًا در آن ه ــور واقع ــای کش ــر مقام ه ــد. اگ می بندن
ــگاه  ــد، آن ــر می بردن ــد، به س ــر می برن ــور به س ــن کش ــهروندان ای ش

ــد.  ــه نمی کردن ــان معامل ــا خون ش ــاده ب ــن س چنی
ــان وجــود دارد؟  ــان داعــش و طالب ــی می از ســوی دیگــر، چــه تفاوت
مگــر نــام دیگــِر طالبــان داعــش نیســت؟ همیــن حــاال در چهارطــرِف 
کابــل گروهک هــای تروریســتی کمیــن گرفته انــد، ولــی هیــچ 
ــا آن هــا روی دســت گرفتــه نمی شــود. دلیــِل  ــرای مقابلــه ب اقدامــی ب
ــای  ــا گروه ه ــارزه ب ــه مب ــادر ب ــت ق ــا حکوم ــت؟ آی ــر چیس ــن ام ای

ــود دارد؟  ــری وج ــاِت دیگ ــا مالحظ ــت و ی ــتی نیس تروریس
ــه داد.  ــه آن ادام ــوان ب ــه بت ــت ک ــی نیس ــی، وضعیت ــت فعل وضعی
افغانســتان در نقطــۀ انفجــار قــرار گرفتــه اســت. از یک طــرف 
ــا طالبــان انــد و از طــرف  امریکایی هــا در حــاِل امضــای توافق نامــه ب
دیگــر، مــردم افغانســتان بــا حکومتــی روبــه رو انــد کــه قــادر بــه دفــاع 
ــر کســی  ــای ســنگی، ه ــا از خــودش نیســت. در پشــت حصاره حت
ــدان  ــرد می ــا م ــد، ام ــخن بگوی ــام س ــد و از انتق ــاد بزن ــد فری می توان
کســی اســت کــه از پشــت حصارهــای ســنگی بیــرون شــود و بتوانــد 
ــای  ــروز آق ــد. ام ــت کن ــان حمای ــون و شرف ش ــردم از خ ــار م در کن
ــا امــان اهلل خــان و داوود خــان مقایســه می کنــد، امــا  غنــی خــود را ب
آیــا او بــه انــدازۀ هرکــدام از آن هــا جــرأت و شــهامِت بــودن در میــان 

ــردم را دارد؟  م
ــی  ــتان زنده گ ــی در افغانس ــاِی واقع ــه آن معن ــز ب ــی هرگ ــای غن آق
نکــرده اســت. عمــِر او در بیــرون از کشــور و به  ویــژه امریــکا گذشــته 
ــِج ایــن مــردم را احســاس نکــرده و حــاال  اســت. او هرگــز درد و رن
ــاِس رزم بپوشــد و  نیــز احســاس نمی کنــد. او مســعود نیســت کــه لب
از آزادی ایــن ســرزمین پاســداری کنــد. کســانی کــه بــه مقــام بــزرگ 
ــه  ــج می رســند و ن ــا زحمــت و رن ــرِی یــک کشــور می  رســند، ب رهب
ــم  ــقوط رژی ــس از س ــی پ ــای غن ــی. آق ــورهای خارج ــیلۀ کش به وس
طالبــان، از راه هـــوا بــه افغانســتان آمــد و تــا حــال حتــا زادگاهِ خویش 
)لوگــر( را از راهِ زمیــن ندیــده اســت. چنیــن کســی بــا کــدام انگیــزه 
ــد؟  ــش محافظــت کن ــن ســرزمین و مردمان ــد از ای و اندیشــه می توان

پیـامجنگ
ازپشتحصـاِرسنـگ

خودکشی سیاسِی غنی 
در گفت وگوِی تلویزیونی

احمـد عمـران
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نامزد  و  ملی  رییس حکومت وحدت  غنی،  محمداشرف 
با  پیش گفت وگویی  ریاست جمهوری دو شب  انتخابات 
یکی از شبکه های تلویزیونی کشور داشت. این گفت وگو 
که بیشتر از یک ساعت دوام کرد، در دو روز گذشته سبب 
گفت وگو  این  است.  شده  کشور  در  زیادی  واکنش های 
را می توان یکی از تاریخی ترین گفت وگوهای تلویزیونی 
از جنجالی ترین گفت وگوهای  اخیر و یکی  در سال های 

محمداشرف غنی در پنج سال گذشته عنوان کرد.
تلویزیون  در  غنی  محمداشرف  گفت وگوی  محتوای 
طلوع نیوز، در شبکه های اجتماعی، کاربران را به دو دسته 
تقسیم کرده است. عده یی به طرفداری از آقای غنی و در 
مزمت مجری برنامه قلم زده اند و برخی هم لب به تحسین 
غنی  آقای  این که  و  غنی  محمداشرف  از  انتقاد  و  مجری 
از به پرسش های پاسخ قناعت بخش نداشت و هرازگاهی 
از بحث اصلی طفره می رفت. از سیاست مداران گرفته تا 
شهروندان و اعضای تکت های انتخاباتی به این گفت وگو 

واکنش نشان داده اند.
با  که  گفت وگو  این  از  بخش های  در  غنی  محمداشرف 
پرسش های پیرامون قوم گرایی در زمان حکومت داری اش 
نتوانست  شد،  به رو  رو  پنج سال  در  ناامنی ها  افزایش  و 
غصبانیت خود را کنترل کند. ناراحتی و عصبانیت در صدا 

و حرکاتش به وضوح دیده می شد.
در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  مسعود،  احمدولی 
صفحۀ فیسبوکش در واکنش به این گفت وگو گفته است 
وقتی تلویزیون را نگاه می کرده، با خود گفته است: »خدایا 
سرنوشت این کشور چگونه با شاه مستبد و شریک منفعلی 

گره خورد تا کار کشور به این جاها کشید؟«
در  غنی  آقای  »توجیهات«  که  است  افزوده  مسعود  آقای 
تاریخی  جفای  و  تمام  مسخره گی  »اوج  گفت وگو  این 
ثابت  مردم  سرنوشت  باالی  را  حکومت«  سکان دار  دو 
ساخت و به نمایش گذاشت. به نقل از نوشتۀ این نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری: »یک آدمِ سخت دمدمی  مزاج، 
با عصبیت های شدید، عقل ُکل محور و بدون خطا! یک جا 
بی برنامه،  غیرجدی،  یعنی  خود«  »چیلک انداز  شریک  با 
غیرمسوول و مزاحم، چسان سرنوشت یک ملِت سخت 
دردمند را برای ۵ سال به بازی گرفتند و کشور را به زانو 

دنبالۀ  این قصه و روایت ۵ ساله،  بدون شک  درآوردند. 
درازی دارد و بی رحمانه ترین قضاوت تاریخ را به همراه 

خواهد داشت«.
حکومت  رهبر  دو  یادداشتش،  این  در  مسعود  احمدولی 
وحدت ملی را »عامل بحران و بیچاره گی مردم« خوانده 
)امکانات  پیش آمده  فرصت  از  همین ها  است:  نوشته  و 
وضعیت  تیکه داران،  جمعی  خودفروشی  حکومتی، 
نابه هنجار کشور و مصیبت مردم( استفاده می برند، با پول 
دولتی، همایش های  دوبارۀ چوکی های  و حراج گذاشتن 
گردۀ  بر  دیگر  بار  می کنند  تالش  و  می دارند  برپا  مجلل 

مردم سوار شوند.
در اخیر نوشتۀ کوتاه فیسبوکش آقای مسعود آمده است: 
»حب وبغض شخصی، کارآمدی و ناکارآمدی دولت داری 
یک  برای  کنار،  به  محترم  کاندیداهای  سایر  و  دیگران 
لحظه تصور کنید که اگر خدای ناخواسته، خدا نکند، این 
»نمایش نامۀ مضحک پنج ساله« بار دیگر بر سرنوشت مردم 
جاری شود، چه فاجعۀ بزرگتر برای کشور و روزگار بدتر 

برای مردم اتفاق خواهد افتاد؟«
محمداشرف غنی در بخشی از مصاحبه اش مدعی می شود 
که برای برخی از کاندیداها پول داده و امنیت آنان را نیز 
تأمین کرده است. در واکنش به این گفتۀ رییس حکومت، 
عبداللطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری 
در صفحۀ رسمی فیسبوکش اعتراض کرده و نوشته است 
که تأمین امنیت کاندیداها »وظیفۀ قانونی حکومت« است، 

لطف اضافی رییس حکومت نیست.
آقای پدرام در ادامۀ یادداشتش نوشته است: »اما به راستی 
به کدام کاندیداها پول داده اید؟ از رسانه ها جداً خواهش 
می کنم از دستگاه ریاست جمهوری بپرسند این کاندیداها 
که پول گرفته اند چه کسانی اند؟ این گپ ساده یی نیست 
زبان  به  جمهور  ریس  شخص  چون  بگذریم،  آن  از  که 
خود در پاسخ به خبرنگار گفت که به کاندیداها پول داده 

است«.
کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  از  پدرام  عبداللطیف 
ادعای  این  بارۀ  در  تا  است  خواسته  انتخاباتی  شکایات 
آقای غنی برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توضیح 

دهند.

در  سیاسی  و  نظامی  مسایل  آگاه  کوهستانی،  جاوید 
سرزمینی  و  مردم  سرنوشت  که  است  نوشته  فیسبوکش 
که متاسفانه بیشتر از آنچه تصور می کنیم بدتر، خراب تر 
می شود؛  عمیق تر  ماتم سرا  این  در  سیاسی  بحران  و 
و  تلویزیونی  برنامۀ  در  غنی  اشرف  تناقص گویی های 
ممکن،  قیمِت  هر  به  قدرت  تداوم  برای  بودنش  مصمم 
و  خون ریزی  جنگ،  بحران،  تشدید  از  آشکار  نشانه یی 

فاجعۀ هولناک در آینده  است.
و  غنی  آقای  »این که  است:  افزوده  کوهستانی  آقای 
پاسخ  زمان  داشت؛  خواهند  نوشتی  سر  چه  همکارانش 
او  دیگر  که  است  روشن  ما  تلخ  سرنوشت  اما  می دهد، 
حاضر نیست از قدرت کنار برود و جنگ نیابتی را ادامه 
دیوانه گان  برای  بر دوش  مردم هر روز جنازه  می دهد و 
قدرت قربانی می شوند تا این فصل ناتمام، با خون و آتش 
که  آتشی  در  خود  و  کند  تمام  را  دیگر  هزاران  زنده گی 

افروخته تمام شود«.

ایجاد کرد  این گفت وگو  که  در عین حال، موج دیگری 
نیز بسیار جالب است. روش مصاحبه و برخورد مجری 
هم  برخی  و  خوانده  مسلکی  برخی  را  غنی  آقای  با 
تیم  و  غنی  محمداشرف  طرفداران  از  برخی  غیرمسلکی. 
دولت سازی در یادداشت های جداگانه و با انتقاد از روش 
نیز  اند و  لباس مجری برنامه تاخته  اجرای برنامه و نوع 
او را جاسوس، مجری غیرمسلکی و متعصب خوانده اند. 
در مقابل، عدۀ دیگر، نوع پیش برد برنامه توسط مجری و 

پرسش های مطرح شده را توصیف کرده اند.
محبوب احمدی، کاربر شبکۀ اجتماعی فیسبوک در صفحۀ 
آقای  برخورد  و  مصاحبه  روش  است:  نوشته  رسمی اش 
نجفی زاده با مهمان تا اکنون خیلی مسلکی است. جسارت 
اند که هر  از ویژه گی هایی  ادب، و واقع گرایی  با  آمیخته 
گرداننده  و خبرنگاری باید داشته باشد. مجری یی که تملق 
دهد،  تکان  اغفال گری سر  هرگونه  برابر  در  و  کند  پیشه 

مجری نه، که مداح و متملق است.

طالبان  گروه  میان  گفت وگوها  نهم  دور  که  حالی  در   
و امریکا در بیستم ماه آگست آغاز شد، دونالد ترمپ 
کشورهای  مبارزۀ  خواستار  امریکا،  رییس جمهوری 

منطقه  در مقابل تروریسم در افغانستان شده است.
صلح  امور  در  امریکا  ویژۀ  نمایندۀ  خلیل زاد،  زلمی  
نهم  دور  میالدی  روان  ماه  آگست   20 در  افغانستان 

گفت وگوهای صلح با امریکا را در قطر آغاز کرد. 
در خبرنامه یی وزارت خارجۀ امریکا آمده است که در 
طالبان،  و   امریکا  میان  از گفت وگوها صلح  تازۀ  دور 
علی رغم تأکید بر پایان ۱8 سال منازعه افغانستان، زلمی 
 خلیل زاد  طالبان را به آغاز گفت وگوهای »بین االفغانی« 

تشویق می کند. 
کشورهای  از  ترمپ  دونالد  که  است  حالی  در  این 
افغانستان  در  تروریسم  برابر  در  تا  خواسته  منطقه یی 

مبازره کنند. 
از دونالد  به نقل قول  روزنامۀ هندو چاپ هندوستان، 

ترمپ آورده است که کشورهای هند، ایران، روسیه و 
ترکیه باید با هم در برابر تروریسم در افغانستان مبارزه 

کنند. 
دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا روز چهارشنبه گفته 
افغانستان  در  تروریسم  برابر  در  مبارزه  آغاز  که  است 
که  حالی  در  بود،   امریکا  متحدۀ  ایاالت  مکلفیت 
با  مبارزه  امر  در  اندکی  تالش های  دیگر  کشورهای 

تروریسم در این کشور انجام نداده اند. 
روسیه، افغانستان، ایران، عراق و ترکیه نیاز دارند تا در 
میدان نبرد به  خاطر خود در برابر تروریسم مبارزه کنند. 
دونالد ترمپ گفته است: ما  ۱00 درصد خالفت ] گروه 
فصل  در  را  کار  این  من  کردیم،  سرنگون  را  داعش[ 
اندکی انجام دادم. رییس جمهور دونالد ترمپ در پاسخ 
داعش صورت  فعالیت گروه  مورد  در  که  پرشس های 
می گرفت، در قصر سپید گفت: این کشورها مجبور اند 
تا در برابر تروریسم مباره کنند، به خاطر ممکن نیست 

ما ) امریکا(  ۱9 سال دیگر آنجا در ]افغانستان[ بمانیم 
من چنین فکر نمی کنم!ً

آن  از  پس  روز  یک  را  سخنان  این  ترمپ،  دونالد 
که  نیست  حاضر  امریکا  بود،  گفته  که  داشت  اظهار 
برخی  کند،  بیرون  افغانستان  از  را  نیروهای خود  تمام 
تا  نگه میدارد  افغانستان  در  خود  احتیاطی  نیروهای  از 
تصرف  را  افغانستان  دوباره  طالبان  که  شود  مطمین 

نکنند. 
 دونالد ترمپ گفته است که امریکا در برابر تروریسم 
در افغانستان در حالی مبارزه می کند که بیش از 7 هزار 
و  هند  که  حالی  در  دارد،  فاصله  کشور   این  از  مایل 
پاکستان به عنوان دروازه های دومی به این کشور  قرار 

دارند و هیچ اقدامی انجام ندادند. 
مبارزۀ  کشور  این  راست  طرف  در  هند  او،  گفتۀ  به 
در  پاکستان  می کنیم،  مبارزه  آنان  برای  ما  نمی کند، 
دومی  دروازۀ  عنوان  به  کشور  این  راست  جغرافیایی 
این  اندک است.  مبارزه اش خیلی خیلی  اما  قرار دارد، 
مناسب نیست که ایاالت متحدۀ امریک با فاصلۀ 7هزاز 

مایلی برای جنگیدن آنجا برود.  
داریم،  زیر هدف  را  داعش  ما  که  ترمپ گفت  دونالد 
ما چیزی زیاد در مورد داعش شنیده ایم، ما صد درصد 
از  درصد   98 زمانی  بردیم،  بین  از  داعش  خالفت 
امریکا  به  برگریم  گفتیم  رفت،  بین  از  داعش  خالفت 
و اجازه بدهیم تا کشورهای دیگر مبارزه کنند. اما همه 
از  داعش  باید  درصد  که صد  گفتند  و  متعجب شدند 
را  این ممکن یک سال  که  داشتند  باور  آنان  برود.  بین 
تمام شان  و  برگرفت  در  را  ماه  یک  اما  بگیرد،  بر  در 

نابود شدند. 
ترمپ با تأکید بر این که خالفت داعش نابود شد، گفت: 
ایاالت متحدۀ امریکا بیش از هزار داعش را بازداشت 
و اروپا آنان را تسلیم شد، اگر کشورهای اروپایی آنان 
را تسلیم نمی شد، آنان شانسی نداشتند که به کشورشان 

برگردند که از فرانسه و آلمان بودند. 
ما آنان را شکست دادیم و ما آنان را دستگیرد کردیم 

به صورت  و  ما هستند  نزد  آنان  تن  از صدها  بیش  و 
معمول از هم پیمانان خود در خواست می کنیم آنان را 
و  رهایی  خواهان  که  می گویند  آنان  اما  شوند،  تسلیم 
برگشت  شان به آلمان، فرانسه و جای دیگری نیستند. اما 
ما برای آنان می گویم که این اسیران را بگیرند و ایاالت 
بازداشتگاه  به  را  آنان  که  نیست  حاضر  امریکا  متحدۀ 
گواتانما ببرد و برای ۵0 سال دیگر برای آنان هزینه کند. 
دونالد ترمپ در حالی از کشورهای منطقه می خواهد که 
در روند مبارزه با تروریسم در افغانستان شریک شوند، 
اجماع منطقه یی و بین المللی در رابطه به افغانستان در 
حال شکل گیری است. زلمی  خلیل زاد، در نشست های 
داشته؛   پاکستان  و  هند  و  روسیه  چین،  با  که  مختلفی 
ظاهراً به نظر می رسد که در رابطه به افغانستان دیدگاه 
مثبتی را ایجاد کرده است و قدرت های منطقه یی متقاعد 
شده اند تا از روند صلح و اشتراک طالبان در بدنۀ قدرت 

سیاسی این کشور حمایت کنند. 
قرار  نهایی،  توافق   به  طالبان  و  امریکا  نزدیک شدن  با 
کاهش  افغانستان  در  را  نیروهایش  شمار  امریکا  است 
خاص  نمایندۀ  با  مرتبه  هشت  هنوز  تا  طالبان  دهد. 
گروه  داشته اند،  دیدار  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا 
طالبان و امریکا روی چهار موضوع عمده که یکی آن 
بوده  آتش بس  آن  دوم  و  بین االفغانی  گفت وگو  آغاز 
این  برای  را  الزم  آماده گی  طالبان  اما  کرده اند،  تأکید 
مذاکرات نشان نداده اند. مقامات امریکایی گفته اند که در 
صورت توافق نهایی که آتش بس و آغاز گفت وگوهای 
داخلی میان مردم افغانستان و طالبان؛ ممکن حکومت 

سرپرست روی کار آید.
 طالبان نیز گفته اند که با ادارۀ کابل به عنوان یک نظام به 
بلکۀ به عنوان یک یک طرف سیاسی صحبت خواهند 

کرد. 
امریکا  گفت وگوهای  شدن  نهایی  از  پس  است  قرار 
و  طالبان  میان  بین االفغانی  گفت وگوهای  طالبان،  و 
بدنۀ  در  طالبان  و  شود  آغاز  افغانستان  از  نماینده گان 

قدرت سیاسی افغانستان شریک ساخته شوند.

دونالد ترامپ:

مناسب نیست به نیابت از منطقه  ما در افغانستان بجنگیم

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
پنج ساِل حکومت وحدت ملی بی رحمانه ترین قضاوت تاریخ را به همراه دارد روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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مرحلۀ اول: انجام کارهای هوشمندانه برای درِک این که دیدگاه 
شخص به عنوان رهبر چیست، و سپس انجام کارهای خالقانه 
قابل  برای دیگران  برای قرار دادِن آن دیدگاه در چارچوبی که 
دسترسی و جالب باشد. این فرآیند شامِل تعمق در دانِش ضمنی 
و تبدیل ماهرانۀ آن به مفاهیِم قابل یاددهِی صریح است. اکثر مردم 
نمی دانند که چه چیزهایی را می دانند؛ کار و شغل شان را بر اساِس 
پایگاه های بزرگ درونی، مفروضات و ایده ها انجام می دهند؛ اما 
معموالً خیلی آگاه نیستند که آن ها چه هستند و چگونه رفتارها را 
شکل می دهند و برای اصول زیربنایی که موفقیت آن ها را هدایت 
می کنند، وقت صرف نکرده اند. رهبران برای این که یاددهندۀ مؤثر 
باشند، باید درک کنند چه عناصری منجر به چه نتایجی می شود و 
اصول زیربنایی یی را که فعالیت های موفقیت آمیِز آن ها را هدایت 
را  خود  اعماِل  اصول  آن ها  وقتی  نمایند.  تدوین  باید  می کنند، 
و  کنند  بیان  را  آن ها  چگونه  فقط  نه  بدانند  باید  کردند،  درک 
قابل یاددهی سازند، بلکه چگونه به شیوه یی عمل کنند که برای 

دیگران جذاب و مهیج باشد.
مرحلۀ دوم: بهترین رهبر با نگاه کردن در آیینه شروع می کند. 
افراد ارزش ها و باورهای شان را از طریق تجربه های شان توسعه 
می دهند. بنابراین نگاه مستقیم به آن تجربیات، مکان خوبی است 
هستند.  چه  ارزش ها  و  باورها  آن  این که  دریافت  شروع  برای 
رهبران جهانی از تجربیاِت دردناک یاد می گیرند. بر این اساس 
می توان از افراد درخواست کرد که خطوط مسافرتِی خود را به 
نشان  را  آن ها  زنده گی  بِم  و  زیر  نقاط  که  کنند  ترسیم  شیوه یی 

دهد.
مرحلۀ سوم: رهبر باید نه تنها به خود بلکه به دنیای اطراِف خود 
نیز نگاه کند. رهبر مسایل سازمانی اعم از مسایِل سخت افزاری 
حال  در  بیرونی  محیط  به  و  می گیرد  نظر  در  را  نرم افزاری  و 
تغییر، نگاهی تیزبینانه دارد. او واقعیت را به خوبی می شناسد و 
دارای این دیدگاه قابل یاددهی است که همۀ افراد سازمانی باید 
با آن  اغلب  نمایند. مسأله یی که رهبران  براساِس واقعیت عمل 

مواجه هستند، آن است که نمی بینند جهان تغییر کرده است. 

نتیـجه
با توجه به تمام دیدگاه های ارایه شده می توان چنین گفت که اوالً 
ثانیًا در  باید یادگیرنده نیز باشند و  الزامًا  سازمان های یاددهنده، 
سازمان های یادگیرندۀ واقعی نمی توان بین یادگیرنده و یاددهنده 
تمایز قایل شد؛ زیرا از تمام اعضای سازمان انتظار می رود که به 
یکدیگر یاد دهند و از یکدیگر یاد بگیرند؛ به طور کلی در چنین 
سازمان  اعضای  همۀ  که  است  یاددهنده یی  رهبر،  سازمان هایی، 
از آن یاد می گیرند یا به عبارتی، دارای شانه های گرد گرفته یی 
است که تمام اعضای سازمان از آن باال می روند. وظیفۀ رهبران 
در سازمان های یاددهنده در اختیار گرفتن سرمایۀ انسانی و ایجاد 
ارزِش افزوده برای آن است و این کار فقط با یاددهی امکان پذیر 
ارزش های  راستای  در  را  خود  ایده های  باید  رهبران  می باشد. 
به عنوان  تغییرات را  به اجرا درآورند و  با قاطعیت  سازمانی و 

فرصت نگاه کنند.
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بخش هفتم و پایانی

رضـا ساعی شاهی

مصاحبه های تلویزیونی برای نشر مستقیم
مصاحبه های تلویزیونی می تواند تک به تک باشد یا چند تن در 
آن سهم گرفته باشند و روی موضوعاِت مختلف صحبت  شود؛ 
مانند میز های مــدور و بحــث های تلویـزیونی که بیـشتر در 
استدیوها ثبت می شوند و در آن ها تمام اصول میزگرد مراعات 

می گردد.
میان  دقیق  هماهنگی  مستلزم  تلویزیونی  مصاحبۀ  مستقیم  نشر 
این نوع مصاحبه ها  تیم تخنیکی می باشد.  مجری، تهیه کننده و 
می تواند حضوری صورت گیرد و یا هم مصاحبه کننده از طریق 
ماهواره از راه دور با مصاحبه شونده وصل می شود. در هر دو 
با  و  گیرد  قرار  باید  مناسب  محِل  در  مصاحبه شونده  صورت، 

گوشی کوچک با مصاحبه شونده گفت وشنود کند. 
و  استدیو  داخل  در  مستقیم  نشر  با  تلویـزیونی  مصاحبه هـای 
بیرون  اگر مصاحبه کننده در  بیرون صورت می گیرد.  یا هم در 
استدیو یا در صحنۀ پُرسروصدا قرار دارد، باید نماِی عقبی در 
تفریحی  یا  برنامه های ورزشی  مانند گفت وشنود  بیاید؛  تصویر 
بیننده گاِن زیاد دارد و یا هم مصاحبه در پایان یک مسابقۀ  که 

ورزشی که با احساسات و هیجانات همراه می باشد.
نشست های  جریان  در  مستقیم  نشر  با  تلویزیونی  مصاحبۀ 
در  می افزاید.  تلویزیون  و  خبر  اهمیِت  به  گردهمایی ها  و  مهم 
برای  اشخاص صاحب نظر  یافتن  برای  تهیه کننده  برنامه ها  این 
موافقۀ  که  زمانی  و  دهد  خرچ  به  باید  زیاد  تالِش  مصاحبه 
شخِص صاحب نظر را حاصل نمود و او را پای مصاحبه کشانید، 

صحبت باید انجام دهد.

مصاحبه های تلویزیونی ثبتی
در مصاحبه های تلویزیونی ثبتی، مصاحبه کننده و مصاحبه شونده 
راحت تر صحبت می توانند. در نخست می توان چند سوال که 
حیثیِت گرم کننده را دارد، مطرح نمود. این مصاحبه ها می تواند 
در بیرون از استدیو یا داخل آن صورت می گیرد، اما ویراستاری 
استدیو  در  تخنیکی  اشخاص  که  دارد  الزم  را  بیشتر  دقِت  آن 
را  نشر  مسؤولیت  و  دارند  عهده  به  را  آن   ویراستاری  وظیفۀ 

تهیه کننده یا مسؤول برنامه دارد.
مصاحبه های  سایر  مانند  نیز  ثبتی  تلویزونی  مصاحبه های 
رادیویی و تلویزیونی به فضای آرام ضرورت دارند و باید در 
پُرسکون ثبت شوند و مصاحبه کننده هنگام ثبت  یک موقعیت 
به دقت به محتوا گوش داده و اگر گفته ها گنگ باشد، می تواند از 

مصاحبه شونده بخواهد تا گفته هایش را تکرار نماید.

مصاحبه های تلویزیونی در استدیو
در  مصاحبه ها  سایر  مانند  استدیو  در  تلویزیونی  مصاحبه های 
داخل  اصوِل  و  شرایط  آن  در  که  باشد  می تواند  مواردی  تمام 
سرمای  و  گرما  اندازۀ  خصوصًا  گردد،  مراعات  باید  استدیو 
درجۀ  در  تغییر  اندک ترین  زیرا  باشد؛  عیار  دقیقًا  باید  استدیو 
به  حاضرین  پیشانی  در  عرق  شدن  سرازیر  باعث  هوا  گرمی 

شمول مصاحبه کننده می شود. 
در مصاحـبۀ ثبـتی می تـوان به تمیز کردن صورت پرداخت، امـا 
در مصاحبۀ نشر مستقیم این عرق مشکالتی را به بار می  آورد که 
باید مواظب عـرق سر و صورِت مصاحبه کننده و مصاحبه شونده 
یا مصاحبه شونده گان بود. عالوتًا محل نصب چراغ های نورافگن 
در استدیو بسیار مهم است و استدیو از موجودیت حشرات باید 

پاک شود.

مصاحبۀ تلویزیونی در خارج از استدیو
سایر  مانند  استدیو  از  خارج  تلویـزیونی  مصاحبه هــای 
مصاحبه ها مستلزمِ دقت است، اما این دقت در مصاحبه هــای 
منزل،  کار،  محل  در  چون  باشد،  باید  بیشتر  استدیو  از  خارج 
داخل تعمیر یا فضای آزاد صورت می گیرد و بسا از این محالت 
برای مصاحبۀ تلویزیونی مناسب نیستند که عالوه بر آواز های 
مزاحم، نور، نمای عقبی و انعکاس صدا هم به اهمیِت مصاحبه 

می افزاید یا از آن می کاهد.

مصاحبه های آنالین
رسانۀ  یک  طریق  از  خبر  تحویل  متضمن  آنالین   خبرنگاری 
شبکه یی شدۀ دیجیتال است. انترنت شبکۀ جهانی گستر، نخستین 
ابزار روزنامه نگاری آنالین می باشد که در این نوع خبرنگاری و 
مصاحبه ها اهمیِت زمان و مکان از بین رفته است؛ چون در هر 
زمان مصاحبه نشر می شـود و مخـاطبـان می تـوانند مصـاحبه 
را گـوش دهنـد و یا آن را به شکل برنامۀ تلویزیونی مشاهده 

نمایند.
در مصاحبه های آنالین متن توام با عکس، صدا و نوار تصویری 
می تواند باشد. در این نوع مصاحبه ها، ژورنالیست تنها خبرنویس 
نیست، بلکه عکس و کلیپ ویدیویی نیز تهیه می نماید و همراه 
با خبر پخش می کند. در این نوع رسانه ها تمام انواع مصاحبه ها 
باشد،  دارد و چون هر شهروند می تواند مصاحبه کننده  کاربرد 

رقابِت تنگاتنگ وجود دارد. 

خالصۀ فصل
• مــصاحبه ها را به شــیوه ها و اقســام گوناگون تقسیم بندی 

نموده اند.
• مصاحبه ها به اساس شکل، محتوا،  وسیلۀ ارتباط و وسیلۀ نشر 

تقسیم بندی شده است.
به اساس شکل مصاحبه های مونولوگ،  دیالوگ،  • مصاحبه ها 
دم  مردم،  صــدای  مطبوعاتی،  کنفرانس  میزگرد،  لحظه یی، 

دروازه تقسیم بندی شده اند.
معلوماتی،  یا  تفسیری  خبری،  مصاحبه های  محتوا  نگاه  از   •

احساسی، سطحی، عمقی و شخصیتی یا کارنامه یی می باشند.
• مصاحبه ها از نگاه ارتباط به مصاحبه های رو در رو، تلیفونی، 

آنالین یا برقی و کتبی تقسیم شده اند.
مصاحبه ها را بر اساس وسیلۀ نشر به مصاحبه های   •

چاپی، صوتی،  تصویری و آنالین جدا ساخته اند.
• انجام مصاحبه ها ویژه گی هاِی خود را دارند.  

فصـل ششـم
آماده گی برای مصاحبه

در بخش های قبلی گفته شد که یک مصاحبه کنندۀ خوب کسی 
است که برای انجام مصاحبه از هر نظر آماده گی داشته باشد و 
آماده گی بیشتر، مصاحبۀ بهتر را سبب می شود. یعنی اولین اصل 
برای انجام یک مصاحبۀ موفق، تحقیق پیش از مصاحبه است. 

تحقیقات خود را روی موضوع مصاحبه انجام دهید. تحقیق در 
قبلی  آماده گی  می باشد.  مفید  غالبًا  مصاحبه  برای  حادثه  محل 
و  موضوع  دربارۀ  وقتی  است.  موفقیت  کلید  مصاحبه،  برای 
محِل حادثه تحقیق گردید، وقِت آن می رسد که مطمین شوید 
خوب  این  چیست.  مصاحبه  از  هدف تان  می دانید  کاماًل  آیا 
نیست که کورکورانه سواالتی را به این اُمید بپرسید که چانس 
از  پیش  تحقیق  و  مطالعه  آورید.  پدید  خوبی  مطلِب  و  آورده 
به دست  که چه چیزی  بدانید  تا  کند  می تواند کمک  مصاحبه 
به  یافتن  دست  در  چه قدر  مصاحبه کننده گان  این که  می آورید. 
اطالعات موفقیت کسب کنند، بسته گی دارد که چقدر پیش از 
مصاحبه خود را آماده کرده  بـاشند. این آماده گی مــی تــواند با 
پاسخ گویی به شش سواِل مصاحبه کننده از خود آغاز شود. در 
باید  مصاحبه  از  قبل  آماده گی  راستای  در  مصاحبه کننده،  واقع 
خود نیز به سواالتی مشابه همان سواالِت مشهور که، کی، کجا، 
چه، چرا و چطور، پاسخ دهد. باید از خود بپرسد چرا مصاحبه 
می کنم؟ با چه کسی مصاحبه می کنم؟ مصاحبه با چند نفر کافی 
انجام دهم؟ کجا  بهتر است چه موقع مصاحبۀ خود را  است؟ 
چگونه  بپرسم؟  سواالتی  چه  باید  است؟  بهتر  مصاحبه  برای 

مصاحبه را انجام دهم؟ )محسنیان راد، ۱32( 

این خوب نیست که 
کورکورانه سواالتی را به 

این اُمید بپرسید که چانس 
آورده و مطلِب خوبی پدید 

آورید. مطالعه و تحقیق 
پیش از مصاحبه می تواند 
کمک کند تا بدانید که چه 
چیزی به دست می آورید. 
این که مصاحبه کننده گان 

چه قدر در دست یافتن به 
اطالعات موفقیت کسب 
کنند، بسته گی دارد که 
چقدر پیش از مصاحبه 

خود را آماده کرده  بـاشند. 
این آماده گی مــی تــواند با 
پاسخ گویی به شش سواِل 
مصاحبه کننده از خود آغاز 

شود. در واقع مصاحبه کننده 
در راستای آماده گی قبل 
از مصاحبه باید خود نیز 
به سواالتی مشابِه همان 

سواالِت مشهور که، کی، کجا، 
چه، چرا و چطور، پاسخ دهد. 

باید از خود بپرسد چرا 
مصاحبه می کنم؟ با چه کسی 
مصاحبه می کنم؟ مصاحبه با 
چند نفر کافی است؟ بهتر 

است چه موقع مصاحبۀ خود 
را انجام دهم؟ کجا برای 
مصاحبه بهتر است؟ باید 

چه سواالتی بپرسم؟ چگونه 
مصاحبه را انجام دهم؟

   حــامد علمی

   بخش چهل وچهارم
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نفوذ  از  آمیزه                    یی  که  بود  گفته  قباًل  گنچاروف 
اشرافی  مادر وی، خانوادۀ اصیل و  تأثیرات  و 
و  تربیت  و  تعلیم  بود،  شده  بزرگ  آن  در  که 
تا  شدند  سبب  جمله گی  وی،  زنده گی  تجربۀ 
از عمل                    زده گی ریخته و پاشیدۀ پدرِ خود دور 
وسیع تر  روشن تر،  دریافتی  سمت  به  و  شود 
یابد.  سوق  زنده گی  مفهوم  دربارۀ  روسی تر  و 
و  خیال پردازی  که  می                    شود  گفته  صراحتًا 
هرگاه  است.  روسی  خصیصۀ  یک  پنداربافی 
است،  اندوه باری  شکست  کند،  میل  افراط  به 
واقعیت  در  و  درآید  کنترل  تحت  اگر  ولی 
واقعی  تصاویری  ایجاد  برای  بدواند،  ریشه 
و  کامل  شخصیت هایی  خلِق  و  آینده  از 
با  مطابق  دقیقًا  اما  بود.  خواهد  ضروری  پویا 
استدالل گنچاروف مبنی بر این که فزونی                    گرفتن 
تصورات خالقه بر تفکر، اثر مفید و سازنده                    یی 
خیلی  نویسنده  آن که  )مگر  کرد  نخواهد  خلق 
نیز  دلیل  به                    همین  باشد(،  خالق  و  بااستعداد 
افیونی  توهمات  از  باید  خیال پرداز  آدم های 
مثل  می                    توانند  آن  از  که  تصاویری  به  راجع 
استنباط  عملی  تاثیرات  دارای  “نتایج  شتولتس 
کنند” اجتناب ورزند. وقتی خیال پردازاِن روسی 
نتوانند موقعیِت                     خود را حفظ کنند و قافیه را 
هیچ  در  حاصله  رؤیای  آن                    صورت  در  ببازند، 

شکلی قابلیت کاربرد عملی نخواهد داشت.
ولی  می                    کند،  خیال پردازی  به                    ندرت  شتولتس 
بیشتر  شود،  خیال پردازی  دچار  که  هم  وقتی 

دربارۀ عشق است. اوایل کار: 
که  است  عشق  این  که  بود  شده  متقاعد  وی 
حرکت  ارشمیدس  اهرم  نیروی  با  را  جهان 
در  زشتی  و  دروغ  که  همان                    قدر  و  می                    دهد، 
نهفته  عشق  از  سوءتعبیر  و  نادرست  استفادۀ 
زیبایی  و  حقیقت  نیز  همان                     اندازه  به                      است، 
دارد.  وجود  آن  در  مسلم  و  همه گانی  خیر  و 

)چهارم، ص                    ۴6۱( 
او به رویارویی با صور کاذِب عشق برمی                    خیزد 
و  کلبی مسلک  عشق های  هم  وی  به                    زعم  که 
هرزه و هم نوع رمانتیک آن را شامل می                    شود. 
وی کسانی را که سست و دلسردشده زنده گی 
خود را با آه و ناله و گله و شکایت                    سر می                    کنند، 
به                     بازی می                    گیرند، و همین                    طور  را  زنده گی  یا 
برای شان  مشترک  زنده گی  که  را  کسانی 
خالی  و  خشک  تشریفاتی  جز  نیست  چیزی 
مادی،  اقدام  یک  یا  جنسی  نیاز  یک  صرفًا  یا 
همان                    گونه  ص                    ۴62(.  می                    گذارد)چهارم،  کنار 
به  مشترک  زنده گی  درباره  غالبًا  ابلوموف  که 
تصویری  نیز  شتولتس  می                    نشیند،  خیال پردازی 
و  پایدار  و  ساده  عشقی  از  ماندگار  و  پُردوام 
با  »وی  دارد:  خود  ذهن  در  ایده آل  همسری 
می                    لرزید  بی                    مورد  هیجان  از  درحالی                    که  لبخند 
به                    رغم  لیکن  رؤیاست”.  یک  فقط  “این  گفت 
در  رؤیا  این  خطوط  باطنی                    اش،  تمایل 
این  متأسفانه  ولی  شد.«  ماندگار  خاطره                    اش 
با  را  آن                      شتولتس  که  ایده آل  ازدواج  رؤیای 
الگا تحقق می                    بخشد، قادر به اقناع آنان نیست. 
نادیده  را  خود  هنر  اصلی  انگیزۀ  گنچاروف 
و  بگذارد صحنه                    ها  آن که  جای  به  و  می                    گیرد، 
تصاویر خودشان صحبت کنند، این اوست که 

ؤیا  و تخیل  ر
در  ابلوموف 

اثر ایوان 
وف گانچار

ــد ــت و واح ــی یکدس ــت، رؤیای ــی اس ــن زنده گ ــر ای ــه تصویرگ ــوف ک ــتالژیِک ابلوم ــای نوس  رؤی
ــی از تکــراِر مکــررات ــه در مجموعه                    ی ــی اســت ک  نیســت، بلکــه شــامل صحنه                    هــای خــاص و معین
ــه                     طــرح مکان                    نــگاری بهشــت و  فاقــد زمــان جــای گرفته                    انــد. پــس از یــک بخــش مقدماتــی کــه ب
 گــردش یکنواخــت                     ســاالنۀ ســاکنان خوشــبخت آن می                    پــردازد، صحنه                    هــای بعــدی بــر گــردش روزها
 تأکیــد دارنــد؛ ابتــدا یــک روز تابســتانی، زمانــی کــه ایلیــای کوچــک هفت                    ســال داشــت؛ ســپس
ــاله گی ــد؛ آن                    گاه در سیزده                    س ــل می                    کن ــه نق ــش قص ــر برای ــۀ پی ــه دای ــتانی ک ــامگاه زمس ــک ش  ی
ــا ــل ب ــا پــدر شــتولتس دیــده می                    شــود، صحنه                    یــی در تقاب ــا همیــن حدودهــا در حــال مطالعــه ب  ی
 شــامگاهی زمســتانی در منــزل و جمــع بزرگســاالنی کــه بــه                     کســالت و تنبلــی پــوچ و بیهــودۀ خــود

خــو کــرده و بــه آن دل خــوش هســتند

نتیجۀ  می                    زند.  با خواننده حرف  آن ها  عوض 
»شکست داستانی«                     است. “کل تصویر داستان 
ترسیم  ابلوموف  با خیالپردازی های  را می                    شد 
کرد-” )هارپر، ص                    ۱۱۵(. دلیل این امر ممکن 
است این باشد که در واقع این نکته تعبیری 
است ادبی از توهمات و خیال پردازی های خود 
بخشیدن  تحقق  به  قادر  هرگز  که  گنچاروف 
همانند  نیز  زنده گی  اگر  است.  نبوده  آن ها 
ادبیات هم مستلزم دوراندیشی و بصیرت )یا 
سلیمی  عقل  مستلزم  هم  و  تخیل(  و  تصور 
درآن                    صورت  دارد،  تجربه  در  ریشه  که  است 
گنچاروف در این حوزۀ زنده گی موفق نبود. 
پایه  هیچ                    گونه  وی  رؤیاهای  که  همان                    طور 
قیاس  به                    همین  ندارند،  واقعیت  در  مبنایی  یا 
قانع                    کننده  نیز  شتولتس  تخیالت  و  رؤیاها 
یافتن  سیطره  از  نمونه                    یی   - نمی                    رسند  به                    نظر 
ابلوموفی گنچاروف. احساسات عاطفی  وجه 
رفتار  در  آن                    حد  تا  که  شوخ                    طبعی هایی  و 
]غریبانه  نوستالژیک  رؤیاهای  در  و  ابلوموف 
وقتی  مشهودند،  وی  دلتنگی[  از  حاکی  و 
نویسنده قصد ترسیم امری غریب و نامعمول 
- ازدواج شتولتس و الگا – را دارد، یک سره 

از ذهنش کنار رفته او را رها می                    کنند.
شاعرانۀ  ترسیم  به  قادر  همچنین  گنچاروف 
در  نیست.  ابلوموف  نزد  ایده آل  زن  تصویر 
زیاد هم  اتفاقًا  )که  آرامش  و  لحظات سکون 
هست( قهرمان داستان غالبًا تصویر زن ایده آلی 
را در ذهن خود مجسم می                    سازد، زنی عفیف، 
زنی  آرام،  و  بافرهنگ  زیبا،  متین،  شرم                    آگین، 
که هرگز دچار حاالت هیستریک و تندخویی 
به  نسبت                      و  نیست،  شهوت  اسیر  نمی                    شود، 
قهرمان مرد داستان همان احساسی را دارد که 
دارد )چهارم، ص                    2۱0(. شخصیت  به وی  او 
مادر ایده آل و بازگشت                     به                     دوران شیرخواره گی 
لیکن  باشد،  خواننده  واکنش  نخستین  شاید 
ابلوموف سرشار از گرمای عشق  گرچه مادر 
و حمایت و مراقبت دل سوزانه بود، ولی فاقد 
و  بزرگ  آرزوهای  تربیت،  و  تعلیم  ظرافت، 
مذکور،  تصویر  بود.  بلندپروازانه  تمایالت 
تصویری است                     خشک و بی                    روح و به                     عنوان 
و  مبهم  است  تصویری  زنانه  ایده آل  یک 
گیج                    کننده، گرچه شاید برای خواننده گان قرن 
این  از  سرگرم                    کننده                    تر  و  فریبنده                    تر  نوزدهمی 
حرف ها باشد. گنچاروف در یادآوری تغزلی 
موفق تر  خیالی  ابلوموفکای  وجود  یا  هستی 

است. ابلوموف همواره در رؤیای زنده گی ساده 
و بی                    دغدغۀ روستایی است: با پرسه                    زدن در باغ، 
بازو به بازو با همسر زیبای خود و به دنبال آن 
گردش و تفریح و بحث                     با دوستان دربارۀ هنر 
و زنده گی. وی پیش از آن که برای نخستین                    بار 
الگا را ببیند، سه                    بار این رؤیا را در سر پرورانده 
بود که با آب و تاب آن                     را برای شتولتس شرح 
می                    دهد )چهارم، ص                    7-۱8۴( . آندره                    ئی اشارات 
و کنایات شاعرانۀ آن را می                    ستاید، ولی به                    عنوان 
سرزمینی رؤیایی، دست                    نیافتنی و غیرقابل تحقق 
ابلوموفی، سرزمینی تیره و مه                    گرفته که بنای آن 
بر تجربیات و رؤیاهای دوران کودکی ایلیا قرار 
گرفته است، آن را نفی می                    کند. بالفاصله پس از 
مالقات ابلوموف با الگا، زن رؤیاهای وی، چه 
در تخیل ابلوموفکا و چه در تصاویر مربوط به 

ازدواج وی، در هیأت الگا مجسم می                    شود.
در  وی  توانایی  عدم  با  ابلوموف  عشق  وقتی 
رسیده گی به امور مالی خود توام می                    گردد، تمام 

تخیل شاعرانه                    اش به                    راحتی رنگ می                    بازد:
وقتی آرمان شاعرانۀ سابق خود راجع به ازدواج 
تور  می                    گرفت:  خنده                    اش  می                    آورد  به                    خاطر  را 
در  درگوشی  نجواهای  بهارنارنج،  عطر  بلند، 
میان ازدحام مهمانان- ولی رنگ ها چندان دوام 
عبوس  دید  را  زاخار  جمع،  میان  در  نیاوردند؛ 
و ژولیده، و تمام مستخدمان ایلینسکی را، یک 
ردیف کالسکه، صورت هایی بیگانه مشحون از 
نگاه هایی سرد و بی                    روح. و آن                    گاه این تصاویر 
رژه  وی  برابر  در  هشداردهنده  و  نومیدکننده 

می                    رفتند. )چهارم، ص                    330(
اگر رؤیا را از پیلۀ آن بیرون آورید و در معرض 
رؤیت گروهی ناظر بی                    طرف و خدمتکارهای با 
ُحسن                    نیت قرار دهید، خواهید دید که به                    تدریج 
و  می                    دهد  دست  از  را  خود  تواِن  و  قدرت 
وقتی  این                    رو  از  می                    شود.  بی                    روح  و  سست 
اثر  در  می                    بینیم،  تیاتر  در  الگا  معیت  در  را  وی 
پاره                    یی اظهارات بی                    ضرر از سوی برخی آشنایان 
تصادفی الگا دربارۀ وی، توش و تواِن خود را 
از دست می                    دهد. لذا به بستر خود می                    گریزد تا 
خویش  بهشت                    خودساختۀ  رؤیاهای  آرامش  به 
باخته  رنگ  نیز  رؤیا  این  اما  ببرد،  پناه  الگا  با 
دیگر  و  داده  دست  از  را  خود  قدرت  و  است 
تأثیر چندان ژرف و پایداری بر وی ندارد، زیرا 
گاهی  است،  شده  آینده  در  غرق  “درحالی                    که 
در  از الی  تعمداً  اوقات  گاهی  و  غفلتًا  اوقات 
به  که  خود  خانۀ  بانوی  زانوان  به  اتاق  نیمه                    باز 
نیم                    نگاهی  دزدکی  حرکت                     بودند،  در  چاالکی 
زانوهای  این  ص                    328(.  )چهارم،  می                    انداخت                    ” 

آشفته                    شدن  باعث  اکنون  گرچه  معروف، 
در  قبل  از  ولی  می                    شدند،  الگا  با  رؤیاهای وی 
وی  آیندۀ  زنده گی  به  راجع  ابلوموف  تخیالت 
در ابلوموفکا نقش داشتند. وی قباًل در رؤیاهای 
خود دو بار راجع به دختران جذاِب روستایی با 
به                     وی  اغواگر  و  فریبنده  به                    گونه                    یی  که  زانوانی 
مثل  لذا کسی  بود.  اندیشیده  چشمک می                    زدند، 
آگافیا ماتفیینا، که با حضور فیزیکی خود، خواب 
صرفًا  می                    سازد،  دور  ابلوموف  چشم  از  را  الگا 
مادرانۀ  و عشق  مادی  آسایش  بیانگر  یا  تجسم 

گذشتۀ ابلوموف نیست.
خاستگاه  و  منشا  که  دارد  جا  قسمت  این  در 
تخیالت و صورت های مثالی موردنظر ابلوموف 
این که  گو  دهیم.  قرار  بررسی  مورد  دقیق تر  را 
بی                    دغدغه  و  آرام  زنده گی  یک  خیال  و  خواب 
دوران  یکنواخت  کرختی  و  رکود  در  مستقیمًا 
ریشه  ابلوموفکا  در  روزمره  زنده گی  و  کودکی 
دارد، که گنچاروف با لحنی شوخ آن                    را توصیف 
نقطۀ  هیچ                    گونه  اول  نگاه  در  لیکن  است،  کرده 
زنده گی  شعر  از  ابلوموف  برداشت  با  اشتراکی 
چرا  و  می                    گیرد؟  نشأت  کجا  از  پس  ندارد. 
اراجیف مستخدمه                    های وفادار  از  باید  ابلوموف 
الگا و نوکر مخلِص خود زاخار دربارۀ ازدواج 
هم  باشد؟  وحشت زده  و  هراسان  این همه  آتی 
ناتوانی  با  مثالی  صورت های  هم  و  تخیالت 
مرتبط  واقعیت  و  رؤیا  آشتی                    دادن  در  ابلوموف 
نوع  از  ناشی  ناکامی  یا  ناتوانی  این  هستند. 
وجهی  از  ناشی  به                    خصوص  است،  وی  تربیت 
از زنده گی در ابلوموفکا که چنان که باید مورد 

مداقه قرار نگرفته است. 
این  تصویرگر  که  ابلوموف  نوستالژیِک  رؤیای 
زنده گی است، رؤیایی یکدست و واحد نیست، 
بلکه شامل صحنه                    های خاص و معینی است که 
زمان  فاقد  مکررات  تکرارِ  از  مجموعه                    یی  در 
مقدماتی که  از یک بخش  جای گرفته                    اند. پس 
به                     طرح مکان                    نگاری بهشت و گردش یکنواخت                     
می                    پردازد،  آن  خوشبخت  ساکنان  ساالنۀ 

صحنه                    های بعدی بر گردش روزها تأکید دارند؛ 
ابتدا یک روز تابستانی، زمانی که ایلیای کوچک 
زمستانی  شامگاه  یک  سپس  داشت؛  هفت                    سال 
که دایۀ پیر برایش قصه نقل می                    کند؛ آن                    گاه در 
سیزده                    ساله گی یا همین حدودها در حال مطالعه 
در  صحنه                    یی  می                    شود،  دیده  شتولتس  پدر  با 
جمع  و  منزل  در  زمستانی  شامگاهی  با  تقابل 
بزرگساالنی که به                     کسالت و تنبلی پوچ و بیهودۀ 
تا  هستند؛  دل خوش  آن  به  و  کرده  خو  خود 
اینکه عوالم بیرونی در شکل حضور یک نامه، 
سرزده خود را وارد این جمع می                    کند و آرامش 
یکنواخت و کسل                    کنندۀ آنان را برهم می                    زند. و 
که  می                    بینیم  را  ایلیا  دوشنبه  صبح  هر  سرانجام 
باید برای مطالعه با آقای شتولتس جای دنج و 
راحِت                     خود را ترک کند. بدین                    ترتیب آنچه که 
تا این جا دیدیم این است که هیچ                    یک از نظرات 
و دیدگاه های راوی داستان یکدست و منسجم 

نیست. 
خاطرات  بیانگر  آغازین  عمومی  صحنۀ 
نوستالژیِک ابلوموف از منزل دوران کودکی وی 
است. خاطرۀ سرزمین جادویی و سحرآمیز، 39 
معجزه                    آفرین روسی،  عامیانۀ  داستان های  قلمرو 
توصیف  چون  تمهیداتی  با  عامدانه  و  آگاهانه 
که  روستایی  پراکندۀ  کلبه                    های  توک  و  تک 
“گویی دست غولی آن ها را پرتاب کرده است                    ” 
ص                    ۱07(.  )چهارم،  است  یافته  بسط  و  شرح 
هم  پایش  زیر  و  بود  سقوط  حال  در  نفر  یک 
دره                    یی تنگ و عمیق دهان گشوده بود و صعود 
نیز مستلزم  ایوان  لبۀ  تا  باال و کشاندن خود  به 
شهامت و مهارت خاصی بود، مگر این که کسی 
با کلمات  و  را قوت قلب می                    داد  پایین وی  از 
فرمول ]نسخه[ سحرآمیزی که قهرمان اسکاژکا 
را قادر می                    سازد تا با پاهای جوجه                    یی بابا آیاگای 
که  می                    گفت  به                     او  شود،  منزل  وارد  جادوگر 
به  را  به طرف جنگل و روی خود  را  “پشتش 
لیکن  ص                    ۱07(.  )چهارم،  بگیرد”  ایوان  طرف 
و  غربت  احساس  یا  نوستالژی  این  ورای  در 
دل تنگی، نوعی حس تمسخر و گوشه و کنایه 
از  صحنه                    ها  تغییر  با  هم زمان  و  است  خوابیده 
و  خاص  صحنه                    های  به  ُکلی  و  عام  حالت 
مداخله                    کننده                    یی  از صورت  نیز  راوی  جزیی                    تر، 
تمسخرگر، ولی در عین                    حال مهربان بین شخص 
مفسری  به                    صورت  خواننده،  و  خیال پرداز 
یادآوری  از  که  درمی                    آید  خرده                    بین  و  نکته                    سنج 
خوشحال  ابلوموف  ناکامی های  و  شکست ها 

است. 

بخش دوم
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که  است  گفته   )IOM( یا  مهاجرت  بین المللی  سازمان 
 3۱6 و  297هزار  اکنون  تا  میالدی  روان  سال  آغاز  از 
کشورشان  به  پاکستان  و  ایران  از  افغانستانی  پناهجوی 

برگشته اند.
 23 جمعه  روز  تازٔه  گزارش  یک  نشر  با  سازمان  این 
اگست )اول سنبله( گفته است که در هشت ماه گذشته، 
283 هزار و۴67 پناهجوی افغانستانی از ایران و ۱3هزار 
و 8۴9 پناهجوی دیگر از پاکستان به افغانستان برگشته 

اند.
از آغاز  این سازمان همچنان آمده است که  در گزارش 
از  افغان  پناهجوی   ۱۱20 20۱9میالدی،  جنوری  ماه 

کشورهای اروپایی به کشور شان عودت کرده اند.
نفر   ۴70 پناهجویان،  این  میان  از  گزارش،  این  بنیاد  بر 
به شکل داوطلبانه به افغانستان برگشته اند، اما 6۵0 نفر 
دیگر بدون هماهنگی این اداره، از اروپا اخراج شده اند.

ماه گذشته بانک جهانی و کمیشنری عالی سازمان ملل 
متحد در امور مهاجرین با نشر یک گزارش مشترک گفته 
کشورشان  به  که  افغان های  شمار  آن  وضعیت  که  اند 
برگشت کرده اند، مناسب نیست و شرایط زندگی آنان به 

»توجه عمیق و فوری« نیاز دارد.
زندگی  شرایط  »چگونگی  نام  تحت  که  گزارش  این 
در  اخیر«  کنندهگان  عودت  مجدد  اسکان  تصامیم  و 
وضعیت  که  بود  آمده  آن  در  رسید  نشر  به  سرطان   23
شهروندان افغانستان که در پاکستان به سر می برند بهتر از 

آنانی است که به کشور شان عودت کرده اند.

هم زمـان بـا نزدیـک شـدن انتخابـات 
کمیسـیون  ریاسـت جمهوری، 
روز  در  کـه  می گویـد  انتخابـات 
مرکـز  هـزار  دو  از  بیـش  انتخابـات 

بـود. خواهـد  بسـته  رأی دهـی 
از  یکـی  ابراهیمـی  عبدالعزیـز 
سـخنگویان این کمیسـیون در صحبت 
بـا رادیـو آزادی دلیل بسـته بـودن این 
ناامنـی  انتخابـات،  روز  در  را  مراکـز 

اسـت. کـرده  عنـوان 
ایـن موضـوع نگرانی برخـی نهادهای 

ناظـر را نیـز برانگیخته اسـت.
درحالی کـه کمتـر از چهـل روز بـرای 
ریاسـت جمهوری  انتخابات  برگـزاری 
کمیسـیون  امـا  اسـت،  مانـده  باقـی 
مسـتقل انتخابـات از بسـته بـودن دو 
هـزار و دوازده مرکـز در این روز خبر 

می دهـد.
از  یکـی  ابراهیمـی  عبدالعزیـز 
سـخنگویان ایـن کمیسـیون می گویـد: 
»نهادهـای امنیتـی گفتـه انـد کـه ایـن 
دارنـد  موقعیـت  مناطقـی  در  مراکـز 
متوسـط  و  شـدید  تهدیـد  بـا  کـه 
امنیتـی روبه رو انـد و نهادهـای امنیتی 
را  امنیـت  ایـن مراکـز  نمی تواننـد در 

کننـد.« تأمیـن 
 738۵ انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
مرکـز را بـرای برگـزاری انتخابـات و 
تأمیـن امنیـت آن بـه نهاد هـای امنیتـی 
بررسـی ها  از  بعـد  کـرد،  پیشـنهاد 
تنهـا  کـه  گفتنـد  امنیتـی  نهادهـای 
مرکزهـا  ایـن  از  تـا   ۵373 می تواننـد 

کننـد. تأمیـن  را  را  امنیـت 
مراکـز  ایـن  گفـت  ابراهیمـی  آقـای 
کابـل،  بـدون  والیت هـا  اکثریـت  در 
پنجشـیر و بامیـان بسـته خواهنـد بود.
براسـاس گزارش هـا بیشـترین مراکـز 
مسـدود در والیت هـای فـراه، کنـدز، 
و  زابـل  جوزجـان،  هلمنـد،  غزنـی، 

می باشـد. سـرپل 
شـهروندان  از  تعـداد  چـه  این کـه 
کشـور بـا بسـته بـودن ایـن مراکـز از 
می شـوند،  محـروم  رأی دهـی  حـق 
آمـار  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
نمی دهـد. راسـتا  ایـن  در  مشـخصی 
کمیسـیون  مسـووالن  گفتـۀ  بـه 
انتخابـات، مراکـز بسـته شـامل برخی 

از مرکزهایـی می شـوند که قبـاًل روند 
صـورت  آن  در  رأی دهـی  نـام  ثبـت 

اسـت. گرفتـه 
می گوینـد،  کمیسـیون  مسـووالن 
می تواننـد  شـده  نـام  ثبـت  افـرادی 
بـه مراکـز امن تـر پـای صندوق هـای 
رأی برونـد و آنـان زمینـۀ رأی دهی را 

کـرد. خواهنـد  فراهـم 
در همیـن حـال شـماری از نهادهـای 
ناظـر انتخاباتـی می گوینـد کـه بسـته 
بـودن بخـش زیـادی مراکـز رأی دهی 
بـودن  سراسـری  و  مشـروعیت 
قـرار  پرسـش  تحـت  را  انتخابـات 

. هـد می د
فیفـا  یوسـف رشـید رییـس اجرایـی 

عادالنـۀ  و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  یـا 
ایـن یـک رقـم  افغانسـتان می گویـد: 
تکان دهنـده اسـت، تقریبـًا یـک ثلـث 
را  کمیسـیون  ارزیابی شـدۀ  مراکـز 
تشـکیل می دهـد، مـردم از حـق رأی 
عمومـی  اصـل  و  می شـوند  محـروم 
بـودن، همگانـی بـودن و عدالت نقض 

. می شـود
قرار اسـت انتخابات ریاست جمهوری 

به تاریخ ششـم میزان برگزار شـود.
بـه گفتـۀ کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
بیـش از نُـه میلیـون تن برای اشـتراک 
در ایـن رونـد ثبت نام کـرده و به پای 

صندوق هـای رأی خواهنـد رفت.

علی رغم  واشنگتن  که  می گوید  ترامپ  دونالد 
نظامی  حضور  باید  افغانستان  جنگ  مضحک بودن 

خود را در آنجا حفظ کند.
حضور  دیگر  یک بار  گذشته،  هفته  سه شنبۀ  روز  او 
۱9 ساله امریکا در افغانستان را »مضحک« خواند و 
افغانستان  از  امریکایی  نظامیان  از  شماری  که  گفت 
خارج می شوند؛ اما امریکا باید در این کشور حضور 

داشته باشد.
افغانستان  امریکا در  او پیشتر بر حضور استخباراتی 

تاکید کرده بود.
ترامپ گفت می خواهد روی »گزینه های مختلف« غور 
کند و افزود که مذاکرات صلح با طالبان ادامه داشته و 
»ما مذاکرات را انجام می دهیم و گفت وگوهای خوبی 

انجام می شود و خواهیم دید چه اتفاق می افتد«.
می خواست،  اگر  که  کر د  تاکید  دیگر  یک بار  ترامپ 
می توانست در این جنگ در یک هفته برنده شود؛ اما 

»نمی خواهد ۱ 0 میلیون افغان« کشته شوند.
دونالد ترامپ افزود: »ما برای ۱9 سال در آنجا به مثابۀ 
به  که  زمانی  مدت  داشته ایم،  حضور  صلح  حافظان 

اندازۀ کافی طوالنی است«.
صدر و ذیل سخنان ترامپ از یک آشفتگی نگران کننده 
رنج می برد؛ رهبری که از یک سو می خواهد بخشی 
حفظ  افغانستان  در  را  کشورش  نظامی  نیروهای  از 

پولیسی  مثابه  به  طوالنی  حضور  از  همزمان  کند، 
صلحبان، خسته و مستأصل است و فکر می کند که 
۱9 سال زمانی کافی برای حضور نظامی در افغانستان 
این حضور  به  تا  فرارسیده  آن  زمان  اکنون  و  است 

پایان داده شود.
رییس جمهور امریکا از سوی دیگر در حالی که می 
طالبان  و  امریکا  میان  خوبی  گفت وگوهای  گوید، 
انجام شده، به طالبان عمیقًا بی اعتماد است و می گوید، 
هیچ اطمینانی وجود ندارد که طالبان به تعهدات شان 

وفادار بمانند.
جنگ  سرسام آور  هزینه های  به  می خواهد  که  او 
که  است  معتقد  دهد،  پایان  امریکا  برای  افغانستان 
باید  امریکا  افغانستان جایی بسیار خطرناک است و 

همواره وضعیت را زیر نظر داشته باشد.
از  امریکایی  نظامیان  خروج  آغاز  بر  پیشتر  ترامپ 
افغانستان تأکید کرده و گفته بود که ایاالت متحده به 

حضور جاسوسی اش در افغانستان ادامه خواهد داد.
او در عین حال و با علم به اینکه موضع توهین آمیزش 
خشم مردم و حکومت افغانستان را برانگیخته، بارها 
به عمد بر این نکته تأکید می کند که اگر می خواست 
می توانست با کشتن ۱0 میلیون نفر از مردم افغانستان 
که  نیست  معلوم  شود.  »پیروز«  کشور  آن  جنگ  در 
مفهوم »پیروزی« برای رهبر خودکامه یی که می خواهد 

به دست آورد،  نفر  میلیون  به قیمت جان ۱0  را  آن 
چیست و چگونه می توان میان این موضع ضد انسانی 
ساده گی  به  که  کشوری  بشری  حقوق  ادعاهای  و 
کشورهای دیگر را به بهانۀ نقض حقوق بشر، تحریم 

می کند، جمع بست.
این موضع گیری های آشفته و متناقض و پارادوکسیکال 
هیچ  متحده  ایاالت  رییس جمهور  که  می دهد  نشان 
تصویر روشن و تصور دقیقی از چشم انداز جنگ و 
صلح امریکا در افغانستان ندارد. او نمی داند در حالی 
که طالبان، پیش شرط اصلی هرگونه توافق صلح و 
امریکایی  نظامیان  کامل  را خروج  برقراری آتش بس 
از افغانستان اعالم کرده اند، چگونه می تواند همزمان 
در  متحده  ایاالت  صلحبانی  و  پولیسی  نقش  به  هم 
افغانستان پایان دهد و از آن خارج شود، هم در آن 
هم  و  باشد  داشته  جاسوسی  و  استخباراتی  حضور 
بخشی از نظامیانش را برای کنترل اوضاع، حفظ کند.
بی ثباتی های  و  آشفتگی ها  همین  می رسد  نظر  به 
را  امریکا  رییس جمهور  که  است  روانی  و  فکری 
می شد،  اگر  که  می دارد  وا  انسانی  ضد  فکر  این  به 
امریکا می توانست با کشتن ۱0 میلیون نفر در جنگ 

افغانستان پیروز شود!
مقام های  و  امنیتی  مشاوران  از  گروهی  با  اخیراً  او 
طالبان،  با  صلح  فرایند  دربارۀ  امریکایی  ارشد 
رای زنی  آن  برایند  که  نیست  معلوم  کرد.  گفت وگو 
چه بود؛ اما مشخص است که رویکردهای متناقض 
ترامپ نسبت به وضعیت بحرانی و پیچیده افغانستان، 
سیاست گذاران کاخ سفید و استراتژیست های سیاسی 
و امنیتی امریکا را نیز گیج کرده است. اینکه طی سه 
امنیتی و اجرایی  ارشد سیاسی و  مقام  سال، چندین 
دولت ترامپ، از کار با او انصراف می دهند و استعفا 
می کنند، خود نشانگر آن است که یک تصمیم گیری 
نهایی دربارۀ روند صلح افغانستان نیز در شرایطی که 
امضای ترامپ برسد، هرگز آسان  به  باید  نهایت  در 
او، منتظر ماند و دید که  باید همانند خود  نیست و 
متناقض  دیدگاه های  و  مختلف«  »گزینه های  میان  از 
او، سرانجام کدام تصمیم، مهر نهایی را می خورد و 

دورنمای صلح و جنگ افغانستان را شکل می دهد.

تأثیر تناقض های ترامپ بر دورنمای صلح افغانستان

کمیسیون انتخابات:

روز انتخابات بیش از ۲هزار مرکز رأی دهی بسته خواهد بود

کمپایني غونډو کې له دولتي...
د ټاکنیـزو ټيمونو د غړو حضور هـم د قانوين رسغړونې 

په توګـه یادېږي.

پـه یـو شـمېر امنیتـي جلسـو، د فـرورۍ پـه میاشـت 

کـې د مونیـخ امنیتـي ناسـته کـې او له هغـې وړاندې په 

سـعودي عربسـتان کې له ښـاغيل غني رسه د اسـامي 

هېوادونـو د سـازمان پـه یـوه غونـډه کې او په وروسـتي 

اقـدام کـې د داراالمـان د ماڼـۍ پرانیسـت غونـډه کې د 

امراللـه صالـح او یـو شـمېر نورو غـړو ګـډون هغه څه 

دي چـې د یو شـمېر نوماندانو غرګونونه یـې راپارويل.

دوی وايـي ښـاغلی صالـح او د »دولـت جوړوونکـي« 

ټیـم یـو شـمېر نور غـړي بایـد په دغـه ډول جلسـو کې 

برخـه وانه خـيل، خـو د دغـه ټیم یـوې ویانـدې مرضیه 

راحـت حافظـي ازادي راډيـو تـه وویل: »په هـره غونډه 

کـې د »دولـت جوړوونکـي« ټيـم برخـه نه اخـيل، پرتـه 

لـه مـيل مسـایلو، تاسـو تـه بایـد مـوږ ووایـو چـې تېره 

شـپه د دراالمـان ماڼـۍ پـه پرانیسـت غونـډه کـې ټولـو 

سیاسـیونو او نوماندانـو تـه بلنه ورکړل شـوې وه، دوی 

چـې رانه غلـل، د دوی سـتونزه ده.«

پـه ورتـه وخـت کـې د »ثبـات او همپالنـې« پـر ټيم هم 

نیوکـه دا ده چـې د بهرنیـو چـارو وزیـر صاح الدیـن 

ربـاين، د سـولې عـايل شـورا رئيـس کریـم خلیـيل او 

د جمهـور رئيـس لومـړی مرسـتیال جـرال عبدالرشـید 

دوسـتم پـه حضـور پـه کمپاینـي غونـډه کـې لـه دولتي 

موقـف او امکاناتـو اسـتفاده کـوي.

خـو د ډاکـر عبداللـه عبداللـه پـه مـرشۍ د »ثبـات او 

همپالنـې ټاکنیـز ټيـم پـه دې برخـه کـې لګـول شـوي 

ردوي. تورونـه 

پـه ورتـه وخـت کـې د افغانسـتان د ټاکنیـزو شـکایتونو 

کمېسـیون هـم پـه دې برخـه کې لـه تېرې یوې میاشـتې 

راپدېخـوا د ۲۷ شـکایتونو د ثبـت خـره کوي.

د دې کمېسیون غړی قاسم الیايس ازادي ته وویل:

»تـر اوسـه ۲۷ شـکایتونه ثبـت شـوي چـې ۱۳یـې پـه 

کابـل کـې او نـور یـې پـه نـورو والیتونـو کـې دي او 

دغـه ثبت شـوي شـکایات هـم د درې څلورو پـر نفوذه 

ټيمونـو څخـه دي.«

نومونـه  ټیمونـو  انتخابـايت  دغـو  د  الیـايس  ښـاغيل 

. نه خیسـتل وا

پـر یو شـمېر ټاکنیـزو ټيمونو داسـې مهـال نیوکې کېږي 

چـې لـه دې وړانـدې هـم د افغانسـتان د حقوق دانانـو 

دولتـي  پـه  غـړو حضـور  د  ټيمونـو  ټاکنیـزو  د  ټولنـې 

جلسـو کـې غیـر قانـوين کار بللـی و.

علی موسوی
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امتحان الهی
الحکما! در تفکر حکیم 

دل تنگ  که  هربار  که  دارم  دوستی 
او  برای  را  غم هایم  انبان  می شوم 
می گشایم و به گفتۀ مردم با او درد دل 

می کنم.
ای دوست  گفتم:  که  بود  دیروز  همین 
مگر به یاد داری که از همان زمان های 
بسیار  رسیده ایم،  که  جا  این  تا  دور 
یک  برابر  در  افغانستان  که:  شنده ایم 

جنگ اعالم ناشده قرار دارد!
گفت: بلی.

جهان  در  دراز  سال های  این  در  گفتم: 
اما  نیامد؛  پدید  که  دگرگونی هایی  چه 
این جا هنوز از اریکه نشینان تا طوطیان 
افغانی  دموکراسی  خم  در  شده  رنگ 
جنگ  یک  برابر  در  ما  می گویند:  همه 

اعالم ناشده قرار داریم!
و  می کرد  نگاه  سویم  به  خیره  دوست 
من ادامه دادم: خبر هستی امروز المتفکر 
به مداری از کشف الشهود رسیده بود؛ 

سخنی گفت، الهام گونه!
دوست با ناباوری گفت: الهام گونه! این 

دیگر چگونه سخنی است؟
المتفکر  که  نشنیدی  مگر  بلی،  گفتم: 
گفت: پاره پاره شدن مردم افغانستان بر 
روی خیابان ها، یک امتحان الهی است!

من  به  خاموشانه  هم چنان  دوست 
متوجه  مگر  پرسیدم:  من  می نگرست، 

نیستی؟
گفت: متوچه چه چیزی؟

گفتم: متوجه حکمتی بزرگی که در این 
که  نیستی  متوجه  چگونه  است!  سخن 
بزرگی  عملی  حکمت  سخن  این  در 
بسیار  سخن  این  در  من  است.  نهفته 
اندیشیدم و تا جایی که خرد کوتاه من 
هفت  المتفکر  که  پنداشتم  می دهد،  قد 
بحر حکمت را در این سخن در کوزه 
کرده است. او از همه شاگردان کورمغز 
خود که ما باشیم خواسته است تا شکر 
روی  بر  گونه  این  که  آریم  جای  به 
خیابان ها پاره پاره می شویم. برای آن که 

سزاوار امتحان الهی شده ایم. 
کردم  حس  که  صدای  با  دوست 
خو،  پرسید:  کند،  مسخره ام  می خواهد 

در این سخن دیگر چه دیده ای؟

این  دیگر  حکمت  می کنم  فکر  گفتم: 
سخن حکیم المتفکران جهان این باشد 
که همه انتحاریان، برگزیده گان خداوند 
بزرگ  امتحان  این  تا  اند  آمده  که  اند 

خداوندی را بر ما اجرا کنند!
دوست دستی بلند کرد و با اشاره برایم 
با  گاه  آن  بمانم؛  خاموش  که  فهماند 
شمس  گاهی  پرسید:  بی حوصله گی 

الکنایات تبریزی را ورق زده ای:
گفتم: نه.

گفت: گوش کن که در شمس الکنایات 
چنین آمده است:

المتفکر را چه زهره بود که گفت:
پاره پاره شدن مردمان، روی خیابان های 

خون آلود، امتحان الهی است!
او آب زیر کاه نباشد؛

راندۀ درگاه در امریکا نباشد؛
مرتد وقت نباشد؛
کافر مطلق نباشد؛

اگر توبه کند!
دوست چشم در چشم من دوخته بود؛ 

اما تا چیزی دیگری بگوید، پرسیدم:
در شمس الکنایات دگر چه آمده است؟ 
دارد؛  زمانی  از خود  امتحانی  هر  چون 
نیست؟  پایانی  را  امتحان  این  چرا  اما 
خداوند که بر همه چیز آگاه است، پس 
ما کی  می آزماید؟  را  ما  همه،  این  چرا 
باشیم که خداوند همه مهمات هستی را 
امتحان دراز  این همه  یک سو گذارد و 

چندین ساله خیابانی از ما گیرد!
دیگر  دوست،  رسیدم  جا  این  به  تا 
نتوانست خاموش بماند و برسرم چنان 
چیغ زد که فکر کردم که چیغ زدن را از 

المتفکر به ارث برده است!
خشم  صدای  با  دوست  شدم  خاموش 
آلودی گفت: این جا بر همه گان و همه 
سفید چشمی  حال  می زنند،  اتهام  چیز 
به جایی رسیده است که برخداوند هم 
زیر  را  زبانش  دوست  می زنند.  اتهام 
داندان گرفت و گفت: کافر نشوم گویی 
این جنگ اعالم ناشده از سوی خداوند 
است. باز وقتی آن را امتحان خداوندی 
می دانند، یعنی باید شکرگزار باشیم که 

مورد امتحان خداوند قرار گرفته ایم!

خرد  سوزن  سر  وقت  چه  نمی دانم 
تا  می شود  پیدا  ملک  این  در  سیاسی 
جنگ ها  همه  سرچشمۀ  که  بدانند 

خودشان اند.
صدای  با  و  برخاست  جا  از  دوست 
بلندتری که گونه یی خشم در آن حس 
می شد، گفت: فکر می کنم سر در آسیا 
اینجا  که  زمانی  تا  بدان  کرده ای؛  سپید 
همین  نشود،  پیدا  سیاسی  خرد  خرده 

آش است و همین کاسه.
چشمم به دهن دوست دوخته شده بود؛ 
هیچ گاهی او را این قدر سیاسی ندیده 
ماند و نفس  بودم. یک لحظه خاموش 
که  صدایی  با  بار  این  و  کشید  درازی 
گویی می خواهد همه کوه ها و آسمان ها 
از  دردم  زد:  فریاد  سازد،  مخاطب  را 

خود گله از همسایه!
گفتم: چگونه؟

گفت: اگر سر سوزن خرد سیاسی داشته 
باشیم!

دیدم دیگر میل سخن گفتن ندارد نگاهی 
به من انداخت که از نگاهش ترسیدم و 
به  شتاب آلودی  و  بلند  گام های  با  بعد 

سویی روان شد.
من خیره خیره به او نگاه می کردم، فکر 
کردم که با گفتن این که اگر سرسوزن 
سرزمین  می داشتیم،  سیاسی  خرد 
ببران،  پلنگان،  شیران،  عقابان،  تاریخی 

گرگان و ... را توهین کرده است.
خودت  تو  بزنم:  فریاد  خواست  دلم 
تاریخ  ما  نداری!  خرد  سرسوزن 
گورستان  این جا  داریم؛  ساله  پنج هزار 
آن  مانند  است!  جهان  امپراتوری های 
بود که ذهنم را خوانده باشد، برگشت 
و خیره خیره به سوی من دید و آن گاه 
افق های  تمام  در  فریادش  و  زد  فریاد 
صدا  این  پژواک  پنداشتم  پیچید،  شهر 
همۀ  و  است  گفته  بر  در  را  شهر  همۀ 

شهر فریاد می زند:
به یزدان اگر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم

مردم دنیا همیشه از این امر هراس داشته اند 
تروریستان  به دست  اتومی  انرژی  مبادا  که 
یک  برای  آن  از  استفاده  در  که  گیرد  قرار 
این  کرد.  نخواهند  دریغ  و  صبر  هم  لحظه 
خیلی  بالقوه  عامل  یک  از  بالفعل  هراِس 
خود  قوت  به  همیشه  باید  و  است  به جا 
از  کمتر  که  اما  دیگری  هراس  بماند.  باقی 
فعلیت  به  قبل  از  خیلی  نیست،  عامل  این 
به  تروریستان  دستیابی  از  چیزی  و  رسیده 
از  عبارت  آن  و  ندارد  کم  هسته یی  انرژی 

مجهزشدن آن ها به انرژی دین است.
تمام اشکال و انواع دیگر تروریسم در مدار 
تاریخ، در حد یک جنایت امنیتی بُحران ساز 
متبوع شان  جوامع  برای  چالش برانگیز  و 
به  تروریسم  وقتی  اما  می رفت،  حساب  به 
مرحلۀ  از  مشکل  یافت،  دست  دین  انرژی 
و  کرد  صعود  فاجعه  مرحلۀ  به  بحران 
فرامرزی شد؛ دقیقًا مثل این که تروریسم به 
انرژی هسته یی یا سالح کشتار جمعی دست 
یافته باشد. دین یک انرژی فوق العاده است 
موارد  به  و  نشود  عقالنی  کنترل  وقتی  که 
رها  بی جا  نگردد،  توجیه  اخالقی  مثبت 

می شود و آدم و عالَم را تباه می کند.
مجرمان همه خطرناک اند، اما هیچ مجرمی 
تا هرچه  که  نیست  یکی  آن  از  خطرناک تر 
مجرم تر می شود، مقدس تر می شود! وقتی که 
جنایت عین دین شود و دین در کنش های 
که  است  جا  این  یابد،  تمثیل  مجرمانه 
مجهز  هسته یی  از  بدتر  انرژی  با  تروریسم 
شده است. شاید اتفاق بدی باشد که شمار 
زیادی از افراد بشر با حس خشونت آراسته 
اند و از هیچ چیز به اندازه تجربه خشونت 
ضد  وجهه  که  چه بسا  و  نمی برند  لذت 
را  آن  ارتکاب  که  بوده  خشونت  ارزشی 
دشوار و محدود می ساخته است. دینی شدن 
خشونت اما این ردع اخالقی را از بین برد و 

خشونت را مقدس ساخت.
در میان بشریت درصدی بزرگی در مرحلۀ 

دینی شدن  و  می برند  به سر  ذاتی  توحش 
انرژی فوق العاده را  تروریسم است که این 
رها می کند. این گله های متوحش و خشن با 
حس مقدس به صحنه می آیند و چنان سرشار 
از انگیزۀ درونی و بیرونی به جنایت دست 
می زنند که انگار خدا هم از باال به آن ها کف 
مربی سگان جنگی  همانند  می زند؛ درست 
میدان  در  سگانش  قدرت نمایی  از  که  هار 
و  می کند  فرط خوشی غش  از  سگ جنگی 
به وحشی ترین و درنده ترین و بی باک ترین 
آن ها صد آفرین می گوید و بر آن ها دست 

نوازش می کشد.
فرگشت  از  مرحله  همین  در  دقیقًا  ما 
مرحله  واقعًا  که  داریم  قرار  تروریسم 
این  برابر  در  ما  تروریستان  ترسناکی است. 
و  نقد  در  ما  که  اندرزها  و  اندیشه ها  نوع 
اعتنایی  نه تنها که  ارایه می کنیم،  نقض شان 
ندارند، بلکه آن را نشان کفر بواح می انگارند 
و به سرشت و سرنوشت ما می خندند. اتفاقًا 
گاهی  از  هر  که  دارد  هم  صدا  آن ها  خنده 
در حوادث انتحاری و انفجاری مرگبار شبیه 
انفجار اخیر در مراسم عروسی در شهر کابل 
شنیده می شود و چه خنده های زیاد دیگری 

که هنوز به شنیدن داریم.
و  دارد  باال  مرحله دست  این  در  تروریسم 
مجهز با نیرویی است که اتوم هم پیِش آن 
بد کرده است. تروریسم مجهز با دین است. 
یک  تروریسمی  چنین  با  امنیتی  برخورد 
ضرورت تاکتیکی محض است، در حالی که 
را  تروریسم  که  است  این  استراتژیک  کار 
باید خلع سالح کرد. سالح تروریسم همان 
طلسم الهوتی آن است که دین است. این 
به  می توان  زمانی  فقط  را  آدم خوار  شیشک 
از  را  طلسماتی اش  چادر  که  درآورد  زانو 
سرش گرفت و آن را خلع دین ساخت و 
یا  و  دینی  دگراندیشان  که  کاری است  این 
انجام  دیگر  فکری  متعهد  و  آگاه  طیف  هر 

می دهند و باید بدهند.

پرتو نادری

عبداالحد هادف
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