
باشنده گان تخار:

قـربانی »انتخـابات« و »سیـاست« هستیـم
»مسـووالنپاسـخنمـیدهنـد«

چاپ همزمان در کابل و هراتسال l10 شمارۀ مسلسل l2438 سه شنبه30 دلو/ بهمن l1397 13 جمادی الثانی l1440 19 فبروری 2019

صفحه 7

www.mandegardaily.com

حل مشکل انتخابات پارملانی 
در توان کمیشرنان جدید نیست

غنـیسلیقهیـی
برخـوردمیکنـد

36

صفحه 3

کمیتۀ منطقه یی- اروپایی

 برای صلح افغانستان ایجاد می شود
ملــی  وحــدت  حکومــت  ریاســت  ارگ  ســخنگوی 
می گویــد کــه ممکــن اســت در آینــدۀ نزدیــک کمیته یــی 
از نمایندهــگان کشــورهای منطقــه و اتحادیــۀ اروپــا بــرای 

ــح افغانســتان ایجــاد شــود. ــد صل رون
ــک  ــروز در ی ــخنگوی ارگ دی ــوری، س ــارون چخانس ه
ــا  ــان دارد ت ــا جری ــه تالش ه ــت ک ــری گف ــت خب نشس
ــح  ــر صل ــاع به خاط ــه اجم ــورهای منطق ــطح کش در س

ــود. ــتر ش ــتان بیش افغانس
منطقــه  در  تــا  دارد  »تالش هایــی جریــان  افــزود:  او 
اجمــاع در مــورد صلــح افغانســتان بیشــتر شــود. ممکــن 
نمایندهــگان کشــورهای منطقــه  از  اســت کمیته یــی 
ــز در  ــی نی ــورهای اروپای ــی از کش ــود و برخ ــاد ش ایج
ایــن کمیتــه حضــور داشــته باشــند، تــا در مــورد اجمــاع 
ــد  ــا حکومــت افغانســتان مشــوره کنن ــح ب و مســایل صل
ــه  ــح ب ــت افغانســتان پروســه صل ــت حکوم و در محوری

ــرود«. ــش ب پی
ــر اســاس طــرح صلــح  آقــای چخانســوری گفــت کــه ب
ــور  ــن کش ــی ای ــرکای بین الملل ــتان، ش ــت افغانس حکوم
ــد  ــا کنن ــهیل کننده یی را ایف ــش تس ــا نق ــد ت ــالش دارن ت
و گــروه طالبــان را وادار بســازند تــا وارد گفت وگوهــای 

ــا حکومــت افغانســتان شــود. رو در رو ب
ــی در بخــش  ســخنگوی ریاســت حکومــت وحــدت مل
دیگــر ســخنان خــود، بــه ســفر محمداشــرف غنــی 
ــه  ــت ک ــرد. او گف ــاره ک ــخ اش ــی مونی ــت امنیت ــه نشس ب
ــا مقامــات  نتیجــۀ تمــام نشســت های رییــس حکومــت ب
خارجــی در شــهر مونیــخ آلمــان، ســه پیــام عمــده داشــته 

اســت.
تمــام  اروپــا و  اتحادیــه  ناتــو،  او گفــت: »ســازمان 
ــد  ــد، از رون ــاط دارن ــا افغانســتان ارتب ــه ب کشــورهایی ک
از  همچنــان  و  کرده انــد  حمایــت  افغانســتان  صلــح 
ــد.  ــت کرده ان ــم حمای ــح ه ــه صل ــه جرگ ــزاری لوی برگ
ــد  ــرده ان ــد ک ــتان تأکی ــی افغانس ــرکای بین الملل ــام ش تم
ــت  ــت و مدیری ــه محوری ــح ب ــورات صل ــام ام ــه تم ک

ــرد«. ــورت گی ــتان ص افغانس
ــا از  ــر، تالش ه ــن اواخ ــه در ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــت.  ــه اس ــدت یافت ــتان ش ــح در افغانس ــن صل ــر تأمی به
زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ وزارت خارجــه امریــکا 
در امــور صلــح افغانســتان چنــد روز پیــش پنجمیــن دور 
ســفرهای خــود بــه منطقــه را بــه منظــور گفت وگوهــای 

صلــح بــا طالبــان آغــاز کــرد.
ــا مســووالن  آقــای خلیــل زاد در دیــدار دو شــب پیــش ب
ــد  ــه در رون ــت ک ــه اس ــی، گفت ــدت مل ــت وح حکوم
صلــح میــان دولــت افغانســتان و امریــکا تفــاوت دیــدگاه 
ــن  ــه در ای ــی ک ــام تالش های ــدارد و تم ــود ن ــر وج و نظ
راســتا صــورت گرفتــه، گام هــای ابتدایــی اســت. او 
افــزوده اســت: »هرچنــد پیشــرفت ها محــدود اســت، امــا 
ــرفت های  ــه پیش ــم ک ــت و آرزو داری ــده اس امیدوارکنن
ــتان  ــردم افغانس ــت و م ــا حکوم ــی ب ــی در هماهنگ خوب

ــیم«. ــته باش داش

جنگوصلِحافغانستانازچهلسالپیشتاکنون،درالیههای
مختلفومتعددیازمطالباِتداخلیوبینالمللیپیچیدهشده
وبهموازاتتغییراتدرصحنۀبینالمللونظامهایمنطقهیی،
درســاختارجنگوصلِحافغانســتاننیزتغییراِتچشمگیری
بهمیانآمدهاســت.درچندســالاخیر،نظــامبینالمللو
سیستمهایمنطقهیی،پویشهایفراوانیراتجربهکردهواز
آنجاکهافغانستانیکجغرافیاِیمهمدرسیاستبینالملل
وکشوریدرمیانۀتماِمسیســتمهایامنیتیمنطقهشمرده
میشود،کمترکنشگِرجهانیومنطقهییوجودداردکهخودرا
ازدایرۀجنگوصلِحافغانســتان،بیرونوخالیازسودوزیان
محاسبهکند.هماکنونازایاالتمتحدهشروعتاهندوازچین
گرفتهتاعربســتانسعودی،همهخواهاِنایفاینقِشکلیدی
درقضایاِیافغانســتاناندوکالِفسردرگِمصلحنیزدقیقاًاز

همینواقعیتآبمیخورد.

ژینـوا  صـلِح  کنفـرانس 
ملـی جـریان هـای  رسـالت  و 
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 پــس از نشســِت شــماری از احــزاِب مطــرح 
ــی در مســـکو  و شــخصیت های سیاســی و مل
ــت  ــمی دول ــده گان رس ــور نماین ــدم حض و ع
ــن  ــکا در ای ــاالت متحــدۀ امری ــتان و ای افغانس
ــن  ــفر ب ــا س ــان ب ــود هم زم ــرار ب ــت؛ ق نشس
ماجراجــوِی  قدرتمنــد  و  ولیعهــد  ســلمان 
عربســتان ســعودی بــه اســالم آباد، زلمــی 
خلیــل زاد نماینــدۀ صلــح امریــکا در افغانســتان 
ــهر  ــن ش ــان در ای ــروه طالب ــده گان گ و نماین
دیــدار نماینــد. ایــن درحالی ســت کــه دولــت 
ــت  ــش را از نشس ــِی خوی ــتان نارضایت افغانس
ــک  ــراز داشــته و آن را ی ــا شــدت اب مســکو ب
ــده  ــروعیت خوان ــد مش ــاکام و فاق ــِت ن نشس
و در عیــن حــال، گــروه طالبــان را مانعــی 
بــزرگ بــرای رســیدن بــه صلــح در افغانســتان 
ــش  ــکایِت خوی ــان، ش ــن زم ــد و در عی می دان
ــتان  ــه پاکس ــروه ب ــن گ ــأِت ای ــفر هی را از س
رســمًا بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
متحــد ســپرده اســت. بــه تأســی از ایــن 
ــتان  ــان در پاکس ــأت طالب ــدار هی ــکایت، دی ش
بــا نماینــدۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان 
لغــو شــد. از ســویی هــم، رییس جمهــور 
ــروهِ  ــک گ ــان را ی ــی طالب ــرف غن ــد اش محم
فاقــد برنامــه دانســته و افــزوده اســت کــه ایــن 
ــه دوره هــای  گــروه می خواهــد افغانســتان را ب
تاریــک برگردانــد؛ تفکــری کــه بســیاری ها در 

ــد.  ــق ان ــا آن مواف ــتان ب افغانس
نشــان دهندۀ  فــوق،  تحــوالت            
ــتان  ــح افغانس ــگ و صل ــتِر جن ــات بیش ابهام
ــا  ــازد. ب ــارز می س ــکارا آن  را متب ــوده و آش ب
ــن وضــع، شــماری از دانشــمندان  مالحظــۀ ای
ــا  ــی بن و متخصصــاِن حــل منازعــات بین الملل
ــِی  ــر ضــرورت عاجــِل حــل علمــی و منطق ب
ایــن ابهامــات و سرنوشــِت تأمیــن صلــح 
در افغانســتان، منطقــه و جهــان؛ کنفرانــس 
یومــف  دانشــگاه  کاخ  در  را  بین المللی یــی 
ســویس راه انــدازی خواهنــد کــرد. قــرار اســت 
ــروری ســال  ــخ 22 فب ــه تاری ــس ب ــن کنفران ای
ــرای یــک روز  رواِن میــالدی در شــهر ژینــو ب

ــردد.  ــزار گ برگ
ــن نشســت،  ــده گان ای ــۀ گردانن ــه گفت          ب
شــماری زیــادی از افــراد و شــخصیت های 
جوانــب  تمــام  از  افغانســتان  مطــرِح 
ذی دخــِل کشــور، افغان  هــای مقیــم اروپــا، 
ــان  ــادا و همچن ــکا و کان ــدۀ امری ــاالت متح ای
متخصصیــِن حــل منازعــات بین المللــی صلــح 

ــک  ــا طــرح ی ــا ب و جنــگ دعــوت شــده اند ت
میکانیســم علمــی، منطقــی و قابــل قبــول 
طالبــان،  گــروه  افغانســتان،  دولــت  بــرای 
کشــورهای منطقــه و قدرت هــای جهانــی، 
ــرده و  ــدا ک ــح را پی ــردرگِم صل ــِر کالِف س س

آن را بگشــایند. 
افغانســتان در شــرایط موجــود در حالتــی قــرار 
ــون  ــی پیرام ــاِق مل ــه اجمــاع و وفـ ــه ن دارد ک
ــم  ــه ه ــود دارد و ن ــور وج ــن کش ــِح ای صل
ــن مســأله ســبب شــده  ــی؛ ای اجمــاع بین الملل
تــا رونــد صلــح فقط در حـــِد یــک »نــام« باقی 
مانــده و هــر روز کــه ســپری می شــود، مصایب 
ــزار  ــردد. چهل وپنج ه ــتر گ ــگ بیش و آالمِ جن
ــت داری ســران  ــار ســال حکوم شــهید در چه
ــر  ــاده یی نیســت. اگ ــِم س ــی، رق ــت مل حکوم
ــود،  ــیم ش ــال تقس ــار س ــر چه ــم ب ــن رق ای
افغانســتان ســاالنه 11250 نفــر از نظامیــان 
ِکارآزمــوده و جــواِن خویــش را از دســت داده 
ــه دارد.  ــان ادام ــد همچن ــن رون ــفانه ای و متأس
ــم  ــروهِ متخاص ــب گ ــب، جان ــن ترتی ــه همی ب
کــه آن هــا نیــز از همیــن جغرافیــای افغانســتان 
ــه در آن  ــی ک ــد، در جنگ ــر ان ــره بش و باالخ
ــه  ــا ب ــِع آن ه ــِل مناف ــا و تقاب ــِت بیرونی ه دس
ــات  ــر روز تلف ــت، ه ــکار اس ــته گی آش برجس
می دهــد و در مجمــوع، هــر روز هــزاران 
کــودِک ایــن ســرزمین بی پــدر، هــزاران خانــم 
ــد  ــدر بی فرزن ــادر و پ ــزاران م ــوهر و ه بی ش
تراژیــدی  ایــن  تــداومِ  می شــوند. مســلمًا 
دردنــاک، بــرای هیــچ گــروه و جریــاِن متعلــق 

ــرش نیســت. ــل پذی ــه افغانســتان قاب ب
ــِح افغانســتان  ــگ و صل ــدی، جن ــچ تردی بی هی
ــون، در الیه هــای  ــا کن ــش ت از چهــل ســال پی
ــی و  ــاِت داخل ــددی از مطالب ــف و متع مختل
بــه مــوازات  پیچیــده شــده و  بین المللــی 
تغییــرات در صحنــۀ بین الملــل و نظام هــای 
صلــِح  و  جنــگ  ســاختار  در  منطقه یــی، 
افغانســتان نیــز تغییــراِت چشــم گیری بــه 
میــان آمــده اســت. در چنــد ســال اخیــر، 
نظــام بین الملــل و سیســتم های منطقه یــی، 
پویش هــای فراوانــی را تجربــه کــرده و از 
آن جــا کــه افغانســتان یــک جغرافیــاِی مهــم در 
سیاســت بین الملــل و کشــوری در میانــۀ تمــام 
ــی منطقــه  شــمرده می شــود،  سیســتم  های امنیت
ــود  ــی وج ــی و منطقه ی ــِر جهان ــر کنش گ کمت
ــِح  ــگ و صل ــرۀ جن ــود را از دای ــه خ دارد ک
ــان  ــود و زی ــی از س ــرون و خال ــتان، بی افغانس

ــده  ــاالت متح ــون از ای ــد. هم اکن ــبه کن محاس
شــروع تــا هنــد و از چیــن گرفتــه تــا عربســتان 
ســعودی، همــه خواهــان ایفــای نقــِش کلیــدی 
در قضایــاِی  افغانســتان انــد و کالِف ســردرگِم 
صلــح نیــز دقیقــًا از همیــن واقعیــت آب 

می خــورد. 
تمــام  نظرداشــِت  در  بــا  ژنیــوا  کنفرانــِس 
ــکل گیری  ــر ش ــد ب ــی و تأکی ــای بیرون متغیره
ــه  ــح، ب ــه صل یــک چشــم اندازِ ملــی نســبت ب
ــور  ــنگدل، پروفیس ــد س ــر جاوی ــکار داکت ابت
از  یکــی  و  ســویس  یومــف  دانشــگاه 
تیوریســن های کشــور در ژینــوا راه انــدازی 
ــی  ــن نشســت، یک ــد ای ــدون تردی ــود. ب می ش
تاریــخ  در  کنفرانس هــا  ارزش تریــن  بــا  از 
ــالۀ  ــه مس ــی از جمل ــات بین الملل ــل منازع ح
افغانســتان کــه بیــش از چهــار دهــه طعــم تلــخ 
ِجنــگ و آتــش را می چشــد، شــمرده خواهــد 
تمــام  می خواهــد  کــه  کنفرانســی  شــد؛ 
ســرنخ های جنــِگ افغانســتان را تفحــص و 
ــی را  ــازه  و جامع ــاِب ت ــد و ب ــان دهی کن نش

ــاید.  ــح بگش ــرای صل ب
بــا ایــن حســاب، پیشــنهاد می شــود کــه 
سیاســی،  جریان هــای  افغانســتان،  دولــت 
صحنــۀ  در  کــه  کشــورهایی  و  دولت هــا 
ــال  ــتان فع ــالۀ افغانس ــون مس ــل پیرام بین المل
ــن  ــه از ای ــدی ک ــج و براین ــه نتای ــد، همــه ب ان
کنفرانــس حاصــل می شــود، توجــه کننــد. 
در عیــن حــال، جریان هــای ملی یــی نظیــر 
»وفــاق ملــی« کــه در داخــل افغانســتان هســتند 
و بارهــا صداهــای متفاوتــی را در مورد مســایِل 
ــد و طرح هــای جالــب و  کشــور بیــرون داده ان
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــی را در زمینه ه جامع
ــا  ــد، ســزاوار اســت کــه ب ــه کرده ان صلــح ارای
کنفرانــس ژینــوا وارد تعامــل و رای زنــی شــوند 
ــِل آن  ــت و ماحص ــن نشس ــای ای ــر غن ــا ب ت
افــزود شــود. جریــان وفــاق ملــی کــه صاحــِب 
یــک طــرِح مــدون پیرامــون افغانســتان و 
ــا  ــت، ب ــِت آن اس ــِی سیاس ــای تاریخ معماه
کنفرانس هایــی  بــا  هم آوایــی  و  همــکاری 
ــِی  ــد آماده گ ــوا می توان ــس ژین ــون کنفران چ
عملــِی خــود را بــرای شــکل  دهی یــک بســتر 
ــاِی  ــِل بحران ه ــرای ح ــه یی ب ــی و اندیش مل

ــذارد.  ــش بگ ــه نمای ــور ب ــد در کش ممت
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تــا بــه حــال دقیقــًا معلــوم نیســت کــه نشســت اســالم آباد چگونــه لغــو 
شــد. آیــا شــکایت وزارت خارجــۀ افغانســتان بــه ســازمان ملــل متحــد 
ــرکت کننده گاِن  ــادی از ش ــمار زی ــای ش ــتن نام ه ــرار داش ــر ق ــی ب مبن
ــو  ــث لغ ــازمان باع ــن س ــکا و ای ــیاه امری ــن نشســت در فهرســت س ای
ــد،  ــع گــزارش داده ان ــه کــه برخــی مناب ــا آن گون ــن نشســت شــد و ی ای
ــه  ــدزاده رهبــر گــروه طالبــان مانــع ســفر هیــأت ب مــال هیبــت اهلل آخون

پاکســتان شــده اســت؟
ــای  ــند و چــه اقدام ه ــته باش ــان نخواس ــر حــال، چــه خــود طالب ــه ه ب
ــان در  ــأت طالب حکومــت افغانســتان باعــث آن شــده باشــد، ظاهــراً هی
پاکســتان بــا زلمــی خلیــل زاد نماینــدۀ امریــکا در امــور صلــح افغانســتان 
و عمران خــان نخســت وزیر پاکســتان دیــدار نکــرده اســت. بحــث 
ــر  ــا ه ــه امریکایی ه ــن نشســت نیســت، چــرا ک ــو ای ــِر لغ ــر س ــم ب مه
ــدار  ــان دی ــا طالب ــد ب ــان کــه خواســته باشــند، می توانن وقــت و هــر زم
ــی نیســت  ــز حــرِف تازه ی ــا ســران پاکســتان نی ــا ب ــدار آن ه ــد و دی کنن
و بــا توجــه بــه حضــور گســتردۀ ســران و فرماندهــاِن طالبــان در خــاک 
پاکســتان هــر زمــان کــه رهبــران ایــن کشــور اراده کننــد، چــه پنهــان و 
ــا  ــان ب ــه امــروز طالب ــا ب ــد. مگــر ت ــدار می کنن ــا آن هــا دی چــه علنــی، ب
ــر  ــته اند؟ مگ ــتان حضــور داش ــگ افغانس ــود در جن ــِل خ ــت و عق درای
ســران طالبــان از چنــان فهــم باالیــی در جنــگ و دیپلماســی برخوردارنــد 
کــه بتواننــد بــا امریــکا و متحــداِن آن مقابلــه کننــد؟... بــدون شــک کــه 
ــاِن بســیار ورزیــده  ــان مربی در هفــده ســاِل گذشــته و پیــش از آن، طالب
برای شــان مشــوره  زمینه هــا  تمــام  داشــته اند کــه در  و کارکشــته 
ــور از  ــدام کش ــال ک ــده س ــن هف ــر در ای ــار آن، مگ ــد. در کن می داده ان
ــد  ــا بتوانن ــه آن ه ــا ســاخته ک ــرده و شــرایطی را مهی ــی ک ــان میزبان طالب
بــه هرجایــی کــه می خواهنــد ســفر کننــد؟ کــدام کشــور بــرای طالبــان 
منابــع مالــی و تســلیحاتی فراهــم کــرده اســت؟ مگــر ایــن کشــور غیــر 

ــوده اســت؟ از پاکســتان ب
نشســت اســالم آباد از چنــان اهمیــِت باالیــی برخــوردار نبــود کــه بــرای 
ــح  ــت هایی صل ــن نشس ــا چنی ــه ب ــود. ن ــران ب ــدِن آن نگ ــزار نش برگ
ــورد  ــان در م ــا طالب ــوان ب ــم می ت ــه ه ــود و ن ــتقر می ش ــور مس در کش
ــت ها  ــه نشس ــِت این گون ــه مزی ــید. یگان ــه رس ــه نتیج ــور ب ــدۀ کش آین
می توانــد ایــن باشــد کــه رهبــران طالبــان را بــا فضــای فکــری موجــود 
در افغانســتان بیشــتر آشــنا ســازد، بــه ایــن شــرط کــه ایــن گــروه واقعــًا 
بتوانــد از آن چــه کــه در افغانســتان در هفــده ســال گذشــته واقــع شــده، 
ــر  ــه نظ ــل ب ــاد محتم ــم زی ــه آن ه ــت آورد ک ــه دس ــی ب ــم دقیق فه
ــکا و پاکســتان  ــه ســود امری ــن نشســت ها ب ــدۀ دیگــر ای نمی رســد. فای
ــد  ــرک کن ــتان را ت ــر افغانس ــه زودت ــد هرچ ــی می خواه ــه یک ــت ک اس
ــلیحاتی  ــی و تس ــای مال ــاره حمایت ه ــه دوب ــالش دارد ک ــری ت و دیگ

ــه  دســت آورد.  ــکا را ب امری
ــادی  ــار زی ــد انتظ ــت های نبای ــن نشس ــا از چنی ــتان ام ــرای افغانس ب
ــای  ــتن از هدف ه ــح و گذش ــه صل ــانی حاضــر ب ــان به آس داشــت. طالب
خــود نیســتند. ایــن گــروه چنــان تمامیت خــواه و تنــدرو اســت کــه بــه 
هیــچ صــورت نمی توانــد فضــای امــروزِ کشــور را بفهمــد. طالبــان هنــوز 
فکــر می کننــد کــه می تــوان مثــل دو دهــه پیــش بــه نــامِ صلــح و امنیــت 
وارد شــهرها شــد و حکومــت اســتبدادی خــود را مســتقر کــرد. طالبــان 
ــان  ــا زمانــی کــه در صحنــۀ نظامــی متحمــل شکســت نشــوند، همچن ت
ــت  ــار شکس ــروه انتظ ــن گ ــد داد. ای ــه خواهن ــود ادام ــِگ خ ــه جن ب
ــریعت  ــی از ش ــان فهم ــدارد. طالب ــانی ن ــود را به آس ــک خ ایدیولوژی
ــد و حاضــر نیســتند کــه آن را به آســانی  ــد کــه آن را ُمحــق می دانن دارن
ــریعت  ــان از ش ــه طالب ــی ک ــت خاص ــار قرائ ــه در کن ــد. البت ــا کنن ره
دارنــد، هدف هــای سیاســی و در عقــِب آن هدف هــای کشــورهایی کــه 

ــت اســت.  ــر عل ــد ب ــز مزی ــد نی ــت می کنن ــروه حمای ــن گ از ای
ــتان  ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــی این اس ــخن اصل ــر، س ــوی دیگ از س
پــس از این همــه ســال چگونــه ناگهــان بــه فکــر ایــن افتــاد کــه ســران 
ــتین بار  ــراً نخس ــد؟ ظاه ــفر می کنن ــی س ــند و مدرک ــه س ــا چ ــان ب طالب
پــس از نشســت مســکو، بحــث چگونه گــی ســفر طالبــان مطــرح شــد 
و وزارت خارجــۀ کشــور دو بــار در ایــن مــورد بــه ســازمان ملــل متحــد 
شــکایت بــرده اســت. چــرا دولت مــردان کشــور حــاال نســبت بــه ایــن 
دو ســفر چنیــن واکنــش نشــان داده انــد، درحالی کــه قبــاًل همیــن افــراد 
ــش از  ــه پی ــه این ک ــد و از جمل ــفر کرده ان ــف س ــورهای مختل ــه کش ب
ــژۀ  ــدۀ وی ــا نماین ــوده و ب ــی ب ــان در ابوظب ــأت طالب ــکو، هی ــفر مس س
امریــکا بــرای صلــح افغانســتان دیــدار کــرده اســت. همــان شــهری کــه 
آقــای غنــی نیــز هیــأِت خــود را بــرای دیــدار بــا طالبــان فرســتاده بــود 
ــدار داشــته باشــد.  ــأت ارگ دی ــا هی ــه ب ــن گــروه نخواســت ک ــی ای ول
اگــر طالبــان در ابوظبــی بــا هیــأت افغانســتان دیــدار می کردنــد، بازهــم 
ــن  ــه ای ــرد ک ــکایت می ب ــل ش ــازمان مل ــه س ــتان ب ــت افغانس حکوم
ــه  ــد درحالی ک ــفر می کنن ــورها س ــن کش ــه ای ــندی ب ــه س ــا چ ــراد ب اف

ــرار دارد؟  ــل ق ــازمان مل ــیاه س ــت س ــان در فهرس نام های ش
از جانــب دیگــر، مگــر حکومــِت آقــای غنــی دو بــار اقــدام بــه توزیــع 
ــر  ــر قط ــام اعضــای دفت ــرای تم ــر ب ــرد؟ مگ ــان نک ــه طالب ــپورت ب پاس
و خانواده های شــان از ســوی شــورای امنیــت ملــی، پاســپورت های 
ــه در  ــی ک ــرای طالبان ــر ب ــتاده نشــد؟ مگ ــر فرس ــر قط ــه دفت ــی ب سیاس
ــور  ــتان در آن کش ــفارت افغانس ــوی س ــد، از س ــر می برن ــتان به س پاکس
ــرزی  ــد ک ــتور حام ــه دس ــش از آن ب ــی و پی ــای غن ــتور آق ــه دس ب
پاســپورت صــادر نشــد؟ چــرا مقام هــای افغانســتان فکــر می کننــد کــه 

ــد؟  ــر ندارن ــز خب ــچ چی ــردم از هی م

طالبـان با چـه پاسپورتـی 
سفـر مـی کننـد؟

ژینوا  صـلِح  کنفرانس 
ملـی جـریان هـای  رسـالت  و 

زحـل میرزایی
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ــه یــک هفتــه اســت کــه برخــی ولســوالی های  نزدیــک ب
والیــت تخــار از جملــه ولســوالی چــاه آب ایــن والیــت 
ــه در  ــراد مســلح غیرمســوول اســت ک ــری اف ــواه درگی گ
نتیجــۀ آن، ده هــا خانــواده خانه هــای خــود را تــرک کــرده 

ــده اند. ــر ش و مهاج
ــع و برخــی باشــنده گان والیــت تخــار در گفت وگــو  مناب
بــا روزنامــۀ مانــدگار می گوینــد، در کنــار ناامنی هــا 
و چالش هایــی کــه گــروه طالبــان برای شــان خلــق 
کرده انــد، نماینــده گان پارلمــان، برخــی از فرماندهــان 
ــن  ــوول در ای ــلح غیرمس ــراد مس ــادی و اف ــین جه پیش
والیــت را بــه دوش دارنــد کــه بــه نگرانی های شــان 

ــت. ــزوده اس اف
ــنده گان تخــار، برخــی مســووالن  ــع و باش ــۀ مناب ــه گفت ب
ــت  ــراد را حمای ــن اف ــز ای ــل نی ــی در کاب ــد حکومت ارش
ــتفادۀ  ــراد اس ــن اف ــوارد از ای ــیاری م ــد و در بس می کنن

سیاســی و انتخاباتــی انجــام می دهنــد.
حمایــت  مرکــز  از  غیرمســوول؛  مســلح  افــراد 

! ند می شــو
صمــد صدیقــی، یکــی از باشــنده گان والیــت تخــار 
بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه در دو ســه مــاه 
ــای  ــوول، نگرانی ه ــلح غیرمس ــراد مس ــور اف ــر، حض اخی
جدی یــی را بــرای باشــنده گان ایــن والیــت بــه بــار آورده 

اســت.
ــراد مســلح غیرمســوول  ــد کــه اف ــای صدیقــی می افزای آق
از ســوی وکالی پارلمــان و وکالی شــورای والیتــی 
دو  پیــش  چنــدی  می شــوند.  پشــتیبانی  و  حمایــت 
ــد.  ــته ش ــار کش ــت تخ ــو در والی ــک رادی ــگار ی خبرن
ــلح  ــراد مس ــه اف ــه را ب ــن قضی ــی ای ــای صدیق ــون آق اکن
ــن کار از  ــه ای ــد ک ــد و می گوی ــط می ده ــوول رب غیرمس
ــت. ــده اس ــام ش ــوول انج ــلح غیرمس ــراد مس ــوی اف س

صمــد صدیقــی بیــان مــی دارد کــه درگیــری میــان افــراد 
ــده حــزب اســالمی و افضــل  ــت، فرمان مســلِح بشــیر قان
شــامل، یکــی از ســناتوران در ولســوالی چــاه آب از چنــد 
هفتــه بــه این ســو جریــان دارد. او نامــۀ فرماندهــی پولیــس 
ولســوالی چــاه آب را کــه بــه فرماندهــی پولیــس والیــت 
ــه  ــد ک ــد و می گوی ــان می ده ــت، نش ــده اس ــتاده ش فرس
مســووالن فرماندهــی پولیــس چــاه آب در آن نوشــته انــد 
کــه جلــو درگیــری و جنــگ میــان بشــیر قانــت و افضــل 

ــد. ــه نمی توانن ــامل را گرفت ش
ــاور اســت کــه حکومــت  ــن ب ــه ای ــن باشــندۀ تخــار ب ای
ــی نمی خواهــد در  ــل سیاســی و انتخابات ــه دالی مرکــزی ب
ــۀ صمــد صدیقــی:  ــه گفت ــد. ب ــه کن ایــن درگیــری مداخل
در نامــۀ فرماندهــی پولیــس ولســوالی چــاه آب ذکــر 
شــده اســت کــه وضعیــت ایــن منطقــه اضطــراری اســت، 
ــا  ــز ب ــری مجه ــای درگی ــد و طرف ه ــته ان ــا بس دکان ه

ــتند. ــنگین هس ــبک و س ــالح های س س
او می گویــد کــه در ایــن درگیری هــا چندیــن تــن از 
ــز  ــده اند و نی ــرف کشــته ش ــردم بی ط ــز م ــرف و نی دو ط
ــر  ــرده و مهاج ــرک ک ــان را ت ــواده، خانه های ش ــا خان ده ه

شــده اند.
مردم؛ ابزاری برای استفادۀ سیاسی و انتخاباتی

برخــی منابــع نیــز از والیــت تخــار می گوینــد کــه چنــدی 
ــراد مســلِح قــدرت اهلل  ــان اف پیــش در ولســوالی بنگــی می
ذکــی، نماینــدۀ مــردم تخــار در پارلمــان و یکــی دیگــر از 
افــراد مســلح نیــز درگیــری صــورت گرفتــه بــود کــه در 

نتیجــه آن، چندیــن تــن کشــته و زخمــی شــدند.
ــی  ــع: حکومــت مرکــزی و حکومــت محل ــۀ مناب ــه گفت ب
ــوول  ــلح غیرمس ــراد مس ــد اف ــی می دانن ــه خوب ــار ب تخ
ــد؟  ــراد دارن ــالح و اف ــداد س ــه تع ــتند؟ چ ــا هس کی ه
ــت و  ــی حمای ــوی ک ــت و از س ــان در کجاس مواضع ش
ــه  ــی ب ــی کس ــل سیاس ــه دالی ــا ب ــوند؟ ام ــز می ش تجهی

آن هــا چیــزی گفتــه نمی توانــد.
ــراد مســلح غیرمســوول بیشــتر  ــه اف ــان این ک ــا بی ــع ب مناب
ــار  ــگان و فرخ ــاه آب، کلف ــتاق، چ ــوالی های رس در ولس
حضــور دارنــد، می گویــد کــه فــردی بهنــام پیــرام ُقــل در 
رســتاق حضــور نظامــی دارد و ســه ســال پیــش یکــی از 
وکالی شــورای والیتــی تخــار بــه نــام عین الدیــن را نیــز 

بــه قتــل رســاند.
مســلح  افــراد  از  دیگــر  یکــی  تیمــور،  خیرمحمــد 
غیرمســوول در ولســوالی کلفــگان والیــت تخــار اســت که 
بــه گفتــۀ منابــع: پیــش از ایــن فرمانــده پولیــس تخــار بــود 
ــدی  ــای محلــی را تهدیــد می کنــد. چن و حــاال مقام ه
پیــش فرماندهــی پولیــس کلفــگان یکــی از افــراد او را بــه 
اتهــامِ ســرقت، باج گیــری و اختطــاف گرفتــار کــرده بــود 
کــه موجــب درگیــری مســلحانه میــان فرماندهــی پولیــس 
ــا در میانــی وکالی پارلمــان  ــا پ و خیرمحمــد شــد، امــا ب

حــل شــد.
منابــع همچنــان اظهــار می دارنــد کــه عبــداهلل بیــک، بــرادر 
متیــن بیــک، رییــس کنونــی ارگان هــای محــل نیــز افــراد 
ــی تخــار  ــس محل ــه زور پولی مســلح غیرمســوول دارد ک
ــی  ــا، وال ــین ضی ــع یاس ــن مناب ــد. ای ــه او نمی رس ــم ب ه
ــی شــورای امنیتــی ملــی را  پیشــین تخــار و معــاون کنون
ــه در  ــد ک ــد و می گوین ــی می کنن ــه بی کفایت ــم ب ــز مته نی
ــر تخــار، افــراد مســلح غیرمســوول  زمــان حاکمیــت او ب

ــا کــه کــم نشــدند، بلکــه بیشــتر هــم شــدند. نه تنه
سه  هزار خانواده مهاجر شدند

ــد  ــز می گوین ــار نی ــی در تخ ــنده گان محل ــی از باش برخ
ــی  ــای امنیت ــان نیروه ــدید می ــا ش ــل جنگ ه ــه دلی ــه ب ک
ــواده از  ــزار خان ــه ه ــر، س ــش روزِ اخی ــان در ش و طالب
ولســوالی دشــت قلعــۀ تخــار بیجــا شــده اند. منابــع 

ــراد  ــن از اف ــون بیــش از 40 ت ــد کــه تاکن محلــی می گوین
ــا مجــروح شــده اند. ــا کشــته و ی ــن جنگ ه ملکــی در ای

بربنیــاد اطالعــات، در میــان کشــته ها و زخمی هــا زنــان و 
کــودکان نیــز شــامل هســتند. باشــنده گان محــل می گوینــد 
کــه بــه علــت ادامــۀ جنــگ و درگیــری، حــدود ســه  هــزار 
فامیــل بــه مناطــق  همجــوار و شــهر تالقــان بی جاشــده و 

در وضعیــت بــدی بــه ســر می برنــد.
آنــان از کم  توجهــی مســووالن محلــی در آن والیــت 
ــاز  ــس از آغ ــه پ ــد ک ــع می افزاین ــد. مناب ــکایت دارن ش
ــی  ــز صح ــمول مراک ــه ش ــی ب ــام ادارات دولت ــگ تم جن
مســدود شــده اســت و حتــا بــرای آســیب دیده گان 

نمی گیــرد. جنــگ، کمک هــای صحــی صــورت 
ــس  ــی پولی ــدگاه فرمانده ــه دی ــن زمین ــتیم در ای خواس
ــا  ــز داشــته باشــیم، ام ــه را نی ــور داخل تخــار و وزارت ام
مســووالن روابــط عمومــی و ســخنگویان ایــن دو نهــاد از 

ــد. ــاع ورزیدن ــا امتن ــش های م ــه پرس ــخ دادن ب پاس
ــای  ــنده گان والیت ه ــه باش ــت ک ــتین بار نیس ــن نخس ای
ــور  ــار از حض ــنده گان تخ ــژه باش ــور به وی ــف کش مختل
ــد. ــکایت می کنن ــراد مســلح غیرمســوول ش ــت اف و فعالی
ــد و از  ــترده زدن ــرات گس ــه تظاه ــت ب ــان دس ــاری آن ب
حضــور ایــن گونــه افــراد شــکایت کردنــد، امــا نهادهــای 

ــان نکــرد. ــه خواســت آن ــچ توجهــی ب مســوول هی
ــد  ــای ض ــکایت هایی از فعالیت ه ــز ش ــن نی ــش از ای پی

حکومتــی و مردمــی ایــن گروه هــا بــه حکومــت مرکــزی 
و رســانه ها رســیده اســت. در یــک نمونــه، افــراد مســلح 
ــه یــک مســجد  مربــوط بــه بشــیر قانــت، مدتــی پیــش ب
ــد. در  ــی کردن ــته و زخم ــی را کش ــرده و برخ ــوم ب هج
همیــن رابطــه، دادســتانی اســتیناف والیــت تخــار حکــم 
ــالمی و  ــزب اس ــه ح ــته ب ــده وابس ــن فرمان ــت ای بازداش
افــراد تحــت امــرش را بــه اتهــام قتــل و حملــه بر مســجد 
ــا نهادهــای  دارالعلــوم ولســوالی چــاه آب صــادر کــرد، ام

ــد. ــز مانده ان ــون عاج ــت او تاکن ــی از بازداش دولت
ــراد مســلح  ــا اف ــارزه ب حکومــت وحــدت ملــی بارهــا مب
غیرمســوول را از اولویت هایــش عنــوان کــرده اســت، 
ــن  ــای ای ــار در دســتگیری و بررســی پرونده ه ــر ب ــا ه ام
ــن اســت  ــر ای ــا ب ــده اســت. باوره ــای عاجــز مان گروه ه
ــازی  ــا ب ــن پرونده ه ــا ای ــی ب ــدت مل ــت وح ــه حکوم ک
ــن  ــن، نظام الدی ــش از ای ــد. پی ــی می کن سیاســی و انتخابات
ــه حــزب جنبــش از ســوی  ــده وابســته ب قیصــاری، فرمان
ــراد مســلح غیرمســوول و  ــه اتهــام داشــتن اف حکومــت ب
قتــل و دزدی بازداشــت کــرد، امــا چنــدی بعــد رهــا شــد. 
ــت  ــه بازداش ــدام ب ــت اق ــر، حکوم ــورد دیگ ــک م در ی
فرمانــده شمشــیر، از افــراد مســلح غیرمســوول وابســته بــه 
حــزب وحــدت کــرد، امــا چنــد روز پــس آقــای شمشــیر 

نیــز دوبــاره رهــا شــد.

    شفیق نظری
ــس  ــت جمهوری، ریی ــات ریاس ــزدان انتخاب ــی از نام یک
ــلیقه یی  ــای س ــه برخورده ــی را ب ــدت مل ــت وح حکوم
ــی و نداشــتن اراده  ــه نهادهــای دولت ــراد ب در گماشــتن اف

ــد. ــم می کن ــح مته ــازی صل ــرای نهادینه س ب
انتخابــات  نامــزدان  اتمــر،  حنیــف  محمــد 
ــک نشســت  ــنبه در ی ــروز دوش ــه دی ریاســت جمهوری ک
ــه برخوردهــای  ــرد، حکومــت را ب ــت می ک ــری صحب خب
ــرده و گفــت: حکومــت توجــه خــود  ســلیقه یی متهــم ک
ــات  ــۀ انتخاب ــح و پروس ــای صل ــد روی گفت وگوه را بای
ــر  ــه منج ــلیقه یی ک ــای س ــازد و از  برخورده ــز س متمرک

بــه بی ثباتــی در کشــور می شــود، خــودداری کنــد.
ــدی  ــه چن ــه نشســت مســکو ک ــاره ب ــا اش ــر ب ــای اتم آق
پیــش بــا حضــور شــماری چهره هــای سیاســی افغانســتان 
ــود، گفــت: جنــاح  و نماینــده گان طالبــان برگــزار شــده ب
مختلــف در ایــن نشســت بــرای تأمیــن صلــح در کشــور 
تفاهــم نظــر داشــتند، طالبــان بــه پیشــنهاد رهبــران سیاســی 
ــظ  ــاح روی حف ــر دو جن ــه و ه ــک گفت ــتان لبی افغانس
ارزش هــای نظــام موجــود افغانســتان، چــون حقــوق بشــر 

ــد. ــان و...، تفاهــم نظــر کردن و حقــوق زن
ــرده،  ــح متهــم ک ــد صل ــل در رون ــه تقاب او حکومــت را ب
می گویــد کــه صلــح عادالنــه زمانــی تحقــق پیــدا 
می کنــد کــه حکومــت در نهادینه ســازی آن تــالش کــرده 
ــک  ــاد ی ــۀ ایج ــا زمین ــد ت ــرار نگری ــا آن ق ــاد ب و در تض
ــخصیت های  ــدۀ ش ــر گیرن ــه در ب ــی« ک ــورای مردم »ش
ملــی، احــزاب سیاســی و نهادهــای مدنــی باشــد مســاعد 

ــردد.  گ
می گویــد:  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد  ایــن 
تالش هــای امریــکا در تحقــق صلــح کافــی نبــوده و 
حکومــت بایــد از ایــن فرصــت تاریخــی اســتفادۀ کــرده 
ــازد.  ــم س ــی« را فراه ــای »بین االفغان ــۀ گفت وگوه و زمین

آقــای اتمــر بــا انتقــاد تنــد از حرکت هــا و اعمــال 
فراقانونــی تیــم حاکــم را در برابــر ســایر تکت هــای 
انتخاباتــی، گفــت: تیــم حاکــم بــدون در نظرداشــت تعهــد 
ــه بی عدالتــی، ظلــم و نقــض قانــون  اخالقــی و قانونــی ب

ــی ورزد.  ــادرت م ــی مب اساس
او می گویــد: تاکنــون بیــش از 12 فــردی کــه از تیــم صلــح 
و اعتــدال حمایــت کــرده انــد، از ســوی ارگ برکنــار شــده 

و شــمار دیگــری  مجبــور بــه اســتعفا شــده اند. 
او عــزل و برکنــاری محمــد محقــق معــاون دوم ریاســت 
ــوان  ــه عن ــز ب ــی او نی ــت انتخابات ــه در تک ــی را ک اجرای

ــی دانســته و محاصــرۀ  ــرار دارد را غیرقانون معــاون دوم ق
خانــه جنــرال محمــد جــرأت یکــی از موتلفــان انتخاباتــی 

ــد. ــاک می دان ــی را خطرن ــای امنیت ــط نیروه ــود توس خ
بــا عــزل و نصب هــای  تیــم حاکــم  او گفــت کــه 
ــراد  ــا اف ــد ت ــالش می کن ــی، ت ــک و غیرقانون غیردموکراتی
ــد. ــب کن ــی نص ــای دولت ــود را در نهاده ــه خ ــوط ب مرب
ــرد  ــان ک ــش خاطرنش ــۀ صحبت های ــر در ادام ــای اتم آق
ــای  ــرای تکت ه ــد ب ــاد تهدی ــالش ایج ــت در ت ــه دول ک
انتخاباتــی دیگــر اســت و بــا ایــن رویکــرد می خواهــد تــا 
ــد را منــزوی  ــرار ندارن کســانی در ترکیــب تیــم حاکــم ق

ســازد.
او بــا اشــاره بــه موضــع اخیــر حکومــت در برابــر برخــی 
ــی  ــات دولتی ی ــت: امکان ــی، گف ــخصیت های سیاس از ش
ــخصیت های  ــار ش ــت در اختی ــن امنی ــر تأمی ــه به خاط ک
ــکل  ــه  ش ــه و ب ــض گون ــد تبعی ــرار دارد، نبای ــی ق سیاس

ــه  شــود.  ــان گرفت ــه از آن خودکام
هــارون چخانســوری، ســخنگوی ریاســت حکومــت 
وحــدت ملــی امــا می گویــد کــه حکومــت حاضــر اســت 
بــه ایــن انتقادهــا در صــورت وجــود اســناد پاســخ دهــد.
ــه عــزل  ــا اشــاره ب ــن نشســت ب ــۀ ای ــای اتمــر در ادام آق
کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی، گفــت: رییــس 
ــزدان  ــا نام ــوره ب ــدون مش ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
کمیســیون های  اعضــای  تمامــی  ریاســت جمهوری، 
انتخاباتــی را برطــرف کــرده و مســوولیت آن را بــر دوش 
ــه و در  ــل عجوالن ــن عم ــه ای ــت ک ــپرده اس ــران س دبی

ــت. ــی اس ــون اساس ــا قان ــاد ب تض
ــت  ــای حکوم ــن رویکرده ــه ای ــی ک ــت: در صورت او گف
ــد  ــورد تجدی ــن م ــم  ارگ در ای ــد و تی ــته باش ــه داش ادام
نظــر نکنــد، شــورای تشــریک مســاعی نامــزدان انتخابــات 
بــرای مهــار آن  از هــر گزینه یــی  ریاســت جمهوری، 

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه اس
آقــای اتمــر گفــت کــه تأخیــر دوبــاره انتخابــات بــرای مــا 
قابــل قبــول نیســت و در صورتــی کــه خودکامه گی هــای 
تیــم حاکــم تغییــر نکنــد، در آینــده مســوول هــر بحرانــی 

در کشــورخواهند بــود.
ــت  ــد ثب ــام رون ــس از اتم ــاعی، پ ــریک مس ــورای تش ش
ــت  ــتراک 13 تک ــا اش ــت جمهوری ب ــزدان ریاس ــام، نام ن
انتخاباتــی ایجــاد گردیــد. ایــن شــورا چنــد روز پیــش در 
ــی،  ــرف غن ــی محمداش ــتفاده های کمپاین ــتی از اس نشس
رییــس حکومــت وحــدت ملــی و یکــی از نامــزدان 

ــاد کردنــد. ــت جمهوری انتق انتخابــات ریاس
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باشنده گان تخار:

قربانی »انتخابات« و »سیاست« هستیم
»مسووالنپاسخنمیدهند«

محمدحنیف اتمر:
غنـی سلیقه یـی برخـورد می کنـد

روح اهلل بهزاد
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افرادی که فعاالنه گوش می دهند، بدین شکل عمل می کنند:
•  ارتباط چشمِی مداوم با گوینده؛

ــد و  ــده گــوش می دهن ــامِ گوین ــه پی ــت ب ــا دق ــدون قضــاوت کــردن، ب •  ب
ســپس در صــورِت لــزوم بــا طــرح پرســش هایی، از درســتی دریافــِت پیــام 
ــت  ــای نادرس ــورات و فرضیه پردازی ه ــه دامِ تص ــا ب ــوند ت ــن می ش مطمی

نیفتنــد؛
•  برقراری نگاه های پُرشور و عالقه مند و صادقانه با گوینده؛

•  تکان دادِن َسر به نشانۀ دریافت و درک صحیح پیام؛
•  پرهیــز از توصیــه و نصیحــت: تــا زمانــی کــه کســی از مــا نظری نخواســته 

و خواســتار مشــورت نشــده، نصحیــت کــردن ممنوع!؛
•  پرسیدن پرسش های مرتبط با صحبت های طرف مقابل؛

•  نگاهی نگران هنگام شنیدن پیام های جدی؛
•  صبورانــه گــوش دادن: خیلــی قشــنگ تر و حرفه یی تــر اســت کــه وســط 

حــرف کســی حــرف نزنیــم. صبــوری را تمریــن کنیم؛
ــش  ــدیم، ازش پرس ــه نش ــخنگو را متوج ــای س ــمتی از حرف ه ــر قس •  اگ

بپرســیم؛
•  احتــرام طــرف مقابــل را حفــظ کنیــم. فعاالنــه گــوش دادن بــدون تــالش 

ــز، بی نتیجــه اســت. ــراری روابطــی احترام آمی ــرای برق ب
در گــوش  دادن، مــا تصــور می کنیــم کــه منظــور گوینــده را درک کرده ایــم، 
ــده را درک  ــور گوین ــه منظ ــم ک ــن داری ــا یقی ــه م ــوش دادِن فعاالن ــا در گ ام

کرده ایــم.
هنگامــی کــه در حــال شــنیدن صحبت هــای طــرف مقابــل هســتیم، عــالوه 
بــر رفتارهــای غیرکالمــی بهتــر اســت رفتارهــای کالمــی نیــز داشــته باشــیم 
ــما  ــای ش ــنیدن صحبت ه ــتاق ش ــن مش ــم: »م ــل بگویی ــرد مقاب ــه ف ــا ب ت

ــد«.  ــه بدهی ــم، ادام ــوش می ده ــت گ ــه حرف های ــتم، ب هس
برخی از رفتارهای کالمی مناسب عبارتند از:

•  بلی
•  درست است

•  بسیار عالی
•  می فهمم

•  همین طور است
•  صحیح می فرمایید

•  دقیقًا
•  واقعاً؟!

•  چه خوب
•  چه جالب
•  عالی است
•  بسیار عالی

لحــن صــدای مــا بایــد صادقانــه و مهربــان و بــه  دور از قضــاوت باشــد. بایــد 
دقــت داشــته باشــیم کــه لحــِن مــا

طعنه آمیز، خشونت آمیز یا تمسخرآمیز نباشد.
تمرینک 2

 تکنیک هایی برای مهارت در دقیق شنیدن
ــد:  ــرار دهی ــون توجــه ق ــا تمــام وجــود ســخنان مخاطــب را کان 1- ب
ــایِل  ــری و مس ــغله های فک ــق، مش ــام عالی ــت، تم ــور موق ــت کم به ط دس
ــرف  ــخنان ط ــه س ــان را ب ــل توجه ت ــور کام ــد و به ط ــار بگذاری ــود را کن خ
ــا حــد ممکــن، هــوش  ــگام شــنیدن ت ــن هن ــد. همچنی ــل معطــوف کنی مقاب
ــنیدن  ــق ش ــد. دقی ــرا خوانی ــت ف ــه خدم ــیاری خــود را ب و حــواس و هوش
موجــب تشــدید ضربــان قلــب، تســریع گــردش خــون و افزایــش دمــای بدن 
ــت  ــه غای ــل ب ــرف مقاب ــخنان ط ــه س ــق ب ــه دقی ــن رو توج ــود. از ای می ش

ــت جــدی اســت. دشــوار و مســتلزم کار و فعالی

رسول خان امین /بخش چهـل و سـوم

الدن رهـبری 
ــه  ــواره ب ــه هم ــی ک ــن انتقادات ــی از رایج تری یک
فمینیســم وارد شــده، ایــن اســت کــه ایــن جریــان 
ــود  ــرِض موج ــرار دارد. پیش ف ــم ق ــل عل در مقاب
ــی  ــه جنســیت مبنای ــن اســت ک ــاد ای ــن انتق در ای
ــع  ــیدِن آن در واق ــش کش ــه پرس ــی دارد و ب علم
ــایت ها  ــت. س ــم اس ــل عل ــن در مقاب ــرار گرفت ق
و منابــع علمــی پُــر از گزارش هــا و مطالعاتــی 
انــد کــه نشــان دهندۀ وجــود تفاوت هایــی در 
ــیاری  ــتند. بس ــردان هس ــان و م ــی زن ــد تکامل رون
ــی  ــن علم ــان عناوی ــی از آن ــه برخ ــالت ک از مج
مــورد  در  دارنــد  همــراه  بــه  را  اکادمیــک  و 
این کــه مــردان در ریاضــی موفق ترنــد، زنــان 
و  مغــزی  تفاوت هــای  هســتند،  احساســاتی تر 
ــود دارد...  ــردان وج ــان و م ــز در زن ــردِی مغ کارک

می نویســند. مطلــب 
بدیهی ســت بــرای یــک خواننــده کــه خــارج 
ــوم  ــی و عل ــوم اجتماع ــوزۀ عل ــی از دو ح از یک

زیســتی باشــد، چنیــن مباحثــی عمومــًا بــه شــکل 
موجهــی علمــی و قانع کننــده جلــوه می کنــد؛ 
ــتر  ــدازه بیش ــر ان ــه ه ــت ک ــب این جاس ــا جال ام
ــا  ــاط ب ــوید و در ارتب ــتی وارد ش ــوم زیس در عل
عصب شناســی شــناختی و تفاوت هــای جنســی 
در آن مطالعــه کنیــد، بیشــتر بــه نبــود تفاوت هــای 

ــرد. ــد ک ــدا خواهی ــاور پی ــیتی ب جنس
می دهنــد  نشــان  کــه  یافته هایــی  از  برخــی 
ــد،  ــی باش ــدار ذات گرای ــه طرف ــش از آن ک ــم بی عل
برابری گرایانــه  پیش فرض هــای  تقویت کننــدۀ 

ــد از: ــارت ان ــت عب اس
1.  تنهــا دو جنــِس زیســتی در گونــۀ انســان وجــود 
ــوان  ــم جنســیت را نمی ت ــس و ه ــم جن ــدارد؛ ه ن
بــه لحــاظ زیســتی یــا بــه اصطــالح علمــی در یــک 
ــرار داد. درحالی کــه بیشــتر  چهارچــوب دوتایــی ق

ــد  ــا می کنن ــی ادع ــالح علم ــه  اصط ــای ب نظریه ه
ــس  ــل در تشــخیص جن ــن عام ــه تعیین کننده تری ک
کروموزوم هاســت )اگــر دو ایکــس داشــته باشــید، 
ــته  ــرگ داش ــک ایگ ــس و ی ــک ایک ــر ی زن و اگ
باشــید، مــرد محســوب می شــوید(. میان جنســی ها 
بــه شــکل قاطعانه یــی نفی کننــدۀ وجــود یــک 
ــتاری از  ــور پیوس ــتند. تص ــس هس ــی در جن دوتای
ــوزوم،  ــا کروم ــه تنه ــه ن ــد ک ــس نشــان می ده جن
بلکــه اندام هــای جنســی، هورمون هــا و ســایر 
ــم  ــار ه ــد در کن ــی می توانن ــخصه های فیزیک مش
پیوســتار  ایــن  در  افــراد  تعیین کننــدۀ جایــگاه 

باشــند.
ــی  ــی و زنانه گ ــاس مردانه گ ــوان اس ــه عن ــه ب آن چ
ــود،  ــه می ش ــر گرفت ــن دو در نظ ــای ای و تفاوت ه
در واقــع تصــوری غلــط از جنــس اســت. فاوســتو 
ــی  ــراون( در مقاله ی ــگاه ب ــتاد دانش ــترلینگ )اس اس
ــأله  ــن مس ــه ای ــس« ب ــج جن ــوان »پن ــت عن تح

ــه شــکل پیوســتاری  ــس ب ــه جن ــد ک اشــاره می کن
ــع در 4  ــی در واق ــدۀ میان جنس ــود دارد و پدی وج
درصــد تولدهــا مشــاهده می شــود. یعنــی یــک نفــر 
ــخصی دارای  ــکل مش ــه ش ــر ب ــت وپنج نف از بیس
ــتند.  ــه نیس ــا مردان ــه ی ــی زنان ــخصه های جنس مش
ــت.  ــی باالس ــکل غافلگیرکننده ی ــه ش ــدد ب ــن ع ای
علــت ایــن امــر آن اســت کــه میان جنســی ها 
عمومــًا از طریــق مداخــالت جســمانی یــا روانــی 

ــوند. ــارج می ش ــا خ ــد م از دی
می شــود،  تصــور  آن کــه  از  بیــش  محیــط   .2
در تمــام مراحــل زنده گــی در تمــام ســطوح 
ــذار  ــان تأثیرگ ــر انس ــلولی ب ــطح س ــه س از جمل
ایکــس  کروموزم هــای  فــردی  این کــه  اســت. 
یــا ایکس-ایگــرگ داشــته باشــد، تعیین کننــدۀ 
رفتارهــای اجتماعــی نیســت. در واقــع میــزان 

ــش از  ــه پی ــی ک ــه اندازه ی ــا ب ــی ژن ه تعیین کننده گ
ایــن تصــور می شــد، نیســت. راه رســیدن از ژن بــه 
رفتــار راهــی بســیار طوالنــی اســت و ایــن ادعــا که 
ژن تعیین کننــدۀ رفتــار اســت، بســیار ســاده انگارانه 
اســت. در واقــع ژن تنهــا یــک ســنگ از بنایی ســت 
کــه قــرار اســت بــا هــزاران ســنگ ســاخته شــود.
ــته  ــده داش ــش تعیین کنن ــه نق ــش از آن ک ــا بی ژن ه
باشــند، نقــش هدایت کننــده دارنــد و محیــط 
در تمــام ایــن فراینــد حضــور دارد. بــه دلیــل 
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــن پیچیده گی هاس ــود همی وج
ــۀ  ــۀ زیســتی، از نظری ــه جــای نظری اندیشــمندان ب
ــع  ــه در واق ــد ک ــتفاده می کنن ــک اس ــام دینامی نظ
ــرده و  ــاره ک ــکل گیری اش ــد ش ــی فراین ــه پویای ب
ــه  ــی ک ــای محیط ــود در نظام ه ــای موج پویایی ه
در شــکل گیری شــخصیت تأثیــر دارنــد را در نظــر 
می گیــرد. بــرای نمونــه معمــوالً ایــن ادعــا مطــرح 
می شــود کــه پســران بــه شــکل فعال تــری نســبت 
بــه دختــران فعالیــت می کننــد. ایــن در حالی ســت 
کــه تحقیقــات نشــان می دهــد کــه مســأله بیــش از 
ــن  ــد، ای ــدان باش ــت فرزن ــای فعالی ــه الگوه این ک
اســت کــه بســیاری از پــدران و مــادران بــه شــکل 
فعال تــری بــا پســران خــود بــازی می کننــد، 
اســتفاده شــده در  این کــه وســیله های  ضمــن 
بازی هــای پســران نیــز از بازی هــای دختــران 

ــاوت اســت. متف
ــأله  ــن مس ــه ای ــخ ب ــت در پاس ــن اس ــی ممک برخ
بگوینــد کــه در بســیاری از مطالعاتــی کــه در 
میــان انــواع پســتانداران دیگــر انجــام شــده اســت، 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــده نش ــه ش ــای گرفت جواب ه
ــن  ــت ای ــتند. واقعی ــان هس ــر از زن ــردان فعال ت م
اســت کــه در ایــن حــوزه نیــز یافته هــای موجــود 
ــن دارد  ــان از ای ــدارد و نش ــاع ن ــت و اجم قطعی
ــت را در پســتانداران  ــوان الگوهــای فعالی کــه می ت
ــر  ــی تغیی ــول دوران زنده گ ــز در ط ــان نی غیرانس

داد.
یادگیــری  زیســتی،  تغییــرات  برخــالف   .3
اجتماعــی فراینــدی اســت کــه محســوس نیســت. 
ــا  ــدن ب ــگ ش ــه هماهن ــان داده ک ــات نش تحقیق
ــی  ــدازۀ خیل ــه ان ــی ب ــری اجتماع ــای یادگی الگوه
زیــادی الــزام آور اســت. اگرچــه تحقیقــات زیســتی 
ـ شــناختی تاکنــون نتوانســته اســت شــواهد کافــی 
تفــاوت در زنــان و مــردان در  بــرای وجــود 
یادگیــری ریاضــی و رشــته های علمــی دیگــر کــه 
ــد،  ــدا کن ــده اند پی ــناخته ش ــه ش ــالح مردان به اصط
ــادی را  ــواهد زی ــته ش ــی توانس ــات اجتماع تحقیق
ــان در ایــن  بــرای تبییــن ایــن مســأله کــه چــرا زن
ــد. ــدا کن ــته اند پی ــری داش ــور کمت ــته ها حض رش

در بســیاری از جوامــع هنــوز ســاختارهای تثبیــت 
در  زنــان  حضــور  کــه  دارد  وجــود  شــده یی 
برخــی رشــته های خــاص را کاهــش می دهــد. 
ــان  ــن زن ــی بی ــای اجتماع ــدازه تبعیض ه ــر ان ه
ــان  ــارکت زن ــزان مش ــد، می ــش یاب ــردان کاه و م
در رشــته های علمــی یــاد شــده نیــز کاهــش 
ــد  ــان می ده ــی نش ــات روان عصب ــد. مطالع می یاب
ــان  ــه زن ــراد ب ــیت اف ــه جنس ــرایطی ک ــه در ش ک
یــادآوری می شــود، آن هــا فشــار مضاعفــی را 
ــان  ــأله در کارکردش ــن مس ــوند و ای ــل می ش متحم

می گــذارد. تأثیــر 
ــود  ــی وج ــه مطالعات ــت ک ــن اس ــت ای 4. واقعی
را  رفتــار  در  جنســیتی  تفاوت هــای  کــه  دارد 
ایــن  امــا  می کنــد،  تأییــد  و  می دهــد  نشــان 
تحقیقــات عمومــًا بــه شــکلی نیســت کــه قابلیــت 
ــد.  ــته باش ــی داش ــری قطع ــی و نتیجه گی تعمیم ده
ایــن تفاوت هــا عمومــا بــه ایــن شــکل اســت کــه 
برخــی رفتارهــا از نظــر آمــاری بیــن زنــان و مردان 
بــه شــکل معنــاداری متفــاوت اســت؛ امــا بــا ایــن 
وجــود، می تــوان مثــال هــای نقــض زیــادی بــرای 
ــری  ــزان تعمیم پذی ــأله می ــن مس ــرد. ای ــدا ک آن پی

ــرد. ــوال می ب ــر س ــخصه ها را زی ــن مش ای
ــکار  ــل ان ــه غیرقاب ــع بســیار خــوب ک ــک منب 5. ی
از  انسان شناســان  کــه  یافته هایی ســت  اســت، 
ــه  ــد. اگرچ ــزارش کرده ان ــف گ ــای مختل فرهنگ ه
تعــداد ایــن جوامــع کــه الگوهــای جنســیتی 
متفاوتــی دارنــد، بــه شــکل فاحشــی در دورۀ 
ــول  ــواهد در ط ــت، ش ــه اس ــش یافت ــر کاه معاص
ــاد  ــدری زی ــه ق ــان ب ــت انسان شناس ــا فعالی قرن ه
اســت کــه بــرای اثبــات ذاتــی نبــودن تفاوت هــای 
ــأله  ــن مس ــع ای ــد. در واق ــت می کن ــیتی کفای جنس
ــت  ــان اس ــراد یک س ــن اف ــۀ ای ــه دی ان اِی هم ک
بیــن  در  فاحشــی  فرهنگــی  تفاوت هــای  امــا 
جوامــع وجــود دارد، نشــان دهندۀ ایــن اســت 
ــه  ــبت ب ــری نس ــل تعیین کننده ت ــگ عام ــه فرهن ک
زیست شناســی اســت وقابلیــت هدایــت کــردن آن 

دارد. را 

ــکار اســت، یافته هایی ســت ــل ان ــه غیرقاب ــع بســیار خــوب ک ــک منب  5. ی
ــه ــد. اگرچ ــزارش کرده ان ــف گ ــای مختل ــان از فرهنگ ه ــه انسان شناس  ک
ــه شــکل ــد، ب  تعــداد ایــن جوامــع کــه الگوهــای جنســیتی متفاوتــی دارن
 فاحشــی در دورۀ معاصــر کاهــش یافتــه اســت، شــواهد در طــول قرن هــا
ــی ــات ذات ــرای اثب ــاد اســت کــه ب ــه قــدری زی  فعالیــت انسان شناســان ب
 نبــودن تفاوت هــای جنســیتی کفایــت می کنــد. در واقــع ایــن مســأله کــه
 دی ان اِی همــۀ ایــن افــراد یک ســان اســت امــا تفاوت هــای فرهنگــی
 فاحشــی در بیــن جوامــع وجــود دارد، نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه
اســت زیست شناســی  بــه  نســبت  تعیین کننده تــری  عامــل   فرهنــگ 

ــردن آن را دارد ــت ک ــت هدای وقابلی

فمینیسم 
و دغدغۀ علمی بودن

ACKU
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بخش نخست
در یکــی از روزهــای میانیــن تابســتان ســال روان )18 اســد 
ــا در  ــت ت ــن خواس ــان از م ــور روح اهلل بهرامی 1397( دکت
ــدان«  ــی گل ــاق خال ــش »ات ــفینۀ غزل ــی س ــش رونمای همای
ــز  ــاِن عزی ــن بهرامی ــیّال در لح ــت س ــم. صمیم ــی بزن گپ
ــگام و  ــرم. آن هن ــگ بپذی ــا بی درن ــت ت ــر آن واداش ــرا ب م
ــررِ  ــت مک ــا خواس ــید، ام ــان رس ــه پای ــوش ب ــۀ خ هنگام
دکتــور مبنــی بــر بازتــاب متــن ســخنرانی کار را بــه قــول 
بیهقــی دشــخوار ســاخت. آخــر یادداشــت های نابســامان را 
ــوب  ــگ مکت ــگ و آهن ــان را رن ــامان دهی کردن و گفتم س
ــه  ــی« ب ــر و ل ــا »ُس ــد ت ــی می طلبی ــان و زمینه ی  دادن، زم
ــن  ــرۀ مت ــگارش از حنج ــای ن ــد و »گمک«ه ــول باش اص
ــان را از  ــدای بهرامی ــه ص ــاری ک ــر ب ــراود. ه ــوش بت خام
ــا  ــنیدم، وف ــوش می ش ــنده و خام ــرۀ واژگان خروش حنج
ــه  ــته ب ــید و ناخواس ــد می کش ــم ق ــر ذهن ــد در براب ــه عه ب
ــا  ــردم و ب ــی می ک ــیاحت روحان ــل س ــیخ اج ــرو ش قلم

ــه:  ــیخ زمزم ــۀ ش ــن دردمندان ــان لح هم
چنان قحط سالی شد اندر دمشق

که یاران فراموش کردند عشق
آن چــه را مــرور می فرماییــد، متــن ســخنرانی نگارنــده 
اســت؛ متنــی کــه آهنــِگ گویــش دارد تــا رنــگ نــگارش. 
بــاز کــردن چنــد پنجــره بــه قلمــرو »اتــاق خالــی گلــدان «، 

ــت. ــده اس ــار نگاشته ش ــن گفت ــی از ای ــا و نمایه ی نم
•  پنجرۀ نخست

دوستان سخنور و سخن شناس!
ــدان« ســیری  ــی گل ــاق خال ــم در حــال و هــوای »ات ــر آن ب
گــذرا داشــته باشــم. دیشــب ایــن مجموعــۀ وزیــن را مــرور 

کــردم، دیــدم اتاقــی اســت پُــر از تصاویــر رنگارنــگ:
سردِ اتاق خالی گلدان و نیش ها

 ای نوش از چه این همه ماری چه کرده ام
 )چه کرده ام، ص 36(

از همیــن بیــت بــوی هنجارشــکنی، بــوی عصیــان به مشــام 
ــان  ــروده های بهرامی ــم و س ــاب را ورق می زن ــد. کت می رس
را مــرور. چــون محفــل رونمایــی یــا بــه قولــی روگشــایی 
کتــاب اســت نــه همایــش نقــد ادبــی؛ می کوشــم تــا بیشــتر 
ــام  ــم از مق ــل و تکری ــرم.  فضــای تجلی ــذت بب و بیشــتر ل
ــتین  ــد، نخس ــه می زن ــم خیم ــر ذهن ــخنور ب ــخن و س س
ســفینۀ  شناســه های  و  شــناس نامه  چگونه گــی  پنجــره 

غــزل بهرامیــان عزیــز اســت:
-  نام کتاب: اتاق خالی گلدان؛

-  قطع رقعی؛
-  116 صفحه؛

-  غزل:  51 سفینه؛
-  مثنوی:  1 ؛

-  مقداری اندک رباعی، دوبیتی و سه گانی؛
-  گرایش اصلی شاعر: غزل

-  مهارت شاعرانه: تسلط شاعر بر عروض
-  تنوع وزنی: زحافات بحر حزج و رجز؛

-  تــالش هنــری شــاعر:  فاصله گرفتــن از نگــرش و بیــان 
شــعر کالســیک؛

-  شگرد: بروز ساختن زبان و ورود به مرز گویش؛
-  پرداخت شاعرانه: غزل معاصر؛

-  ساختار سبکی: شعر پست مدرن.
از آن جایــی کــه شــعر »شــعور نبّوتــی اســت کــه در زبــان 
ــان  ــعر بهرامی ــن ش ــاور م ــه ب ــد«، ب ــاد می کن ــه ایج حادث
ــی  ــان. یعن ــه در زب ــاد حادث ــه دارد؛ ایج ــه حادث ــل ب تمای
خودآگاهــی شــاعر بــر ناخــودآگاه خــاّلق غلبــه دارد. 

ــد. ــرده بمان ــه در پ ــن نکت ــد ای بگذاری
•  دومین پنجره
دوستان گرامی!

اســت  شــاعری  گلــدان«  خالــی  »اتــاق  خاونــدگار 
ــعر  ــی ش ــون چگونه گ ــم در پیرام ــت مدرن. نمی خواه پس
ــر مشــهور  ــا اث ــه گان ب ــم. فرهیخت پســت مدرن ســخن بگوی
ــه در  ــد ک ــد. می دانن ــنایی دارن ــت« آش ــه گ ــرت ورن »ُک
»ســالح خانۀ شــماره پنجــم« ایــن ســبک چــه فــراز و 
ــوا  ــاب »ژان فرانس ــرا  کت ــه چ ــد ک ــرودی دارد؛ می دانن ف
ــت. ــده اس ــت مدرن« ش ــل پس ــه »انجی ــروف ب ــار« مع لیوت

بــرای این کــه ابهام زدایــی کــرده باشــم و ارتبــاط متکلــم و 
ــزل  ــه برخــی از شــاخصه های غ ــن شــود، ب مخاطــب تأمی

ــم: ــارت می کن ــت مدرن اش پس
-  نقد فراروایت؛

-  نگاه غیرخّطی به زمان؛
-  شکست روایت؛
-  بازی های زبانی؛

-  چندصدایی؛
-  تابوشکنی؛

-  برهم زدن ثنویت کالمی و رسیدن به پلورالیسم؛
-  نگاه هجوآلود به جهان؛

-  تقابل ُفرم و محتوا؛
-  رسیدن به مرز بی جنسیتی؛

-  قضاوت نکردن و نسبی گرایی؛
-  جانشین محوری کلمات؛

...  -
بــا توجــه بــه ایــن شــاخصه ها، پرســش ایــن اســت: کــدام 
ــان  ــعر بهرامی ــوان در ش ــاخصه ها را می ت ــن ش ــک از ای ی

ــم: ــگ می کن ــی درن ــت؟ اندک یاف
•  سومین پنجره

ــن از  ــرای م ــات ب ــعر و ادبی ــه ش ــاور دارد ک ــان ب بهرامی
ــوب را  ــی خ ــچ گاه زنده گ ــت. هی ــی اس ــای زنده گ رکن ه
بیــرون از جغرافیــای فرهنــگ و زبــان تصــور نمی توانــم...« 
ــاس  ــدل احس ــون بی ــه چ ــت ک ــی اس ــن جغرافیای در چنی

آرامــش می کنــد:
»زین دشت و در ندیدم، جایی که دل گشاید

در بحر نظم شاید، پیدا شود زمینی«
ــدیار  ــی را ش ــای ادب ــی، زمینه ه ــن زمین ــان در چنی بهرامی
می کنــد، بــا آن کــه نــام و تخلصــش آســمانی اســت، 
دوســت دارد زمینــی بمانــد و عالقه یــی  بــه ســیر فراســویی 

ــدارد. ــی ن ــات عرفان ــس ادبی از جن
•  پنجـرۀ چهارم

ــم،  ــان بگذری ــت سیاســی و شــهروندی بهرامی ــر از هوی اگ
ــران  ــش ای ــا گوی ــعرش ب ــان ش ــگ و زب ــای فرهن جغرافی
ــار  ــۀ آن دی ــه دانش آموخت ــم ک ــق دارد. می دان ــبت وثی نس
اســت امــا نمی دانــم کــه روزگاری در ایــران مهاجــر بــوده 

ــه. مهــم نیســت: ــا ن اســت ی
»غزنه با شیراز دارد ربط های معنوی

قصه بسیارست من در اختصار آورده ام« 
 خلیل اهلل خلیلی

مهــم ورود لحــن و گویــش ایرانــی در زبــان شــاعرانۀ 
ــت؟ ــه اس ــری چگون ــن تأثیرپذی ــت. ای اوس

 تأثیرپذیری گویشی: 
ــوح  ــت مفت ــتان حال ــش افغانس ــل در گوی ــای دخی کلمه ه

ــون:  ــور، چ ــگ مکس ــران آهن ــش ای دارد و در گوی
َعدالت  / ِعدالت؛
نَهضت /   نِهضت

ــران از نظــر  ــش افغانســتان و ای ــا در گوی برخــی از کلمه ه
فتحــه و ضمــه تمایــز دارنــد، چــون: 

َغبار / ُغبار
َمحکم / ُمحکم

از پــا نیفتادیــم و ُمحکــم زنده گــی کردیــم،  )برگ هــا، 
)58 ص 

در ذایقــۀ ادبــی شــاعر، لهجــۀ تهرانــی شــیرین اســت؛ و بــا 
ــد: ــن لهجــه حــظ می کن ای

برایت گفته بودم لهجۀ تهران چه شیرین ست
برایت گفته بودم ... باز می گویم بفرما )تو(

 )عطر اسپند، ص 85(
زنــگ مطلــب یعنــی قافیــه بایــد بــا گویــش تهرانــی 
ــرازو  ــک ت ــو... در ی ــو، آه ــو، چاق ــا ق ــا ب ــده شــود ت خوان
وزن شــود. ایــن تأثیرپذیــری یــا برتافتــن لهجــۀ تهرانــی، در 

ــود: ــرار می ش ــزل، تک ــن غ همی
هوا سرد است خیلی سرد خیلی سخت سرد اما

 سرم را تکیه دادم روی بازو با خیال تو 
 ســازه های بیانــی چــون لب هــام، تنهــام، ُزل زدن... را 
بیشــتر در گویــش هم زبانــان ایرانــی می تــوان دیــد و 

ــنید: ش
-    گیرم مرا نفرین کنی وقتی که دل تنگی

تو نیز تنهایی اگر دور از تو من تنهام

-  طفلم که جز با قند آرامم نمی گیرد
 امروزها  خیلی شکایت دارم از لب هام

 )قرغه، صص 87- 86(
-  تو حس نمی کنی و هولناک ُزل زده اند

دو هفته می شود این جفت چوکی و تک و میز
 )سرزمین موعود، ص 98(

شــناخت بهرامیــان از چگونگــی شــعر معاصــر ایــران فصــل 
ــزش  ــن ری ــه ی وزی ــن مجموع ــه در ای ــت ک ــری اس دیگ

کــرده اســت:
فروغ فرخزاد:

»اگــر بــه خانــۀ مــن آمــدی بــرای مــن ای مهربــان چــراغ 
بیــاور«

 )اگر به خانۀ من...، ص 90(
فریدون مشیری:

»بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم.«
 )بی تو مهتاب شبی...، ص88(

•  پنجرۀ پنجــم
ــد،  ــه رســمیت نمی شناس ــی را ب ــرز واژگان ادب ــان م بهرامی
ــی  ــر واژه ی ــت. ه ــل اس ــا و تخیّ ــزار  معن ــش واژه، اب برای
ــد، از  ــر کش ــه تصوی ــش را ب ــگاه و نگرش ــد ن ــه بتوان ک
ــر  ــروط ب ــرد مش ــزای ورود می گی ــش وی ــولگری طبع کنس
ــه دوش کشــد.  ــار ادراکــی و عاطفــی را ب ــد ب این کــه بتوان

ــد: ــن ان ــی چنی ــن واژگان گویش ــی از ای برخ
1-  گاه گدار 

نامرد هفته هاست گذاری نمی کنی
سوی من آه...گاه گداری چه کرده ام

 )چه کرده ام، ص36(
2-  دل بخوا

با این حماقت سیلی سختی ازت خوردم
هرچند نفرت نیز طعم دل بخوا دارد

 )خورشیدهای یخ، ص 54(
»ازت« از ســازه های بیانــی ایــران اســت و »دل بخــوا« 
ــه آهنــگ  همــان »دل بخــواه« وطنــی اســت کــه بهرامیــان ب
ــه دچــار  ــر آن، وزن و قافی گویشــی نگاشــته اســت، در غی

مشــکل می شــود.

تاق خالی گلدان« درنگی در قلمرو  »ا
در یکی از روزهای میانین تابستان سال روان )18 اسد 1397( دکتور روح اهلل بهرامیان از من خواست تا در همایش رونمایی 
سفینۀ غزلش »اتاق خالی گلدان« گپی بزنم. صمیمت سیّال در لحن بهرامیاِن عزیز مرا بر آن واداشت تا بی درنگ بپذیرم. آن 

هنگام و هنگامۀ خوش به پایان رسید، اما خواست مکرِر دکتور مبنی بر بازتاب متن سخنرانی کار را به قول بیهقی دشخوار ساخت. 
آخر یادداشت های نابسامان را سامان دهی کردن و گفتمان را رنگ و آهنگ مکتوب  دادن، زمان و زمینه یی می طلبید تا »ُسر و لی« 
به اصول باشد و »گمک«های نگارش از حنجرۀ متن خاموش بتراود. هر باری که صدای بهرامیان را از حنجرۀ واژگان خروشنده و 

خاموش می شنیدم، وفا به عهد در برابر ذهنم قد می کشید و ناخواسته به قلمرو شیخ اجل سیاحت روحانی می کردم دکتـور عبدالغفور آرزو
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ــه  ــد ک ــرض می گوین ــده گان معت ــزد نماین نام
کمیشــنران جدیــد توانایــی رســیده گی بــه 

ــد. ــی ندارن ــات پارلمان ــکالت انتخاب مش
کابــل،  آرای  بحــران  کــه  می گوینــد  آنــان 
ــا  ــت و ام ــین اس ــنران پیش ــی از کمیش تفاله ی
ــن  ــی از ای ــه بخش ــاید ب ــد ش ــنران جدی کمیش
ــه  ــیده گی ب ــا رس ــد، ام ــیده گی کنن ــران رس بح
تمــام ایــن چالش هــا در تــوان ایــن کمیشــنران 
ــی  ــان در یــک خــالء معلومات ــرا آن نیســت، زی

ــد.  ــرار دارن ق
ــد  ــاور دارن ــا ب ــی ام ــان حقوق ــی از آگاه برخ
ــالن  ــث بط ــه باع ــی ک ــل مالحظه ی ــوارد قاب م

ــدارد. ــود ن ــود، وج آرا  ش

ــو  ــده و عض ــزد نماین ــور نام ــظ منص عبدالحفی
فعلــی مجلــس نماینــده گانT در گفت وگــو بــا 
روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: کمیشــنران جدیــد 
کــه بــه اســاس فرمــان تــازۀ رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی بــه کمیســیون راه می  یابنــد، 
آرای  شفاف ســازی  بــرای  موثریــت  شــاید 
ــک  ــان در ی ــون آن ــند؛ چ ــته باش ــل نداش کاب

ــد.   ــرار می گیرن ــات ق ــالء معلوم خ
آقــای منصــور می گویــد: انتخابــات کابــل 
ــی  ــنران قبل ــط کمیش ــه توس ــت ک ــی ا س »آش
پُختــه شــده اســت، بی نمکــی و شــور بودنــش 

ــاط دارد«. ــان ارتب ــه آن ب
بــه گفتــۀ او، کمیشــنرانی کــه قــرار  اســت، تازه 
ــد و  ــه کمیســیون وارد شــوند، شــاید نخواهن ب
یــا نتواننــد بــه بحــران انتخابــات گذشــته 
ــیده گی  ــل رس ــی کاب ــوزۀ انتخابات ــژه ح به وی

ــد.  کنن
او گفــت: کمیشــنران جدیــد شــاید بتواننــد بــه 
ــا  ــد، ام ــن بحــران رســیده گی کنن بخشــی از ای

ــش برســند.  ــن چال ــه تمــام ای ــد ب نمی توانن

نماینــده گان  مجلــس  فعلــی  عضــو  ایــن 
کمیســیون  جدیــد  کمیشــنران  می گویــد: 
انتخابــات شــاید نخواهنــد در ایــن گــودال پــای 

خــود را دخیــل ســازند. 
ــه  ــود ک ــان می ش ــی بی ــارات در حال ــن اظه ای
هفتــۀ گذشــته رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــام  ــات تم ــد انتخاب ــون جدی ــیح قان ــا توش ب

ــار و  اعضــای کمیســیون های انتخاباتــی را برکن
بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی شــدند. 
داوود کلکانــی از نامــزدان نماینــده گان معتــرض 
ــا  ــز در گفت وگــو ب ــل نی ــی کاب حــوزۀ انتخابات
ــا  ــات م ــد: اعتراض ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
ــرای پاک ســازی آرای ســفید از ســیاه اســت.  ب
ــات آرای  ــیون انتخاب ــای کمیس ــت: اعض او گف
ــه نفــع کســانی کــه برای شــان پــول  کابــل را ب

پرداخته انــد، دســت کاری کرده اســت. 
آقــای کلکانــی می افزایــد کــه نماینــده گان 
دشــت  مــدارک  و  اســناد  تمــام  معتــرض 
ــه نماینــدۀ رییــس حکومــت  داشــتۀ خــود را ب
ــرد و  ــا روی آن غــور صــورت گی ســپرده اند ت
ــه اعضــای  ــود ک ــدارک ب ــن م ــه اســاس همی ب
ــی و  ــای عدل ــه نهاده ــات ب ــیون انتخاب کمیس

ــدند. ــی ش ــی معرف قضای
ــا ایــن اســناد کــه  او گفــت: تــالش می کنیــم ت
ــی  ــناد چاپ ــری و اس ــای تصوی ــامل نواره ش
اســت را بــه دادســتانی ُکل نیــز تحویــل دهیــم. 
ــه  ــی ک ــکایات انتخابات ــت: کمیســیون ش او گف
محکمــۀ نهادهــای انتخاباتــی اســت، آرای کابل 
را پیــش از ایــن باطــل اعــالم کــرده اســت، امــا 
انتظــار مــی رود کــه کمیشــنران جدیــد بتواننــد 

بــه ایــن چالــش نقطــۀ پایــان بگذارنــد. 
ــه آرای  ــد ک ــد می گوی ــا تأکی ــی ب ــای کلکان آق
کابــل بایــد باطــل اعــالم شــود، در غیــر 
صــورت، مهــار بحــران ناشــی از ایــن رونــد در 

ــت.  ــوار اس ــده دش آین
در ایــن میــان، آگاهــان حقوقــی امــا بــه 
ایــن بــاور انــد، در صورتــی کــه پیــش از 
ثابت شــدن جرایــم انتخاباتــی اعضــای رهبــری 
برگــزاری  چــون  مــواردی  کمیســیون ها، 
ــپردن  ــات و س ــج انتخاب ــالم نتای ــات، اع انتخاب
ــده  ــام ش ــروز انج ــزدان پی ــه نام ــه  ب تصدیق نام
باشــد، نتایــج پابرجــا اســت و تغییراتــی رونمــا 
نمی شــود. امــا اجرآتــی کــه مطابــق بــه فصــل 
ششــم کــود جــزای افغانســتان جــرم شــناخته 
شــده باشــد، تغییــرات اندکــی را در نتایــج 

انتخابــات رونمــا می ســازد.
در همیــن حــال، یوســف رشــید، رییــس 
عادالنــۀ  و  آزاد  انتخابــات  بنیــاد  اجرایــی 
ــون مســألۀ  ــد، تاکن ــا می گوی ــا فیف افغانســتان ی
متأثــر  را  انتخابــات  نتایــج  کــه  جدی یــی 

بســازد، موجــود نیســت.
ــم دادگاه  ــه حک ــی ک ــۀ او، در صورت ــه گفت ب
بــر پرداخــت رشــوه و تخلــف نامــزدان باشــد، 
ــم آرای  ــا ه ــل و ی ــک مح ــات ی ــج انتخاب نتای

ــد. ــر می کن ــزد تغیی ــک نام ی
در  مســووالن  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــا  ــۀ گذشــته در گفت وگــو ب دادســتانی ُکل هفت
ــرای  ــی ب ــدگار از تشــکیل کمیته ی ــۀ مان روزنام
بررســی پرونده هــای کمیشــنران کمیســیون 

ــر داد.  ــات خب انتخاب
ــده گان، در 28 – 29  ــس نماین ــات مجل انتخاب
میــزان ســال جــاری خورشــید برگــزار گردیــد، 
ــی تمــام  ــوز نتیجــۀ نهای ــا پــس از ماه هــا هن ام
ــر  ــزون ب ــت، اف ــده اس ــالم نش ــا اع والیت ه
ــان  ــه نام ش ــده گان ک ــاد از نماین ــمار زی آن ش
اعــالم  والیت هــای  ابتدایــی  فهرســت  در 
ــه اعتــراض زده  ــدارد دســت ب شــده، وجــود ن
و خواهــان بطــالن آرای کابــل و برخــی از 

والیت هــای دیگــر  شــدند. 

افــزایـش 
پایـان نامه فـروشـی
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ــت  ــه دس ــت ب ــی دس ــای تبلیغاتی ی ــل پارچه ه ــهر کاب ــای ش ــه پس کوچه ه در کوچ
ــن  ــردد. ای ــه می گ ــزس« ارای ــا »تی ــه« و حت ــات پایان نام ــه در آن »خدم ــوند ک می ش
کار در ماه هــای پایانــی ســال کــه ســال آموزشــی بــه پایــان نزدیــک می شــود، بیشــتر 

می گــردد.
ایــن مــورد در ســال های اخیــر بیشــتر از پیــش شــده اســت. پیــش از ایــن این گونــه 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــه می ش ــتی ارای ــای از پل خش ــی در بخش ه ــۀ پنهان ــه گون ــات« ب »خدم
ــهر  ــژه ش ــتان و به وی ــی در افغانس ــی خصوص ــای عال ــای آموزش ه ــش نهاده افزای

ــل ایــن کار نیــز رونــق بیشــتر یافتــه اســت. کاب
ــکار  ــۀ آش ــه گون ــه ب ــی ک ــماری از جاهای ــه ش ــم ب ــری زده ای ــزارش س ــن گ در ای

ــد.  ــات« ان ــن »خدم ــۀ ای ــروف عرض مص
ــن کار باعــث تربیــت  ــد کــه ای ــاور ان ــن ب ــه ای ــان، اســتادان دانشــگاه ها ب ــن می در ای
دانشــجویان »تنبــل« شــده و عمــاًل ســد راه تولیــدات علمــی و پژوهشــی در کشــور 
دورۀ  عنــوان  بــه  دانشــجویی  دورۀ  دانشــگاه ها،  اســتادان  بــاور  بــه  می گــردد. 
ــش  ــای پژوه ــد راه ه ــن دور بای ــجو در ای ــود و دانش ــاد می ش ــز ی ــی نی دانش پژوه

ــرد. ــرا گی ــز ف ــی را نی علم
ــا از  ــد ام ــراد متقاضــی ان ــه اف ــۀ پایان نامه هــا ب شــماری از کســانی کــه مصــروف تهی
مســووالن موسســات تحصیــالت عالــی خصوصــی و دانشــگاه های دولتــی شــکایت 
ــای  ــه پایان نامه ه ــور ب ــه پژوهش مح ــچ توج ــا هی ــن نهاده ــد، ای ــد و می گوین دارن

ــگاه می کننــد. ــه آن ن ــه عنــوان »ســتونی از نمــرات« ب ــد و تنهــا ب دانشــجویان ندارن
ــه  ــد پایان نام ــه مصــروف تولی ــد ک ــود دارن ــی وج ــای فراوان ــنگی دکه ه ــۀ س در کوت
بــه دانشــجویان متقاضــی هســتند. محمداکــرم یکــی از ایــن عرضــه کننــده گان اســت، 
ــرم از  ــارت خاصــی« دارد. محمداک ــه »مه ــتن پایان نام ــۀ خــودش، او در نوش ــه گفت ب
ــتاری  ــل نوش ــه، حاص ــد: پایان نام ــت می ده ــه دس ــی ب ــه تعریف ــن گون ــه ای پایان نام
ــی  ــای علم ــدگار اندوخته ه ــۀ مان ــی و گنجین ــی دوران تحصیل ــتاوردهای پژوهش دس
هــر دانشــجو اســت کــه بایــد بــا دقــت بســیار و در قالــب مشــخصی نوشــته شــود.

ــه  ــگاه ها را تغذی ــی دانش ــری و پژوهش ــش فک ــد بخ ــا، بای ــد: پایان نامه ه او می افزای
 کننــد، امــا بدبختانــه مســووالن نهادهــای آموزش هــای عالــی بــه ایــن مــورد تنهــا بــه 
ــر کــردن ســتون نمــرات نــگاه می کننــد و باعــث می شــوند تــا دانشــجویان  عنــوان پُ

بــه خــود زحمــت پژوهــش و نــگارش را ندهــد.
ــروف  ــه مص ــر زدم ک ــز س ــری نی ــای دیگ ــا و دکه ه ــه بخش ه ــم ب ــد روز پی ه چن
تهیــه پایان نامــه بــه دانشــجویان بودنــد. افــرادی کــه بــه تدویــن و تهیــه پایان نامه هــا 
مصــروف هســتند و از ایــن راه نــان پیــدا می کننــد، از قیمت هــای متفــاوت در تهیــه، 
ــته  ــه رش ــر ب ــا را نظ ــان قیمت ه ــد. آن ــخن می زنن ــا س ــن  پایان نامه ه ــم و تدوی تنظی
و ســوژه مشــخص می کننــد. ایــن دکان هــا دو روش بــرای کار دارنــد، روش نخســت 
ایــن کــه متقاضــی خــود عنــوان را می ســپارد و در ایــن نــوع قیمــت پایان نامــه گــزاف 
اســت امــا در نــوع دوم، عنوان هــا آمــاده انــد و متقاضــی آن را انتخــاب می کنــد کــه 

ــر اســت. قیمــت آن نازل ت
ــا  ــت ام ــی اس ــزار افغان ــت ه ــا هش ــج ت ــوع اول از پن ــا در ن ــای پایان نامه ه قیمت ه

ــی می باشــد. ــزار افغان ــار ه ــا چه ــوع دوم آن از ســه ت قیمــت ن
ــته های  ــه رش ــتۀ اقتصــاد نســبت ب ــۀ رش ــه نویســان، پایان نام ــن پایان نام ــۀ ای ــه گفت ب

ــت. ــر اس ــر گران ت دیگ
ــل در  ــگاه کاب ــاد دانش ــکدۀ اقتص ــتاد دانش ــیحون اس ــیف الدین س ــان، س ــن می در ای
پایان نامه هــای تحصیلــی  مانــدگار می گویــد: تدویــن  بــا روزنامــه  گفت وگــو 
ــر  ــش در کشــور تأثی ــد دان ــر روی تولی ــان دیگ ــا و کس ــرف نهاده دانشــجویان از ط
ــری  ــر جلوگی ــی را از به ــالت عال ــگاه وزارت تحصی ــتاد دانش ــن اس ــی دارد. ای منف
نکــردن ایــن کار و بســتن دکان هــای پایان نامــه نویســان بــه بی توجهــی متهــم 

می کنــد.
ــان نامه هــای خــود  ــه پای ــه هســتند دانشــجویانی ک ــن ک ــان ای ــا بی اســتاد ســیحون ب
بــه تحقیــق و ســرانجام رســاندن پایــان نامه هــای خــود می پردازنــد؛ از اســتادانی کــه 
ــه  ــردن پایان نام ــی ک ــۀ نهای ــجو را در زمین ــا دانش ــکاری ب ــی و هم ــوولیت بررس مس
ــش  ــام پژوه ــرای انج ــه ب ــی ک ــناد و مدارک ــی اس ــا تمام ــد ت ــد، می خواه می پذیرن
ــی  ــالت عال ــۀ تحصی ــا جامع ــد ت ــد و فرصــت ندهن ــا دانشــجو ببینن ــاز اســت را ب نی

ــد. ــق بمان افغانســتان عــاری از پژوهــش و تحقی
ایــن اســتاد دانشــگاه کابــل می گویــد: اســتادان بایــد در مطابقــت بــه اصــول، مقــرارات 
ــا  ــام پایان نامه ه ــرای انج ــی ب ــالت عال ــرف وزارت تحصی ــه از ط ــیوه یی ک و کارش

وجــود دارد، رفتــار کننــد.
بــا تماس هــای پیوســته امــا نتوانســتیم دیــدگاه وزارت تحصیــالت عالــی را در زمینــه 

بــه دســت آوریــم.
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ټاکنـې بایـد له کنـدې...
ــل  ــس راتل ــه ک ــو او د ورت ــدي ونیس ــاله ج ــو مس ــس د راتل ــل ک ــو ب د ی

ګواښــوونکي دي. هغــه تــګالره چــې اوس د ټاکنیــزو کمېســیونونو د 

مســولینو لپــاره پــه پــام کــې نیــول شــوې، دا ډول ګــواښ نــور هــم پیــاوړی 

ــوي.  ک

ــې د  ــه ی ــه ګټ ــې پخپل ــي، چ ــس ارشف غن ــت ریی ــدت حکوم ــي وح د م

ــزو  ــد چــې د ټاکنی ــر دې وتوانې ــو رسه پ ــه  بدلونون ــون کــې پ ــه قان ــو پ ټاکن

کمېســیونونو غــړي لــه واکــه ګوښــه کــړي. اوس یــې د همدغــو بدلونونو پر 

بنســټ تــر نیامیــي د ډېــرو کســانو د ټاکلــو واک ځانتــه ځانګــړی کــړی دی. 

د دغــو دوو پېښــو شــوو مســالو تــر منــځ بایــد تېروتنــه ونــه يش. یوه مســاله 

د ټاکنیــزو کمېســیونو د غــړو ګوښــه کــول دي چــې یــو مــي بهیــر یــې پــه 

دومــره ډېــرو لګښــتونورسه هغــه هــم د افغانســتان پــه څېــر یــو بــې وزلــه 

هېــواد چــې پــه نړیوالــو مرســتو یــې تکیــه کــړې، پــه یــوه نړیوالــه رســوایۍ 

بــدل کــړ او بلــه د ټاکنــو پــه قانــون کــې بدلونونــه دي چــې ښــاغي غنــي 

د خپــل ځــان پــه ګټــه راویســتي دي. د دغــو بدلونونــو پــر بنســټ ښــاغلی 

غنــی کولــی يش چــې د ټاکنــو کمېســیون د لوړپــوړو غــړو پــه ټاکلــو کــې 

پرانیســتی الس ولــري.

ــتنه وه،  ــي غوښ ــوه عموم ــول  ی ــه ک ــړو ګوښ ــیونونو د غ ــزو کمېس د ټاکنی

خــو د ټاکنــو پــه قانــون کــې بدلونونــه هــم هــم پــه داســې ډول چــې د یــو 

ځانګــړي کــس لپــاره د نفــوذ پیــدا کېــدو تــه زمینــه برابــروي، یــوه عمومــي 

غوښــتنه نــه ده. ښــاغلی غنــي لــه یــوې عمومي غوښــتنې نــاوړه ګټــه اخي 

او پــه بــل ځــای کــې پخپلــه ګټــه پانګونــه پــرې کــوي. کــه چېرتــه د ټاکنیزو 

کمېســیونونو لپــاره نــور غــړي وټــاکل يش، چــې لــه شــک پرته یــوه اړتیــا ده 

او بایــد همداســې ويش، دا ډول ټاکنــه بایــد د قانــون پر بنســټ تــر رسه يش.

بایــد هېــره نــه کــړو چــې د ټاکنیــزو کمېســیونونو پخواين غــړي پــه اوصويل 

الرو، د ټاکنیــزې کمېټــې او د حکومــت لــه مرشانــو رسه تــر مرکــې وروســته 

دغــو څوکیــو تــه غــوره شــوي وو. کلــه چــې هغــې تــګالرې کار ونــه کــړ، 

ســاده تــګالرې او منځنــۍ غــوره الرې لــه شــک پرتــه نــاوړه پایلــې درلودی 

ــه  ــړي پ ــیونونو غ ــزو کمېس ــم د ټاکنی ــې ه ــت ک ــه وخ ــه هغ ــه پ يش. البت

ښــکاره د یــوې اصــويل او قانــوين تــګالرې پــر مــټ د حکومــت رهــرۍ 

تــه ورپېژنــدل شوشــی وو، هغــه وخــت هــم د حکومــت لــه لــوري د دوی 

پــه کارونــو کــې ډېــرې الســوهنې وشــوې او پایلــه یــې دا شــوه چــې اوس 

یــې مــوږ شــاهدان یــو. 

اوس بایــد پــرې نــه ږدو چــې ټاکنیــز کمېســیونونه د یــو کــس پــه واک کــې 

وي، چــې پخپلــه د بــل ټاکنیــزو ټیــم او ســیال پــر وړانــدې ودرېــږي. د دغــه 

ډول هوډونــو پایلــې کولــی يش تــر تېــرو نــاوړه پایلــې ولــري او ټاکنــې پــه 

داســې ډول تــر رسه يش چــې پــه رښــتیا افغانســتان لــه کنــدې څخــه څــاه 

تــه وغورځــوي.
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در جنـوری 1952، هنگامـی کـه نـام دوایـت دی. آیزنهـاور بـه 
عنـوان نامزد حـزب جمهوری خواه بـر برگه هـای رأی گیری در 
انتخابات مقدماتی در نیو همپشـایر ظاهر شـد، تعداد بسیار کمی 
از آمریکاییـان می دانسـتند، یا بـه این موضوع اهمیـت می دادند، 

کـه او به کـدام حزب تعلـق دارد.
اهمیتی نداشـت که فرماندۀ پیشـین متفقین در جنگ جهانی دوم 
را حامیانـش بدون اجازۀ خود او به انتخابات مقدماتی وارد کرده 
بودند و او به راسـتی عالقه ای نداشـت که شـانس خود را برای 

رییس جمهور شـدن بیازماید.
ایـن که او خـود را نامزد انتخابات نکرده بـود آن قدر مورد توجه 
همـگان قـرار گرفته بود کـه 24 روزنامه بی درنـگ از او حمایت 
و پشـتیبانی کردند و سـن پاول داگالس، یکـی از دموکرات های 
ایلینـوی، گفـت که هر دو حـزب باید آیزنهـاور را  نامزد کنند و 
فقـط دو فـرد مختلف را به عنوان معاون او معرفی کنند. هنگامی 
کـه جنبـش »آیـک ]لقـب آیزنهـاور[ را دوسـت دارم« بـه طـور 
چشـم گیر گسـترش یافـت، هم نام ایـن جنبش، یعنـی آیزنهاور، 
سـرانجام کوتـاه آمد. وظیفـه او را فراخوانده بود. کشـورش به او 

داشت. احتیاج 
جالب تـر از هـر چیـز ایـن کـه شـّم رأی دهندهـگان دربـارۀ 
آیزنهـاور درسـت بـود. او در مقـام رییس جمهـور سـازمان ناتو 
را تقویـت کـرد، بـه جنـگ کـره پایـان داد، دیـوان عالـی را بـا 
پنـج منصب شـکل تـازه داد، اقتصـادِ در حال رشـد را مدیریت 
کـرد و حکومـت فـدرال را به حمایـت کامـل از جنبش حقوق 
مدنـی واداشـت. هنگامی کـه دوران ریاسـت جمهوری  آیزنهاور 
بـه پایـان رسـید، 65 درصـد از مـردم نسـبت به او نظر مسـاعد 
ــ باالتریـن میـزان در میـان همۀ کسـانی کـه دو دوره  داشـتندـ 

ریاسـت جمهوری امریـکا را بـر عهـده داشـتند.
دشـوار بتـوان رهبـر مـدرن دیگـری را تصـور کرد که توانسـته 
باشـد ملت خـود را به این درجه از وحدت و انسـجام برسـاند. 
در سـال 2015، 86 درصـد از افـرادی کـه در مجمـع اقتصـاد 
جهانـی مـورد نظرخواهـی قرار گرفتند بـر این عقیـده بودند که  

دچـار بحـران جهانی رهبری هسـتیم.
سرگذشـت آیزنهـاور در عین حال از علت گیر افتـادن ما در این 
مخمصـه حکایت می کنـد. یکی از ویژهگی هـای اصلی رهبری 
کـه او را تـا ایـن حد موثر و برجسـته کـرده بود از دیـد ما پنهان 
مانده اسـت: او به راسـتی تمایلی به احراز این منصب نداشـت.
فهرسـت تاریخی رهبران معروفی که تمایلی به رهبری نداشـتند 
بـا حضـرت موسـی آغـاز می شـود کـه قابلیـت خـود را بـرای 
پیامبـری و ابـالغ فرامیـن خداونـد بـاور نداشـت. مدت ها پیش 
از آیزنهـاور، جـورج واشـنگتن مجبور شـده بود کـه جمهوری 
امریـکای جـوان را کـه تـازه آن را به سـختی از بنـد بریتانیا رها 

کرده بـود، هدایـت کند.
همین سـناریو در سـال 2001 در دنیای تجارت اجرا شـد، یعنی 
وقتـی کـه شـرکت زیراکـس در بحبوحۀ آشـوب شـدید، خانم 
ان مولکـی را بـه مدیریـت برگزیـد. او بـرای بـه دسـت آوردن 
ایـن شـغل کار خاصـی نکرده بـود و خـودش را گزینۀ مطلوب 
نمی دانسـت امـا توانسـت تغییری اساسـی در شـرکت زیراکس 
ایجاد کند و به آن رونق بخشـد، و در نهایت 19 بخش سـودآور 

پی درپـی را ایجـاد کند.
بیشـتر اوقـات، رهبری به افرادی اعطا می شـود کـه بیش از همه 
تشـنۀ آن هسـتند. تردیـد و درنـگ را نقطه  ضعف های اساسـی 
محسـوب می کننـد و تمایـل نداشـتن و بی اعتنایـی را معمـوالً 
ترفندی مصلحتی می شـمارند. در سـال 2017، هنگامی که پاول 
پُلَمـن، مدیرعامـل محبوب شـرکت یونیلِـِور بـه مصاحبه کننده 
گفت که »هرگز نخواسـته اسـت که مدیرعامل باشـد« و اهمیتی 
نمی دهد که چه مدت در این شـغل بماند، چشـم های بسـیاری 

از مـردم گرد شـد.
دیـدگاه متـداول در تجـارت این اسـت که مولفه های شـخصی 
و تبلیغاتِی رهبرِی درسـت همان قدر مهم اند که داشـتن سـوابق 
شـغلی. دبـرا گروئن فِلـد، روان شـناس اجتماعـی در دانشـگاه 
اسـتنفورد، می گویـد کـه اغلـب مـردم عقیـده  دارنـد کـه رهبـر 
جاه طلبـی  و  گردن فـرازی  جاذبـۀ  »از  باشـد  »آمیزه یـی«  بایـد 

بی رحمانه یـی کـه دیگـران از آن بی بهره انـد«.
اغلـب رهبرانـی کـه عالقه یـی بـه رهبـری ندارنـد، از جملـه 
آیزنهـاور، شـخصیت های قوی یی هم ندارند. شـأن و منزلتی که 
آن هـا در سـازمان ها به دسـت می آورند بـا ناچیزانگاری خویش 
نسـبت بـه زیردسـتان  خـود و مقـدم دانسـتن اهـداف گـروه بر 

اهـداف شخصی شـان حاصـل می شـود.
تحقیـق مدرسـۀ بازرگانـی کاس لنـدن در سـال 2014 نشـان 
می دهـد که روسـایی که به ریاسـت عالقه یی ندارنـد در هدایت 
سیاسـت های اداری و حفـظ کنتـرل و نظـارت در عین حمایت 
از اسـتقالل و آزادی بهتـر عمـل می کنند. چـون آن ها با زحمت 
و تـالش بـه قدرت می رسـند، رهبری شـان اغلب مشـروع تر به 

می رسـد. نظر 
مطالعـات دیگر حاکی از آن اسـت کـه زنان متخصِص بلندپرواز 
اغلـب بـه دشـواری می تواننـد خـود را در مقـام رهبـری تصور 
ـ اما وقتی به مدیرعاملی می رسـند، در صـورت دارا بودن  کننـدـ 
ویژهگی هایـی مثـل فروتنـی و همـکاری نمـرۀ باالیـی کسـب 

می کنند.
در سـال 2015، مموریال هرمن، یک شـرکت اداره کنندۀ چندین 
مرکز درمانی و بهداشـتی در هیوسـتون به دنبال یک مدیر عامل 
جدیـد بود. یکـی از نخسـتین نامزدهای موردنظـر هیئت مدیره 
در دفتـری درسـت همان پایین در یکی از بخش هـا کار می کرد.
چـاک اسـتوکس سـال ها در شـرکت مموریـال هرمـن در مقـام 
مدیـر ارشـد اجرا خدمـت کرده بـود. او کـه آموزش پرسـتاری 
و مراقبت هـای ویـژه دیـده بـود، محبوب همـگان بـود زیرا هم 
بـه مراقبـت از بیمـاران و نظارت بر هزینه ها عمیقـاً متعهد بود و 

هـم مهارتـی عالی در اجـرای برنامه های جدید داشـت. به لطف 
کوشـش  های او، بـه تازهگـی جایـزۀ معتبـر ملکـوم بالدریج به 
یکی از بیمارسـتان های وابسـته به شـرکت مموریال هرمن تعلق 

گرفتـه بود.
تنها عیب آقای اسـتوکس این بود که این شـغل را نمی خواست. 
بـه قـول خـودش: »من اکراه نداشـتم، مطمین بـودم که عالقه یی 

به این شـغل ندارم.«
شـأن و منزلـت مدیرعامل بـودن و وجهۀ عام این سـازمان برای 
او جذابیتی نداشـت. اداره کردن امور در پشـت صحنه به نظر او 
هم بیشـتر بـا روحیه اش سـازگار بـود و هم برای خود سـازمان 
بهتـر بود. بـه قول خـودش: »در تمـام مدت زندهگـی حرفه یی 
خـودم عمـداً در مقـام مدیر ارشـد اجرایـی مانده بـودم زیرا این 
جایـگاه محبوبـم بـود. اینجا درسـت جایی اسـت که احسـاس 

می کنـم بـه بهترین نحـو می توانم وظیفـه ام را انجـام دهم.«
هیـأت مدیـره، پس از آنکه نتوانسـت آقای اسـتوکس را متقاعد 
سـازد، بِـن چـو را از خـارج از ایـن سـازمان اسـتخدام کـرد. او 
پزشـکی بـود که توانسـته بـود بـا موفقیـت بیمارسـتان هایی را 
بـرای سـازمان مراقبت های بهداشـتی کایزر پِرَمنِنـت در جنوب 
کالیفرنیـا اداره کنـد. هنگامـی کـه دکتـر چـو آمـاده می شـد تـا 
شـرکت مموریال هرمن را در بحبوحۀ آشـوب و اختالل شـدید 
در کار بهداشـت و مراقبـت هدایـت کند، کاهـش قیمت نفت و 
گاز صدمـۀ زیـادی به اقتصاد محلـی زد، و درآمدها را به شـدت 

پاییـن آورد. پـس از آن توفـان هـاروی رخ داد.
آقای چو پس از یک سال تصمیم گرفت آنجا را ترک کند.

بـرای آقـای اسـتوکس، کـه در آن زمـان 63 سـال داشـت، ایـن 
لحظـه یـک لحظـۀ آیزنهـاوری بـود. تخصـص او، مراقبـت از 
بیمـاران و کارایـی و بـازده اجرایی اش، بـه ارجحیت های فوری 
و اضطـراری تبدیل شـده بودند و او نمی خواسـت هیأت مدیره 
مجبور شـود تمـام نیرویش را صـرف یافتـن مدیرعامل دیگری 

. کند
در سـال مالِی پس از انتصاب او به مدیرعاملِی شـرکت در سـال 
2017، درآمـد اجرایی ناگهـان 80 درصد افزایش یافت، و بخش 
اعظـم رکود سـال پیش را جبـران کرد. آقای اسـتوکس تغییراتی 
در سـاختار سـازمان ایجـاد کـرد و نقشـۀ پنـج سـاله یی را برای 
پیشـرفت کار اجرایـی آغاز کرد. در ماه اوت، نشـریۀ هیوسـتون 
بیزینـس او را تحسـین برانگیزترین مدیرعامل غیرانتفاعی شـهر 

نامید.
واضح تریـن درس ایـن اسـت کـه هنـگام انتخـاب رهبـر بایـد 
انـدک افـراد باصالحیتی را که برای به دسـت گرفتن این شـغل 
جاروجنجـال بـه راه نمی اندازنـد در نظر داشـته باشـیم، حتا اگر 
الزم باشـد که آن ها را نسـبت به پذیرش این شـغل متقاعد کنیم. 
امـا در عیـن حال می توان دریافت که ریشـه های بحـران رهبری 

کنونـی ما عمیق تر اسـت.
بـه نظـر آقای اسـتوکس، مدیرعامل شـدن بـه معنـای آن بود که 
کاری را که عاشـقش اسـت، یعنی ادارۀ بیمارسـتان ها و مراقبت 
از بیماران، با برنامه ریزی سـخت و شـاق مسوولیت های عمومی 
تاخـت بزند: باشـتاب رفتـن برای مالقـات با سیاسـت مداران و 
افزایش سـرمایه، شـرکت در جلسـات هیأت مدیره و شوراهای 
جامعـه و بـر عهـده گرفتن نمایندهگـی سـازمان در رویدادهای 

ملـی. در ایـن صـورت، او دیگر هرگـز آخر هفته هـا آزاد نبود.
او می گویـد: »افـراد دیگـری هسـتند کـه از آن بخـش کار لذت 
می برنـد امـا مـن هرگز آن بخـش را یکـی از مهارت هـای قوی 
خـودم نمی دانـم. توانایی انجامش را دارم اما شـیفتۀ آن نیسـتم.«

انتخابـات  اگـر دوایـت آیزنهـاور می توانسـت کارزار کنونـی 
ریاسـت جمهوری را ببینـد، تقریبـاً با اطمینان می تـوان گفت که 

او هـم همین حـرف را مـی زد.
در مـاه اکتبـر، به نظر می رسـید کـه مدیر عاملی ِ آقای اسـتوکس 
پایان یافته اسـت. شـرکت مموریـال هرمن نامه یـی را امضا کرد 
کـه حاکـی از ادغام آن با شـرکت درمانی دیگـری در تگزاس به 
نـام »بیلـر اسـکات انـد وایـت« بـود. هیچ کس تعجب نکـرد که 
آقـای اسـتوکس مدیرعامل این شـرکت ادغامی نخواهـد بود. او 

ترجیـح مـی داد که شـرکت مموریال هرمن را نگـه دارد.
هـر چنـد کـه آقـای اسـتوکس مدیرعامـل خوبـی بـود امـا 
بی عالقگی همیشـگی او مسـألۀ جالبـی را مطرح می کند: شـاید 
منشـأ ضـرورت رهبری در عصر مـا نه عدم اسـتعداد و توانایی، 
بلکـه خروارهـا کاری اسـت کـه بر سـر آنهـا ریخته می شـود و 

انتظـار مـی رود کـه رهبر از عهـده آنهـا برآید.
ممکـن اسـت بهره منـدی از محبوبیـت، جذابیـت، و حسـاب 
توئیتـری ِ فعـال و مشـهود بـر اعتبـار آدمـی بیفزایـد امـا ایـن 
مسـوولیت ها نمی توانـد رهبـری مـرّدد بـرای قبـول ایـن کار را 
چنـان برانگیـزد کـه او را از زاویـۀ خمـول و خفـا بـه در آورد. 
برخـی از مدیـران، مثل آقای اسـتوکس، ترجیح می دهنـد که درِ 
دفترشـان را ببندنـد و تجربۀ فراوان خود را برای حل مسـایل به 
کار گیرنـد. البتـه مطلوب آن اسـت کـه رهبر در هـر دو بی نظیر 
باشـد، اما بایـد صادقانه پذیرفت کـه این تمایالت بـه  ندرت در 

یک شـخص جمـع می شـوند.
چـه بسـا بایـد بـه مدیـران ارشـد اجرایـی حقوقـی هماننـد 
مدیرعامل هـا بدهیـم و از معاون رییس جمهـور هم دعوت کنیم 
که در کاخ سـفید زندهگی کند. یا سـخت ترین و سـنگین ترین 
شـغل ها را میـان افـرادی بـا مهارت هـای مکمـل تقسـیم کنیم، 
همـان  کاری کـه اخیـراً مـارک بنیوف در شـرکت سـیلزفورس 
انجـام داد و کیـت بـالک مدیـر ارشـد اجرایی قابل اعتمـادش را 
بـه مقـام شـراکت در مدیرعاملـی ارتقـا داد. بـه هـر حـال، باید 
چیـزی اعطـا کـرد. بهتریـن راه بـرای حفـظ و حراسـت از خط 
لولـۀ مسـتقیم رهبری جلوگیـری از مسـدود کـردن دریچه ها و 

سوپاپ هاسـت.
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بازگشته ــی های  با داعش دولت ها 
ــوریه چه می کنند؟ ز عراق و س ا  

ــورها را  ــیاری از کش ــوریه، بس ــش در س ــنگر داع ــن س ــوع آخری ــقوط قریب الوق س
ــه  ــه ب ــن اســالمگرایان افراطــی ک ــا ای ــه ب ــرده اســت ک ــرو ک ــش روبه ــن چال ــا ای ب

کشورهای شــان برمی گردنــد، چــه کننــد؟
ــا  ــه ب ــی ک ــن گروه ــوان اصلی تری ــه عن ــوریه )SDF( ب ــک س ــای دموکراتی نیروه
ــش را  ــو داع ــی عض ــتیزه جوی خارج ــا س ــون صده ــا کن ــت، ت ــرد اس ــش در نب داع

ــرده اســت. بازداشــت ک
عــالوه بــر ایــن ســتیزه جویان، شــمار قابــل توجهــی از اعضــای خانواده هــای داعــش 
ــه ســر  ــرل نیروهــای دموکراتیــک ســوریه ب ــون در ســرزمین های تحــت کنت ــز اکن نی

ــی کــه در نبردهــا شــرکت نداشــته اند. ــان و کودکان ــی زن ــد؛ یعن می برن
ایــن داعشــی ها عمدتــًا از کشــورهای تونــس، مراکــش، عربســتان ســعودی، ترکیــه و 

روســیه همچنیــن فرانســه، بریتانیــا، آلمــان و بلژیــک بــه ســوریه رفته انــد.
فرانسه: اجرای طرح بازگشت

نیروهــای دموکراتیــک ســوریه تاکنــون حــدود 50 زن و مــرد فرانســوی و 80 کــودک 
ــرد و زن  ــدود 250 م ــه ح ــود ک ــرآورد می ش ــد و ب ــت کرده ان ــوریه بازداش را در س
و کــودک همچنــان در مناطــق تحــت کنتــرل داعــش در ســوریه باقــی مانــده باشــند.

همچنــان بــرآورد می شــود کــه بیــش از 300 جهــادی فرانســوی نیــز در میانــۀ نبــرد 
ــرای داعــش کشــته شــده اند. ب

ــتان، از  ــت تروریس ــس از بازگش ــا پ ــد ت ــالش ان ــد در ت ــه می گوین ــات فرانس مقام
پراکنــده شــدن آنهــا در کشــور جلوگیــری کننــد. آنهــا همچنیــن از احتمــال پذیــرش 
130 فرانســوی کــه هــم اکنــون در بازداشــت نیروهــای دموکراتیــک ســوریه هســتند 

ــد. ــر نکرده ان ــود را منتش ــرح خ ــات ط ــوز جزئی ــا هن ــد ام ــخن گفته ان س
بلژیک: به وضعیت افراطی ها مورد به مورد رسیدهگی خواهد شد

ــد  ــش می جنگن ــرای داع ــالدی ب ــال 2012 می ــه از س ــی ک ــش از 400 بلژیک از بی
حــدود 150 افراطــی همچنــان در عــراق و ســوریه فعــال هســتند و در نبردهــا شــرکت 
دارنــد. بــه ایــن تعــداد بایــد حــدود 160 کــودک و نوجــوان متولــد شــده از پــدر یــا 

مــادری بلژیکــی را نیــز اضافــه کــرد.
ــورت  ــال در ص ــر از 10 س ــودکان کمت ــت ک ــه بازگش ــد ب ــک می گوی ــت بلژی دول
ــرد  ــد ک ــوده، کمــک خواه ــا مادرشــان بلژیکــی ب ــدر ی ــه پ ــن موضــوع ک ــات ای اثب
ــورد  ــه م ــورد ب ــز م ــا نی ــواده آنه ــا اعضــای خان ــا ی ــر افراطی ه ــت دیگ ــه وضعی و ب

رســیدهگی می شــود.
آلمان: حمایت از حق بازگشت

بیــش از 1050 جهــادی از آلمــان بــه عــراق یــا ســوریه رفتنــد و حــدود یــک ســوم 
ــان  ــر خارجــه آلم ــر اعــالم وزی ــا ب ــن کشــور برگشــتند. بن ــه ای ــاره ب ــز دوب ــا نی آنه
ــرای داعــش  ــارزه ب ــه مب ــون ب ــه مظن ــی ک ــه آنهای ــان، از جمل »همــه شــهروندان آلم

ــد«. ــه آلمــان را دارن هســتند، حــق بازگشــت ب
بریتانیا: تهدید بزرگ

تــا جــون 2018 میــالدی نزدیــک بــه 400 نفــر از حــدود 900 افراطــی بریتانیایــی کــه 
ــن جمــع شــمار  ــه کشورشــان برگشــتند. در ای ــد، ب ــه بودن ــه عــراق و ســوریه رفت ب

ــده می شــدند. ــز دی ــل توجهــی زن و کــودک نی قاب
از ایــن تعــداد 40 نفــر تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد. بریتانیــا همچنیــن برنامه یــی را 
ــه  ــه کشــور، ب ــه در اعضــای بازگشــته ب ــای افراط گرایان ــا هــدف کاهــش دیدگاه ه ب

اجــرا گذاشــته اســت.
در جنــوری 2019 میــالدی لنــدن بــرآورد کــرد کــه 200 جهــادی بریتانیایــی همچنــان 
در عــراق و بریتانیــا باقــی مانــده باشــند. به تازهگــی یکــی از مقامــات ارشــد 
ضدتروریســم ایــن کشــور، ایــن افراطی هــا را »بزرگتریــن تهدیــد بــرای امنیــت ملــی 

کشــور« توصیــف کــرد.
روسیه: طرحی برای بازگشت وجود ندارد

بنــا بــر اعــالم ســرویس امنیــت روســیه در اوایــل ســال 2018 میــالدی، حــدود 4500 
ــت ها«  ــار »تروریس ــا در کن ــد ت ــور رفته ان ــن کش ــارج از ای ــه خ ــیه ب ــهروند روس ش

ــد. ــود برده ان ــا خ ــز ب ــان را نی ــا خانواده های ش ــی از آنه ــد و برخ بجنگن
ــرای بازگشــت ایــن تروریســتان ســخن نگفتــه  ــا کنــون از هیــچ طرحــی ب مســکو ت
ــًا هــم  ــا کنــون حــدود 100 زن و کــودک کــه عمدت امــا از ســال گذشــته میــالدی ت
ــد، تحــت برنامه یــی کــه رمضــان قدیــروف، رییس جمهــور  اهــل منطقــه قفقــاز بودن

ــته اند. ــاز گش ــور ب ــه گش ــد، ب ــت می کن ــن از آن حمای ــار چچ خودمخت
بــا ایــن وجــود در نوامبــر 2018 میــالدی ِخــدا ســاراتووا فعــال حقــوق بشــر چچنــی، 
ــدن  ــرای بازگردان ــا ب ــه تالش ه ــرد ک ــم ک ــیه را مته ــدرال روس ــت ف ــرویس امنی س
ــدۀ بیوه هــا و کــودکان جهادی هــای روســِی عضــو داعــش را متوقــف کــرده  باقی مان

اســت.
ــوریه  ــراق و س ــودک در ع ــش از 2000 زن و ک ــاراتووا بی ــم س ــالم خان ــر اع ــا ب بن

باقــی مانده انــد.
کوزوو، آلبانی: زندان

از مجمــوع 300 جهــادی کــه از کــوزوو بــه عــراق و ســوریه رفتنــد، 145 نفــر هنــوز 
در آنجــا بــه ســر می برنــد کــه نیمــی از ایــن تعــداد زن و کــودک هســتند.

ــا  ــور ب ــه کش ــت ب ــس از بازگش ــتان پ ــوزوو، تروریس ــد ک ــون جدی ــاس قان ــر اس ب
ــز  ــی نی ــدود 20 روحان ــود. ح ــد ب ــرو خواهن ــدان روب ــال زن ــا 15 س ــازات 5 ت مج
ــا را  ــه در جهادی ه ــای افراط گرایان ــش دیدگاه ه ــۀ کاه ــا برنام ــده اند ت ــاب ش انتخ

ــد. ــرا کنن ــا اج در زندان ه
در کشــور همســایه یعنــی آلبانــی نیــز طــی ســال های 2012 تــا 2014 میــالدی 145 
ــا  ــا در آنج ــه جهادی ه ــد ک ــی رفتن ــه مناطق ــودک ب ــماری زن و ک ــه ش ــر از جمل نف
مشــغول جنــگ بودنــد. مــرگ 23 نفــر از ایــن تعــداد تاییــد شــده اســت و 45 نفــر 

ــته اند. ــان برگش ــه کشورش ــز ب نی
دولــت آلبانــی نیــز برنامه هایــی را بــرای کاهــش دیدگاه هــای افراط گرایانــه در 
ــرای  ــه آنهــا ب ــه اجــرا گذاشــته اســت از جملــه کمک هــای اقتصــادی ب جهادی هــا ب
ــا 18  ــز ب ــد نی ــتخدام می کردن ــا را اس ــه جهادی ه ــانی ک ــور. کس ــه کش ــت ب بازگش

ــه رو هســتند. ــدان روب ســال زن

مخ 6

ــوه  ــول ی ــرې ک ــړو لې ــیونونو د غ ــزو کمېس د ټاکنی

ــون  ــه قان ــو پ ــو د ټاکن ــتنه وه، خ ــي غوښ عموم

ــې  ــې ډول چ ــه داس ــم پ ــه ه ــه، هغ ــې بدلونون ک

ــدو  ــدا کې ــوذ پي ــه کــې د نف ــه ټولن ــه پ ــو کــس ت ی

ــي  ــوه عموم ــړي، ی ــره ک ــه براب ــه او زمین رشطون

غوښــتنه نــه ده. ښــاغلی غنــي لــه یــوې عمومــي 

غوښــتنې نــاوړه ګټــه اخــي او پــه بــل ځــاي کــې 

ــه د  ــه چېرت ــوي. ک ــرې ک ــه پ ــه پانګون ــه ګټ پخپل

ــاکل  ــړي وټ ــور غ ــاره ن ــیونونو لپ ــزو کمېس ټاکنی

ــد  ــا ده او بای ــوه اړتی ــه ی ــک پرت ــه ش ــې ل يش، چ

ــر  ــون پ ــد د قان ــه بای همداســې ويش، دا ډول ټاکن

ــر رسه يش. ــټ ت بنس

ــیونونو د  ــکایتونو د کمېس ــزو ش ــو او ټاکنی د ټاکن

ــدو  ــروج کې ــوع الخ ــدو او ممن ــه کې ــړو ګوښ غ

ــر  ــه ت ــه غرګونون ــارويل دي. دغ ــه راپ غرګونون

ــاره دي،  ــرکي لپ ــه د ه ــوډ څخ ــه ه ــه دغ ــره ل ډې

خــو پــه ځینــو ځایونــو کــې د ټاکینــزو کمېســیونو 

ــوډ  ــه ه ــه دغ ــۍ ل ــړي او د دوی کورن ــواين غ پخ

ــه  ــا هــم پ ــډ ډول مخالفــت کــوي او ی ــه لن رسه پ

ــيي. ــت وررسه ښ ــه مخالف ــۍ بڼ لیکن

ــدو  ــه ګوښــه کې ــزو کمېســیونونو د غــړو ل د ټاکنی

رسه تــر ټولــو تنــد غرګــون د دواړو کمېســیونونو 

ــزو  ــو. د ټاکنی ــد ش ــوري څرګن ــه ل ــانو ل د رییس

شــکایتونو د کمېســیون پخــواين رییــس عزیــز 

آریایــي او د ټاکنــو د کمېســیون ګوښــه شــوی 

ــاد د حکومــت دغــه هــوډ  ــع صی رییــس عبدالبدی

ــاد  ــې ی ــر ک ــه ټک ــون رسه پ ــه قان ــیانه او ل وحش

ــه دوی  ــړي ل ــیونونو غ ــو کمېس ــړی دی. د دغ ک

رسه قانــوين چلنــد د اندېښــنې وړ بــويل او وایــي 

ــه  ــد قانــوين بنســټ ون چــې شــونې ده دغــه چلن

لــري او پــه ســیايس انګېــزو هغــوی محکمــې تــه 

ــدو  ــه افغانســتان کــې د ګوښــه کې کــش کــړي. پ

ــت  ــه دي. د دول ــازه ن ــه ت ــه اړه دا ډول غرګونون پ

او حکومــت لــوړ پــوړي چارواکــي تــر هغــه چــې 

ــڅ  ــت رسه هې ــه حکوم ــې وي، ل ــۍ پات ــر څوک پ

ســتونزه نــه لــري او لــه هوډونــو او اجرااتــو څخــه 

ــه واکــه  ــه چــې ل ــاع کــوي، خــو کل ــه دف ــې کل ی

ګوښــه کېــږي، نــو خپــل ګوښــه کېــدل غیرقانــوين 

ــاه  ــې ګن ــې او ب ــه مظلوم ــل ځانون ــويل او خپ ب

ــادوي. ــتې ی پرېښ

ــی  ــیون پخوان ــو د کمېس ــې د ټاکن ــه دا ده چ جالب

ــد دی او  ــو مجاه ــوړی ی ــې نوم ــي چ ــس وای ریی

روســانو د نومــوړي ټوپــک نــه دی ترې اخیســتی، 

خــو اوس یــې قانــون تــه غــاړ اېښــې ده او خپــل 

دي.  ورکــړي  بیرتــه  یــې  ځواکونــه  وســلوال 

ــی  ــي چــې کول ــر غــرور رسه وای ــه ډې ــوړی پ نوم

یــې شــول د هغــو نظامیانــو پــر وړانــدې لــه زور 

کارواخــي چــې د نومــوړي او نظامــي وســایلو د 

ــي وو.  ــاره راغ ــو لپ وړل

ــدو وړ دي!  رښــتیاهم چــې دا ډول خــرې د اورې

ــه  ــې ل ــې ی ــرو ک ــه خ ــې پ ــس چ ــې ک ــا داس ای

قانــون څخــه تېښــته او بــې مســولیتې نغښــتې وه، 

ــه  ــر لک ــک بهی ــو ډموکراټی ــې ی ــري چ ــا ل دا وړتی

ــو  ــوړی د خلک ــا نوم ــړي؟ آی ــري ک ــې ره ټاکن

ــوي؟  ــړ ک ــتونو والړ دی او د دوی مالت ــر ارزښ پ

ــس دې  ــې دا ډول ک ــوم چ ــه ک ــر ن ــې فک زه داس

ــاور  ــه ب ــا پ ــن وي. زم ــه ژم ــت ت ــو حکوم د خلک

ــیون د  ــو د کمېس ــوړي د ټاکن ــې نوم ــه چ ــه څ هغ

رییــس پــه توګــه لــه ځــان رسه ســاتي وو، د دغــه 

پوســټ مــادي او معنــوي امتیازونــه وو، چــې 

کولــی یــې شــول د تقلــب او مهندســۍ لــه الرې 

ــړي.  ــې ک ــه متام ــل ګټ ــې پخپ ټاکن

ــاره  ــو لپ ــرو رسه د ټاکن ــې خ ــه داس ــوړی ل نوم

ــل څخــه د دغــې  ــه پی ــه و او ل ــاور وړ کــس ن د ب

څوکــۍ لپــاره یــو مناســب شــخص نــه و. شــونې 

ــور  ــه کمېســیون کــې داســې ن ــو پ ده چــې د ټاکن

ــوي او  ــر ک ــې فک ــې همداس ــم وي چ ــان ه کس

ــه  ــه دنن ــړۍ ت ــو ل ــوري د ټاکن ــې لیدل ــه همداس پ

ــې  ــې داس ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــوي دي. پ ش

ــر  ــاره وړ دی چــې پ ــت لپ ــو د مدیری کــس د ټاکن

وړتیــا درلــودو رسبېــره ډموکراټیکــو ارزښــتونو تــه 

هــم ژمــن وي او د خلکــو پــر وړانــدې لــه زور او 

ــي. ــه خ ــلو کار وان وس

زه پــه رښــتیا د ټاکنــو د کمېســیون د پخــواين 

رییــس د خــرو پــه اورېــدو رسه شــکمن شــوم او 

دا مــې درک کــړه چــې پــه دغــه هېــواد کــې څــه 

تېرېــږي او کومــو کســانو د مهمــو او ډموکراټیکــو 

بنســټونو پــه رس کــې ځــای نیولــی دی. اوس بایــد 

ــر  ــه څې ــو د کمیســیون د پخــواين رییــس پ د ټاکن

ټاکنـې بایـد له کنـدې

 څـاه تـه ونـه غـورځـول شـي
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