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فریب نامتام و رسخورده گی 

نسل جوان

د ولسمرشۍ ټاکنـو پایلـه؛

د دمـوکراسی بریـا که جنـازه
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مسـووالن در کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر می گوینـد، یافته هـای آنـان نشـان 
می دهـد کـه انتخابات ریاسـت جمهوری 
کمرنـگ  حضـور  چـون  مشـکالت  بـا 
رای دهنـده گان  معلولیـت،  دارای  افـراد 
امنیتـی،  رویدادهـای  زنـان،  به ویـژه 
نبـود  رأی دهـی،  آغـاز  در  تأخیـر 
کارمندان کمیسـیون در زمان تعیین شـده 
و مشـکالت تکنیکـی همراه بوده اسـت.
گفتـه  بشـر  مسـتقل حقـوق  کمیسـیون 
نشـان  نهـاد  ایـن  یافته هـای  اسـت کـه 
بخش هـای  در  مشـکالت  می دهـد 
مختلـف رونـد رأی دهـی وجـود داشـته 

اسـت.
یکـی  اسـت،  افـزوده  کمیسـیون  ایـن 
انتخابـات،  ایـن  جـدی  معضل هـای  از 

تهدیدهـای امنیتـی بوده کـه والیت های 
فاریـاب،  بدخشـان،  ننگرهـار،  قنـدز، 
بغـالن، بامیـان، کابـل و قندهـار شـاهد 
بـوده  امنیتـی  رخدادهـای  و  انفجارهـا 

اسـت.
کمیسـیون حقوق بشـر خاطرنشـان کرده 
کـه تلفـات غرنظامیـان شـامل دو کودک 
در کنـر، یـک کشـته و یـک زخمـی در 
پکتیکا و ۱۰ کشـته و زخمـی در قندهار 
بـوده کـه مجمـوع تلفـات غیرنظامیـان 

تاکنـون بـه ۱۴ تن رسـیده اسـت.
کمیسـیون حقوق بشـر خاطرنشـان کرده 
کمیسـیون  ایـن  همـکاران  کـه  اسـت 
از خشـونت میـان  فاریـاب  در والیـت 
در  کـه  داده  خبـر  انتخاباتـی  تیم هـای 
لیسـه  در  رأی دهـی  رونـد  آن  نتیجـه 

رأدهـی  محـل  در  »تورپاختـو«  پسـرانه 
و  شـده  متوقـف  میمنـه(  )شـهر  زنـان 
دلیـل خلق خشـونت، تشـویق زنـان این 
محـل رأی دهـی بـه نفـع  تیمـی خـاص 
بـوده اسـت کـه مخالفـت تیـم دیگـر را 

اسـت. برانگیختـه 
بازگشـایی  در  تأخیـر  کمیسـیون  ایـن 
دیگـر  چالـش  از  را  رأی دهـی  مراکـز 
ایـن انتخابـات خوانـده و گفتـه اسـت 
کـه علـت تاخیـر در این مراکـز، حضور 
دیرهنـگام کارمندان کمیسـیون انتخابات 
در  کمیسـیون  ای  کارمنـدان  و  بـوده 
 ۷ سـاعت  رأس  مختلـف  والیت هـای 
حضـور  رأی دهـی  محـالت  در  صبـح 

نداشـته اند.
کمیسـیون حقـوق بشـر یکـی دیگـر از 
خرابـی  را  انتخابـات  ایـن  مشـکالت 
دسـتگاه بایومتریـک گفتـه کـه درسـت 
عیار نشـده بـوده اسـت و نیـز کارمندان 
کمیسـیون با دسـتگاه بایومتریک آشنایی 

 نداشـته اند.
بـه گفتـۀ ایـن کمیسـیون، در برخـی از 
والیت هـا مـواد انتخاباتـی دیـر رسـیده 
و نیـز فهرسـت نام هـای شـهروندان بـا 
بـا  هم چنیـن  رأی دهنـدگان،  فهرسـت 
حافظـه دسـتگاه بایومتریک در بسـیاری 

نداشـته اسـت. والیت هـا مطابقـت 
بشـر  حقـوق  کمیسـیون  گـزارش  در 
حضـور  کـه  اسـت  آمـده  همچنـان 

شـهروندان در مراکـز رأی دهـی کمرنگ 
بـوده، حضـور زنـان در این رونـد ناچیز 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  و  بـوده 
بـرای افـراد دارای معلولیـت هیچ گونـه 
سـهولتی در نظـر نگرفتـه بـوده اسـت.
در کنـار ایـن، کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر اعالم کـرده اسـت کـه زندانیان در 
والیاتـی چون کابل، بامیـان و فاریاب از 

حـق رأی محروم شـده اند.
این کمیسـیون گفته اسـت کـه در زندان 
والیـت بامیـان انتخابـات برگـزار نشـده 

است.
بـه گفتـه مدیـر عمومـی ایـن زنـدان، از 
مجمـوع زندانیـان مـرد و زن، تنها تذکره 
سـه تـن اسـتیکر دارد و بـا وجـود این، 

سـایر زندانیـان واجد شـرایط نیسـتند.
اسـت  افـزوده  بشـر  کمیسـیون حقـوق 
کـه بـرای حـدود ۵۰۰ متهـم و زندانـی 
در والیـت فاریـاب نیـز برنامـه نصـب 
اسـتیکر در تذکـره عملـی نشـده و مرکز 
نشـده  داده  اختصـاص  نیـز  رأهی دهـی 

. ست ا
ایـن کمیسـیون اضافـه کـرده اسـت کـه 
در زنـدان پلچرخـی کـه نزدیـک بـه ۱۱ 
هـزار زندانـی نگهـداری می شـوند نیـز 
مـواد انتخاباتـی منتقل نشـده و انتخابات 

برگزار نشـده اسـت.
در  بشـر،  حقـوق  کمیسـیون  گفتـه  بـه 
زنـدان و توقیف خانـه زنانـه کابـل نیـز 
در  اسـت.  نشـده  برگـزار  انتخابـات 
ایـن محـل نزدیـک بـه ۲۵۰ زندانـی زن 

می شـوند. نگهـداری 

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی از خنثا شـدن ده هـا حمله 
تروریسـتی و انفجـاری بـر مراکـز رأی دهـی در مرکـز و 

والیـات کشـور خبر داده اسـت.
ایـن ریاسـت در واکنـش بـه اعالمیه هـای گـروه طالبـان 
و تهدیـد ایـن گـروه بـرای مختل کـردن رونـد برگزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، تصریـح کـرده کـه دیـروز 
انتخابـات  شـهروندان افغانسـتان بـا سهم گیری شـان در 
انتخابـی  مقتـدر  حکومـت  خواهـان  کـه  دادنـد  نشـان 

. هستند
کـه  کـرده  خاطرنشـان  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در تالش مشـترک توانسـتند 
زمینـه یـک انتخابـات فراگیـر را در فضـای نسـبتًا امـن 
مهیـا کننـد، بـه گونه یـی کـه نیروهـای عملیاتی ریاسـت 
عمومـی امنیـت ملـی، ۱۶ عملیات هدف منـد را در مرکز 
در  کـه  نمودنـد  راه انـدازی  کابـل  شـهر  حومه هـای  و 
نتیجـه، ۱۴ تـن از اعضـای گـروه تروریسـتی طالبـان را 
کـه به منظـور مختل سـاختن رونـد انتخابات وارد شـهر 
کابـل گردیده بودند، شناسـایی و بازداشـت شـده اسـت.
قطعـات  نیروهـای  ریاسـت،  ایـن  گفتـه  بـه  هم چنـان 
خـاص امنیـت ملـی ۱۳ عملیـات هدفمنـد دیگـر را در 
والیـات لوگـر، غزنی ننگرهـار، بلخ، هرات، کنـر، هلمند 
تـن  نتیجـه ۳۴  نمودنـد کـه در  راه انـدازی  و خوسـت 
کشـته، ۱۴ تـن زخمـی و ۴ تن دیگـر بازداشـت گردیده 
و مقـدار زیـادی سـالح و مهمـات مخالفیـن بـه دسـت 

نیروهـای امنیتـی افتـاده اسـت.
عملیات هـای  کـه  کـرده  تأکیـد  ملـی  امنیـت  ریاسـت 
هدف منـد این ریاسـت به منظور سـرکوب هرچه بیشـتر 

تروریسـتان بـر اهـداف تثبیـت شـده ادامـه دارد.

کمیسیون حقوق بشر:

 انتخابات 6 میزان با مشکالت زیادی روبه رو بود
امنیت ملی:

ده هـا حمـلۀ تـروریستی 
بر مـراکـز رأی دهی خنثا شـد

صفحه 3

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد
کمیت پایین رأی دهنده گان و بلند بودن میزان تخلف و تقلب

2



را روانــه شــنبه )د تلــې ۶مــه ۱۳۹۸ه.ل( د 

افغانســتان ولســمرشیزو ټاکنــو ورځ ده. د ټاکنــو 

کمیســون وایــي چــې لــه نــه نیــم)۹.۶ ملیــون( 

ــړې او  ــه ک ــوم لیکن ــانو ن ــو کس ــه زیات میلیون

کیــدای يش چــې ډیــر شــمیر خلــک پــه ټاکنــو 

کــې برخــه واخــي. خــو امنیتــي ترنګلتیــا، پــه 

ټاکنــو کــې د پــراخ فســاد شــتون، پــه نظــام او 

ــاوري، د چارواکــو  ــې ب ــه ب ــدې لوی حکــوم بان

ــس او  ــې د ول ــه ک ــه ټول ــرو او پ ــو خ غولونک

دولــت ترمنــځ د ســر واټــن د شــتون لــه املــه؛ 

ډيــر احتــال دا دی چــې لــه یــو الــی دوه 

ــو برخــه واخــي او  ــه ټاکن ــه پ ــه کســان ب ملیون

بــس.

پــه همــدې وخــت کــې، دغــه دوه کســان 

او د دوی ټاکنیــز ملګــري، هغــه څیــرې دي 

ــت او  ــدۍ ناس ــه ګ ــدا اوس د واک پ ــې هم چ

حکومــت یــې لــه تیــرو پنځــه کلونــو راهیســې، 

ــلی ده. د  ــلنه ویش ــې ۵۰-۵۰ س ــو ک ــه خپل پ

ټاکنــو کمیســون او د څــار ډلــو پــه وینــا، دغــه 

دوه ټاکنیــز ټیمونــه پــه پراخــه کچــه لــه دولتــي 

رسچینــو او امکاناتــو څخــه پــه خپلــو ټاکنیــزو 

ــه  ــور ټیمون ــي او ن ــه اخ ــې ګټ ــو ک کمپاینون

ــروم دي. ــرې مح ت

ــړه ويش«  ــه لک ــا پ ــړه ی ــه کک ــا پ ــه »ی ــې ب ټاکن

ــته  ــو وروس ــه ټاکن ــه ل ــي کیس ــو اص ويش، خ

ــه ډیــرو  ــه هیــواد کــې نــوی او پ معلومیــږي. پ

ــه ورځ  ــنبې پ ــک ش ــل، د ی ــی فص ــو لړل غمون

پیلیــږي، هغــه ورځ چــې ټاکنــې ختمــې او هــره 

ــي  ــړي. دا حتم ــا وک ــا ادع ــه د بری ــزه ډل ټاکنی

خــره ده چــې د غنــي او عبداللــه ډلــې بــه، پــه 

ــه  ــړي او وه ب ــا وک ــا ادع ــې د بری ــت ک ــو وخ ی

وایــي چــې د ټاکنــو وړنکــي دي او ســیال یــې 

ــې ده. ــه خوړل مات

داســې معلومیــږي چــې د افغــان ولســمرشيزو 

ملګــري  )امریــکا،  مالتــړي  اصــي  ټاکنــو 

ملتونــه او اروپایــي ټولنــه( غــواړي چــې ټاکنــې 

د کړکیــچ خواتــه الړې يش. د روان ۲۰۱۹ز 

کال د ســپټمر پــه ۱۹مــه نیټــه، د امریــکا د 

بهرنیــو چــارو وزارت پــه یــوه تنــده او داړونکــې 

اعالمیــه کــې پــه افغــان حکومــت تــور پــورې 

ــت  ــه مدیری ــکا بســپنه ســمه ن کــړ چــې د امری

کــوي او د چارواکــو شــخيص جیبونــه تــه 

د  ډول،  مســتقیم  پــه  ادارې  دغــې  لویــږي. 

ــي  ــو م ــدې، د تدارکات ــر الن ــر نظ ــمرش ت ولس

ــو  ــرو قراردادون ــه س ــې پ ــړه چ ــه ک اداره تورن

ــاده ډک دي.  ــه فس ــته او ل ــه ش ــا ن ــې روڼتی ک

تــر دې وړانــدې، پــه افغانســتان کــې د امریــکا 

ســفیر جــان بــاس هــم پــه یــو شــمیر ټویټونــو 

کــې، د ټاکنــو پــه روڼتیــا  شــک ښــودلی وو او 

د تدارکاتــو ادارې پــه کړنــو یــې نیوکــه کــړې وه. 

ــځ د  ــو ترمن ــکا او طالبان ــګ، د امری د دې ترڅن

ــه  ــپ ل ــمرش ټرم ــرې  د ولس ــرې ات ــولې خ س

ــوه  ــه لغ ــه نیټ ــه ۸م ــپټمر پ ــې س ــوا د روان خ

ــده شــوه. خــو  ــړۍ بن اعــالن شــوې او دغــه ل

ــه  ــاور، دغ ــه ب ــو پ ــنونکو او چارواک ــرو ش د ډي

لــړۍ بــه ډيــر ژر بیــا د امریــکا او طالبانــو ترمنځ 

پيــل يش. د ســولې د مذاکراتــو د بیــا پيــل ډيــر 

ــره ورځ د پاکســتان لومــړي  شــونتیا شــته ده. تی

ــه  ــه ل ــې ک ــپینه ماڼ ــه س ــان پ ــران خ ــر عم وزی

ولســمرش ټرمــپ رسه پــه خــرو کــې، لــه هغــه 

ــو رسه  ــه طالبان ــې ل ــړه چ ــتنه وک ــه غوښ څخ

دې د ســولې مذاکــرات بیــا پيــل کــړي. همــدا 

شــان ولســمرش ټرمــپ، پــرون )۱۳۹۸/۷/۲( د 

ملګــرو ملتونــو عمومــي اســمبلۍ تــه پــه وینــا 

ــي  ــه، د واقع ــه هیڅکل ــوږ ب ــل: »م ــې و وی ک

ــه  ــه دروو«. پ ــې و ن ــې هڅ ــاره خپل ــولې لپ س

ــاره  ــولې لپ ــان س ــې، د افغ ــت ک ــدې وخ هم

ــزاد  ــي خلیل ــتازي زمل ــړي اس ــکا ځانګ د امری

ــه دې  ــې ده او پ ــای پات ــل ځ ــه خپ ــۍ پ څوک

ــه  ــړاو ل ــه ت ــولې پ ــان س ــې د افغ ــتیو ک وروس

ــړي دي.  ــل ک ــه پي ــده کات ــورو رسه لی ــو ل ځین

ــدي  ــه قص ــان پ ــې امریکای ــکاري چ ــې ښ داس

ډول غــواړي چــې د ولســمرشیزو ټاکنــو پایلــې 

ــه  ــه الړې يش. ځکــه چــې دا پ ــچ خوات د کړکی

ــه الره  ــه ت ــه څ ــک ډول، هغ ــي او اتوماتی طبیع

ــکا  ــواړي. امری ــې غ ــکا ی ــې امری ــزي چ پرانی

غــواړي چــې لــه طالبانــو رسه خــرې بیــا پيــل 

ــه  ــې، هغ ــخ ک ــه م ــرو پ ــو د دې خ ــړي، خ ک

دولــت ســر خنــډ دی چــې لــه ټاکنــو وروســته 

رامنــځ تــه کیــږي. ځکــه چــې هغــه بــه ظاهــرًا 

یــو قانــوين او مــرشوع دولــت وي او بایــد 

ــوا،  ــړي. بلخ ــوره ک ــه دوره پ ــه کلن ــه پنځ خپل

طالبــان لــه هغــه دولــت رسه د یــوه دولــت پــه 

توګــه خــرې نــه کــوي چــې د ټاکنــو لــه الرې 

ــکا الس  ــه د امری ــوی وي او هغ ــه ش ــځ ت رامن

ــروژه  ــکا پ ــا د امری ــه بی ــو دلت ــويل. ن ــی ب پوڅ

»لــه طالبانــو رسه د ســولې مذاکــرات« لــه خنــډ 

او ځنــډ رسه مــخ کیــږي، نــو تــر ټولــو ښــه او 

آســانه الر یــې دا ده چــې ټاکنــې کړکیــچ خواتــه 

الړې يش او هیــڅ لــوری پــه دې قناعــت و 

ــې  ــیال ی ــی او س ــې دی بایلونک ــړي چ ــه ک ن

ــی دی.  وړونک

دغــه کړکیــچ او نــزاع بــه ســبب يش چــې ډيــر 

ــت  ــوه مؤق ــه د ی ــوري ب ــرين ل ــورين او به ک

حکومــت غوښــتنه وکــړي او بــه وایي چــې دا د 

افغانســتان ســولې لپــاره اړینــه او حیــايت خــره 

ده. هغــه وخــت بــه ارشف غنــي هــم مقاومــت 

و نــه يش کــړای، ځکــه چــې ده تــه بــه و ویــل 

ــو  ــې ی ــه، بلک ــمرش ن ــه اوس ولس ــې ت يش چ

ــو  ــه ده وړې. ن ــم ن ــه دې ه ــې او رای ــد ی کاندی

ــدای  ــانۍ رسه کی ــرې آس ــه ډی ــت پ ــه وخ هغ

ــځ  ــت رامن ــت حکوم ــې مؤقت/رسپرس يش چ

تــه يش او د ټاکنــو کړکیــچ پــای تــه ورســیږي. 

همــدا اوس هــم د ټاکنــو د لغــوې غوښــتونکي 

ډیــر زیــات دي. د پخــواين ولســمرش حامــدی 

کــرزي پــه کــډون، یــو شــمیر د ټاکنــو نومانــدان 

او د جمعیــت ګونــد یــو شــمیر مخــور، د 

ــړي دي.  ــګ مالت ــئلې ټین ــدې مس هم

ــه  ــه ترالس ــې ب ــو درې موخ ــه دا کار ويش، ن ک

يش. یــوه دا چــې د طالبانــو غوښــتنه بــه پــوره 

يش چــې مــوږ لــه قانــوين او د ټاکنــو لــه 

ــه شــوي حکومــت رسه خــرې  ــځ ت الرې رامن

نــه کــوو او غــواړو چــې لــه یــوه دریــم او بــې 

طرفــه حکومــت رسه خــرې وکــړو. دیــوم بــه د 

امریــکا پــټ او اســايس هــدف تــر الســه يش، 

ــو  ــوين او د ټاکن ــه قان ــرًا ب ــې ظاه ــه دا چ هغ

ــوه او  ــت لغ ــی حکوم ــه راغل ــځ ت ــه الرې من ل

ــه غــاړه  ــه چــارې پ ــو رسپرســت حکومــت ب ی

واخــي، پــه دغــه حکومــت بــه امریــکا خپلــې 

هــر ډول غوښــتنې پــه ســادګۍ رسه منلــی يش 

او د ســولې مذاکراتــو رسه اړینــه مرســته کولــی 

ــې  ــو النجمن ــه دايش چــې د ټاکن ــم ب يش. دری

کشــالې تــه بــه د پــای ټکــی کیــږدي او د 

افغانســتان وضعیــت بــه لــه بــې ثباتــۍ او بــې 

رسونوشــی څخــه څــه نــا څــه خــالص کــړي.

ــې،  ــه ده چ ــا دا ن ــئلو معن ــو مس ــو د دې ټول خ

ــه ریښــتنې ســوله او هــر  ــه افغانســتان کــې ب پ

اړخیــر امنیــت رايش. ځکــه چــې ال تــر اوســه 

او  امریــکا سیاســت  افغانســتان کــې د  پــه 

ــه ده  ــه ن ــه جګــړې څخــه، ســولې ت تــګالره، ل

ــوې.  ــه ش بدل
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ــی  ــاِن انبوه ــرانجام در می ــت جمهورِی ۱۳98 س ــات ریاس انتخاب
ــون  ــا کن ــا ت ــد و گزارش ه ــزار ش ــا برگ ــا و تردیده از نگرانی ه
حاکــی از دو نکتــۀ عمـــده و مهــم اســت: نخســت این کــه 
ــبختانه  ــده و خوش ــزار ش ــن برگ ــبتًا ام ــی نس ــات در فضای انتخاب
ــات را  ــامِ انتخاب ــد انج ــه بتوان ــداده ک ــی رخ ن ــوادِث امنیتی ی ح
ــور  ــفانه حض ــه متأس ــازد و دوم این ک ــن س ــورِت ُکل ناممک به ص
ــد  ــر می رس ــه نظ ــوده و ب ــگ ب ــی کمرن ــِز رای ده ــردم در مراک م
کــه کمتــر از یک ســومِ واجدیــن شــرایط از حــِق رای شــان 

اســتفاده کرده انــد. 
از نکتــۀ اول می تــوان انــرژی کســب کــرد و بــه آینــدۀ انتخابــات 
خوش بیــن شــد، امــا در نکتــۀ دوم جــای افســوس و دریغ بســـیار 
ــه  ــی از چ ــگ ناش ــورِ کمرن ــن حض ــید: ای ــد پرس ــت و بای اس
ــات  ــر ســالمِت انتخاب ــد ب ــی می توان ــه تبعات ــوده و چ ــی ب عوامل

برجــای بگــذارد. 
انتخابــات؛ جنجالی تریــن و پُرچالش تریــن پروســه در حیــاِت 
سیاســی ـ اجتماعــِی افغانســتان شــمرده می شــود، به نحــوی 
ــه  ــاِی اولی ــاِس گزارش ه ــر اس ــاِن کارِ آن را ب ــوان پای ــه نمی ت ک
ــی و  ــکالِت فن ــته، مش ــات روز گذش ــرد. در انتخاب ــی ک پیش بین
ــده گان و کار  ــودِن فهرســت اســامِی رای دهن ــر نب ــی نظی تخنیکی ی
ــه  ــده ک ــزارش ش ــرات گ ــک به ک ــتگاه های بایومتری ــردِن دس نک
خــود به تنهایــی می توانــد از ســالمت و شــفافیِت انتخابــات 

ــد.  ــوت ببخش ــب را ق ــر تقل ــی ب ــا مبن ــد و گمانه ه بکاه
بــا این همــه، اگــر نفــس برگــزاری انتخابــات را در فضــای نســبتًا 
ــل افتخــار و مســتحکم بشــماریم  ــک دســتاوردِ قاب ــن و آرام ی ام
بدهیــم،  مانــور  آن  کاســتی هاِی  و  نواقــص  بــا  نخواهیــم  و 
ختم به خیــر شــدِن چنیــن انتخاباتــی منــوط بــه یــک دســتورالعمِل 
کلیـــدی و بنیــادی اســت و آن، »عــدم خیانــت بــه آرای مــردم در 
ــۀ  ــی مراحــِل شــمارش و تصفی ــات« یعن روزهــای پــس از انتخاب
ــای  ــای صندوق ه ــور در پ ــردم حض ــالِت م ــًا رس ــت. یقین آراس
ــد.  ــد باش ــوده و نمی توان ــاری نب ــور، اجب ــن حض ــود. ای رای ب
ــا را  ــد آن ه ــه می توان ــت ک ــاد اس ــتیاق و آرزو و اعتم ــط اش فق
در صف هــاِی انتخاباتــی بســیج ســازد. از همیــن رو بایــد کمیــِت 
ــوان یــک واقعیــت  ــه عن ــده گان را ب ــدِک رای دهن ــو ان حقیقــی ول
بــه رســمیت شــناخت و ماهیــِت آن را معیــار قــرار داد. اکنــون کــه 
ــل  ــات منتق ــِی والی ــه کمیســیون های انتخابات ــای رای ب صندوق ه
شــده، رســالت اصلــی و بــزرِگ کمیســیون انتخابــات، حراســت از 
آرای مــردم اســت؛ بــه گونه یــی کــه هیــچ راِی پاکــی تلــف نشــود 
و هیــچ راِی ناپاکــی جانشــیِن راِی پــاِک مــردم نگــردد. چــرا کــه 
ــز  ــژه مرک ــات و به وی ــی در والی ــِت کمیســیون های انتخابات وضعی
ــن  ــر ای ــه ب ــود ک ــف بار ب ــۀ اس ــن نکت ــی از ای ــته حاک در گذش
ــری و  ــِق معامله گ ــۀ آرا، منط ــمارش و تصفی ــای ش ــا به ج نهاده
جعــل کاری ُحکــم  رانــد و افتضــاِح آن را نیــز مــردم در صورت هــا 
و داســتان هاِی گوناگــون شــاهد بودنــد. افــزون بــر ایــن، کســانی 
ریاســت جمهوری،  ارگ  نفوذهــای  اعمــاِل  و  تماس هــا  بــا 
ــاره  ــه یک ب ــن ب ــای بســیار پایی ــت و از رتبه ه ــاال  رف آرای شــان ب

بــه رده هــاِی بــاال صعــود  کردنــد.
احتمــاِل وقــوِع چنیــن اتفاقاتــی بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری 
۱۳98، تبدیــل بــه یــک کابوس شــده اســت. یــک چنیــن اتفاقاتی، 
ــه  ــت ب ــوند: »خیان ــه می ش ــاه خالص ــارِت کوت ــک عب ــه در ی هم
ــخ  ــۀ تل ــک حادث ــی، ی ــن عبارت ــک چنی ــردم!« و از دِل ی آرای م

ــت!«. ــران بی بازگش ــردد: »بح ــرون می گ بی
در انتخابــات ریاســت جمهوری گذشــته، تقلب هــای میلیونــی 
اگرچــه بــه بحـــران منجــر شــد، امــا عالقــۀ جامعــۀ جهانــی بــه 
ــن  ــداد ای ــازه ن ــاص اجـ ــزدِ خ ــک نام ــتان و ی ــاِت افغانس انتخاب
بحــران امتـــداد پیــدا کنــد و تشــکیل دولــت وحــدت ملــی نوعــی 
ــا در  ــود. ام ــات ب ــِک انتخاب ــتِ ِ نســبتًا نی ــرای عاقب ــی ب چاره جوی
ــبت  ــزدان نس ــِل نام ــتانۀ تحم ــت، اوالً آس ــه گذش ــی ک انتخابات
ــی  ــۀ جهان ــًا جامع ــن اســت و ثانی ــیار پایی ــب بس ــِب رقی ــه تقل ب
ســمپاتی و تعلق خاطــِر خاصــی نســبت بــه هیــچ یــک از نامــزدان 
ــی  ــۀ جهان ــد جامع ــه می توان ــران و منازع ــوع بحـ ــدارد و وق ن
ــِن  ــت گرفت ــات و روی دس ــۀ انتخاب ــمردِن گزین ــه منتفی ش را ب
راهــکار و برنامــۀ دیگــری بــرای حــِل مســالۀ قــدرِت سیاســی و 
حکومــت داری ســوق دهــد؛ راهــکار و برنامه یــی کــه در حالــِت 
ــردم و جامعــه  ــر م ــد شــرایط ناخوشــایندی را ب اضطــرار می توان

ــد. ــل کن ــدرت تحمی ــِی ق ــه گاِن مدع ــا نخب و حت
چنیــن یــک اتفـــاقی، خیلــی دور از ذهــن نمی نمایــد اگــر 
کمیســیون های انتخاباتــی بــا درک شــرایط خطیــِر افغانســتان 
ــد.  ــل کنن ــش عم ــزرِگ خوی ــالِت ب ــه رس ــه ب ــد متعهدان نتوانن
ایــن رســالت بــزرگ، چیــزی جــز حراســت از آرای پــاِک مــردم 

ــود.  ــد ب نخواه

اگـر به آراِی مـردم 
»خیـانت« شـود...!

د ولسمرشۍ ټاکنـو پایلـه؛

 د دمـوکراسی بریـا که جنـازه
نصرت اهلل حقپال
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دیـروز ششـم میـزان چهارمین انتخابـات ریاسـت جمهوری 
کشـور برگـزار شـد. رونـد رأی دهـی سـاعت هفـت صبـح 
آغـاز شـد. هـزاران شـهروند دیـروز بـه مراکـز رأی دهـی 
رفتنـد و بـه نامزد مـورد نظرشـان رأی دادنـد. نهادهای ناظر 
انتخاباتـی، کمیسـیون حقـوق بشـر، شـماری از نامـزدان و 
شـهروندان از حضـور کمرنـگ اشـتراک کننـده گان در ایـن 
انتخابـات شـاکی انـد و می گوینـد کـه دو تکـت انتخاباتـی 
حکومتـی تـالش کردند تا مسـاویانه تقلب کننـد و مردم نیز 
کمتـر شـرکت کردنـد. نهادهای ناظـر می گویند که فهرسـت 
دسـتگاه های  در  فنـی  مشـکالت  و  رأی دهنـده گان  نـام 
بایومتریـک و دیربـاز شـدن بسـیاری مراکـز از مشـکالت 

عمـدۀ ایـن انتخابـات بود.
حـوا علـم نورسـتانی، رییـس کمیسـیون انتخابـات دیـروز 
شـنبه، ۶ میـزان در یـک نشسـت خبری گفت کـه هفتادوپنج 
درصـد مراکـز رأی دهـی فعال اند، امـا ارتباط این کمیسـیون 
بـا 8۵۰ مرکـز دیگـر قطع اسـت. بانـو نورسـتانی افـزود که 
۴۰۴۱ مرکـز رأی دهـی در حـال فعالیت هسـتند و ۴8۱ مرکز 

مسـدود مانـده اند.
برخـی  بـا  انتخابـات  کمیسـیون  تلفنـی  ارتبـاط  قطـع  او 
را  بغـالن  و  کنـدز  تخـار،  بدخشـان،  جملـه  از  والیت هـا 
تاییـد کـرد و بیـان داشـت کـه با وجـود مشـکالتی در روند 
رأی دهـی، در ُکل ایـن پروسـه بسـیار به شـکل خـوب پیش 
مـی رود. بانـو نورسـتانی کـه سـاعت یـازده صبـح در ایـن 
نشسـت صحبـت می کـرد نیـز حضـور کمرنـگ مـردم در 

پروسـۀ انتخابـات تـا آن زمـان را تاییـد کـرد.

انتخابات؛ »فرصتی برای تغییر و بهبود«
انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی  باایـن،  همزمـان 
ریاسـت جمهوری حیـن رأی دهـی بـه رسـانه ها گفـت کـه 
بایـد  بهبـود« اسـت و  »تغییـر و  بـرای  انتخابـات فرصتـی 
آن را بـه »فـال نیـک« گرفـت. آقـای مسـعود می گویـد کـه 
انتخابـات تنهـا راه تعییـن سرنوشـت مـردم افغانسـتان بـه 
دسـت خودشـان اسـت. او با اشـاره بـه این کـه نگرانی هایی 
از برگـزاری انتخابـات و احتمـال تقلـب در آن وجـود دارد، 
اظهـار داشـت که مـردم نیـز از این ناحیه بسـیار نگـران اند.
کـه  داشـت  بیـان  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
تـا روز انتخابـات، نـه حکومـت و نـه کمیشـنران کمیسـیون 
و  نامـزدان  بـه  را  انتخابـات  شـفافیِت  تضمیـن  انتخابـات، 
مـردم نداده انـد. او پیشـنهاد کرد که یک کمیسـیون مشـترک 
شـامل احـزاب، نهادهـای ناظـر و تمـام نهادهـای ذی دخـل 
در انتخابـات ایجـاد شـود و پیـش از اعالم نتیجـۀ انتخابات، 
نتایـج را یکبـار دیگـر بررسـی کننـد، از شـفافیت انتخابـات 

اطمینـان بـه دسـت بیاورنـد و بعـد نتایـج اعالم شـود.
احمدولـی مسـعود اظهار مـی دارد که اگر باوجـود تقلب های 
گسـترده، حکومـت یا کمیسـیون انتخابـات نتیجـۀ انتخابات 
را اعـالم کننـد، بـرای کشـور خطرنـاک خواهد بـود. او بیان 

داشـت که تـالش خواهـد کرد تـا نگرانی های مـردم کاهش 
یابـد، امـا این امر بسـته گی بـه ایـن دارد که رونـد انتخابات 

چگونه تنظیم شـده اسـت.
آقـای مسـعود گفـت کـه کمیسـیون فعلـی یـک کمیسـیون 
جدیـد اسـت و تـا کنـون کارکـرد قابـل توجهـی از خـود 
نشـان نـداده و اطمینـان نامـزدان را بـه دسـت نیاورنـده اند. 
کمیسـیون های  کار  در  حکومـت  اگـر  کـه  داد  ُهشـدار  او 
کمیسـیون های  کمیشـنران  یـا  و  کنـد  مداخلـه  انتخاباتـی 
انتخاباتـی مسـتقالنه کار نکننـد، خطـری جـدِی دولـت و 
کشـور را تهدیـد خواهـد کـرد. او اظهـار امیـدواری کرد که 
نتیجـۀ انتخابـات، روی کار آمـدن یک دولت ملی، مشـروع، 

پاسـخ گو و بـا قاعـده باشـد.
هجـده نامـزد برای رقابت بر سـر کرسـی ریاسـت جمهوری 
در ایـن انتخابـات نام نویسـی کـرده بودنـد کـه پنج تـن آنان 
در دقیقـۀ نـود از نامزدی شـان بـه نفـع برخی نامـزدان دیگر 

انصـراف دادند. 
حاشیه های انتخابات دیروز

مشـاهدات خبرنـگاران روزنامـۀ مانـدگار از ایـن رونـد در 
والیـت کابـل نشـان می دهد کـه اشـتراک مـردم در این دور 
انتخابـات کمرنـگ بـود. اطالع رسـانی مـردم در شـبکه های 
اجتماعـی نیـز نشـان می دهد که حضـور مـردم در والیت ها 
متفـاوت بـود. در برخـی والیت ها حضـور مردم گسـترده و 
در برخـی از والیت هـا هـم کمرنـگ بـوده اسـت. نامـزدان 
مراکـز  بـه  هـم  گذشـته  روز  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

رأی دهـی رفتنـد و عـالوه بـر اسـتفاده از حـق رأی، از مردم 
خواسـتند تا بـه صورت گسـترده در انتخابات سـهم بگیرند.
نیـز در شـبکه های  ایـن، تصاویـر و ویدیوهایـی  کنـار  در 
اجتماعـی بـه نشـر رسـیده اسـت کـه نشـان می دهـد، در 
برخـی از مراکـز در کابـل و والیت هـا مـواد انتخابـات تـا 
از نوارهـا و تصاویـر  ناوقـت روز نرسـیده اسـت. برخـی 
نشـان می دهـد کـه تقلب هـای گسـترده یی در برخـی مراکز 
صـورت می گیـرد. صدهـا تـن از شـهروندان نیـز شـکایت 
داشـتند کـه در مراکـز رأی دهـی نام های شـان در فهرسـت 
دیجیتالـی و یـا چاپـی رأی دهنـده گان وجـود نـدارد. آنـان 
مدعـی بودنـد کـه در انتخابـات پارلمانـی نام های شـان در 
فهرسـت رأی دهنـده گان وجـود داشـت، امـا در انتخابـات 
حـذف  فهرسـت  ایـن  از  نام های شـان  ریاسـت جمهوری 
شـده اسـت و آنـان از دادن رأی محـروم شـدند. کمیسـیون 
انتخابـات در واکنـش بـه اعتـراض مـردم نسـبت بـه نبـود 
نام شـان در فهرسـت رأی دهنـده گان، تصمیم گرفت کسـانی 
کـه نام های شـان در یکی از فهرسـت های چاپی یـا دیجیتالی 
اگر وجود داشـته باشـد، می توانند رأی دهند. اما بسـیاری از 
شـهروندان مدعـی بودنـد در حالی کـه شناس نامه های شـان 
از فهرسـت ها  نام های شـان در هیچ یـک  سـتیکر هـم دارد، 
وجـود نـدارد. رأی دهنده گان همچنـان انتقاد داشـتند که این 
اعالمیـه در شـبکه های اجتماعـی نشـر شـده و بـه بسـیاری 
از مراکـز رأی دهـی نرسـیده و بنـًا کارمنـدان مراکـز بـه آنان 

اجـازۀ رأی دهـی نمی دهنـد.

عـدم، حضـور نماینده گان کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی 
در بسـیاری از مراکـز، مشـکل دیگـری بود که شـهروندان از 
آن شـکایت داشـتند. آنـان می گفتنـد که کارمندان کمیسـیون 
شـکایت های انتخاباتـی در مراکـز حضـور ندارنـد تـا آنـان 
در  مراکـز  از  برخـی  در  کننـد.  ثبـت  را  شکایت های شـان 
پایتخـت، سیسـتم بایومتریـک یا کار نمی کـرد و یا در جریان 
کار، دچـار مشـکل تخنیکـی شـد و کسـی وجود نداشـت تا 
ایـن دسـتگاه ها را ترمیـم کنـد. نرسـیدن برگه هـای رأی دهی 
بـه اکثـر مناطـق دوردسـت و حتـا در برخی از مناطـق کابل، 

مشـکل دیگـر رونـد رأی دهی دیـروز بود.
از این هـا گذشـته، امـراهلل صالـح، معـاون تیـم »دولت سـاز« 
کـه  گفـت  دیـروز  غنـی صبـح  محمداشـرف  رهبـری  بـه 
شـناس نامه اش سـوخته اسـت، اما چاشـت دیروز در یکی از 
مراکـز رأی دهـی رفته و رأی داده اسـت! گلبدیـن حکمتیار، 
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری حیـن رأی دهی با نشـان 
دادن شـناس نامه اش گفـت کـه سـتیکر نـدارد. او گفـت کـه 
خـود و خانـواده اش »قصداً« در شناس نامه های شـان سـتیکر 
نـزده انـد و سـیتکر را مانـع حـق رأی دهـی مـردم می دانـد. 
آقـای حکمتیـار افـزود کـه سـتیکر را دو رهبـر حکومـت 
وحـدت ملـی برای زمینه سـازی تقلـب در انتخابـات به میان 
آوردنـد؛ امـا بـه او اجـازه داده شـده تـا رأی بدهد، امـا بعداً 
کمیسـیون انتخابـات در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه نام 
آقـای حکمتیـار در فهرسـت رأی دهنـده گان ایـن کمیسـیون 

اسـت. ثبت 
در  انتخابـات  نشـدن  برگـزار  از  بشـر  حقـوق  کمیسـیون 
زندان هـای کشـور ابـراز نگرانـی کـرد. در ایـن انتخابـات 
نزدیـک بـه ۲۰ تـن از نظامیـان و غیرنظامـی در انفجارهـای 
مختلـف در بخشـی از والیت هـا کشـته شـدند و ده هـا تـن 

دیگـر زخمـی گردیدنـد.
حـوا علـم نورسـتانی در پایـان رونـد رأی دهـی اعـالم کـرد 
کـه بـه تمـام شـکایت ها رسـیده گی الزم صـورت خواهـد 
و  سـالم ترین  را  انتخابـات  ایـن  نورسـتانی  بانـو  گرفـت. 
منظم تریـن انتخابـات خوانـد و افـزود کـه 98 درصـد مراکز 
رأی دهـی از پیـش تعییـن شـده بـاز شـدند و 99.8 درصـد 
کارمنـدان انتخابـات در وقـت و زمـان تعیین شـده در مراکز 

رأی دهـی حضـور داشـتند.
او اظهـار داشـت کـه در 9۶ درصـد مراکـز رأی دهـی مـواد 
حسـاس و غیرحسـاس انتقال یافته و در 98.9 درصد مراکز، 
دسـتگاه های بایومتریک وجود داشـته اسـت. بـه گفتۀ رییس 
کمیسـیون انتخابـات، 99.۵ درصد مراکـز رأی دهی نیروهای 
امنیتـی حضـور داشـته انـد.  او مشـکالت در ایـن رونـد را 
می پذیـرد و می گویـد کـه تمـام ایـن مشـکالت از نزدیـک 
تعقیـب شـده و بـا تدویر جلسـۀ کمیشـنران این کمیسـیون، 
مشـکالتی که وجود داشـته، به شـکل دقیق بررسـی شـده و 

تصامیـم الزم بـرای رفع آن اتخاذ شـده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه در انتخابات دیـروز، نزدیک بـه دو میلیون 
کمیسـیون  اطالعـات  بربنیـاد  حاالنکـه  دادنـد؛  رأی  تـن 
انتخابـات، نُه میلیـون و شـش صدهزار نفـر بـرای رأی دهـی 
نام نویسـی کـرده بودنـد کـه از ایـن جملـه، شـش میلیـون 
۳۰۰ هـزار مـرد و ۳ میلیـون و ۳۰۰ هـزار آن زن بودنـد. 
بـه نقـل از آمـار کمیسـیون انتخابات، قـرار بـود ۵۳۷۳ مرکز 
رأی دهـی در انتخابات باز باشـد. بربنیاد اطالعات کمیسـیون 
انتخابـات، بـه ۲۶۰ نهـاد ملـی و بین المللـی اعتبارنامه صادر 
شـده و همچنـان بـه ۱۴۴ هـزار و ۱۴۶ ناظـر و مشـاهد ملی 
دیگـر نیـز کارت نظـارت توزیع شـده تـا از رونـد انتخابات 

کنند. نظـارت 

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد
کمیت پایین رأی دهنده گان و بلند بودن میزان تخلف و تقلب
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شناسـی  جـریان  
وز در  دنیــای امـر

از  فرهنـگ  حـوزۀ  در  به ویـژه  جریان شناسـی 
عباراتی سـت کـه امـروزه زیـاد بـه گـوش می رسـد. 
بـه  نیـاز  مبحـث،  ایـن  بـا  مقدماتـی  آشـنایی  بـرای 
ایـن  در  اصطالحـات  برخـی  اسـت.  توضیحاتـی 
موضـوع بسـیار بـه کار می رونـد و ایـن مقالـه سـعی 
بـر آن دارد تـا خواننـدۀ گرامـی را تـا حـِد ممکـن با 
عبـارات  هم چنیـن  و  جریان شناسـی  ُکلـی  موضـوع 

سـازد.  آشـنا  آن  در  پُرکاربـرد 
قبـل از ارایـۀ توضیحـات، شـاید ایـن پرسـش مطرح 
شـود کـه ضـرورت شـناخت ایـن عنـوان چیسـت؟ 
ارتبـاط  بـه ذکـر اسـت مسـالۀ جریان شناسـی،  الزم 
مسـتقیمی بـا مدیریـت فکـری و مهندسـی فرهنگـی 
دارد. اساسـًا حـِل هرگونـه مشـکلی بـدون شناسـایی 
عامل آن، کاری دشـوار و حتا شـاید غیرممکن باشـد. 
رفـع مشـکالت فرهنگـی و فکـری جامعـه، نیـاز بـه 
بررسـی روند فکـرِی آن جامعه و هم چنین شناسـایی 
معضـالت مربـوط بـه آن دارد. این جاسـت که اهمیت 

ایـن مطلـب نشـان داده می شـود. 
کلمـۀ جریان از جمله عباراتی سـت که در شـاخه های 
مختلـف علـوم راه یافتـه اسـت؛ اگرچـه هـر کاربـرد 
از آن بـا معانـی متفاوتـی جلـوه کـرده اسـت. مسـلمًا 
منظـور از عنـوان جریـان در ایـن مبحث بـا آن چه در 
مباحـث الکتریکی ماننـد جریان برق مطرح می شـود، 
فـرق می کنـد. در ادامـه هرجـا سـخن از جریـان بـه 
اجتماعـی  منظـور جمعیـت و گـروه  میـان می آیـد، 
اسـت کـه هـم از نظر مبانی فکـری و هـم از نظر نوع 
رفتـار اجتماعـی، دیـدگاه ویژه یـی دارد. ایـن تعریف 
می توانـد  یعنـی  اسـت؛  مانـع  نوعـی  بـه  از جریـان 
افـکار دانشـمندی را که بـه صورت تشـکل اجتماعی 
کنـد.  خـارج  جریان هـا  دسـتۀ  از  را  نشـده  پدیـدار 
چهـار گـروه فکـری، فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی 
می تواننـد مشـمول ایـن تعریـف قـرار بگیرنـد. ادامۀ 
بحـث به تفسـیر بیشـتر گـروه فرهنگـی می پـردازد. 

اولیـن عنوان مهـم، تعریـف »فرهنگ« و بیـان جایگاه 
آن در زنده گـی انسان هاسـت. افـراد مختلفـی به ویـژه 
جامعه شناسـان همـواره سـعی در تبییـن ایـن موضوع 
مجموعـۀ  از  معمـوالً  تعاریـف  ایـن  در  داشـته اند. 
دانـش، دیـن، هنـر، قانـون، آداب و رسـوم، توانایی ها 
و عـادات آدمـی بـا عنـوان فرهنـگ یـاد می شـود. به 
عبارتـی، هـر وسـیله یی کـه بـه کمـک آن انسـان ها 
بتواننـد بـه اهـداف فـردی و اجتماعـی خـود دسـت 

یابنـد، در حـوزۀ فرهنـگ جـای می گیرنـد. 
جریان شناسـی  علـم  در  رایـج  اصطـالح  دومیـن 
معنـای  بـه  ایـن واژه  اسـت.  فرهنگـی«  »پلورالیسـم 
گرایـش بـه کثـرت می باشـد. ایـن کثـرت می توانـد 
بـه کثرت های سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی، معرفتی 
و دینـی اشـاره کنـد. مطابـق بـا مطالـب ذکـر شـده، 
بـرای  کـه  معناسـت  ایـن  بـه  فرهنگـی  پلورالیسـم 
جوامـع  در  اجتماعـی  مختلـف  آداب  و  فرهنگ هـا 
مبانـی  پیداسـت کـه  قایـل شـد.  گوناگـون اصالـت 
اسـت.  تعـارض  در  دیـدگاه  نـوع  ایـن  بـا  اسـالمی 
درسـت اسـت کـه اسـالم بـه انسـان ها بـا هـر نـوع 
فرهنگـی احتـرام می گـذارد، ولـی ارزش باالیی برای 
او در نظـر گرفتـه و احـکام شـرعی را در حـد تـوان 

آدمـی عرضـه کـرده اسـت. 

از دیگـر عبـارات پرکاربـرد در این مبحـث که امروزه 
فرهنگـی«  »تهاجـم  می خـورد،  گـوش  بـه  بسـیار 
فریب کاری هـای  جملـه  از  ترفنـد  ایـن  می باشـد. 
غربیـاِن ضـد اسـالم اسـت. از ایـن عبـارت بـا عنوان 
جنـگ نرم نیـز تعبیر می شـود. در این روش دشـمنان 
به خصـوص  مسـلمانان  علیـه  خـود  توطیه هـای  بـا 
جوانـان اقـدام کـرده و در نهایـت بـه سـلطۀ فرهنگی 
بـر مسـلمانان منجر می شـود. آنان از راه هـای مختلفی 
بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود اسـتفاده می کننـد کـه 
بـه  خط دهـی  و  الگوسـازی  روش  از  بتـوان  شـاید 
عنـوان مهم تریـن عامـل نفـوذ نـام بـرد. از بیـن بردن 
انگیـزه، پای بنـدی و حـس تعلـق بـه جریـان ادبـی و 
هنـری کشـور و تحقیـر کـردن مسـایل دینـی از دیگر 
می باشـند.  در عصـر حاضـر  دسـتاویزهای دشـمنان 
ادعاهـای  بزرگ تریـن  از  یکـی  گفـت  بتـوان  شـاید 
غربیـان در مسـیر تهاجـم فرهنگـی که حتا امـروزه به 
صـورت یـک نظریـه خوانده می شـود، جهانی شـدن، 
جهان وطنـی یـا جهان شـمولی اسـت. آنـان بـر ایـن 
بـاور انـد کـه ایـن اتفـاق به طـور حتـم خواهـد افتاد 
و بایـد بـه آن تـن داد، ولـی آن چـه اهمیـت دارد، این 
اسـت کـه خود افـراد انسـانی آگاهانـه آن را مدیریت 

کـرده و بـه پیـش ببرند. 
سکوالریسـم نیـز از دیگـر نظریاتی اسـت کـه در پی 
ادعاهـای غربیـان ایجـاد شـده و رشـد کـرده اسـت. 
اجتماعـی،  زنده گـی  و  سیاسـت  از  دیـن  جدایـی 
دینـی،  آموزه هـای  بـردن  بیـن  از  نسـبی گرایی، 
خالصـه  و  دینـی  آیین هـای  بـه  نسـبت  بی اهمیتـی 
پیوسـتن بـه دنیـای غیرمعنـوی غربـی از پیامدهـای 

اسـت.  نـگاه سـکوالری 
اگـر دشـمن بتوانـد بـه فرهنـگ کشـوری نفـوذ کند، 
دور از انتظـار نخواهـد بـود که برخـی تغییرات در آن 
سـرزمین ایجـاد شـود. تمایـل بـه تغییر نـوع زنده گی 
بـه سـبک غربـی، تغییراتـی در زبـان و موسـیقی و 
ورزش، رواج مسـالۀ مـود و تمایـل بـه آن، تغییـر در 
روش خریـد و مصـرف، تغییـر در نحـوۀ پوشـش، از 
دسـتاوردهای فرهنگـی در دیگـر فرهنگ ها می باشـد. 
اصطـالح دیگـری که در جریان شناسـی امـروزه به کار 
شـناخت  اسـت.  »ُخرده فرهنـگ«  می شـود،  گرفتـه 
خرده فرهنگ هـا در آشـنایی بـا فرهنـِگ یـک کشـور 
بسـیار حایـز اهمیـت اسـت؛ زیـرا می تـوان گفت هر 
فرهنگـی از خرده  فرهنگ هایـی تشـکیل شـده اسـت. 
خاصـی  گروه هـای  در  کـه  کسـانی  همـۀ  معمـوالً 
زنده گـی می کننـد، زیـر تأثیـر فرهنـگ همـان بخـش 
می باشـند. بـرای نمونـه: افـراد یـک قبیله، اشـخاصی 
بـا زبـان یـا گویـش مشـترک، طبقـات یـک گـروه 
اجتماعـی یـا شـغلی و حتـا افـرادی کـه دارای یـک 
دیـن و مذهـب باشـند، به طـور طبیعـی دارای یـک 
فرهنـگ مشـترک نیـز می باشـند. مثاًل در هر کشـوري 
ویژه گی هـای  مختلـف،  قومیت هـای  به دلیـل وجـود 
بـا آداب و رسـوم وجـود دارد.  مختلفـی در رابطـه 
هرچنـد نمی تـوان ُخرده فرهنگ هـا را یـک فرهنـگ 
مسـتقل دانسـت، ولـی شـایان ذکـر اسـت هماهنگی 
بـا  مرتبـط  فرهنـگ  بـا  ُخرده فرهنـگ  یـک  بیـن 
عبارتـی، ممکـن اسـت یـک  بـه  اسـت.  متغیـر  آن، 
ُخرده فرهنـگ سـازگاری بیشـتر و دیگـر سـازگاری 

کمتـر بـا فرهنـگ بزرگ تـر داشـته باشـد. به هـر رو، 
ایـن خرده فرهنگ هـا همان گونـه کـه می تواننـد قابـل 
شناسـایی باشـند، تغییرپذیـر نیز هسـتند. هـر تغییری 
کـه در جامعـه رخ می دهـد و یـا هـر نـوع تهاجـم 
فرهنگـی، به صـورت مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم بـر 

دارد.  تاثیـر  هـم  ُخرده فرهنگ هـا 
آخریـن عبارتـی که بـه آن پرداخته می شـود، اصطالح 
»ضـد فرهنگ« اسـت. اگـر فرهنگـی کـه وارد جامعه 
می شـود، بـا فرهنـگ جـاری در تضـاد باشـد، آن را 
ضـد فرهنـگ می خواننـد. بـه عنـوان نمونـه، هرگونه 
فرقه یـی کـه ظهـور یابـد که با اصـول و فـروِع دین و 
مذهـب یـا مذاهب رسـمي در یک کشـور در تعارض 
باشـد، بـه صورت یـک فرقۀ ضاله و منحرف شـناخته 
می شـود. ویژه گـی اساسـی ضـد فرهنگ ها این اسـت 
کـه در جامعه رسـمیت نداشـته و با فرهنـگ آن زمان 

ندارند.  هم خوانـی 
بـه عهـدۀ  ایـن گروه هـا  اوقـات رهبـری  بیشـتر  در 
قـدرت خـود  از  کـه  افـراد مشخصی سـت  یـا  فـرد 
گـروه  در  ایشـان  نگـه داری  و  افـراد  جـذب  بـرای 
اسـتفاده می کننـد. از روش هایـی که آنان بـرای جلب 
بـه کار می گیرنـد، شست وشـوی  انسـان ها  اطمینـان 
مغـزی اسـت. در ایـن شـیوه، آنـان بـا زیر تاثیـر قرار 
دادن و نفـوذ در ذهـن فـرد، او را بـه اسـتثمار خـود 
وانمـود  فرقه هـا طـوری  ایـن  رهبـران  درمی آورنـد. 
می کننـد کـه از اسـتعداد و هوشـی برخـوردار انـد که 
از حـد افـراد عـادی باالتـر اسـت. از ایـن رو فـردی 
کـه بـه آنـان روی مـی آورد، خـود و زنده گـی اش را 
به طـور کامـل بـه رهبرش می سـپارد و از هیـچ عملی 
در راه رسـیدن بـه اهـداف گـروه دریـغ نمی کنـد. در 
بعضـی مـوارد ایـن گروه هـا اهـداف معینـی دارنـد، 
ولـی بارهـا دیـده شـده کـه اهـداف آنـان با گذشـت 

زمـان تغییـر کرده اسـت. 
ضدفرهنگ هـا  مسـالۀ  بـا  کمابیـش  کشـوری  هـر 
روبه روسـت. حتـا جامعۀ امریکایی نیز از این مشـکل 
فرهنگ هـای  کـه  آن جـا  از  اسـت.  نمانـده  امـان  در 
مختلفـی به ویـژه از شـرق، ماننـد چینـی و هنـدی، به 
امریکا منتقل شـده اسـت، جامعۀ امریکا نیـز با بحراِن 
فرقه هـای نوظهـور روبـه رو شـده اسـت. آن گونـه که 
تاریخ نشـان داده اسـت، کشـورهاي اسـالمي همواره 
بـرای نفـوذ ضـد فرهنگ هـا، مـورد توجـه بیگانه گان 
قـرار داشـته اسـت و داشـتن خصلت هـای عاطفـِی 
دینـی و جـوان بـودن جمعیـت آن هـا، بـر این مسـأله 
دامـن زده اسـت. به همین سـبب، آگاه کـردن جوامع 
از جملـه مهم تریـن وظایـف فرهنگیـان و  مسـلمان 
سیاسـت گذاراِن کشـورهاي اسـالمي به نظر می رسـد.

فصـل هفتم
مصاحبه در موجودیِت ترجمان

ترجمـه، عبـارت از برگردانیـدِن محتـوا و مفهـومِ نهفتـه در سـاختار 
گفتـاری و کالمـِی یـک زبـان بـه گونـۀ کامـل،  منظـم و صادقانـه بـه 
سـاختار متنـی و گفتـارِی زبانـی دیگـر می باشـد و ایـن فـِن ترجمـه 
در مصاحبه هایـی کـه برای رسـانه های چاپـی، رادیویـی و تلویزیونی 
صـورت می گیـرد، تفاوت هایـی با هم می داشـته باشـد. قبـل از این که 
بـه شـیوه های ترجمـۀ مصاحبـه بپردازیـم، یـادآوری بایـد کـرد کـه 
ترجمه هـا کلمـه بـه کلمـه یـا تحت اللفظـی  و مفهومـی   صـورت 
می گیرنـد و در رسـانه ها هـر دو شـیوه معمول بـوده و کاربـرد دارند. 
از طرفـی، دو نظریـه دربـارۀ ترجمـه وجـود دارد: عده یی بـه این نظر 
انـد کـه ترجمۀ یـک متن یـا گفتـار، عبـارت از برگردانـدِن کلمات و 
جمـالت بـه زبـاِن دومـی اسـت؛ امـا عده یی بـه ایـن نظر انـد که هر 
کلمه در ذهِن متکلمیــِن آن زبان جایگاهِ خــاص دارد و برداشـِت آن 
مستــلزم فرهنـگ،  عنعنـات،  رسـوم و تجربه های تاریخـی و فرهنگِی 
آن مردمـان مـــی باشد و مثـال می آورنـد کـه سـاکنان قطب شـمال یا 
اسـکیموها  برای برف در زباِن خودشـان اضافه از بیسـت لغت دارند 
و هرکـدام بـه انـواع بـرف داللـت می کنـد. درحالی کـه در سـودان یا 
افریقـای مرکـزی، بـرف هیـچ مفهومـی را در ذهن تداعـی نمی نماید، 
مگـر بـه کسـانی کـه در صفحـۀ تلویزیـون یـا در مسـافرت آن را 
دیـده باشـند. بنابرایـن دو طـرز دیـد دربـارۀ ترجمـه وجـود دارد که 
هرکـدام دالیـِل منطقـی و مثال هـای فرهنگـیـ  تاریخـی بـرای ثبوت 

دارند.  ادعای شـان 
بـا ایـن پیش گفتـار، نخسـت می پردازیـم بـه ترجمـۀ مصاحبـه بـرای 
دیـده  مصاحبـه  ترجمـۀ  حالـت  دو  آن  در  کـه  چاپـی  رسـانه های 
می شـود. یکـی این کـه مصاحبـه بـه زبـاِن خارجـی صـورت می گیرد 
و بـرای نشـر در رسـانه ها داخلـی بـه زبـاِن محلـی ترجمـه می گردد. 
بـه طـور مثـال، مصاحبـۀ رییس جمهـور ایاالت متحـدۀ امریـکا که در 
روزنامـۀ واشنگتن پوسـت  بـه زبـاِن انگلیسـی بـه چـاپ رسـیده، در 
روزنامـۀ انیـس بـه زبان فارسـی ترجمـه می گـردد. دیگـری مصاحبه 
در موجودیـِت ترجمـان هم زمـان بـا ارایـۀ پرسـش ها و پاسـخ ها، بـا 
شـخصی صـورت می گیـرد کـه بـه زبـان ملـِی مـا بلـد نیسـت. مثـاًل 
خبرنـگار روزنامـۀ اصـالح چـاپ کابـل بـا بیل گیتس رییس شـرکت 
مایکروسـافت بـه زبـان انگلیسـی صحبـت می کنـد و می خواهـد آن 
را بـه چـاپ برسـاند. در هـر دو حالـت، یکـی از وجوهات مشـترِک 
هـر دو مصاحبـه ایـن اسـت کـه بایـد در هـر دو صــورت مصاحبـه 

شـود. ثبت 
اگـر مصاحبـه از یک نشـریۀ خارجی ترجمـه می گـردد، ترجمان باید 
بـه هـر دو زبـان آشـنایی کامـل داشـته، فنـون ژورنالیزم و پرسـش و 
پاسخ نویسـی را بلـد باشـد و اگـر لغـت بـه لغـت یـا کلمـه بـه کلمه 
ترجمـه می کنـد یا مفهومـی، آن را در مقدمـه بگنجاند. البتـه ذکر منبع 

و اجـازۀ حـق طبع بایـد مراعـات گردد.
ترجمـاِن مصاحبـه در جریـان ترجمه بـه بعضی اصطالحـاِت تخنیکی 
یـا کامـاًل اکادمیـک برمی خـورد. اگـر ترجمـۀ آن را بـه زبـاِن خـود 
داشـت، آن را نوشـته و در پاورقـی نـام انگلیسـی یـا اصطـالِح به کار 
بـرده شـده را بگنجانـد و اگـر معـادل آن لغـات در زبـان مـادری اش 
موجـود نبـود، بهتر اسـت همان لغت را به حروف نوشـته و انگلیسـی 
آن را نیـز در متـن درج کنـد. یـادآور بایـد شـد کـه بعـد از ترجمـه 
مصاحبه کننـده سـعی کند کـه حتی االمـکان متن اصلـی را کاپی نموده 

و در اختیـار مدیرمسـؤول یـا متصـدی صفحـه قـرار دهد. 
 اگـر مصاحبـه با یـک خارجی صـورت می گیرد، نخسـت باید حالِت 
روحـی و حـرکاِت مصاحبه شـونده به دقـت بررسـی گـردد و به طـور 
بسـیار ماهرانـه در مقدمـه ذکـر شـود. مصاحبه کننـده در مصاحبـه بـا 
فـرد خارجـی، پرسـش ها را بـه زبـاِن عام فهـم بـه ترجمـان گفتـه و 
اگـر ممکـن باشـد پرسـش ها را قبـل از آغـاز مصاحبـه بـه او بدهد تا 
لغـاِت مناسـب بـرای ترجمه بیابد و یا الاقل سـواالت را مـرور نماید.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش پنجاه وچهارم

مسالة  با  کمابیش  کشوری  هر 
جامعة  حتا  روبه روست.  ضدفرهنگ ها 
امان  در  مشکل  این  از  نیز  امریکایی 
فرهنگ های  که  آن جا  از  است.  نمانده 
چینی  مانند  شرق،  از  به ویژه  مختلفی 
است،  شده  منتقل  امریکا  به  هندی،  و 
فرقه های  بحراِن  با  نیز  امریکا  جامعة 
آن گونه  است.  شده  روبه رو  نوظهور 
کشورهاي  است،  داده  نشان  تاریخ  که 
اسالمي همواره برای نفوذ ضد فرهنگ ها، 
است  داشته  قرار  بیگانه گان  توجه  مورد 
و داشتن خصلت های عاطفِی دینی و جوان 
دامن  مسأله  این  بر  آن ها،  جمعیت  بودن 
کردن  آگاه  سبب،  همین  به  است.  زده 
از جمله مهم ترین وظایف  جوامع مسلمان 
کشورهاي  سیاست گذاراِن  و  فرهنگیان 

اسالمي به نظر می رسد

شادی محمـدی
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برگردان: مهرشید متولی
ایتالو کالو ینو و خورخه لویی بورخس  

مـن کالوینـو را در سـال ۱9۶8 کشـف کـردم، سـالی کـه 
»کمدی هـای کیهانـی)cosmicomics(« بـا ترجمـۀ ویلیام 
ویـور در امریـکا چاپ شـد. آن موقـع من در دانشـگاه ایالتی 
بوفالـو تدریـس می کـردم و بی نهایـت  نیویـارک در شـهر 
شـیفتۀ خورخه لوییـس بورخس بودم که او را هم دو سـالی 
بـود کشـف کرده بودم. در آن حالت شـیفته گِی سـال ۱9۶8، 
یـک گونه مانیفسـت مدرنیسـت به اسـم »ادبیـات ازپاافتاده« 
و اولیـن مجموعـۀ داسـتان های کوتاهم را به اسـم »گم شـده 
در تـاالر سـرگرمی«)۱( چـاپ کـرده بـودم که عنـوان فرعی 
»قصـه برای چـاپ، ضبط، پخش زنـده« را داشـت. )البته در 
این جـا واژۀ قصـه را به خصـوص بـه احترام بورخـس به کار 

بـرده بودم.(
خالصـه زمینـه بـرای کیف کـردن از »کمدی هـای کیهانـی« 
فراهـم بـود و سـال بعـد هـم مجموعه داسـتان های تی صفـر 
)tzero( کالوینـو بـا ترجمـۀ آقـای ویور به انگلیسـی چاپ 
بـدون  بورخـس  یک گونـه  ایـن  بلـي،  کـردم،  فکـر  شـد. 
اشـک اسـت، یـا بهتـر بگویـم بورخـس کنمولتو بریـو)۲(: 
بـا روحیه یـي مالیم تـر از آرژانتینـی کبیـر و گاهـی صراحتـًا 
خنـده دار )کـه عالی جنـاب بورخـس هیچ وقـت نیسـت(، با 
ایـن حـال در اسـتادی ُفـرم و زبـان و غنـای هـوش و تخیل 

قیاس. قابـل 
در سـپتمبر ۱98۵، حـدود یـک هفتـه بعـد از این کـه خبـر 
فـوت کالوینـو بـه ما رسـید، تصادفـي »امبرتو اکـو« در جانز 
هاپکیـز مهمـان مـا بود. بدیهی اسـت از دوسـت مشـترک از 
دسـت رفته مـان صحبـت کردیـم )کـه قطعـًا بـه اکـو بسـیار 
نزدیک تـر بـود، چـون اکـو موقـع گرفتـن جایـزه »اسـترگا« 
یـادآور شـده بـود کـه »کالوینـو« مربـی و حامـی اش بـوده 
اسـت(. » اکـو« کـه اطـالع موثـق داشـت، بـه مـن گفـت 
کـه »کالوینـو«، روزی، به رغـم صدمـۀ وسـیع حملـۀ قبلـی 
ای  پاراللـی!  ای  بگویـد:  بـود  توانسـته  پیشـش،  هفتـه  دو 
پاراللـی!)۳( )موازی هـا، موازی هـا!(. شـاید این هـا آخریـن 

کلمـات »کالوینـو« بـوده اسـت.
بیش تـر دسـتاوردهای مـوازی بورخس و کالوینـو واضح اند، 
دو  هـر  اوالً  به همین گونـه.  هـم  موازی های شـان  غیـر 
نویسـنده بـا وجـود پیچیده گـی شـدید ذهن شـان، روشـن، 
صریـح، بی تکلیـف، بی زرق وبـرق ولـی با روشـی به شـدت 
موشـکافانه می نویسـند. کالوینو سـبک بورخـس را این چنین 
بـدون  سـربه هوا،...  متیـن،  بلـوری،   ...« می کنـد:  توصیـف 
کم تریـن فشـرده گی« )در دومیـن مقالـه از »شـش یادداشـت 
بـرای هـزارۀ بعـدی ـ سـخنرانی نورتن« کـه »کالو ینـو« قبل 
از ادای آن مـرد.(. البتـه ایـن صفت هـا خـود کالو ینـو را هـم 
توصیـف می کنـد، هم چنین عنوان تمام شـش سـخنرانی اش: 
»سـبُکی« و مهـارت در ریـزه کاری، »سـرعت« هـم از لحـاظ 
اختصـار معانـی و هـم شـتاب در قصه گویـی روان، »دقـت« 
هـم در طـرح ظاهـری و هم در بیـان شـفاهی، »وضوح« هم 
از نظـر جزییـات تکان دهنـده و هـم تخیل درخشـان حتا )و 
شـاید به خصـوص( در نحـوۀ تخیـل؛ »چندگانه گـی« هـم از 
لحـاظ آرایش هندسـی درجه یـک و هم پرداختـن به ارتباط 
متداخـل اشـیا، چـه دربـارۀ آثـار تفصیلـی و تمام ناشـدنی از 
قبیـل »خیابـان مروالنـا«ی »گادا« و »مـرد بـدون ویژه گـی« 
روبـرت موسـیل یـا داسـتان های کوتـاه سـرگیچه آوری مثل 
»بـاغ گذرگاه هـای هزارپیـچ« بورخـس کـه کالوینـو بـه همۀ 
اسـت،  کـرده  اشـاره  »چندگانه گـی«  سـخنرانی  در  این هـا 
و  فـرم  بـه  توجه شـان  در  سبک شـان،  در  »سـازگاری«  و 
دل مشـغولی های دیگـری کـه مـا بالفاصله سـبک بورخسـی 

و کالوینویـی را تشـخیص می دهیـم.
بنابرایـن بـرای داوری هـر مـوردی کـه کالو ینـو بـرای نقِش 
یـاد  بـه  بایـد  اسـت،  کـرده  مطـرح  ادبیـات  ویـژۀ  ارزِش 
داشـته باشـیم کـه تنهـا این شـش مـورد نیسـتند و در واقع، 
متضادهـای آن هـا هـم قابل عرض انـد. کالوینو در سـخنرانی 
»سـرعت« همین قـدر می گویـد کـه: »هیچ کـدام از ارزش هـا 
یـا فضیلت هایـی کـه بـرای موضـوع سـخنرانی هایم انتخاب 
قدردانـی  نمی گیـرد.  نادیـده  را  مخالفـش  ارزش  کـرده ام، 
تلویحـی ام از »سـبُکی« احترامـی اسـت بـه وزن و هم چنیـن 
دفـاع از »سـرعت« الزامـًا رد لـذت وقت گذرانـی نیسـت« و 
ادبـی  مـا وقت تلف کن هـای  می گویـد،  کـه  را  ایـن  غیـره. 
سـر  از  کـش داری  آه  ـ  بدفس فسـوها  بعضی هـا  به قـول  ـ 

می کشـیم. آسـوده گی 
بررسـی این شـش »یادداشـت« چیـزی بیش از حوزۀ َسـبک 
داسـتان های  بیـن  دیگـری  توازی هـای  می کنـد:  عایدمـان 
نویسـنده گی اش  کار  کالوینـو  کالوینـو. گرچـه  بورخـس و 
از  رآلیسـتی شـروع کـرد و هیچ وقـت  بـا شـیوۀ رمـان  را 
مثـل  هـم  او  نکشـید،  دسـت  بلندتـر  داسـتانی  ُفرم هـای 
می دهـد.  ترجیـح  را  مختصـر  گزیده گویی هـای  بورخـس 
کمدی هـای  مثـل  جدیدتـرش  و  طوالنی تـر  آثـار  در  حتـا 
کیهانـی، شـهرهای نامریـی، قصـر سرنوشـت های متقاطـع و 
اگر شـبی از شـب های زمسـتان مسـافری )اگر از صفت های 
قطعه قطعـه  کـه  می بینیـم  کنیـم(  اسـتفاده  کالو ینـو  خـود 
و  کوچک تـر  واحدهـای  از  کـه  هسـتند  ترکیب هایـی  و 
سـریع تر تشـکیل شـده اند. بورخـس بیش تـر به دلیـل اصول 
زیبایی شـناختی نـه وضعیـت کـوری اواخـر عمـرش، هرگز 
رمـان کوتـاه)۴( ننوشـت چـه برسـد بـه رمـان، در مقالـۀ 
»اتوبیوگرافـی« می گویـد: در طـول زندگی یـي کـه عمدتـًا 
بـه کتـاب اختصـاص می یابـد، تعـداد کمـی رمـان خوانده ام 

و در بیش تـر مـوارد فقـط حسـی از انجـام وظیفـه مـرا تـا 
صفحـۀ آخـر آن رمان ها کشـانده اسـت. و در اواخر عمرش 
مثـل »جارومیـر هالدیـک)۵(« در »معجـزۀ ِّسـری«، محکـوم 
بـه مرگـی کـه موقتًا حکـم اعدامـش لغو شـده، بورخس هم 
مجبـور بـود در حافظه بنویسـد و اصالح کنـد. تعجبی ندارد 
کـه سـبکش ایـن همـه حکاکی شـده و این قدر به یـاد ماندنی 

ست. ا
اّمـا دربـارۀ موازی هـا: گرچـه ممکن اسـت کسـی حال وهوا 
یـا حتـا جزیـات مشـخصی از بوینس آیـرس و حوالـی آن  
را در پیکـرۀ داسـتان های بورخـس و همین هـا را در مـورد 
ایتالیـا در داسـتان های کالوینـو ببینـد، و اگـر چـه هرکـدام، 
مهره هـای بااهمیـت هـم در ادبیـات ملـی خود و هـم به طور 
کلـی در ادبیـات مـدرن هسـتند، هـر دو نویسـنده همیشـه 
از رآلیـزم اجتماعـی / روان شناسـی بیـزار بوده انـد، کـه چـه 
بـد چـه خـوب بـه عنـوان شـیوۀ غالـب در داستان سـرایی 
امریـکای شـمالی پابرجـا اسـت. در مـورد کالوینـو قصـه و 
افسـانه و علـوم و در مـورد بورخس تاریخ فلسـفیـ  ادبی و 

»واقعیـت را به رویـا آلودن« جای تجزیـه و تحلیل اجتماعی 
/ روانـی و جزییـات تاریخـی ـ جغرافیایـی را گرفته اسـت. 
داستان سـرایی  ژانـِر  طنـِزِ  فخامـت  بـه  نویسـنده  دو  هـر 
محلـی  داسـتان های  در  کالوینـو  متمایل انـد:  عامه پسـند 
داسـتان های  در  بورخـس  و  مصـور  فکاهـی  و  )عامیانـه( 
ماوراي طبیعـه و کارآگاهـی. کالوینـو در سـخنرانی »وضوح« 
حتـا پست مدرنیسـم را بـه ایـن صـورت تعریـف می کنـد: 
اسـتعداد اسـتفادۀ طنزآمیـز از موجـودی تصاویر رسـانه های 
گروهـی، یـا تزریـق ذوِق حیرت انگیـز سـنِت ادبـِی موروثی 
بـه آن مکانیـزم داستان سـرایی که بـه از خودبیگانـی اهمیت 
می دهـد ـ ذوقـی کـه ویژه گی هـای بورخسـی دارد و انـگار 

مـال خودش اسـت.
چـه خـوب چـه بـد، هیچ کـدام از ایـن دو نویسـنده خالـق 
کاراکترهـای بـه یادماندنـی یـا توصیـف احساسـات بی نظیر 
نبوده انـد، بـا ایـن حـال بورخـس، در گفت وگویـی مردمـی 
در برنامـۀ Grand Rapids در سـال ۱9۷۵ در میشـیگان، 
در پاسـِخ پرسـش »بـه نظـر شـما مسـوولیت اصلـی یـک 
کاراکتـر.  خلـق  گفـت:  تأمـل  بـدون  چیسـت؟«  نویسـنده 
پاسـخی تأثرانگیـز از نویسـنده یي بـزرگ کـه هرگـز واقعـًا 
کاراکتـری خلـق نکـرده اسـت: حتـا در داسـتان فرامـوش 

نشـدنی Funes the Memorious، کاراکتـری نـدارد که 
Qwfwqی  و  باشـد)۶(  داشـته  آسیب شناسـی  ویژه گـی 
جـذاب کالوینـو و مارکوپولو و مارکووالـدو و آقای پالمومارِ 
دارنـد  را  داستان سـرایی  اصلـی  کارکـرد خصیصه هـای  او، 
و اصـاًل نبایـد بـا کاراکترهـای انتقـادِی داسـتانی / نمایشـی 
ادبیـات مقایسـه شـوند. یـک رسـتوران درجـه یک چه بسـا 
تمـام غذاهایـش عالـی نباشـد. بـرای این کـه آدم از ترسـیم 
کاراکتـری قـوی، از آن پرطمطراق هـا، لـذت ببـرد، بایـد در 
جـای دیگـری غیـر از نوشـته های اسـتادانۀ خورخـه لوییس 

بورخـس و ایتالـو کالوینـو دنبالـش بگـردد.
خدمتـی کـه آن »ذوق پست مدرنیسـم«ِ سـخنرانی یادشـدۀ 
کالوینـو می کنـد ـ بازیافـت طنزآمیـز موجـودی تصاویـر و 
مکانیزم هـای داستان سـرایی سـنتی ـ متهورانـه کـردن ُفـرم 
اسـت.  بیش تـر  بورخـس  از  حتـا  کالوینـو  در  کـه  اسـت 
مـن  کـه  را  آن چـه  کارهایـش،  پخته تریـن  در  بورخـس 
روش هـای اصـل اسـتعاره یي نامیده بـودم، آن چنـان زیرکانه 
نقـل  آوردن  از  معـذرت  عـرض  )بـا  کـه  می گیـرد  بـه کار 

قـول از خـودم( »نـه فقط اسـتعارۀ بعیـد، ایماژهـای کلیدی، 
و  داسـتان وار  مـوزوِن  حـرکات  طراحـی  صحنه پـردازی، 
نظـرگاه و همـه و همـه بلکه حتـا پدیدۀ خود متـن، حقیقت 
مصنـوع، نشـانی از طبـع و ذوق خـود می شـود.« داسـتان 
تریتـوس)۷(«  اوربیـس  اکبـر،  »تلـون  بورخـس  بی نظیـر 
برجسـته ترین مثـال ایـن چنیـن قصه گویـی بـا تکنولـوژی 
هسـت.  هـم  دیگـری  داسـتان های  بازهـم  و  باال)8(سـت 
بورخـس هیجانـات پرشـور را مهـار می کنـد. بـه عـالوه، با 
خفـض جنـاح تحسـین برانگیـزی خبرویـت متکلـف خـود 
را، بـه جـای این کـه رخ کـش کنـد، در آسـتین نگه مـی دارد. 
در مقابـل، کالوینـو گرچـه او هـم هرگـز رخ کـش نمی کنـد، 
از »ُفرمالیسـم رمانتیـک »ش بی  تعـارف لـذت می بـرد: نـه از 
هنرمنـدی شـخصی خـودش، بلکـه از امکانـات لذت بخـش 
آرایـش هندسـی درجـه یکـش، آن طـور که به خصـوص در 
جـادوی سـاختاری »قصـر سرنوشـت های متقاطـع« و »اگـر 

از شـب های زمسـتان مسـافری« می بینیـم. شـبی 
هاپکینـز،  جـان  در   ۱9۷۶ سـال  کتاب خوانـی  در  کالو ینـو 
مختصـراً  را  نامریـی«  »شـهرهای  رمانـش  بعیـد  اسـتعارۀ 
شـرح داد و بعـد گفـت: »حـاال می خواهـم فقـط یـک...« 
لحظه یـی بـرای پیداکـردن لغت مناسـب تردید کـرد. »...یک 

آریـای)9( کوچـک از رمـان را بخوانـم.« بـه خـودم گفتـم، 
دقیقـًا، زنـده  باد ایتالـو. کالوینو می دانسـت که کی دسـت از 
فرمالیسـتی بـردارد و شـروع بـه ترانه خوانـی کنـد ـ یـا بهتر 
بگویـم، چه گونـه خـودِ فرمـال سـفت و سـخت را وادار بـه 
خوانـدن کنـد. چیزی کـه کالوینو دربـارۀ ژرژ پـره می گفت، 
خیلـی هـم مربـوط بـه دم ودسـتگاه خـودش می شـود کـه 
قواعـد  سـایر  و  احمقانـه  الگوریتم هـای  آن  قیدوبندهـای 
آرایـش هندسـی کـه ربطـی بـه تخیـل نفس گیـرش ندارند، 
خـودِ قیدوبندهـا را شـدیداً بـه کار می اندازند. بـه همین دلیل 
کالوینـو روزی بـه مـن گفـت کـه از انجـام کارهای مشـکل 
لـذت می بـرد، مثـل نوشـتن رمـان »سرنوشـت های متقاطع« 
بـرای این کـه در معیـت »تروکـی)۱۱(« چـاِپ ریچی باشـد. 
یـا در مـوردی افراطی تر، نوشـتن داسـتانی بـی کالم)۱۲( که 
اسـتخوان بندی تیاتـری باله یـي مطـرح شـده، باشـد.)کالو ینو 
دربـارۀ اختـراع رقص، داسـتان بی کالمی سـرهم کـرده بود.(
حـاال بـه آخریـن تـوازی می رسـیم: هـم خورخـه لوییـس 
بورخـس و هـم ایتالـو کالوینـو در داستان های شـان بـه نحو 
فوق العاده یـي بـه ترکیـب ارزش هایـی کـه من بـه آن ها جبر 
و آتـش می گویـم، سـامان داده انـد )ایـن دو اصطـالح را از 
داسـتان »اولیـن دایرۀالمعـارف تلـون« قلمرویـی تمام عیـار، 
وام گرفتـه ام. می گویـد: بـا امپراتـورش و دریایـش، بـا مواد 
معدنـی و پرنده هـا و ماهی هایـش، بـا جبر و آتشـش.( بیایید 
»جبـر« را بـه معنـی مهـارت فرمـال بگیریـم و »آتـش« را به 
معنـی چیـزی که احساسـات مـا را جریحـه دار می کنـد)آدم 
وسوسـه می شـود کـه بـه جـای آن از ارزش هـای جایگزین 
کالوینـو وام بگیرد: »بلور« و »شـعله« در سـخنرانی »وضوح« 
ولـی کالوینـو ایـن اصطالحـات را بـرای چیـزی کـه منظور 
البتـه  مـن اسـت بـه کار نمی بـرد.( خـود فضیلـت فرمـال، 
می توانـد نفس گیـر باشـد، ولـی جبـر بیش تـر بـه هیجانـات 
پرشـور صـرف منجـر می شـود تـا آتـش )چـه بسـا آتـش 
مثـل  نشـود(  منجـر  صـرف  پرشـور  هیجانـات  بـه  ابـداً 
کتـاب »تمرین هایـی در سـبک« و »یک صـد هـزار میلیـارد 
غـزل« از آثـار کنـو)۱۳(. از طـرف دیگـر، آتـش بیش تـر بـه 
آشـفته گی های عمیـق  منجـر می شـود تـا جبـر )یا جبـر ابداً 
الزم  هـم  مثـال  نمی انجامـد(،  آشـفته گی هایی  چنیـن  بـه 

. نیست
چیـزی کـه بیش تر ماهـا اکثر اوقـات از ادبیـات می خواهیم، 
همـان خبرویت پرشـور اسـت که بورخـس و کالوینـو آن را 
ادا می کننـد. گرچـه مـن هر دو نویسـنده را حیاتـی و ناگزیر 
رده بنـدی  در  را  آن هـا  رتبه بنـدی  فکـر  هرگـز  و  می دانـم 
هنرمنـد ادیـب نمی کنـم؛ از دید من شـاید کالوینـو به مودلی 
از پست مدرنیسـت اصلـی نزدیک تـر باشـدـ  خیلـی هم مهم 
نیسـت کـه آن کیسـه َگل وگشـاد ]پسـت مدرن[ چقـدر جـا 
داشـته باشـد، در هـر حـال کسـانی کـه شـبیه هم نیسـتند از 
قبیـل دانلد بارتلمی، سـامویل بکت، بورخـس، ایتالو کالوینو 
، آنجـال کارتـر، رابـرت کـوور، گابریـل گارسـیا مارکـز، الزا 
مـوران، والدیمیـر ناباکوف، گریـس پی لی، تامـس پایکون و 
دیگـران را در خـود جای داده اسـت. منظور مـن، آمیخته گی 
مـورد  در  )و  درخشـان  خبرویـت  نیسـت.  آتـش  و  جبـر 
کالوینـو بـا روحیـۀ عالی(، آشـنایی زیاد بـا چیزهایـی که به 
قـول امبرتـو اکـو »قبـاًل گفتـه شـده« و بازیافـت احترام آمیز 
و طنزآمیـز از آن هـا، و سـاخت ترکیبـی از جذبـۀ قصه گویی 
بـدون خـام دسـتی، در حالـی کـه یک پـای نویسـنده گی را 
در قصه گویـی کهـن نگـه داشـته و آن یکـی پا را اسـتوار در 

تکنولـوژی بـاالی قصه گویـی گذاشـته اند.
آخریـن چیزی کـه می خواهم به آن اشـاره کنـم، ضد توازی 
داستان سـرایی  هندسـۀ  به اصطـالح،  مـن،  نظـر  بـه  اسـت: 
بورخـس اساسـًا اقلیدسـی اسـت. او بـه متوازی االضـالع، 
شـطرنج  منطـق  و  پنج تایـی  درجه یـی  نـود  ترتیبـات 
می پـردازد، حتـا بی نهایـِت همه جـا حاضرش، خطی اسـت، 
سـرگیجه آور  بازترکیب هـای  و  مارپیچ هـا  در  اقلیدسـی. 
کالوینـو، مـن عناصـر شـیطنت آمیز غیـر اقلیدسـی می بینـم. 
مـن هـم مثـل او »بوکاچیـو« را در خلـق کاراکتـر »دیونه او« 
در »دکامـرون« تحسـین می کنـم: ژوکـر دیوژنـی قصـه کـه 
خـود را از قواعـد گردهم آیـی مسـتثنا کـرده اسـت و به این 
ترتیـب عنصـر زنده یـي از غیرمنتظره گی )مقیـد( را به برنامۀ 

می کنـد. اضافـه  داستان سـرایی 
مـن بخت آن را نداشـتم که دربارۀ مکانیـزم کوانتوم و تیوری 
آشـوب ازلـی بـا کالوینو صحبـت کنم، ولی یـک حس قوی 
بـه مـن می گویـد کـه او ایـن موضوع هـا را مطبـوع و دارای 

بار اسـتعاره یي غنی می دانسـته اسـت.
تـا آن جـا کـه مـن می دانـم، فقط یک بـار ایـن دو نویسـندۀ 
عمـر  اواخـر  در  رم،  در  کردنـد،  مالقـات  باهـم  بی نظیـر 
بورخـس. احتـرام کالوینـو بـه بورخس امری مسـلم اسـت؛ 
مـن متأسـفم کـه چـرا در پنـج شـش بـاری کـه بـا بورخس 
گفت وگویـی مختصر داشـتم، در پرسـیدن عقیـده اش دربارۀ 
کالوینـو کوتاهـی کـردم. بدیهـی اسـت کـه مـن بـه هـر دو 

نویسـنده احتـرام می گـذارم.
در هندسـۀ اقلیدسـی، موازی هـا هرگـز بـه هـم نمی رسـند، 
امـا از اصول اولیۀ هندسـه غیر اقلیدسـی اسـت کـه می گوید 
موازی هـا بـه هـم می رسـند، نـه در بـرزخ )کـه دانتـه بـه 
راهنمایـی ویرژیـل، سـایه یي از هومر و اطرافیـان را مالقات 
می کنـد( و نـه در رم یـا بوینس آیـرس، بلکـه در بی نهایـت. 
کـه مـن تصـور می کنـم آن دو بـا هـم بـه تـالش مـن برای 
رسـم موازی هـا لبخنـد می زننـد. تصور قشـنگی اسـت، نه؟ 

مـی ارزد کـه ایتالـو کالوینـو از آن یـک ترانه بسـراید.

موازی هاِی جان بارت
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هانـا آرنـت می گوید، سیاسـت عرصۀ 
امـا سیاسـت مداران مـا  اقنـاع اسـت، 
در عمـل نشـان می دهنـد که سیاسـت 
اسـت.  نیرنـگ  و  فریـب  عرصـۀ 
ایـن اسـت کـه  بـر  همـه کوشـش ها 
مـردم را فریـب دهنـد و چنـد سـالی 
برگرده هـای فقـرزده و توهـم خـوردۀ 
مهـم  برای شـان  شـوند.  سـوار  آن هـا 
نیسـت کـه پسـان ها مـردم همـه چیـز 
را در باره شـان خواهنـد فهمید. هرچه 
می شـود بشـود ولـی آن هـا از اسـپ 
قـدرت نیفتنـد. جامعـۀ مـا کـه بسـیار 
سـنتی اسـت و هنـوز ذهنیـت مسـلط 
بـر روان باهمسـتان مـا همـان ذهنیت 
سـنتی اسـت. آدم های سـنتی کم وبیش 

شـکاک، سـاده دل و خوش بـاور انـد. 
بسـیار آسـان می شـود فریب شـان داد. 
به ویـژه که پـول و امکانات اگر داشـته 
باشـی بسـیار سـاده می توانـی آن ها را 
سـواری کنـی. گرچنـد کـه نمی توانند 
بـا ایـن فریب هـا رأی مـردم را بخرند 
ولـی می تواننـد بـر دهـن آن هـا لـگام 
آدم هـای  شـوند.  سوارشـان  و  بزننـد 
حسـاب گیرنده  و  پرسـش گر  سـنتی 
نیـز  را  تاریخی شـان  نیسـتند. حافظـۀ 
پـول و اقتـدار پـاک، یـا هـم تعلیـق 
می شـود  همـه  ایـن  بـا  می کنـد. 
از شـورش و جوشـش  را  ذهنیت هـا 
بـر انداخـت و به گونۀ اغفال شـان کرد 
تا دسـت بـه براندازی دار و دسـت گاهِ 

افـراد فریـب کار نزننـد.
دو  مـن  می گویـد،  می آیـد  یکـی 
میلیـون شـغل ایجـاد می کنـم و مـردم 
چگونـه؟  و  کجـا  از  کـه  نمی پرسـند 
دل  آن  بـه  می شـوند  خـوش  همـه 
می بندنـد. بـه ایـن نمی اندیشـند که از 
کجـا چنیـن معجزه یـی امـکان هسـتی 

می کنـد. پیـدا 
بـه  مـا  می گویـد،  می آیـد  یکـی 

پایـان  آن  فرهنـگ  و  زورگویـی 
کـه  می بینـی  سـپس  می دهیـم. 
زورگویـان و آدم کشـان دور و بـرش 
مجرمیـن  حتـا  و  می زننـد  پرسـه 
کـرده  رهـا  زندان هـا  از  را  خطرنـاک 
انتخاباتـی  کارزارهـای  میـدان  بـه  و 
شـخصیت  را  آن هـا  و  مـی آورد 
می بخشـد تـا بیشـتر جنایـت کننـد و 
مـردم  بریزاننـد.  را  بیشـتر  خون هـای 
را بگـذار کـه شـماری از روشـن فکر 
نماهـای سـطحی هم بـه این شـعارها 
چشم شـان  و  می کننـد   خـوش  دل 
را  جنایـت کار  و  زورگـو  حلقـۀ  آن 

. نمی بینـد
یکـی می آیـد و می گویـد، مـن برنامـه 

داشـتم و دارم، ولـی کسـی نمی پرسـد 
کـه براینـد این برنامـۀ تو در پنج سـال 
گذشـته چـه بـود؟ آیـا ایـن برنامه ات 
ایـن  آیـا  یانـه؟  بـود  مثبـت  و  مفیـد 
برنامـۀ تـو کشـور را یـک گام به پیش 
بـرد یـا کـه ایـن برنامـه ات کشـور را 
براینـد  بـرد؟  عقـب  فرسـنگ ها  بـه 
برنامه یـی کـه فقـر، ناامنـی، بیـکاری، 
افتـراق  و  تعصـب  فسـاد،  آواره گـی، 
باشـد، چـه دردی را درمـان می کنـد؟ 
به جـای شـرم و خجالـت بازهـم دم از 
ننگیـن خویـش می زننـد. برنامه هـای 
یکـی می آیـد می گویـد که مـن معاش 
آمـوزگاران را از هفـت هـزار افغانـی 
بـه هفتـاد هـزار افغانـی بـاال می بـرم 
و  از کجـا  نمی پرسـندکه  مـردم  ولـی 

چه گونـه؟
یکـی می آیـد می گویـد که مـا اکثریت 
مـردم  ولـی  هسـتیم،  وطن پرسـت 
را  ایـن  چه گونـه؟  کـه  نمی پرسـند 
کـه گفتـه اسـت؟ آیـا سـنجه و میزانی 
ادعـا  ایـن  اثبـات  و  شـناخت  بـرای 
وجود دارد؟ اگر هسـتی دارد کجاست 
و چگونـه اسـت؟ هـر کـس می آیـد 

بـه همیـن سـاده گی چیـزی می گویـد 
و  فقـر  سـتم خویی،  سـتم گری،  و 
فقرخویـی را در میـان مـردم تمدیـد 

مـی رود. و  می کنـد 
و  دارد  رهبـری  ادعـای  کـه  یکـی 
خـودش را مـردم دار می دانـد، هنـگام 
بـه  پیوسـتن  هـم  یـا  امتیـاز  گرفتـن 
گـروه و تیمـی امتیازهـا را بـه فرزنـد 
و خویـش و تبـار خـود می خواهـد و 
از  کسـی هم  می شـود.  نادیـده  مـردم 
خـودش نمی پرسـد کـه پـس ادعـای 
رهبـری و همه شـمول بـودن شـما چه 

؟ شد
مردم شـکوه می کنند اما نزد خودشـان. 
این شـکوه ها و این ناخوشـنودی ها از 

دروازۀ خانـه، دوکان و کافه هـا بیـرون 
نمـی رود. مـردم می داننـد ولـی چیزی 
پایه هـای  کـه  چیـزی  نمی گوینـد. 
بلرزانـد  را  خودکامگـی  و  فریـب 
کنش هـای  ایـن  نمی گیـرد.  شـکل 
سیاسـی تکـه داران سیاسـت، مـردم را 
فروگذاشـت  و  تعلـل  خاموشـی،  بـا 
خوپذیـر کـرده اسـت. ایـن خوپذیری 
ویروسـی  ماننـد  کـه  اسـت  میراثـی 
پـای  و  کـرده  سـرایت  آینده هـا  بـه 
ایـن  از  را  مـا  باهمسـتاِن  برون رفـِت 

می لنگانـد. باتالق هـا 
آری مـا در چنیـن باهمسـتانی با چنین 
آدم هایـی روبه رو  هسـتیم. کارکردها را 
نمی بینیـم و بـه شـعارها دل می بندیم. 
آدم هـای کتاب خـوان هـم زیـر تأثیـر 
ایـن جـِو سـاختگی رفته انـد و چهـار 
دسـت و پـا در ایـن ِگل گیـر مانده اند. 
هـم  و  انـد  سـرخورده  هـم  این هـا، 
به جایـی  رسـیدن  توهـم  توهـم زده. 
یاهـم جیب خرچـی. این هـا نمی داننـد 
درمانده گی شـان  و  بیـکاری  ایـن  کـه 
نـاکام، شـوم  سیاسـت های  در  ریشـه 
دارد.  آن هـا  شـدۀ  سـازمان دهی  و 

و  بیـکار  چیزفهمـی  جوانـی  اگـر 
بی پـول اسـت مقصـر ایـن وضعیـت  
عمـدی  و  خودخواهانـه  کارهـای  او 
حکومت هـای  تکـه داران  همیـن 
گذشـته اسـت. آن هـا کاری کرده انـد 
کـه تـو سـرخورده شـوی و دسـت از 
مبـارزه بـرداری و تسـلیم آن ها شـوی 
تـا این گونـه هـم دسـتت را از کاسـۀ 
مـردم قطع کند و هم  خودشـان بیشـتر 
از پیـش سـرخورده و نـاکام ات نمایند 
تاکـه هسـتی در خدمت آن ها باشـی و 

کنـی. را  پای بوسی شـان 
مـردم میان گرسـنگی  و نا امنـی متردد 
مانده انـد. نسـخۀ دموکراسـی وارداتی 
از  نکـرد.  درمـان  را  آن هـا  درد  هـم 
سـویی  هم، شـبکه های تبلیغـی مذهبی 
گرسـنگی ،  ایـن  مردم سـاالری  علیـه 
را  مـردم  درمانده گـی  و  ناامنـی 
دسـت آویز خـود سـاخته و مـردم را 
در تعیـن سرنوشـت خویـش متزلـزل 
در  بیرونـی  مداخله هـای  سـاخته اند. 
رونـد انتخابـات و انتصاب فـرد مورد 
نظـر خویـش امیـد مـردم را بیـش از 
اسـت.  کـرده  آب  بـر  نقشـی  پیـش 
سرنوشـت  مـا  رأی  می گوینـد،  همـه 
سـاز نیسـت و امریـکا هـر کسـی را 
کـه بخواهـد رییس جمهـور می سـازد. 
این هـا همـه دسـت را بـه دسـت هـم 
داده انـد تـا مـا ندانیـم کـه رأی مـا چه 
آبـی را از آب تـکان می دهـد و مـردم 
تنهـا به یـک چیز دل خوش کـرده اند 
و آن این کـه در بـدل پـول ناچیـزی به 
گرد هم آیی های سـرمایه داران سـیاهی 
پالیـز باشـند و از رأی خویـش دیگـر 
پرسـانی نکننـد. در این جا روشـن فکر 
ایـن  از  بدتـر  خیانتـی  نیـز  نماهـا 
خودکامـگان می کننـد و به سـخن هانا 
حکومت هـای  »شـکل گیری  آرنـت 
خودکامـه بـدون حضور روشـن فکران 
نیسـت.  ممکـن  حقیـر  و  کوته بیـن 
ایـن گونـه روشـن فکران در عمـل بـه 
رژیمـی خدمـت می کننـد کـه مدعـی 
همیشـه  نبایـد  مـا  آننـد.«  بـا  مبـارزه 
بـه دنبـال جـِو حاکـم و ذهنیت هـای 
باشـیم.  شـده  سـازمان دهی  پیـش  از 
قـدرت،  اربـاب  کـه  ذهنیت هـای 
سـرمایه و سیاسـت برای مـا تهیه دیده 
انـد و مـا نـا خواسـته در آن فـرو رفته 
و در خیانت هـا و جنایت هـای ایشـان 
شـریک شـویم. آری باید پیـش از نقد 
ایـن  نیرنگ بـازان  و  سیاسـی  دالالن 
نقـد روشـن فکر نماهـای  بـه  عرصـه 
پرداخـت.  فرصت طلـب  و  پله بیـن 
ایـن مارهـای خـوش خـط و خـال را 
بایـد بـه مـردم شناسـاند، تا بـه رهایی 

. سید ر

سیګار:فریب ناتمام و سرخورده گی نسل جوان

 تر سولې وروسته به د مخدره موادو قاچاق 

کوونکي ډېره برخه طالبان د ځان ملګري کړي

کـه طالـب جنګيالیـو تـه د کار زمينـه برابـره نـه يش، نو 

تـر سـولې وروسـته بـه يـې د نشـه يـي مـوادو قاچـاق 

کوونکـي د ځـان انډيـواالن کـړي.

د افغانسـتان د بیارغونـې د څـار امریکايـي بنسـټ يـا 

سـيګار تـازه راپور ښـيي چې لـه طالبانو رسه تر سـولې 

وروسـته د دې ډلې شـپېته زره جنګیـايل بېکاره کېږي او 

یـوازې کاري فرصتونـه دوی لـه جګـړې او مافیايي ډلو 

څخـه را ګرځولی يش.

د سـیګار ادارې مـرش جـان سـپکو وايي: په افغانسـتان 

پـه  تـه  وضعیـت  اقتصـادي  نـاوړه  او  کاري  بـې  کـې 

کتـو رسه دې جنګیالیـو تـه د کار زمینـه نـه ده برابـره، د 

کوملبیـا او سـومالیا هېوادونـو تجربـو تـه په پـام رسه به 

لـه طالبانـو رسه تـر سـولې وروسـته د نشـه يـي مـوادو 

قاچـاق کوونکـي ډېـره برخـه طالـب جنګيـايل د ځـان 

ملګـري کـړي.

ده وویـل: کلـه چې یـو جنګیالی له جګـړې څخه الس 

واخـي او ټولنـې تـه را وګرځـي، نـو کار او وظیفـې ته 

اړتیـا لـري، لـه دې پرته مجبـور دی چې بېرتـه د جګړې 

ډګـر تـه والړ يش او یـا هم په افغانسـتان کې له داسـې 

ډلـو رسه یـو ځـای يش چـې غیـر قانـوين عوایـد لري، 

تنظیـم شـوي جرمونـه کـوي، خلـک برمته کـوي او یا د 

نشـه يي مـوادو قاچـاق کوي.

افغانسـتان رسه  لـه  کـړه:  زیاتـه  ښـاغي جـان سـپکو 

نړیـوايل مرسـتې ورځ پـه ورځ کمېـږي، کلـه چـې لـه 

طالبانـو رسه سـوله کېـږي، نـو بایـد د امریـکا حکومت 

او کانګـرس لـه افغانسـتان رسه خپلـې مـايل مرسـتې 

ډېـرې کـړي چـې پـه دې هېـواد کـې د مافیايـي ډلـو د 

پيـاوړي کېـدو مخـه ونیـول يش.

د سـیګار د راپـور پر اسـاس دا مهـال په افغانسـتان کې 

نـږدې شـپېته زره کسـان د نشـه يـي مـوادو پـه کښـتونو 

او کارخانـو کـې کار کـوي چې ډېـره برخه یـې ځوانان 

دي.

پـه دې اړه سـیايس څېړونکـی امیـن اللـه شـارق وايي: 

نشـه يـي مواد يـوه نړيوالـه سـتونزه ده، نو بايد د سـيمې 

او نـړۍ په سـطحه مبـارزه وررسه ويش.

ده وویـل: د نشـه يـي مـوادو موضـوع په سـیمه او نړۍ 

پـورې اړه لـري. دا موضـوع اوس یـوازې پـه افغانانـو 

پـورې اړه نـه لـري، بلکـې د سـیمې مافیايي ډلـې او ان 

دا چـې بهرنـۍ اسـتخبارايت ډلې هـم ګټه ځنـې اخي. 

د نشـه يـي مـوادو موضـوع ډېـره سـخته او پېچلـې ده، 

ځکـه چـې پـه دې کاروبـار کې ډېـر خلک دخیـل دي. 

کلـه چې سـوله او امن راځـي او دولت غښـتلی کېږي، 

نـو طبيعـي خـره ده چـې دولـت دې کار تـه اجـازه نـه 

ورکـوي، دا ډلـې بـه دولـت ته سـتونزې پیـدا کوي.

افغـان حکومـت او ځینـې نـورې نړیوالـې ادارې ادعـا 

کـوي چـې د افغانسـتان ډېری کوکنـار د طالبانو تر واک 

النـدې سـیمو کـې کـرل کېـږي او دې ډلـې یې کښـت 

او تولیـد تـه زمینـه برابـره کـړې ده، خـو طالبانـو تر دې 

وړانـدې د یـوې خرپاڼـې پـه خپرولـو رسه د نشـه يـي 

مـوادو پـه کاروبـار کې الس لـرل رد کـړي دي.

نصراهلل نیک فر

سال ها بگذشت
سال ها و باز،

در تمام پهنه ی البرز،
ویـن سراسـر قّلـه ی مغمـوم و خاموشـی کـه 

، می بینیـد
وندرون دره ّ های برف آلودی که می دانید،

رهگذرهایی که شب در راه می مانند
نام آرش را پیاپی در دل کهسار می خوانند،

و نیاز خویش می خواهند. 
با دهان سنگ های کوه آرش می دهد پاسخ

می کندشان از فراز و از نشیب جاده ها آگاه؛
می دهد امید،
می نماید راه. 

جنگجویـان وقتـی متوجـه آمدن چریک شـدند 
از جـا هـای خود برخواسـتند و از او پرسـیدند 

کـه کیسـت و اینجـا چی مـی کند؟ 
چریک پاسخ داد:

- مـن بـه دنبـال یارانـم آمـده ام کـه بـرای مـن 
اند. نوشـته  نامـه 

یکـی از مـردان که پخته سـال تـر از دیگران به 
نظـر می رسـید گفت:

- آیا تو فرمانده دره هستی؟ 
چریک پاسخ داد: بلی 

مـردان همـه بـه او خـوش آمـد گفتنـد و او را 
در کنـار آتـش، کنـار خـود نشـاندند و از حال 
و احوالـش پرسـان نمودند. فرمانـده همه وقایع 
را بـا ذکـر جزئیـات بـرای شـان قصه نمـود اما 
از مالقاتـش بـا آمرصاحـب هیچ نگفـت. او می 
خواسـت در برگشـت وقتی به نـزد آمرصاحب 
مـردان  نمایـد.  را غافلگیـر  یارانـش  رسـیدند، 
همسـنگران  همـه  کـه  شـنیدند  وقتـی  مسـلح 

فرمانده شـان شـهید شـده اسـت، فاتحـۀ برای 
شـهدا خواندنـد و همـه تصمیـم گرفتنـد که به 
جانـب دره بـرای نبـرد آزادی حرکـت کننـد. 
لحظاتـی بعـد آنهـا آتـش را خامـوش نمودنـد 
و خـود بـا فرمانـده شـان بـه جانب دره بـه راه 

فتادند. ا
هنـوز نمـاز فجـر نشـده بـود کـه آن ها بـه کنار 
مسـجدی کـه روز قبـل چریک جـوان در آنجا 
آمرصاحـب را مالقـات نمـوده بـود، رسـیدند. 
در آب  تـا  یـاران خـود خواسـت  از  چریـک 
رودخانـه وضـو بگیرند و همه آمـادۀ ادای نماز 
شـوند. او خـود قبـل از دیگـران وضـو گرفـت 
دیگـران  از  تـا زودتـر  داخـل مسـجد شـد  و 
آمرصاحـب را ببینـد، امـا وقتـی داخل مسـجد 
شـد دید که در آنجا کسـی نیسـت، فقط تفنگ 
قدیمـی بر دیوار مسـجد آویخته اسـت؛ تفنگی 
کـه شـاید صـد سـال شـده بـود کـه کسـی بـه 
آن دسـت نـزده بود. او خـود در برابـر محراب 

قـرار گرفـت و نماز یـاران را امامت کـرد و اما 
در دلـش شـور دیگـری بـود؛ شـور و بـی تابی 
مالقـات بـا آمرصاحـب. وقتـی نمـاز تمام شـد 
همه از مسـجد بیرون شـدند، او نیز بیرون شـد 
و بـه ایـن فکر بود کـه شـاید آمرصاحب جایی 
رفتـه اسـت و احتمـاالً تا ختـم روز برمی گردد 
کـه ناگهـان چوپـان پیـر را دیـد که نـان جوین 
و شـیر بـرای شـان آورده اسـت. چوپـان رو به 

فرمانـده کـرد و گفت:
از راه دور می آیـد، دانسـتم کـه  - دیـدم کـه 
حتمـًا گرسـنه هسـتید، بـرای تان بیسـت و یک 

دانـه نـان جـو و مقـداری شـیر آورده ام.
فرمانـده بـا اظهـار سـپاس از چوپان پیـر تا می 
خواسـت از او در مـورد آمرصاحب بپرسـد که 
چوپـان ایـن آیـۀ مصحـف شـریف را قرائـت 

: نمود
ِ أَمواتًاۚ   َوال تَحَسـَبنَّ الَّذیـنَ ُقتِلـوا فـي َسـبیِل اهللَّ

بَـل أَحیاٌء ِعنـَد َربِّهِـم یُرَزقوَن

)ای پیامبـر!( هرگـز گمـان مبـر کسـانی کـه در 
راه خـدا کشـته شـدند، مردگاننـد! بلکـه آنـان 
داده  روزی  پروردگارشـان  نـزد  و  زنده انـد، 

می شـوند. 
چوپـان پیـر پـس از خوانـش ایـن آیۀ شـریف 

راه خـود گرفـت و رفـت. 

**********
فرمانـده و یارانـش تمام آن روز و شـب بعدش 
را راه پیمودنـد و آن گاه کـه صبـح تـازه دمیـده 
بـود آنـان بـر فـراز بلندتریـن قلـۀ هندوکـش 
قـرار داشـتند و خورشـید را مـی دیدنـد کـه از 
فـراز شـانه هـای هندوکـش برسـرزمین آبایـی 
شـان نـور و روشـنایی پخش مـی کـرد و اینان 
خـود را بـرای نبـرد هـای سـهمگین بـه منظور 
رهایـی سـرزمین مـادری از زیـر یـوغ اسـارت 
دژخیمان سـیاه روی و اهریمنـان زردموی آماده 

نمودند. مـی 
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چریک با این افکار مشغول بود که صدای امام بلند شد: 
إنَّ اهللَ َو َمالئَِکتَـُه یَُصلُّـوَن َعَلـی النَّبِـیِّ یـا أَیَُّهـا الَّذیـنَ آَمنُـوا 

َصلُّـوا َعَلیْـِه َو َسـلُِّموا تَْسـلیما 
چریـک در حالـی کـه سـر خـود را پاییـن انداختـه بـود، بـر 
پیامبـر گرامـی اسـالم، اصحـاب و اهـل بیتش درود فرسـتاد.
امـام دعـا را ختـم نمـود و رو بـه چریـک نمـوده گفـت: - 
مانـده نباشـی جـان بیـادر، حتمـًا خسـته و گرسـنه هسـتی؟ 
چریـک در حالـی کـه مـی خواسـت بـه امـام سـالم بدهـد، 
ناگهـان متوجـه گردیـد کـه آمرصاحب؛ کسـی که او داسـتان 
جنـگ هـا و شـجاعت هایـش را از پـدرش شـنیده بـود، در 
برابـرش قـرار دارد. بـا خـود فکـر کرد کـه آمرصاحب سـال 
هـا قبل شـهید شـده اسـت، چگونه امـکان دارد کـه اینک در 
ایـن مـکان دور افتـاده و امـا سـخت گـوارا و دلپذیـر زنـده 
باشـد؟ لحظـۀ نگذشـته بود کـه پـردۀ ضخیم دروازۀ مسـجد 
بـه کنـار زده شـد و چوپانـی پیـر در حالی که دو قـرص نان 
جویـن گـرم و یـک چاینـک شـیر با خود داشـت، وارد شـد 
و پـس از عـرض سـالم گفـت: - آمرصاحب دیـدم که امروز 
صبـح مهمـان داریـد، برای همیـن امروز دو تا نـان و مقداری 
شـیر بـرای تـان آوردم. آمرصاحـب بـا خنـده از چوپـان پیـر 
تشـکر کـرد و رو بـه چریـک نموده گفـت: ایـن کاکا چوپان 
هـر روز بـرای مـن شـیر و نـان َجو مـی آورد و هیچـگاه هم 
از مـن چیـزی تقاضـا نکـرده اسـت. چوپـان با لهجـۀ خاص 

خـودش خطـاب بـه آمرصاحـب گفت:
-  آمرصاحـب همـه گوسـپندان و بـز هایـم فدایـت، همـه 
فرزنـدان و خـان و مانـم فدایـت. خداونـد بـر مـن منـت 
گذاشـته اسـت که فرصت خدمت شـما را به من داده اسـت. 

آمرصاحب به چوپان پیر گفت: خداوند اجرت بدهد کاکا. 
سـپس رو بـه چریـِک جـوان نمـوده ادامـه داد: بیا کـه امروز 
صبحانـه را در کنـار رودخانـه صـرف کنیـم. آنـگاه بـا یـک 
حرکـت سـریع سـفره را با نان هـای جوین در یک دسـت و 
چاینـک شـیر را در دسـت دیگـر گرفـت و به جانـب دروازۀ 
مسـجد بـه راه افتـاد. چوپان پیر دو تـا پیاله  ی را کـه بر زمین 
گذاشـته بـود، دوباره به دسـت گرفت و به دنبـال آمرصاحب 
روان شـد، چریـک جوان نیـز به تعقیب آنها از مسـجد بیرون 
شـد و دیـد کـه چوپـان پیر از کفشـکن مسـجد تکـه بوریای 
را کـه لولـه شـده بـود، گرفـت تـا آن را بـرای آمرصاحب و 
مهمانـش پهـن نمایـد. آمرصاحـب کنـار رودخانـه، محلی را 
انتخـاب نمـود و چوپـان پیـر بوریـا را آنجـا گسـترد، آنـگاه 
آمرصاحـب سـفره را همـوار نمـود و چاینـک شـیر را کنـار 
آن گذاشـت و بـه چریـک اشـارت کـرد تـا بنشـیند. چوپـان 
پیـر مـی خواسـت برای آنها شـیر بریـزد کـه آمرصاحب مانع 
او شـد و یکبـار دیگـر از او تشـکری نمود. چوپـان آرام آرام 
در میـان درختـزار آن درۀ کوچـک ناپدیـد گردیـد و چریـک 

جـوان بـا آمرصاحب تنهـا ماند. 
آمرصاحـب از چایجـوش کهنه و دودزده یک پیاله شـیر گرم 
و مطبـوع بـرای چریـک ریخـت. چریِک خسـته کـه چندین 
روز را گرسـنه سـپری نمـوده بـود به آرامی لقمـه های بزرگ 
نـان جویـن را بـا جرعـه هـای شـیر گـرم مـی خـورد و بـا 
هرجرعـۀ شـیر احسـاس قوت و قدرت بیشـتر مـی نمود. در 
جریـان غـذا خـوردن آمرصاحـب از چریک جـوان در مورد 
جنـگ هایـش و نحـوه حملـه هـای دشـمن و انـواع سـالح 
هـای کـه در حملـه های خـود بـه کار می برند، پرسـش های 
کـرد کـه چریک به دقـت به آن  ها پاسـخ گفـت. آمرصاحب 
در مقابـل برایـش توصیه هـا، هدایات و مشـوره های الزم را 
نمـود و تکتیـک هـای مقابلـه بـا حمـالت دشـمن را توضیح 

داد. 
چریـک در یـک فرصت مناسـب از آمرصاحب خواسـت اگر 
رخصـت بدهـد سـوالی دارد کـه مـی خواهـد آن را بپرسـد. 

آمرصاحـب بـا لبخند برایـش گفت:
بیـادر بـرای سـوال نمـودن ضـرورت بـه اجـازه  -  جـان 

بپـرس. را  پرسشـت  نـداری، 
-  آمرصاحـب! پـدرم همیشـه قصـه های نبرد هـا و مبارزات 
شـما را بـه مـن نقـل می کـرد؛ او کـه خود ایـن داسـتان ها را 
از پـدرش شـنیده بـود، بـا دقـت همه جزئیـات را بـه حافظه 
سـپرده بـود. او همیشـه مـی گفـت کـه آمرصاحـب در تمام 
نبـرد هـا پیـروز بود، هیـچ نبردی نبـود که آمرصاحـب در آن 
پیروز نشـده باشـد. این پرسـش همیشـه در ذهن من بود که 
رمـز پیـروزی شـما چی بـود؟ چه چیزی سـبب شـده بود تا 

شـما همیشـه پیرزو باشید؟
آمرصاحـب نگاهـی بـه بلنـدای کـوه مقابل انداخـت و مدتی 
بـه آن خیـره مانـد. گویی بـه زمان گذشـته می نگریسـت؛ به 
زمانـی کـه همراه با یاران و همسـنگران عزیـزش چون پلنگ 
هـای سـرکش دره هـای هندوکـش از این قله بـه آن قله و از 
ایـن وادی بـه آن وادی مـی شـتافتند و هر جـا خصم وطن را 

مـی دیدنـد، او را از پا در مـی آوردند. 
آنـان مـردان بـا آزاده و سلحشـوری بودنـد؛ آنـان مبارزینـی 
بودنـد کـه بـر هـر زمینـی کـه گام مـی نهادنـد آن را فتح می 
کردنـد و بـا هـر فتـح خویـش پیـام آزادی و بهـروزی را بـه 

مردمـان سـرزمین خویـش بـه ارمغـان مـی آوردند.
مدتـی گذشـت و آمرصاحـب هنـوز خاموش بـود و خیره به 
قلـه هـای شـامخ کـوه مقابـل خویش مـی نگریسـت. پس از 
لحظاتـی نگاهـش را بـه جریـان تنـد رودخانه دوخـت؛ برگ 
سـبزی از شـاخچه ی فرو افتاد و رودخانه آن را با شـتاب در 
آغـوش کشـید و با خـود بـرد، آمرصاحب با نـگاه های خود 
جـدا شـدن بـرگ از شاخسـار و افتـادن آن را در آب و رفتن 
او را بـا جریـان تنـد رودخانه تعقیـب نمود؛ آنگاه مسـتقیم به 
چشـمان چریـک جـوان نـگاه کـرد و بـه آرامـی در حالی که 

بـر هـر کلمه تأکیـد می نمـود گفت:
-  تقوا، تدبیر، توکل

فرمانـده جـوان متوجـه گردید که یکبـاره لحـن مطایبه آمیز 
آمرصاحـب تغییـر نمـود و حالت معلمی جدی و سـختگیر 

را به خـود گرفت. 
-  ایـن درسـت نیسـت کـه مـن در تمـام نبـرد هایـم پیروز 
بـوده ام، بسـا نبـرد هـا بـوده اند کـه من بـا وجـود آماده گی 
کامـل نتوانسـته ام نتیجـۀ مطلـوب از آنهـا بگیـرم و امـا این 
درسـت اسـت کـه من؛ که مـا، هیـچ گاه شکسـت نخوردیم. 
شکسـت بـرای ما تسـلیم شـدن در برابـر زور و زر بود، که 
مـا هرگـز بـه آن روز نیفتادیـم، شکسـت بـرای مـا دسـت 
کشـیدن از مبـارزه بخاطـر حفـظ جـان، مقـام و ثـروت بود 
کـه مـا هرگـز ایـن کار را نکردیـم، شکسـت برای مـا عدم 
داشـتن انگیـزه بـرای مبـارزه بـود کـه مـا هرگز دچـار این 
حالت نشـدیم، شکسـت برای ما شـک داشـتن در حقانیت 
مبـارزه ای مـا بود کـه ما هرگز به ایـن تردید نیفتادیـم. و اما 
آنچـه سـبب شـد تا مـا با شـجاعت و اسـتقامت تـا آخرین 
لحظـۀ زنده گـی خـود دسـت از مبـارزه نکشـیم و همیشـه 
بـرای دفـاع از وطن، مردم و آزادی اسـتوار ایسـتاده باشـیم، 

همیـن سـه اصل اسـت کـه: تقـوا، تدبیـر، توکل.
آمرصاحـب در حالـی کـه غـرق در خاطرات شـیرین و تلخ 

گذشـته بـود، ادامه داد:
-  آدم وقتـی تقـوا داشـت بـر خواهشـات و آمیـال نفـس 
خویـش حاکـم مـی باشـد، آنـگاه که بـر خواهشـات نفس 
حاکـم بـودی، تمام تـوان فکری و جسـمی ات متوجه هدف 
مبـارزه ات می باشـد. تقـوا سـبب می شـود که بـا ذهن پاک 
و روشـن تدبیـر کار خویـش را بسـنجی و وقتـی بـا ذهـن 
پاک و روشـن و به دور از تعلقات نفسـانی  تدبیر مبارزه ات 
را بسـنجی، آن تدبیـر کارسـاز خواهـد بود. آنگاه اسـت که 
بـا تـوکل به خدای نگهبـان و یاری دهنـدۀ مبارزین راه حق 
»ریـگ آمـوی و درشـتی هـای« راه مبـارزه زیـر گام هایـت 

همچـو پرنـد و پرنیـان می آیند. 
سـال هـا قبـل از ایـن معلمی بـود که او را شـهید سـاختند، 
او همیشـه بـه مبارزیـن توصیه مـی کرد که »نداشـته باش تا 
بـرای حفظش محافظه کار نشـوی و نخواسـته بـاش تا برای 

بدسـت آوردنش منحـرف نگردی«.
آنـگاه آمرصاحـب بـا لحنـی کـه انـدوه از آن می باریـد و 
چنـان صحبـت می کـرد کـه گویـی با زمـان و یـا بـا تاریخ 

سـخن می گویـد، چنیـن ادامـه داد:
-  امـا دریـغ و افسـوس کـه یـاران پیمان شـکن مـن هرگز 
نخواسـتند این سـخن معلم شـهید را به خاطر بیاورند، آنان 
در گیـر تجمـالت ظاهـری زنده گـی و غـرق در تمایـالت 
نفـس خویـش شـدند و همـان بـود فـّر واالی مبـارزه آنهـا 
را رهـا کـرد و پـس از آن آنهـا مبـدل بـه مردگانـی شـدند 

متحـرک کـه زمیـن از کشـیدن بـار آنها خجـل بود. 

مـن دیـدم کـه قطـره اشـکی بـه آرامـی از چشـم 
آمرصاحـب چونـان المـاس آبگونـه بـر گونـه اش 
فـرو غلتیـد، آمرصاحـب با عجلـه المـاس آبگونۀ 
اشـکش را بـا دسـتمال خویـش ربـود و ناگهان بر 
جـای خـود ایسـتاد شـد و چنـد گامـی در مسـیر 

رودخانـه بـه جلـو رفت. 
چریک مسـحور سـخنان آمرصاحـب گردیده بود، 
بـا ایـن که آمرصاحب حدود بیسـت گام از او دور 
شـده بـود، اما چریک همچنان کنار سـفره نشسـته 
و چشـم برزمیـن دوختـه بـود. او در آن لحظـه به 
انـدوه بـزرگ آمرصاحـب مـی اندیشـید؛ اندوهی 
کـه بـه مراتب بزرگتـر از مـرگ نزدیکتریـن یاران 
او در دوران جهـاد و مقاومـت بـود؛ اندوهی که او 
حتـا در عالـم شـهادت نیز آن را با خود می کشـید؛ 
انـدوه بی وفایـی یـاران، انـدوه بدعهـدی و پیمـان 

شـکنی همراهاِن سسـت عنصر. 
گویـا آمرصاحـب در آن لحظـه بـا زبان حـال این 
بیـت حضـرت خداونـدگار بلـخ را فریـاد می کرد:

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

چریـک جـوان غـرق در افـکار خویـش بـود کـه 
آمرصاحـب دسـتی برشـانه اش زد و گفـت:

-   جـان بیـادر اگـر بـه همیـن گونـه قصـه کنـی 
نمـی توانـی خـود را به نـزد رفقایت کـه منتظرت 
هسـتند برسـانی. برخیـز و حرکت کن کـه روز به 
نیمـه رسـیده اسـت و راه درازی و دشـواری در 
پیـش داری، همیـن که از اینجا بیرون شـوی شـب 
دوبـاره بـه سـراغت می آیـد و تو باید در سـیاهی 
شـب راه خویـش را به سـوی دوسـتان و رفقایت 
کـه بر بـام دنیا در انتظارت هسـتند بیابـی و با آنها 

برگـردی بـرای نبرد های بیشـتر. 
از محضـر  نمـی خواسـت  کـه  ایـن  بـا  چریـک 
آمرصاحـب دور شـود امـا بایـد می رفـت تـا بـه 
بپیونـدد.  بودنـد،  انتظـارش  در  کـه  خـود  یـاران 
چریـک جـوان از جـای خـود بلنـد شـد و آنـگاه 
آمرصاحـب بـا دعـای خیـری او را رخصـت کرد. 
چریـک چابـک و چـاالک مانند پلنـگان برفی کوه 
پایـه هـای پامیـر از میـان درختـان و بتـه زار هـای 
اطـراف مسـجد گذشـت و راه خـود را بـه جانب 
کـوه در پیـش گرفـت. او در کـوره راهـی کـه بـه 
قلـۀ کـوه منتهـی می گردیـد روان بـود و در مـورد 
مالقاتش با احمدشـاه مسـعود می اندیشـید. او که 
می دانسـت کـه آمرصاحـب سـال هـا قبـل شـهید 
شـده اسـت، نمـی توانسـت بـاور کنـد کـه او را 
مالقـات کـرده اسـت. چریـک پـس از درگیـری 
فـراوان بـا ذهـن خویـش در مـورد مالقاتـش بـا 
نتیجـه رسـید کـه  ایـن  بـه  آمرصاحـب باالخـره 
آمرصاحب شـهید نشـده اسـت بلکه بـه خاطر بی 
وفایـی یـاران بـد و مکـر و حیلـۀ دشـمنان مـکار، 
در ایـن گوشـۀ دِنـج و خامـوش خلـوت گزینـی 

اسـت.  نموده 
شـهر  »شـهزادۀ  شـعر  از  هـای  بنـد  ناخـودآگاه 

شـدند: جـاری  زبانـش  بـر  سنگسـتان« 
یکی آواره مرد است این پریشانگرد
همان شهزاده ی از شهر خود رانده

نهاده سر به صحراها 
گذشته از جزیره ها و دریاها 

نبرده ره به جایی، خسته در کوه و کمر مانده
اگر نفرین، اگر افسون، اگر تقدیر، اگر شیطان 

بجای آوردم او را هان 
همان شهزاده ی بیچاره است او 

که شبی دزدان دریایی به شهرش حمله آوردند
بلی، دزدان دریایی و قوم جادوان و خیِل غوغایی 

به شهرش حمله آوردند 
و او مانند سردارِ دلیری نعره زد بر شهر 

دلیـران مـن! ای شـیران زنان! مـردان! جوانـان! کودکان! 
پیران! 

و بسیاری دلیرانه سخن ها گفت اما پاسخی نشنفت
اگـر تقدیـر نفریـن کـرد یـا شـیطان فسـون، هر دسـت 

دسـتان  یا 
صدایی بر نیامد از سری 

زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند 
از اینجا نام او شد شهریارِ شهِر سنگستان

چریـک بـا زمزمـۀ ایـن شـعر همچنـان بـه جانـب قلـۀ 
کـوه روان بـود. او در درون خویش شـور عظیمی برای 

مبـارزه و نبـرد حـس مـی کـرد، با خـود گفت: 
- وقتـی دوبـاره بـا یـاران خود برگشـتم بـا آمرصاحب 
یکجـا مـی رویـم به جانـب دره و کافی اسـت تـا مردم 
بفهمنـد که او زنده اسـت، دیگر همه کار هـا روبراه می 
شـود. بـا خود گفـت مردم منتظر برگشـت او هسـتند و 
هـرگاه برگـردد دیگـر هیچ قدرتـی در زمین نمـی تواند 
جلـو مـا را بگیـرد؛ آزادی با برگشـت او به سـرزمین ما 
برخواهد گشـت. برگشـت او سـنگ ها را جـان خواهد 
داد و آنهـا را بـرای نبـرد آزادی بسـیج خواهـد نمود. با 
خـود گفـت او نـه شـهزادۀ شـهر سنگسـتان اسـت کـه 
مردم سـنگ شـده اش را نتواند دوباره جان ببخشـد؛ او 
شـهریار کشـور آزادی اسـت کـه نفس هـای پاکش دل 
هـای مأیـوس و ناامیـد مردم سـرزمینم را امیـد می دهد 

و جـان دوباره می بخشـد. 
پاسـی از شـب گذشـته بـود کـه چریـک بـه بلندتریـن 
قلـۀ کـوه رسـید، از فـراز قلـۀ بلند کـوه در دور دسـت 
هـا روشـنایی آتشـی را دید، با شـتاب جانب روشـنایی 
روانـه گردیـد، وقتـی نزدیـک روشـنایی رسـید، متوجه 
شـد کـه حـدود بیسـت مـرد در لباس هـای نظامـی، با 
کاله های پکول سـراپا مسـلح در کنار شـعله های آتش 
نشسـته انـد و یکـی از آنها بـرای دیگـران منظومۀ آرش 
کمانگیـر را مـی خوانـد. چریـک آن قدر به آنهـا نزدیک 
شـده بـود که بـه وضوح صـدای جنگجوی را که شـعر 
می خوانـد، می شـنید. او بـه آخریـن بنـد هـای منظومـۀ 
آرش کمانگیـر رسـیده بـود و بـا لحنـی کـه حسـرت و 
انـدوه بـا امیـد و انگیـزه در آن عجین شـده بـود، چنین 

می خوانـد:...
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

چهارمیـن انتخابـات ریاسـت جمهوری، صبـح دیروز شـنبه 
ششـم میـزان در ۳۴ چهـار والیـت کشـور برگـزار گردید. 

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات می گویند که شـهروندان 
در سراسـر کشـور در نزدیـک بـه ۵ هـزار مرکـز رأی پـای 
صندوق هـای رأی رفتنـد و بـه نامـزد مـورد نظر خـود رأی 

دادند. 
در همیـن حـال، نهادهای ناظـر و جامعۀ مدنی افغانسـتان با 
اسـتقبال از اشـتراک مـردم در روند انتخابات، امـا می گویند 

کـه چالش هـای زیـاد در این روند وجود داشـته اسـت. 
نهادهـای ناظـر و جامعـۀ مدنـی افغانسـتان در اعالمیه  هـای 
گفته انـد که نبـود نام رأی دهنـده گان در فهرسـت رأی دهی، 
بـودن  مسـدود  و  انگشـت نگاری  دسـتگاه های  ناکارایـی 
مراکـز رأی دهـی از چالش هـای فـرا راه  ایـن رونـد عنـوان 

است.  شـده 
بـودن  خـراب  رأی دهـی،  مراکـز  در  مامـوران  کمبـود 
شـدن  ناپدیـد  و  بی  نظمـی  انگشـت نگاری،  دسـتگاه های 
فهرسـت نـام رأی دهنده هـا از نارسـایی هایی اسـتند کـه در 

شـده اند. مشـاهده  رأی دهـی  مراکـز 
مرکـز آموزشـی حقـوق بشـر بـرای زنـان، مجتمـع جامعـۀ 
مدنـی افغانسـتان )مجمـا( نهـاد تفریحی بایسـکل رانی برای 
معلـوالن می گوینـد که بیشـتر مراکـز رأی دهـی مطابق زمان 
از پیـش تعییـن شـده بـاز نشـده اسـت و بیشـتر مـردم بـا 

تأخیـر چنـد سـاعته پـای صندوق هـای رأی رفتنـد. 
همچنـان در ایـن اعالمیه مشـترک آمده اسـت که در بیشـتر 
مراکـز بـرای مشـاهدان اجـازه حضور داده نشـده، نبـود نام 
افـراد در فهرسـت نـام رأی دهنـده گان، جابه جایـی مراکـز 
رأی دهـی بـدون هماهنگـی و بسـته بـودن برخـی مراکز از 
چالش هـای گفتـه شـده در ایـن دور انتخابـات بوده اسـت. 
ازاد  انتخابـات  موسسـۀ  تیفـا  نهـاد  یافته هـای  همچنـان، 
چالش هـای  می دهـد  نشـان  نیـز  افغانسـتان  شـفاف  و 
دسـتگاه های  ناکارایـی  رأی دهنـد ه گان،  نـام  فهرسـت  در 
انگشـت نگاری و بسـته بـودن محـالت رأی دهـی وجـود 

اسـت.  داشـته 
یافته هـای ایـن نهـاد نشـان می دهـد کـه بـا وجـود فضـای 
نسـبتًا امـن از ابتـدای صبح تا ختـم رأی دهی اشـتراک مردم 
در ایـن روند بـه صورت چشـمگیری افزایش نیافته اسـت.
همچنـان ایـن نهـاد افـزوده که دسـتگاه های انگشـت نگاری 

بـا مشـکالت عدیده یـی مواجـه  افغانسـتان  در 8 والیـت 
و  کرده انـد  تمـام  شـارژ  دسـتگاه ها  از  تعـدادی  بوده انـد؛ 
پـاور بانک هـا نیـز کار نمی داده اند. در ۱۰9 محـل رأی دهی، 
دسـتگاه های بایمتریـک در محالت زنانه، فهرسـت محالت 
مردانـه و باالعکـس را پرنـت می دادنـد و همچنیـن در ۷۳ 
محـل رأی دهـی دسـتگاه های بایمتریـک پس از سـاعت ۱۱ 
تـا ۱۲ از کار افتاده انـد و یـا کار ابـزار بایمتریـک کنـد و 
آهسـته گردیـده بـود و دسـتگاه های اضافی نیز پاسـخ گوی 

تمـام محـالت نبوده اسـت.
 بـه گفتـۀ تیفـا، در ۲۴ فیصـد محـالت رأی دهـی نظـارت 
دسـتگاه های  بـا  کار  بـه  کامـل  بلدیـت  کارمنـدان  شـده، 
افـراد زیرسـن در ۱8 درصـد  انـد،  نداشـته  را  بایمتریـک 
محـالت رأی دهـی در والیاتی همچون جوزجان، خوسـت، 
پکتیـا، غـور، فـراه، نیمـروز و زابـل منحیـث کارمنـد محل 

رأی دهـی اسـتخدام گردیـده انـد.
دیگـر  از  نیـز  محـالت  از  برخـی  در  رأی  اوراق  کمبـود 
چالش هـای عنـوان شـده اسـت.  تیفا گفته اسـت بـا ۵۲۰۰ 
ناظـر از سـاعت 9:۳۰ الی ۴:۳۰ بعد رونـد انتخابات را مورد 

ارزیابـی قرار داده اسـت. 
گزارش هـا امـا می رسـانند کـه تمامـی محـالت رأی دهـی 

ولسـوالی های دشـت قلعه، ینگی قلعـه، چـاه آب، خواجه غار 
به دلیـل بی کفایتـی و بی مسـوولیتی مسـووالن امنیتی والیت 

تخار، بسـته شـده اند.
نیـز  تالقـان  شـهر  در  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
مکتـب  و  گل نظـر  لیسـه  چینزیـی،  مکتـب  سـایت های 
عبدالطیـف شـهید به دلیـل تهدیـدات امنیتی در حال بسـته 

شـدن هسـتند.

چالش ها
در  امنیتـی  چالش هـای  بـا  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
برخـی از والیت هـای کشـور نیـز مواجـه شـد. عبدالحـی 
خطیبـی، سـخنگوی والیـت غـور می گویـد کـه هاون هـای 
در نزدیکـی برخـی از مراکـز رأی دهـی در ایـن والیـت 
پرتاب شـده اسـت که یکـی آن در نزدیکی مرکـز رأی دهی 
مکتـب »کنـدوال« در فیروزکـوه اصابـت کـرده اسـت کـه 
را  رأی دهنـده گان  امـا  نداشـته  مالـی  و  جانـی  خسـارات 

پراکنـده کـرده اسـت..
سـخنگوی والـی غور اضافه کـرد کـه از دو روز به اینطرف 
کارایـی شـبکه های مخابراتـی در ایـن والیـت نیـز مختـل 

است. شـده 

گزارش هـا می رسـاند کـه حمـالت شـدید طالبـان بـاالی 
ایـن  معـارف«  »مکتـب  و  دولت یـار  ولسـوالی  سـاختمان 
اکثـر  در  این کـه  دلیـل  بـه  امـا  داشـته،  وجـود  ولسـوالی 
مخابراتـی  شـبکه های  دولت یـار،  به شـمول  ولسـوالی ها 
قطـع اسـت، جزئیاتـی از تلفـات و میـزان خسـاره آن در 

دسـت نیسـت.
پیـش از نیـز طالبـان تهدیـد کرده اند کـه با تمام تـوان روند 
انتخابـات را مختـل می کنند و کارکنان کمیسـیون  انتخابات، 
رأی دهنـده گان و مأمـوران امنیتـی را هـدف قـرار خواهنـد 

داد.
گزارش هـا می رسـاند کـه نزدیـک بـه  تـن۲۰ در انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری دیـروز قربانی شـده اند.
ایـن در حالـی اسـت که نزدیـک به ۵۰۰ مرکـز رأی دهی در 
روز انتخابـات بـه خاطـر تهدیدها باز نشـد. اکثریـت مراکز 
مسـدود مربوط والیات شـمالی و غربی افغانسـتان اسـت. 

انتخابـات  نامـزدان  از  شـماری  هـم،  سـویی  از 
ریاسـت جمهوری، هنـگام اسـتعمال رأی خـود از تقلب هـا 
گسـترده در ایـن رونـد، از طـرف  تیم هـای دولتـی نگرانـی 

کردنـد. ابـراز  را  خـود 
همچنـان، دبیـر کل سـازمان محلـل متحـد پیـش از آغـاز 
رونـد رأی دهـی در اعالمیه یـی بـر شـفافیت در انتخابـات 

تأکیـد کـرد اسـت.  
از همـه  متحـد  ملـل  دبیـرکل سـازمان  آنتونیـو گوتـِرش، 
تـا  خواسـته  رونـد  درایـن  دخیـل  کلیـدی  بازیگـران 
»مسـوولیت خـود را بـرای حمایـت از انتخابـات صلح آمیز، 

کننـد. ایفـا  همه شـمول«  و  شـفاف  معتبـر، 
دبیـرکل سـازمان ملل بـا انتشـار بیانیه  یی افزوده کـه »جایی 
بـرای خشـونت، تهدیـد و تقلـب« درایـن انتخابـات وجود 

ندارد.

مشارکت
میـزان مشـارکت در ایـن دور انتخابـات ریاسـت جمهوری 
و  ناظـر  نهادهـای  رسـانه ها،  اسـت.  بـوده  انـدک  بسـیار 
مشـاهدان، از حضـور کم رنـگ مـردم در پـای صندوق های 
رأی گـزارش داده انـد؛ حتـا برخـی از منابع گفتند که سـطح 
مشـارکت در انتخابـات ریاسـت جمهوری ۲۰۱9 نسـبت به 

هـر انتخاباتـی کم رنـگ بوده اسـت.
انتخابـات ریاسـت جمهوری در حـال برگـزاری گردیـد که 
9 میلیـون ۶۰۰ هـزار تـن بـرای اشـتراک در انتخابـات ثبت 
نـام کرده انـد و هـزار نیـروی امنیتـی در ۴۰۴۲ مرکـز تأمین 

امنیت شـد. 

انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان دیـروز 
زیـر سـایۀ شـدید تهدیـد و تقلب برگزار شـد. 
در آغـاز ۱8 تـن خـود را نامـزد کـرده بـود که 
انتخابـات  از رونـد  ایـن میـان، چهـار تـن  از 
انصـراف داده و بـه تیم هـای دیگـر پیوسـتند.

انتخابات ریاسـت جمهوری در شـرایطی برگزار 
امنیتـی،  تهدیدهـای  بـر  عـالوه  کـه  می شـود 
شـهروندان  آرای  در  دسـت کاری  و  تقلـب 
روی میـزان مشـارکت و حضـور مـردم در پای 
صندوق هـای رأی تأثیـر منفـی گذاشـته اسـت.
هـم زمـان بـا برگـزاری انتخابـات، نگرانی ها از 
وقـوع تقلـب و مهندسـی انتخابات در شـماری 

از مناطـق کشـور بـاال گرفت.

ناامنی
تـوان  تمـام  بـا  کـه  کرده انـد  تهدیـد  طالبـان 
رونـد انتخابـات را مختـل می کننـد و کارکنـان 
کمیسـیون  انتخابـات، رأی دهنـدگان و مأموران 

امنیتـی را هـدف قـرار خواهنـد داد.
روز  در  رأی دهـی  مرکـز   ۵۰۰ بـه  نزدیـک 
انتخابـات بـه خاطـر تهدیدها باز نشـد. اکثریت 
مراکز مسـدود مربـوط والیات شـمالی و غربی 
انتخابـات  پروسـۀ  طالبـان  اسـت.  افغانسـتان 
را نمایشـی و جعلـی خوانـده و گفته انـد کـه 
حکومت برخاسـته از این انتخابات مشـروعیت 

نـدارد و از مـردم نمایندگـی نمی کنـد.
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان از روزها بدین سـو 
سـرگرم تأمیـن امنیـت و دفـع حمـالت طالبان 
طالبـان  امـا  هسـتند.  والیـات  و  کابـل  در 
توانسـتند شـماری از حمـالت را در کابـل و 
والیـات سـازمان دهی کننـد. سـخنگوی طالبان 
از راه انـدازی حمـالت در کابل، پـروان، پکتیکا 
و شـماری از مناطـق دیگـر سـخن گفته اسـت.

یـک روز پیـش از انتخابـات، وزارت اطالعات 
و فرهنـگ افغانسـتان، بـه منظـور جلوگیری از 
در  مشارکت شـان  و  مـردم  روحیـۀ  تضعیـف 
پروسـه، از رسـانه ها خواسـته بود کـه حمالت 
انفجـاری و تروریسـتی را پوشـش  انتحـاری، 
ندهنـد. رسـانه ها نیـز در یک توافق نانوشـته از 
پوشـش رویدادهـای امنیتـی جلوگیـری کردند.

نگرانی از تقلب
از  انتخابـات  کمیسـیون  اطمینـان  وجـود  بـا 
شـفافیت پروسـه، نامـزدان ریاسـت جمهـوری 
نگران هسـتند کـه باردیگر سـناریوی انتخابات 
۲۰۱۴ و ۲۰۰9 ریاسـت جمهوری تکرار شـود. 
اکثریـت نامـزدان از تقلـب نهادهـای دولتـی به 
سـود رییـس جمهـور کنونـی هشـدار داده انـد. 
گلبدیـن حکمتیـار، رحمـت اهلل نبیـل و عبـداهلل 
عبـداهلل هشـدار داده انـد کـه نتیجـۀ انتخابـات 
حکمتیـار  پذیرفـت.  نخواهنـد  را  تقلبـی 
تقلـب در  حتـا گفتـه اسـت کـه در صـورت 
انتخابـات، دوبـاره بـه سـنگر بر خواهد گشـت 
و علیـه نظـام بـه جنـگ آغـاز خواهـد کـرد. 
اگـر نتیجـۀ انتخابـات بـا تقلـب و دسـتکاری 
همـراه باشـد، احتمـال مـی رود بحـران ۲۰۱۴ 
تکـرار شـود. در نتیجـۀ بحـران انتخاباتـی در 
سـال ۲۰۱۴ بـا پادرمیانـی وزیـر خارجۀ سـابق 
امریـکا حکومت وحدت ملی تشـکیل شـد. اما 
اشـرف غنی رییس جمهـور کنونـی در مصاحبـه 
بـا رادیـوی آزادی گفت که حکومت مشـارکتی 
و وحـدت ملـی تکـرار نخواهـد شـد. او گفت 
کـه نیروهـای امنیتـی قانـون را تطبیـق خواهند 
سـاخت. عبـداهلل عبـداهلل نیـز گفته اسـت که به 
حکومـت مشـارکتی و ائتالفی تـن نخواهد داد.

چالش های انتخابات ریاست جمهوری
بحران مشارکت

مشـارکت  میـزان  می شـد،  پیش بینـی  چنانچـه 
در ایـن دور انتخابات ریاسـت جمهوری بسـیار 
انـدک بـوده اسـت. رسـانه ها، نهادهـای ناظـر 
در  مـردم  کم رنـگ  حضـور  از  مشـاهدین،  و 
پـای صندوق هـای رأی گـزارش داده انـد. حتـا 
برخـی از منافـع گفتنـد که سـطح مشـارکت در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری ۲۰۱9 نسـبت بـه 

هـر انتخاباتـی کم رنـگ بـوده اسـت.
آنهـا  شـده اند.  ناامیـد  انتخابـات  از  مـردم 
می داننـد کـه بازهـم یکـی از رهبـران حکومت 
و  گشـت  برخواهـد  ریاسـت جمهوری  بـه 
نخواهـد  رونمـا  آنـان  سرنوشـت  در  تغییـری 

و  مذاکـرات صلـح  دیگـر،  از سـوی  گردیـد. 
انتخابـات،  برگـزاری  دربـارۀ  وتردیـد  شـک 
روی میزان مشـارکت تأثیرگذاشـت. بسیاری از 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری برنامه یـی 
بـرای پیش رفتـن در پروسـه نداشـتند. نامزدان 
بـه روسـتاها و قریه هـا نرفتنـد و روی حضـور 
مـردم در پروسـه کار نکردنـد. میزان مشـارکت 
مسـتقیم  به گونـۀ  انتخابـات،  در  شـهروندان 
بـا  را  رونـد  بـودن  همگانـی  و  مشـروعیت 

پرسـش روبـرو سـاخته اسـت.

فهرست رأی دهنده گان
هماننـد انتخابـات پارلمانی سـال پار، فهرسـت 
رأی دهنـدگان باردیگـر ناقـص بود. نـام برخی 

از رأی دهنـدگان در فهرسـت وجـود نداشـت. 
انتخاباتـی  مراکـز  در  سـاعت ها  رأی دهنـدگان 
بـه دنبـال نام و نشـان شـان بودنـد تا بـه نامزد 
دلخواه شـان رأی دهند. فهرسـت رأی دهندگان، 
از سـرعت پروسـه کاسـته و سبب شـده تا رأی 
دهنـدگان بـرای دقایق طوالنـی در صف ها گیر 

نند. ما
دستگاه های بایومتریک

در شـماری از مراکـز انتخاباتـی، دسـتگاه های 
بایومتریک مشـکل داشـت. کارکنان کمیسـیون 
بـا تکنولـوژی آشـنایی کافـی نداشـتند. بـا این 
حـال، اسـتفاده از تکنولـوژی بهتـر از انتخابات 

پارلمانی سـال گذشـته اسـت.

مسدودماندن مراکز انتخاباتی
بـه دلیل نبود کارکنان کمیسـیون، نبود فهرسـت 
بایومتریـک،  دسـتگاه  نبـود  و  رأی دهنـده گان 
کابـل و والیـات  در  انتخاباتـی  مرکـز  صد هـا 
از جملـه  ماندنـد. در برخـی مناطـق  مسـدود 
در سـاحۀ اسـماعیلیه نشـین تایمنـی در کابـل، 
بزرگتریـن مرکـز انتخاباتـی سـاعت ها مسـدود 
مانـد و صدها نفر از رأی دادن محروم شـدند و 

دسـت بـه اعتـراض و راه پیمایـی زدنـد.
بـا ایـن حـال، مشـخص نیسـت که سرنوشـت 
چنیـن انتخاباتی بـه کجا خواهد کشـید. ناظران 
بـاور دارنـد کـه ایـن انتخابـات بـه نتیجه یـی 
نخواهـد انجامیـد و منجـر به بحران سیاسـی و 

اجتماعـی خواهد شـد.

انتخـابات 6 میـزان چگـونه برگـزار شـد؟

چـالش هـای انتخـابات ریاست جمهـوری

ابوبکر صدیق
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