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از انجام تقلب 
و رفنت افغانستان 

به طرف بحران نگران هستیم

آیا مـردم دیگـر 
به »دمـوکراسـی« بـاور نـدارند؟

3

بــدون  انتخاباتــی  تقلب هــای  ســازمان یافته ترین   
ــِی دولت ســاز صــورت  ــتۀ انتخابات شــک از ســوی دس
ــدرِت سیاســی  ــه ق ــی ک ــتۀ انتخابات ــن دس ــرد. ای می گی
را نیــز در حــاِل حاضــر در اختیــار دارد، بــا اســتفاده از 

تجربــه و امکانــاِت دست داشــته ُکِل انــرژی و هم وغــِم 
ــش  ــت. بخ ــرده اس ــی آرا ک ــه مهندس ــود را متوج خ
ــی  ــتۀ انتخابات ــن دس ــه ای ــی را ک ــی از تقلب های بزرگ
می خواهــد انجــام دهــد و شــاید تــا اکنــون انجــام هــم 

داده باشــد، بــاال بــردن میــزاِن مشــارکت از طریــق آراِی 
خیالــی اســت؛ آرایــی از ســوی افــرادِ ایــن دســته وارد 
سیســتم انتخابــات می شــود و یــا هــم شــده اســت تــا 

ــد. ... ــرده بتوان ــت ک ــروزی آن را ضمان پی

روح اهلل بهزاد
داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس 
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی و 
ــات ریاســت جمهوری  نامــزد انتخاب
ــدۀ  ــم او برن ــه تی ــت ک ــی اس مدع
حکومــت  و  اســت  انتخابــات 
آینــده را »تیــم ثبــات و همگرایــی« 

ــد داد. ــکیل خواه تش
آقــای عبــداهلل کــه دیــروز دوشــنبه، 
هشــتم میــزان در یــک نشســت 
خبــری در کابــل ســخن می گفــت، 
ــه دور دوم  ــات ب ــه انتخاب ــزود ک اف
نخواهــد رفــت. داکتــر عبــداهلل 
می گویــد کــه بررســی های تیــم 
ــی و نتیجــۀ  ــد رأی ده ــان از رون آن
ــان  ــه رأی آن ــد ک ــان می ده آرا نش

ــد اســت. بلن
صالــح،  امــراهلل  ایــن،  از  پیــش 
در  »دولت ســاز«  تیــم  معــاون 
ــی  ــنا مدع ــو آش ــا رای ــو ب گفت وگ
ــود.  ــات شــده ب ــروزی در انتخاب پی
ــم  ــه تی ــود ک ــه ب ــح گفت ــای صال آق
آنــان »شــصت« تــا »هفتــاد« درصــد 

ــت. ــت آورده اس ــه دس رأی ب
داکتـر عبداهلل در این نشسـت گفت 
که اشـتراک مـردم در انتخابـات، به 
معنـای نـه گفتـن بـه کسـانی که در 
اسـتفاده  زور  از  مـردم  ایـن  برابـر 
گفـت  هرچنـد  او  اسـت.  می کننـد 
کـه نتیجـۀ انتخابـات را کمیسـیون  

اعـام می کنـد،... انتخابـات 
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مســووالن در کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
ــکایت  ــون 2569 ش ــا اکن ــه ت ــد ک می گوین
ــت  ــیون ثب ــن کمیس ــور در ای ــر کش از سراس

شــده اســت.
مســووالن کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
یــک نشســت  از ظهــر دیــروز در  بعــد 
خبــری گفتنــد کــه رونــد دریافــت شــکایات 
ــه  ــروز{ ادام ــم امروز}دی ــا خت ــی ت انتخابات

دارد.
زهــره بیــان شــینواری رییــس کمیســیون 
ــکایت های  ــت: »ش ــی گف ــکایات انتخابات ش
ــر  ــروز از سراس ــر ام ــا ظه ــه ت ــی ک انتخابات
ــده  ــت ش ــکایات ثب ــیون ش ــور در کمیس کش

بــه 2569 مــورد می رســد.«
ــدی  ــد طبقه بن ــزود، رون ــینواری اف ــو ش بان
فــردا  از  انتخاباتــی  شــکایات  تحلیــل  و 
انتخاباتــی آغــاز  در کمیســیون شــکایات 

. د می شــو
رییــس کمیســیون شــکایات انتخاباتــی خاطــر 
ــر  ــون دفات ــاس قان ــه اس ــه ب ــرد ک ــان ک نش
ــدت 15  ــه م ــکایات ب ــیون ش ــی کمیس والیت
ــه تمــام شــکایات  روز فرصــت دارنــد کــه ب
تــاش  امــا  کننــد؛  انتخاباتــی رســیدگی 
ــی  ــد تمام ــن موع ــش از ای ــا پی ــود ت می ش

شــکایت ها بررســی شــود.
معــاون  عظیمــی  دین محمــد  مولــوی 
ــت  ــز گف ــی نی ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
ــدم  ــکایات ع ــات ش ــترین موضوع ــه بیش ک
ــی  ــدم همخوان ــک و ع ــین بایومتری کار ماش

فهرســت رای دهنــده گان بــوده اســت.
او گفــت: »مــا مطابــق قانــون تمــام شــکایات 
ــیده گی  ــه آن رس ــی و ب ــده را بررس ــت ش ثب
خواهیــم کــرد اینکــه چــرا ماشــین بایومتریک 
ــات کارنکــرده اســت و اینکــه  در روز انتخاب
چــرا فهرســت رای دهنــدگان همخوانــی 
ــه ســاز تقلــب شــده اســت«. نداشــته و زمین
ــاد آور شــد کــه کمیســیون  ــای عظیمــی ی آق
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــی ب ــکایات انتخابات ش
ــا  اطیمنــان می دهــد کــه مــوارد تقلــب نیــز ب
ــک  ــر ی ــد شــد و اگ ــت بررســی خواه جدی
ــازه  ــم اج ــد بازه ــکوک باش ــم مش ــل ه مح
ــتم  ــی وارد سیس ــا آرای تقلب ــد داد ت نخواه

ــود. ش
شــنبه  روز  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ششــم میــزان در سراســر کشــور برگــزار 
ــات  ــن انتخاب ــارکت در ای ــزان مش ــد. می ش

ــت. ــده اس ــه ش ــدک گفت ان

عبداهلل عبداهلل:

رأی ما بلند است و انتخابات به دور دو نمی رود

کمیسیون شکایات انتخاباتی:
2569 مـورد شـکایت را 

ثبت کـرده ایم

غنـی در تـالِش مهندسـی نتـایِج انتخـابات 
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احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

تقلب در انتخـابات 
وضعیت را خطـرناک می سـازد
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 مسـلماً البی گـران در امریکا برای غنی البـی می کنند، به همین 
دلیـل تالش هـای زلمـی خلیـل زاد نـاکام شـد، مـا نمی دانیم کی 
در پشـت ایـن البـی قـرار داشـت. در مـاه جنـوری طالبـان از 
دیـدار بـا امریکایی هـا در ریـاض شـکایت کردنـد، طالبـان ادعا 
اسـتفاده  فرصـت  از  سـعودی  عربسـتان  ممکـن  کـه  کردنـد 
کـرده و بـاالی طالبـان فشـار وارد کنـد تـا بـا دولـت افغانسـتان 

گفت وگـو کننـد و موقـف آنـان را ضعیـف جلـوه دهـد



از  یکـی  شـاهِد  ظاهـراً  افغانسـتان  میـزان،  ششـم 
بزرگ تریـن اتفاقـاِت حیـاِت سیاسـی اش بـود. روز 
شـنبه 6 میـزان 1398 انتخابـات ریاسـت جمهوری 
افغانسـتان برگـزار گردیـد. در ایـن انتخابـات که با 
ده هـا امـا و اگـر برگـزار شـد، اگرچـه میـزان دقیِق 
مشـارکِت مـردم تاهنـوز توسـط کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات اعـان نگردیـده، امـا حضـور کم رنـِگ 
والیـاِت  و  مرکـز  در  رای دهـی  مراکـز  در  مـردم 
کامـًا  قبلـی  انتخابات هـای  بـه  نسـبت  مختلـف 

مشـهود بـوده اسـت.
امـا پرسـِش اصلی یـی که مطرح اسـت این کـه: چرا 
در ایـن دور از انتخابـات بـا وجـود تدابیـر قـوِی 
امنیتـی، مـردم در پـای صندوق هـای رای حضـور 
کم رنـگ  می توانـد  محکمـی  دلیـِل  چـه  نیافتنـد؟ 
بودِن اشـتراک مـردم در انتخابـات را تحلیل و تبیین 

کنـد؟
تهدیـدات امنیتـی بـر اذهـان عمـوم، از علت هـای 
اصلـِی عـدم اشـتراِک مـردم در پروسـۀ انتخابـات 
خوانده شـده اسـت؛ ولی بدون شـک دالیـِل مهم تِر 

دیگـری را نیـز در ایـن رابطـه می تـوان برشـمرد:

1. بی بـاوری شـهروندان نسـبت بـه وعده هـای 
باعـث  کـه  از عواملـی  یکـی  نامـزدان:  دروغیـِن 
جلـِب مردم نسـبت بـه سیاسـیون، رهبراِن سیاسـی 
می شـود،  انتخابـات  ملـی  پروسـۀ  نهایـت  در  و 
برنامه هـا و وعده هـاِی نامـزداِن انتخابـات اسـت که 
در هنـگام کارزارهـای انتخاباتـی به ملـت پیش کش 
در  افغانسـتان،  سیاسـی  رهبـران  امـا  می نماینـد. 
چندیـن دور انتخابـات قبلـی، بـه هـر آن وعده یـی 
کـه بـه ملـت داده بودنـد، عمـل نکردنـد. چنان کـه 
در نتیجـۀ انتخابـات 2014 حکومـت وحـدت ملـی 
بـا وعده هـای بسـیار کان شـکل گرفـت ولـی در 
نهایـت بـه ِگل نشسـت. از تحقـِق پـروژۀ تاپـی تـا 
قـرار گرفتِن افغانسـتان در چهـارراه اقتصاد منطقه و 
جهـان، از تأمین امنیت سرتاسـری تـا حکومت داری 
خـوب، از مبارزۀ وسـیع با فسـاد اداری تـا ایجاد دو 
میلیـون شـغل و همچنـان ده هـا وعـدۀ دیگـری که 
در حـِد دهن کجـِی کمپایـن انتخاباتی باقـی  ماندند. 
از همیـن رو بایـد گفـت کـه یـک عامـِل عمـده در 
شـرکت نکـردِن شـهروندان در پروسـۀ انتخابـات، 
و  برنامه هـا  بـه  نسـبت  آن هـا  بی بـاورِی  همیـن 

وعده هـای کمپاینـِی نامـزدان اسـت.

2. محدودیـت در رای دهـی به واسـطۀ اسـتیکر: 
اسـتفاده از اسـتیکر و بایومتریـک در کاهـِش تقلـب 
بـدون شـک مؤثـر می باشـد، امـا بی تردید کـه یکی 

از چالش هـا و موانـع بـرای شـهروندان در اسـتفاده 
از حـِق رای همیـن اسـتفاده از اسـتیکر بوده اسـت. 
از زمانـی کـه ثبت نـامِ رای دهنـده گان آغـاز شـده تا 
امـروز، حـدود یک ونیـم سـال می گـذرد. یقینـًا در 
ایـن مـدت زمـان، صدهـا هـزار نفـر از محلـی بـه 
محـِل دیگر، از شـهری به شـهِر دیگـر و حتا از یک 
والیـت بـه والیـِت دیگـر مسـافرت کرده انـد. ایـن 
جمعیـِت قابـل توجه، بنـا بر عدم حضـور در محلی 
کـه ثبـت نـام کرده اند، نتوانسـته اند از حِق رای شـان 

کنند.  اسـتفاده 
اسـتفاده از اسـتیکر و سیسـتِم بایومتریـک بایـد بـه 
عاقه منـد  شـهرونداِن  کـه  شـود  تنظیـم  گونه یـی 
بـه حضـور در انتخابـات را بـه یـک محـل و مرکِز 

رای دهـی منحصـر نسـازد. 

3. بی بـاوری شـهروندان بـه پروسـۀ انتخابـات: 
افغانسـتان از سـال 2001 نظـام جدیـدی را بـه نـام 
»دموکراسـی« تجربـه می کنـد. یکـی از مؤلفه هـای 
از  قـدرت  انتقـال  دموکراسـی،  نظـام  مشـروعیت 
افـراد و دسـته هاِی دیگـر  بـه  یـک فـرد و گـروه 
قـدرت  انتقـال  ایـن  اسـت.  مسـالمت آمیز  به طـور 
 )Election( توسـط پروسـه یی بـه نـام انتخابـات
صـورت می پذیـرد. در ضمـن این که برایند پروسـۀ 
انتخابـات بـا مـوارد خـاص مشـروعیت می یابد؛ در 
افغانسـتان ایـن چهارمین بـار اسـت کـه انتخابـات 
مرتبـۀ  بـرای  می گـردد.  برگـزار  ریاسـت جمهوری 
بـه  محـور  یـک  از  زعامـت  کـه  اسـت  چهـارم 
دسـته یی دیگـر انتقـال پیدا می کنـد. از سـال 2004 
کـه اولیـن انتخابـات در افغانسـتان برگـزار گردیـد 
تـا امـروز )2019(، مـردم افغانسـتان صدهـا خطـر 
پـای  بـه  بـه جـان خریـده و  و تهدیـِد جـدی را 
انتخابـات  اولیـن  از  رفته انـد.  رای  صندوق هـای 
ریاسـت جمهوری تـا امـروز، هیـچ انتخاباتـی بدون 
دردسـِر جـدی، تقلـب، جعـل کاری و تزویـر نبوده 
و آراِی مـردم همـواره مـورد اسـتحقار قـرار گرفتـه 
اسـت. در انتخابـات 2014 مردم با اشـتراِک پُرشـور 
و میلیونی شـان تمثیـل دموکراسـی کردنـد، قربانـی 
دادنـد و بـه بهـای قطِع انگشـت و جان شـان به پای 
صندوق هـای رای حاضـر شـدند تا سرنوشت شـان 
را رقـم بزننـد. امـا شـاهد بودیـم که چگونـه بحران 
ایجاد شـد و دسـِت سـوم آمـد و نتیجـۀ دلخواهش 
را بـر سرنوشـِت ملـت تحمیـل کـرد. در آخریـن 
مـورد، انتخابـات پارلمانِی 1397 که با اسـتقبال گرم 
و سرنوشت سـازِ ملـت مواجـه گردیـد؛ همـه دیدند 
کـه زر و زور بـر ارادۀ ملـی و مردمـی غالـب شـد. 
کمیسـیون های انتخاباتـی نیز نتوانسـتند اسـتقالیِت 

خویـش را بـه منصۀ ظهور برسـانند و بـا صداقت و 
قاطعیـت پاسـدارِ آرای مـردم باشـند.

بنابرایـن، ملـت افغانسـتان دیگر به این باور رسـیده 
کـه هرقـدر ایثـار و قربانی نسـبت به این پروسـه به 
خـرج دهـد؛ ایـن خارجی هـا هسـتند که بـا تطمیع 
و تهدیـد زعیـِم کشـور را تعییـن می کننـد. مـردم به 
بی کفایتـِی رهبـران سیاسـی و حکومت مـردان یقین 
کامـل یافته انـد و بـه این درک رسـیده اند کـه دیگر 

نمی تـوان بـه ایـن رهبرنماها اتـکا و اعتمـاد کرد. 

4. عـدم برگـزاری هم زمـاِن انتخابـات شـورای 
والیتی و شـورای ولسـوالی با ریاست جمهوری: 
انتخابـات ریاسـت جمهوری 6 میـزان 1398، اولیـن 
هم زمـاِن  گذاشـتن  بـدون  کـه  بـود  انتخاباتـی 
و  والیتـی  شـوراهای  نامـزدان  بـرای  صندوق هـا 

ولسـوالی برگـزار گردیـد. 
ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  قبلـی  دوره هـای  در 
والیتـی  شـورای  نامـزدوکای  صندوق هـای 
گذاشـته  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  بـا  هم زمـان 
بـه  مـردم  کـه  بزرگـی  عوامـِل  از  یکـی  می شـد. 
گونـۀ پُرشـور بـه پـای صندوق هـای رای می رفتند، 
تشـویق و تبلیـِغ هـزاران نامزدوکیِل شـورای والیتی 
اقـارب، دوسـتان و هواداران شـان بـود. مـردم  بـه 
در نقـاط مختلـِف افغانسـتان برای گزینـش وکای 
شـورای والیتـی، بـا حضـور گسـترده از انتخابـات 

می نمودنـد.  اسـتقبال  نیـز  ریاسـت جمهوری 
یکـی از عواملـی کـه باعـث کم رنگ شـدِن حضور 
عـدم  همیـن  شـد،  جـاری  انتخابـاِت  در  مـردم 
انتخابات هـای  هم زمـاِن  و  هماهنـگ  برگـزارِی 
شـورای  و  والیتـی  شـورای  جمهـوری،  ریاسـت 
ولسـوالی بود. این اتفــاق، در مرکـز و در نقاط دور 
از مرکز)کابـل( نیـز عاقـه و اشـتیاِق مـردم را بـه 

داد.  انتخابـات کاهـش  پروسـۀ  در  مشـارکت 
بـا ایـن وجـود، پیش بینی هـا از اشـتراِک حـدود 2 
میلیـون رای دهنـده از میـان 9 میلیـون و 600 هـزار 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  ثبت نام شـونده  
6 میـزاِن سـال روان حکایـت دارد؛ امـا تـا هنـوز 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ارقـامِ دقیـق و قاطعی 
از سـطح اشـتراِک مردم در پروسـۀ انتخابـات اعام 

اسـت.  نکرده 
در کنـار مـوارد ذکـر شـده و شـاید هم ده هـا مورد 
دیگـر، تهدیـدات جـدِی امنیتـی از سـوی طالبان و 
ده هـا گـروهِ دیگـر نیـز در عـدم اشـتراِک مـردم در 

انتخابـات مؤثـر واقـع گردیـده اسـت.  
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هرچنــد میــزان مشــارکِت پاییــن و ضعیــِف شــهرونداِن کشــور در 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــاز برگ ــۀ آغ ــاعاِت اولی ــان س هم
مشــخص شــد و نهادهــای زیــادی هــم آن را تأییــد کردنــد؛ ولــی حــاال 
بــه گونــۀ غیرمترقبــه برخــی دســته های انتخاباتــی و در رأِس آن هــا دســتۀ 
ــت  ــد ثاب ــت را می خواهن ــن واقعی ــاِف ای ــاز« خ ــی »دولت س انتخابات
کننــد. بســیاری از ناظــران و آگاهــاِن مســایِل انتخاباتــی بــاور دارنــد کــه 
تقلبــاِت کانــی پــس از برگــزاری انتخابــات انجــام شــده و هنــوز هــم 

ــد.  ــی بینجام ــته های انتخابات ــن دس ــِع ای ــه نف ــا ب ــود ت ــام می ش انج
ــدون شــک از ســوی دســتۀ  ــی ب ــای انتخابات  ســازمان یافته ترین تقلب ه
ــه  ــی ک ــتۀ انتخابات ــن دس ــرد. ای ــورت می گی ــاز ص ــِی دولت س انتخابات
قــدرِت سیاســی را نیــز در حــاِل حاضــر در اختیــار دارد، بــا اســتفاده از 
تجربــه و امکانــاِت دست داشــته ُکِل انــرژی و هم وغــِم خــود را متوجــه 
ــن  ــه ای ــی را ک ــی از تقلب های ــش بزرگ ــت. بخ ــرده اس ــی آرا ک مهندس
ــام  ــون انج ــا اکن ــاید ت ــد و ش ــام ده ــد انج ــی می خواه ــتۀ انتخابات دس
ــی  ــق آراِی خیال ــارکت از طری ــزاِن مش ــردن می ــاال ب ــد، ب ــم داده باش ه
ــات  ــتم انتخاب ــته وارد سیس ــن دس ــرادِ ای ــوی اف ــی از س ــت؛ آرای اس
ــرده  ــت ک ــروزی آن را ضمان ــا پی ــت ت ــده اس ــم ش ــا ه ــود و ی می ش
بتوانــد. ســروصداهایی را کــه اعضــای ایــن دســته و ســخنگویاِن ارگ بــه 
نماینده گــی از آن در فضــای مجــازی بــه راه انداخته انــد، دو موضــوع را 
ــا  ــه از هیاهوه ــت این ک ــد. نخس ــه داری می کن ــان آیین ــورِت هم زم به ص
و ســروصداهاِی بــه راه افتــاده می تــوان به روشــنی بــه ایــن نتیجــه 
رســید کــه دســتۀ انتخاباتــی »دولت ســاز« بســیار سراســیمه و دســتپاچه 
ــا  ــن شــب و روزه ــی از ســخنگویاِن ارگ در ای ــد. یک ــر می رس ــه نظ ب
ــاز« در  ــم »دولت س ــردِن شکســت تی ــی پنهان ک ــیانه در پ به صــورِت ناش
انتخابــات ششــم میــزان از طریــق شــایعه پراکنی، توهیــن و نشــر آمــار و 
ــامِ نادرســت در فضــای مجــازی اســت. در نوشــته ها و پســت هایی  ارق
ــراد تحــِت امــرش نشــر می شــوند،  کــه از ســوی ایــن فــرد و ســایِر اف
ــد. اشــرف غنی  ــدرت را دی ــراِس از دســت دادِن ق ــوان ه ــی می ت به خوب
ــدِن او در قــدرت،  ــدارد و تنهــا راه مان ــات رای ن ــد کــه در انتخاب می دان
ــل  ــن دلی ــه همی ــی اســت. ب ــان عموم ــِق تشــویش در اذه ــب و خل تقل
ــه در  ــا این ک ــان ب ــاز« هم زم ــی »دولت س ــتۀ انتخابات ــه دس ــم ک می بینی
ــی را در  ــه نفــِع خــود اســت، فضای ــی ب حــال انجــام تقلب هــای میلیون
ــر  ــرس به س ــراس و ت ــردم در ه ــه م ــد ک ــق کن ــد خل ــه می خواه جامع
ــی و  ــرس از خانه جنگ ــک، ت ــتۀ تاری ــه گذش ــن ب ــرس از رفت ــد. ت ببرن
ــه زعــم ایــن دســتۀ  ــه دســِت کســانی کــه ب ــادِن قــدرت ب تــرس از افت
ــِی  ــکاِت فعل ــِس مش ــد از پ ــا نمی توانن ــد و ی ــه ندارن ــی برنام انتخابات

جامعــه بیــرون شــوند. 
ــات  ــِت انتخاب ــد در واقعی ــاز« می خواه ــی »دولت س ــتۀ انتخابات دوم، دس
ــر  ــتبرد زده و آن را ب ــد، دس ــش درآم ــه نمای ــردم ب ــِم م ــش چش ــه پی ک
اســاِس روایتــی کــه بــه نفــع آن اســت، بازتولیــد کنـــد. روایتــی را کــه 
ــی  ــت، فراروایت ــد آن اس ــی بازتولی ــاز« در پ ــی »دولت س ــتۀ انتخابات دس
و  شایســته  گونــۀ  بــه  همه چیــز  آن  در  کــه  اســت  انتخابــات  از 
برنامه ریزی شــده انجــام یافتــه اســت. آقــای غنــی در پــس از برگــزاری 
ــات نداشــت  ــه کمیســیون انتخاب ــچ اشــاره یی ب ــی، هی ــات پارلمان انتخاب
ــِج آن به صــورِت  ــرا نتای ــی کــرد؛ زی ــه هــم از تاش هــای آن قدردان و ن
ــزان  ــات ششــم می ــا در انتخاب ــد نمی کــرد، ام ــع او را تهدی مســتقیم مناف
ــیون  ــای کمیس ــی، از تاش ه ــد رای ده ــازِ رون ــاِت آغ ــان لحظ در هم
ــاوِت  ــاید تف ــه ش ــی ک ــرد. در حال ــپاس گزاری ک ــراز س ــات اب انتخاب
ــوری  ــت جمه ــی و ریاس ــات پارلمان ــت انتخاب ــان مدیری ــی می چندان
ــای  ــات آق ــن انتخاب ــه در ای ــی ک ــا از آن جای ــد، ام ــته باش ــود نداش وج
ــات شــک و  ــِت انتخاب ــی ذی نفــع اســت، نمی خواهــد کــه در مدیری غن
ــای  ــه در نتیجــۀ آن خــودش متضــرر شــود. آق شــبهه به وجــود آورد ک
غنــی می خواهــد همــه چیــز را طــوری نشــان دهــد کــه بــر وفــِق مــراد 
بــوده و حتــا در موضــوع مشــهودی چــون ســطح پاییــِن مشــارکت نیــز 
اشــتباه صــورت گرفتــه و میــزان مشــارکت در ســاعاِت اولیــه به درســتی 

ــارز داده نشــده اســت.  تب
بــا توجــه بــه ایــن دو مســأله، ُکل تــاش ارگ در ایــن جهــت معطــوف 
ــام داده و  ــاز« انج ــتۀ انتخاباتی«دولت س ــه دس ــی را ک ــه تقلبات ــده ک ش
ــای  ــر، آق ــای دیگ ــه معن ــد. ب ــه دارد، موجــه نشــان ده ــم ادام ــوز ه هن
ــی  ــزار اصل ــان اب ــب، هم ــه تقل ــل ب ــا توس ــد ب ــاز می خواه ــی ب غن
خودکامــه گان، نتایــج انتخابــات را بــه نفــِع خــود تغییــر دهــد. هرچنــد 
ــه  ــرد ک ــام ک ــه و اع ــد را دریافت ــن ترفن ــا ای ــات گوی کمیســیون انتخاب
نتایــج انتخابــات چیــزی خواهــد بــود کــه واقعــًا بــر اســاِس رای مــردم 
رقــم خــورده باشــد، ولــی نمی تــوان کامــًا بــه چنیــن وعده یــی اعتمــاد 
کــرد؛ زیــرا در هــر صــورت، نفــوذ آقــای غنــی و تیمــش در کمیســیوِن 
ــوان  ــکل می ت ــه به مش ــت ک ــراس آور اس ــاد و ه ــدر زی ــات آن ق انتخاب
ــی  ــد نتایج ــی بتوانن ــیون های انتخابات ــای کمیس ــه اعض ــود ک ــور نم تص
ــد.  ــاِک شــهروندان کشــور کن ــد کــه نماینده گــی از آراِی پ را اعــام کنن
ــیون های  ــای کمیس ــی اعض ــای غن ــه آق ــی ک ــِل اصلی ی ــی از دالی یک
ــات ریاســت جمهوری  ــزاری انتخاب ــی را در آســتانۀ برگ پیشــیِن انتخابات
ــزان  ــم می ــاِت شش ــد انتخاب ــر رون ــذاری ب ــرد، تأثیرگ ــدان ک ــۀ زن روان
ــی  ــی را قربان ــر اعضــای کمیســیون های انتخابات ــِت ام ــود. او در واقعی ب
خواســته هایش کــرد؛ هرچنــد کــه تقصیــر اعضــای کمیســیون  های 
ــه  ــده گرفت ــد نادی ــاکام نبای ــاِت ن ــزاری انتخاب ــز در برگ ــی نی انتخابات
ــی  ــای غن ــود، آق ــرار ش ــت برق ــه عدال ــود ک ــرار ب ــر ق ــی اگ ــود، ول ش
بایــد نخســت اعضــای کمیســیون هایی را کــه در ســال 1393 بــه نفــِع او 

ــرد.   ــدان می ک ــۀ زن ــد، روان ــام دادن ــترده انج ــای گس تقلب ه

غنـی در تـالِش
 مهندسـی نتـایِج انتخـابات 

آیا مـردم دیگـر 
به »دمـوکراسـی« 

بـاور نـدارند؟
عبدالقادر فقیـرزاده
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ــان  ــای جری ــه تاش ه ــد ک ــان می ده ــا نش گزارش ه
دارد تــا رأی هــای نابایومتریــک شــده شــامل سیســتم 
ــم  ــک تی ــی ی ــن آرای تقلب ــتفاده از ای ــا اس ــده و ب ش

خــاص برنــده اعــام شــود.
نگرانی هــا از انجــام تقلــب بــه نفــع یــک تیــم 
مشــخص بــار دیگــر اوج گرفتــه و مــردم نگــران انــد 
کــه نکنــد ماننــد انتخابــات 2014 مــردم شــاهد تقلبات 
ــکل  ــر ش ــران دیگ ــس از آن بح ــند و پ ــترده باش گس
ــه  ــه ب ــرز تجزی ــا م ــار دیگــر ت ــرد و افغانســتان ب بگی

ــرود. ــش ب پی
در انتخابــات ریاســت جمهوری 2014 انجــام تقلبــات 
ــتان را  ــاص، افغانس ــم خ ــک تی ــع ی ــه نف ــترده ب گس
ــی  ــا درمیان ــا پ ــت ب ــانید و در نهای ــران کش ــه بح ب
ــکا حکومــت  ــر خارجــه پیشــین امری ــری وزی جان کی
ــکیل  ــتاز تش ــم پیش ــور دو تی ــا حض ــی ب ــدت مل وح
ــال  ــار س ــتان در چه ــردم افغانس ــس از آن م ــد و پ ش
ــا و  ــاهد تنش ه ــی ش ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ایج
ــود و  ــم ب ــن دو تی ــان ای ــادی می ــمکش های زی کش

ــد. ــار بحــران ش ــه شــدت دچ ــتان ب افغانس
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  نامــزدان  اکنــون 
ــد کــه  ــه شــدت نگــران ان نهادهــای ناظــر و مــردم ب
نکنــد تقلبــات گســترده انتخابــات 2014 تکــرار شــود 
و بــار دیگــر مــردم شــاهد بحــران و کشــمکش میــان 

ــند. ــات باش ــزدان انتخاب نام
دســتگاه  ممکــن  می گوینــد،  ناظــر  نهادهــای 
و  کنــد  شناســی  را  چهــره  نتوانــد  بایومتریــک 
کمیســیون انتخابــات نتوانــد آرای تکــرار را شناســای 

نکنــد و رأی ســیاه از ســفید جــدا نشــود. 
انتخابــات  نامــزد  عبــداهلل  داکترعبــداهلل 

روز  خبــری  نشســت  یــک  در  ریاســت جمهوری 
گذشــته گفــت کــه اگــر جلــو تقلــب گرفتــه شــود و 
رأی ســیاه از ســفید جــدا شــود، مــا برنــده هســتیم و 

بــه دور دو نخواهــد رفــت. انتخابــات 
ــات  ــیون های انتخاب ــه کمیس ــاب ب ــداهلل خط داکترعب
ــا  ــزد م ــک ن ــدون بایومتری ــه رأی ب ــرد ک ــد ک تاکی
ــد از  ــت و بای ــار نیس ــدار اعبت ــتان م ــردم افغانس و م
ــری شــود،  ــه شــده جلوگی ــای صــورت گرفت تقلب ه

ــت. ــب کاران نیس ــرای تقل ــال ب ــر مج ــرا دیگ زی
مدنــی  جامعــه  مجتمــع  رییــس  رفیعــی  عزیــز 
ــات  ــت انتخاب ــه از مدیری ــود این ک ــتان باوج افغانس
توســط کمیشــنران کمیســیون انتخابــات اســتقبال 
ــام  ــل از اع ــد قب ــه بای ــد دارد ک ــا تاکی ــد؛ ام می کن
ــده و آرای  ــفید ش ــیاه از س ــات رأی س ــه انتخاب نتیج

ــود. ــام ش ــل اع ــد باط ــده بای ــک ناش بایومتری
ــده  ــک ناش ــدن آرای بایومتری ــاب ش ــت، حس او گف
ــر  ــن رأی غی ــت. بنابرای ــل اس ــون و باط ــاف قان خ
بایومتریــک قابــل شــمارش نیســت و بــرای نهادهــای 
ناظــر و نامــزدان بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی نبــوده و 

ــود. ــوب می ش ــب محس تقل
آقــای رفیعــی می گویــد، بایــد ناظریــن اســناد و 
شــواهد مبنــی بــر تقلــب ارایــه کننــد و کمیســیون هــم 
ــد کــه براســاس اســناد و شــواهد بررســی  مکلــف ان

ــد. ــه و نتیجــه را اعــام کن ــم گرفت شــده تصمی
ــال  ــی، در ح ــه مدن ــع جامع ــس مجتم ــۀ ریی ــه گفت ب
حاضــر نمی تــوان گفــت کــه هیــچ تقلــب نشده اســت 
و یــا هــم بگوییــم کــه تقلبــات گســترده انجــام 
شده اســت، بنابرایــن بایــد منتظــر شــد کــه کمیســیون 
ــد. ــب را بررســی کن ــواهد تقل ــناد و ش ــکایات اس ش

نــور رحمــان اخاقــی عضــو کمیتــه ی سیاســی 
احــزاب می گویــد کــه راهــی را کــه مــا بــرای 
شــفافیت انتخاباتــات و جلوگیــری از تقلــب در قالــب 
ــه  ــه نتیج ــم، دارد ب ــزاب پیمودی ــی اح ــه سیاس کمیت

ــم. ــته ای ــب را بس ــتان متقل ــا دس ــد. م می رس
انتخابــات  نامــزد  تمنــا  فرامــرز  حــال  باایــن 
ــته  ــوک اش نگاش ــه فیس ب ــت جمهوری در صفح ریاس
ــداد  ــودن تع ــم ب ــه ک ــه ب ــا توج ــردم ب ــه م ــت ک اس
اشــتراک کننــدگان، منتظــر اعــام »زودهنــگام« نتایــج 
شــفاف و بــه دور از جعــل و تقلــب انتخابات هســتند.
ــای  ــر تقلب ه ــد اگ ــدون تردی ــه ب ــته اســت ک او نوش
مشــهود و تأثیرگــذاری گــزارش نشــود، مــا بــه مــردم، 
ــوده  ــد ب ــود باورمن ــی خ ــای مل ــی و نهاده دموکراس
ــه  ــا ک ــم و از آن ج ــی پذیری ــات را م ــج انتخاب و نتای

ــردم  ــرای م ــعه ب ــش و توس ــه آرام ــازی زمین فراهم س
ــی در  ــازی دموکراس ــتان و نهادینه س ــد افغانس عزت من
ــایر  ــا اســت، از س ــه م ــدف هم ــالت و ه کشــور رس
کاندیداهــای محتــرم نیــز می خواهیــم کــه در صــورت 
اعــام نتایــج »عادالنــه« و »شــفاف«، نتیجــه انتخابــات 
ــه  ــی ک ــر تیم ــروز، ه ــم پی ــار تی ــد و در کن را بپذیرن
آرای »واقعــی« مــردم را گرفتــه باشــد، قــرار بگیرنــد.
ــام  ــات اع ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــن درحالی س ای
کــرده، مجمــوع آرای شــمرده  شــده از کابــل، ننگرهار، 
ــون 276  ــدی، و هــرات 1 میلی ــا، دایکن ــار، پکتی کنده

هــزار و 407 رای گــزارش شــده اســت .
آرای ایــن والیــات بیــش از 50 درصــد رای هــای 

ــت. ــت اس ــده از 33 والی ــمرده  ش ش
این ارقام نهایی نیست.

رأی ما بلند است و انتخابات...
 امــا مدعــی شــد کــه رأی او در ایــن انتخابــات بلنــد 

اســت.
ــده  ــای آین ــر در روزه ــه اگ ــار داشــت ک ــداهلل اظه عب
ــام شــود، رأی او بیشــتر  ــی باطــل اع ــای تقلب رأی ه
از پیــش بلنــد می شــود. بــه گفتــۀ او: »انتخابــات 
بــه دور دوم نمــی رود و حکومــت آینــده را تیــم 
ــچ  ــن هی ــد. در ای ــکل می ده ــی تش ــات و همگرای ثب
ــی]  شــک نداشــته باشــید کــه نفری[محمداشــرف غن

ــت«. ــن وق ــد در ای ــراب باش ــر خ ــش زیادت عصاب
رییــس اجرایــی کمیســیون های انتخاباتــی را مخاطــب 
قــرار داد و گفــت کــه رأی بــدون بایومتریــک »به هیچ 
وجــه مــدار اعتبــار نبایــد باشــد.« او افــزود کــه هرچند 

ــت،  ــن اس ــم همی ــی ه ــیون های انتخابات ــد کمیس تعه
امــا مــا عملــی شــدن »صددرصــدی« آن را خواســتار 
ــروزی  ــای پی ــه ادع ــت ک ــداهلل گف ــر عب ــتیم. داکت هس
ــا  ــه تقلب ه ــه ب ــا نیســت ک ــن معن ــه ای از ســوی او ب

ــوند. ــی نش ــان معرف ــود و متقلب ــیده گی نش رس
ــرف  ــه محمداش ــًا ب ــر تلویح ــار دیگ ــداهلل ب ــای عب آق
غنــی اشــاره کــرد و گفــت آقــای غنــی در انتخابــات 
ــردن  ــا ک ــرای برم ــرده و ب ــب ک ــود تقل ــع خ ــه نف ب
تقلــب از هــر امکانــی کار می گیــرد تــا »عــادت 
ــه  ــرده شــود. او مدعــی شــد ک ــن ب ــب« از بی ــه تقل ب
شــماری از کارمنــدان دولــت نیــز در رونــد انتخابــات 
ــان  ــا آن ــی ب ــورد قانون ــه برخ ــد ک ــرده ان ــت ک دخال

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص
ــه  ــد ک ــی ش ــان مدع ــات همچن ــزد انتخاب ــن نام ای

ــج در  ــدول نتای ــد درج ج ــه در رون ــت احصایی ریاس
ــت  ــات دخال مرکــز ملــی اطاعــات کمیســیون انتخاب
ــد  ــی بای ــیون های انتخابات ــووالن کمیس ــد و مس می کن
ــد.  ــه را بگیرن ــت ریاســت احصایی »فــوراً« جلــو دخال
عبــداهلل افــزود کــه تنهــا شــرکت آلمانــی کــه دســتگاه 
ــد  ــت، در رون ــده اس ــداری ش ــک از آن خری بایومتری
درج جــدول نتایــج نقــش داشــته باشــد. رییــس 
اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی گفــت کــه حاضــر 
ــد حکومــت  ــی دیگــری مانن ــت ایئاف نیســت حکوم

ــرد. ــی را بپذی وحــدت مل
ــن  ــر تأمی ــی را از به ــای امنیت ــداهلل نیروه ــر عب داکت
بخشــی  در  او  کــرد.  ســتایش  انتخابــات  امنیــت 
از ســخنانش تلویحــًا بــه ســتاد انتخاباتــی تیــم 
ــتاد  ــن س ــه در ای ــت ک ــرد و گف ــاره ک ــاز اش دولت س

ــر  ــال ب ــوا و جنج ــول« دع ــاب دهی پ ــر »حس ــر س ب
پــا اســت. رییــس اجرایــی بیــان داشــت کــه اشــتراک 
مــردم در انتخابــات سراســری بــود و »مــرد و زن 
ــات  ــن انتخاب ــرایط« در ای ــد ش ــواِن واج ــر و ج و پی

ــتند. ــتراک داش اش
ــده گان در  ــای رأی دهن ــود نام ه ــداهلل از نب ــر عب داکت
ــردم  ــه م ــار داشــت ک ــرد و اظه ــاد ک فهرســت ها انتق
ــی«  ــض قوم ــوری، خودکامه گــی و تبعی ــه دیکتات »علی
و بــرای تقویــت »وحــدت ملــی و رســیدن  بــه صلــح 

ــد. و حکومــت داری خــوب« رأی دادن
در  بودنــش  برنــده  از  حالــی  در  عبــداهلل  داکتــر 
ــه  ــد ک ــخن می زن ــوری س ــت جمه ــات ریاس انتخاب
دیــروز کمیشــنران کمیســیون انتخابــات گفتنــد اعــام 
ــاد  ــن نه ــت ای ــات از صاحی ــج انتخاب ــمی نتای رس
ــق  ــان ح ــتادهای انتخاباتی ش ــزدان و س ــت و نام اس
ندارنــد پیــش از اعــام رســمی ایــن کمیســیون، برنــده 

بودن شــان را اعــام کننــد.
رییــس  نورســتانی،  علــم  حــوا  هــم،  ســوی  از 
کمیســیون انتخابــات نیــز دیــروز گفــت کــه رأی هــای 
بــدون بایومتریــک باطــل انــد و شــمار نخواهنــد شــد. 
بانــو نورســتانی افــزود کــه تنهــا آرایــی قابــل اعتبــار 
خواهــد بــود کــه مشــخصاب رأی دهنــده در فهرســت 
رأی دهــی و دســتگاه بایومتریــک وجــود داشــته باشــد.
انتخابــات  دور  چهارمیــن  کــه  اســت  گفتنــی 
ــاری،  ــۀ ج ــنبۀ هفت ــور روز ش ــت جمهوری کش ریاس
ــرار  ــزان در سراســر کشــور برگــزار شــد. ق ششــم می
بــود بیــش از 9 میلیــون تــن در ایــن انتخابــات 
اشــتراک کننــد، امــا در روز انتخابــات دیــده شــد کــه 
ــگ  ــیار کمرن ــی بس ــز رأی ده ــردم در مراک حضــور م
ــز نشــان  ــات نی ــی کمیســیون انتخاب ــا تخمین ــود. آم ب
ــن  ــم میلیــون تــن در ای می دهــد کــه بیــش از یک ونی

ــد. ــرده ان ــتراک ک ــات اش انتخاب

نهادهای ناظر و نامزدان:

از انجام تقلب 
و رفتن افغانستان 

به طرف بحران نگران هستیم
ناجیه نوری
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رابطـه میـان انسـان و محیـط زیسـت، رابطه یـی 
بـس ناعادالنـه و سـودجویی یک طرفـه اسـت. 
رسـیدۀ  کمـال  بـه  موجـود  عنـوان  بـه  انسـان 
اکوسیسـتم، در طـول تاریخـی بـس طوالنـی بـا 
افعـاِل نابخردانۀ خـود، نامایمـات و خرابی های 
بسـیاری در حـِق اکوسیسـتم روا کـرده اسـت. 
خرابی هـا و بهره کشـی هایی کـه باعـث توجیـه 
و...  آتشفشـان ها، سـیل ها  زلزله هـا،  از  بسـیاری 

می گـردد. 
در ایـن میـان، انسـان با افعـاِل غیرمنطقـی خود، 
افعالـی کـه نتیجـۀ فکـر بکـر و اختیـار انسـان 
محیـط  تخریـب  بـه  هسـت،  و  بـوده  مدرنیتـه 
زیسـت پرداختـه و در واقع تیشـه به ریشـۀ خود 

زده اسـت. 
در نتیجـۀ تحـوالت اجتماعـی و صنعتی، انسـان 
از طبیعـت، آن را  از حـد  بیـش  بـا بهره گیـری 
مقهـورِ خـود نمـوده و بـا از بیـن بـردن پوشـش 
گیاهـی و درختـان، باعـث آلوده گـی هـوا و در 
نهایـت افزایـش بیماری های عفونی شـده اسـت. 
پیوسـته گی  دارای  حیـات،  شـبکۀ  هم چنیـن 
حکیمانه یـی اسـت کـه در آن هـر جـزو، نقـش، 
تأثیـر و ظرفیـت خـاِص خـود را دارد و به همین 
علـت نبایـد بیـش از حـد تـوان موجـود، از آن 
بهـره جسـت؛ زیـرا هـم باعـث از بیـن رفتـن 
تعـادِل مجموعـه می شـود و هـم این کـه منابعـی 
انسان هاسـت،  اختیـار  کـه در حـال حاضـر در 
فقـط متعلـق به نسـل حاضر نیسـت و نسـل های 

آتـی نیـز سـهمی از آن دارنـد. 
در محیـط زیسـت عوامـِل غیر زنـده مانند خاک، 
آب، گازهـا و غیـره بـه همـراه جانـداران وجود 
بـا محیـط  بـا هـم و  دارنـد. موجـودات زنـده 
غیرزنـدۀ خـود ارتباطی متقابل برقرار می سـازند. 
ایـن ارتباط هـا بـرای بقای محیط زیسـت بسـیار 
تکامل یافته تریـن  عنـوان  بـه  بشـر  انـد.  الزم 
نـه  ایـن کـرۀ خاکـی، در طـول عمـر  موجـود 

فصـل هشـتم
مصاحبه با اطفال

در کشـورِ مـا رهنمـود و قوانینـی بـرای مصاحبـه بـا اطفـال وجـود 
نـدارد، ولـی در اکثـِر کشـورها مصاحبـه بـا کـودک را منـع و یـا هـم 
مقـرراِت به خصوصـی بـرای ایـن نـوع مصاحبه هـا وضـع نموده انـد. 
از  اسـت.  چالش هایـی  و  ویژه گی هـا  دارای  اطفـال  بـا  مصاحبـه 
یک طـرف اطفـال بـا زیرکـی حـوادث را بیـان می کنند، ولـی از طرِف 
دیگـر گاهـی خیال پـردازی می نمایند و دیده شـده کـه در صحبت ها، 
خـود را بـزرگ جلـوه می دهنـد و یا هم در تلفظ اشـتباه کـرده و زباِن 

کودکانـه بـه کار می برند.
روان شناسـان بـه ایـن باورنـد زمانـی کـه کـودکان در کنـار والدین یا 
اسـتادان صحبـت می کننـد، بـه کتمـاِن حقایـق می پردازنـد؛ زیـرا از 
تنبیه هـای بعـدِی آن ها می هراسـند و یا هـم در بعضی حـاالت، موانع 
امنیتـی می داشـته باشـند. بنابرایـن مصاحبـه بـا کـودکان، الزمه هـاِی 
خـود را دارد کـه بایـد هنـگام مصاحبـه بـا آنان مـد نظر گرفته شـود.
الزمـۀ اول، بایـد بـه صحـِت کـودک متوجـه بـود کـه آیـا او طفلـی 
صحتمنـد اسـت یـا نـه؟ آیا قبـًا دروغ گـو و حـراف بوده اسـت؟ آیا 
تمرکـز فکـری دارد؟ آیـا از صحِت خوب برخوردار اسـت؟ زمانی که 
بـه این سـواالت پاسـخ یافتیم، الزمـۀ دیگر همکاری والدین می باشـد 
کـه طفـل را متقاعد به راسـت گفتـن سـازد و تقویِت روحـی بنماید. 
خصوصـًا در مواقعـی که طفل شـاهد یـک حادثۀ مهیب بـوده و ترِس 
شـدید بـر او حاکـم اسـت. والدیـن و مصاحبه کننـده باید سـعی کنند 
کـه محیطی مناسـب بـه کودک ایجـاد کـرده و راه هـای ترس زدایی و 

تمرکـز فکـرِی او را مهیـا نمایند.
تحقیـق در مـورد شـخصیت و سـابقۀ کـودک زیـاد مهـم اسـت و از 
طرفـی هـم، کودکان بـه درک پرسـش هاِی مغلق قـادر نخواهنـد بود. 
بنابرایـن معمـول اسـت کـه یـک پرسـش را بـا ادبیـاِت متفـاوت از 

کـودکان می پرسـند تـا بـه حقایـق گفته هـاِی او پـی ببرنـد. 
هنـگام مصاحبـه با کــودک بایـــد انعطاف پذیر بـــود و تنـــها یک 
مصاحبه کننـده پرسـش نمایـد؛ زیـرا کـودکان موجودیِت چنـد تن در 
اطراف شـان هنـگام مصاحبـه را دوسـت ندارنـد و همچنـان پرسـش 

هم زمـان چنـد تن، آن هـا را دسـتپاچه می سـازد.
قبـل از مصاحبـه باید با کودک روابط دوسـتانه برقـرار گردد، موضوع 
مصاحبـه گفتـه شـود و به حرف زدن تشـویق گردد. از اطفال پرسـیده 
شـود کـه کـدام نـوع مصاحبه را دوسـت دارنـد و کدام جا برای شـان 
مناسـب تر اسـت و در کـدام حالـت راحت تـر می باشـند. زمانـی کـه 
مصاحبـه آغـاز گردیـد، مصاحبه کننـده بیشـتر بـه حرف هـای کـودک 
گـوش دهد. سـواالِت مشـخص مطـرح نمایـد و اگر کودک از پاسـخ 
خـودداری کـرد، بـه شـیوۀ غیرمسـتقیم از او پرسـیده شـود؛ ولـی در 
همـۀ ایـن حـاالت مهارت هـای مصاحبه کننده شـرط اسـت. باید وی 
در ایـن راه مهـارت و تجربـه داشـته باشـد. همچنـان بـه خاطـر بایـد 

داشـت کـه کـودکان سـواالت را بسـیار مختصر پاسـخ می دهند.
بـه مصاحبـۀ زیـر توجـه کنیـد کـه خبرنـگار رادیـوی آزادی بـا یـک 

طفـل ده سـاله در کابـل مصاحبـه نمـوده اسـت:
 مقدمـه: فقـر و تنگ دســتی باعــث شـده کـه خانواده هـا اطفـال زیر 
سـن را بـرای به دسـت آوردن یـک لقمـه نـان به کار هـای شـاقه وادار 
سـازند. در همیـن مـورد، خبرنـگار رادیـو آزادی با یک  تـن از اطفالی 
کـه در بـاغ بابر در شـهر کابـل مصـروف کار می باشـد، مصاحبه کرده 

است.
* نامکت چیست؟

ـ مجیب.
* چه کار می کنی؟

ـ وزن می کنم.
* کسـی عاقه منـد اسـت، آیـا می آینـد خـود را وزن می کننـد یـا 

چطـور؟
ـ یگان تا وزن می کنن، یگان تا وزن نمی کنن.

* چرا نمی کنن؟ البته تشویق شان نمی کنی؟
ـ یـگان تـا دل شـان نمی شـه، یـگان تا پیسـه نمی داشـته باشـن. یگان 

تـا وزن می کنـن بـاز جگرخـون می شـن.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش پنجاه وششـم

امروزه مفهوم شهرها 
بدون وجود فضای سبِز 
موثر در اشکال گوناگون 

آن، دیگر قابل تصور 
نیست. شهرها به عنوان 
کانون های تمرکز، فعالیت 
و زنده گی انسان ها برای 
این که بتوانند پایدارِی 
خود را تضمین کنند، 
چاره یی جز پذیرش 

ساختار و کارکردی متأثر 
از سیستم های طبیعی 
ندارند. در این میان، 

فضای سبز به عنوان جزِو 
ضروری و الینفِک پیکرۀ 
شهرها در متابولیسِم 

آن ها نقش اساسی دارند 
که کمبود آن ها می تواند 
اختالالت جدی در حیاِت 
شهرها به وجود آورد. 
همچنین وجود آب ها و 
فضای سبز به عنوان 

منابع طبیعی برای تفرج 
انسان ها مورد استفاده 

قرار می گیرند

چنـدان طوالنـِی خود، بیشـترین تأثیـرات را بر زمین 
و محیـط زیسـت خـود داشـته اسـت کـه آن هـم به 
وجـود شـعور و عقـل و علمـی برمی گـردد کـه بـه 
واسـطۀ آن، اشـرف مخلوقات اسـت. برخـی جوامع 
از ایـن عقـل و شـعور خـدادادی حسـن اسـتفاده را 
نمـوده و نـه تنهـا خـود از عقـل و علم شـان بهره هـا 
گرفتـه انـد، بلکه سـایر انسـان ها و موجـودات زنده 
بعضـی  امـا  برده انـد.  فـراوان  بهره هـای  آن  از  نیـز 
دیگـر  و  خـود  نـوِع  تباهـی  وسـیلۀ  را  آن  دیگـر، 
موجـودات و محیـط زیسـت بی زبان شـان کرده انـد. 
محیـط  تأثیرپذیـری  سـوم،  جهـان  کشـورهای  در 
زیسـت از محیـط اجتماعـی، بـه مراتـب بیشـتر از 
محیـط  بـر  مهندسـی  ـ  فنـی  عوامـل  تأثیرگـذاری 
ماننـد  فنـی  مسـایل  بیشـتر  زیـرا  اسـت؛  زیسـت 
تخریـب  خـاک،  فرسـایش  آب وهـوا،  آلوده گـی 
پوشـش گیاهـی ناشـی از پاره یـی از ناهنجاری هـای 

اسـت.  اجتماعـی 
بشـریت  جامعـۀ  بـه  خدمتـی  تنهـا  نـه  این هـا 
نمی کننـد، بلکـه اعمـال و کردارشـان باعـث تباهـی 
خـود و دیگـران و محیـط زیست شـان نیز می شـود. 
عـاوه بـر آن، محیط زیسـت نـه تنها محـل زنده گی 
و تأمین معیشـت انسان هاسـت، بلکـه محیط زندگی 
هـزاران موجـود زنـدۀ دیگـر اسـت. موجوداتـی که 
خانـه و کاشـانه یی جـز محیطـی کـه در آن زنده گی 
می کننـد، ندارنـد و بـه تدریـج بـر اثـر فشـارهای 
از  بـرای همیشـه  تغییـر محیـط زنده گـی،  وارده و 
بیـن رفتـه و نسل شـان منقـرض می شـود. انسـان ها 
بـرای کسـب قـدرت و ثـروت و رسـیدن بـه آن، نه 
تنهـا مردمـان دیگـر را اسـتثمار می کننـد، بلکـه بـا 
زیاده خواهـی هـا، ندانم کاری هـا و مدیریـت غلـط 
خـود، آسـیب های جبران ناپذیـری به محیط زیسـت 

می زننـد. 
معضـات  بیشـتر  سـوم،  جهـان  کشـورهای  در 
زیسـت محیطی، ناشـی از محیـط اجتماعـی اسـت. 
در  زیسـت محیطی  وضعیـت  از  کلـی  ارزیابـی  در 
کشـورهای جهـان سـوم، تأثیرپذیری محیط زیسـت 
از محیـط اجتماعـی بـه مراتب بیشـتر از تاثیرگذاری 
عوامـل فنـی ـ مهندسـی بـر محیـط زیسـت اسـت، 
زیـرا بیشـتر مسـایل فنی ماننـد آلوده گـی آب و هوا، 
فرسـایش خـاک، تخریب پوشـش گیاهی، ناشـی از 
پاره یـی از ناهنجاری هـای اجتماعـی اسـت. بـه طور 
مثـال: آلوده گـی هـوا در نتیجـۀ افزایـش جمعیـت، 
الگـوی  و  موترهـا  افزایـش  شهرنشـینی،  رشـد 
نامناسـب حمل ونقـل بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن 
جهـان  کشـورهای  در  زیسـت محیطی  معضـات 

سـوم تلقـی می شـود. 
این کـه:  اصلـی  پرسـش  و  تأمـل  قابـل  نکتـۀ  امـا 
وضعیـت سـامت و بهداشـت هـر فرد، هـر جامعه، 
هـر ملـت، بـا تأثیـر متقابـل و تلفیـق اثـر دو محیـط 
تعییـن می شـود: یکـی محیـط زیسـت داخلـی خود 
انسـان و دیگـری محیـط پیرامـون و تخریـب محیط 
زیسـت در قالـب آالینده هـای فیزیکـی، کیمیاوی و 
رادیـو اکتیـوی موجـب از بیـن رفتـن بافـت طبیعی 
و تغییـر نـرخ رشـد گونه هـای موجـودات اسـت و 
سـامتی، رفـاه، آسـایش و حقـوق اعضـای جامعـه 
را بـه خطـر می انـدازد. اگـر محیـط زیسـت مـادی، 
سـامتش را از دسـت بدهد؛ جسـم با آسیب مواجه 
بـه خـود مشـغول  را  اندیشـه  و  روان  و  می گـردد 
مـی دارد و اختـال در آن ایجـاد می کنـد و آدمـی 
نمی توانـد در تعامـات اجتماعـی خـود موفق ظاهر 

 . د شو
رسـیدۀ  کمـال  بـه  موجـود  عنـوان  بـه  انسـان 
اکوسیسـتم، در طـول تاریخـی بس طوالنـی با افعال 
نابخردانـۀ خـود، نامایمـات و خرابی های بسـیاری 
خرابی هـا  اسـت.  کـرده  روا  اکوسیسـتم  حـق  در 
از  بسـیاری  توجیـه  باعـث  کـه  بهره کشـی هایی  و 

می گـردد.  و...  سـیل ها  آتشفشـان ها،  زلزله هـا، 
امـروزه مفهـوم شـهرها بـدون وجـود فضـای سـبِز 
موثـر در اشـکال گوناگـون آن، دیگـر قابـل تصـور 
تمرکـز،  کانون هـای  عنـوان  بـه  شـهرها  نیسـت. 
فعالیـت و زنده گـی انسـان ها بـرای این کـه بتواننـد 
جـز  چاره یـی  کننـد،  تضمیـن  را  خـود  پایـداری 
پذیـرش سـاختار و کارکـردی متأثـر از سیسـتم های 
طبیعـی ندارنـد. در ایـن میان، فضای سـبز بـه عنوان 
جزِو ضروری و الینفِک پیکرۀ شـهرها در متابولیسـِم 
آن هـا نقش اساسـی دارند کـه کمبود آن هـا می تواند 
اختـاالت جـدی در حیاِت شـهرها به وجـود آورد. 
همچنیـن وجـود آب هـا و فضـای سـبز بـه عنـوان 
منابـع طبیعـی بـرای تفـرج انسـان ها مـورد اسـتفاده 

قـرار می گیرنـد. 

ِی تعادل  قرار لزوم بر
ابط انسان و طبیعت و در  ر

فـاطمه برادران
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ناتاشا امیـری 

بخش دوم

کد های شهودی همان 
تصورات ناشناخته و ایماژ ها 

و احساساتی هستند که 
از طریق ارتعاشات الهام 
بخش، و عملکرد کلید 
و صندوقچه در برابر 

نویسنده قرار می گیرند. 
پیام شهودی گاه تصویری 
است، گاهی در قالب یک 
کلمۀ کلیدی تجلی پیدا 

می کند، گاهی به شکل یک 
معنا ی متمایز انتقال می یابد 
و گاه یک حِس خاص را القا 
می کند. این پیام ها در هر 
حال موضوعاتی هستند که 

تبدیل کردن شان به نوشتار 
دشوار است و به مثابۀ 

عالیم راهنمایی و راننده گی 
عمل می کنند. شما با 

دیدن تابلوی توقف ممنوع 
می فهمید که نباید آن جا 

ماشین تان را پارک کنید اما 
این اندیشه هیچ ربطی به 

آن عالمت ندارد

روند شهودی 
یـا شـهودی  اسـاس رونـد خودانگیختـه  بـر  بنابرایـن 
می تـوان این طـور در نظـر گرفـت که اولیـن و مهم ترین 
وجـه کارکـردی شـهود، ماهیتـی کامـًا ماورایـی دارد 
)ارتعاشـات الهام بخـش( وجـه بعدی وابسـته به انسـان 
و  )کلیـد(  دارد  جـا  او  انرژیایـی  درکالبـد  امـا  اسـت، 
سـومین وجـه )صندوقچه( یـی اسـت در ضمیـر ناخـود 

او. آگاه 
از  عمـل  نوعـی  طریـق،  ایـن  از  نـگارش  پروسـۀ  در 
در  مـا  می شـود.  واقـع  نویسـنده  بی عملـی  طریـق 
سـکوت نیمه شـب پشـت میـز می نشـینیم و زیـر تأثیـر 
تقابـل دوگانـه و درهـم ادغـام شـدۀ متافیزیکـی ابـژه و 
سـوبژه، تمـام دانسـته های مان را دربـارۀ دانـش بیرونـی 
فرامـوش می کنیـم. ناگفتـه نمانـد کـه ایـن دانـش بایـد 
جمـع آوری شـود. الزم اسـت بـا اطاعات علمـی برای 
رسـیدن بـه مراکـز باالیـی کالبـد انرژیایـی، تفکرمـان 
را پـرورش دهیـم. مطمینـًا نیـاز بـه میان برهایـی بـرای 
رسـیدن بـه لحظـۀ آفرینـش داریـم؛ کتاب های نگاشـته 
ترسـیمی  صحنه هـای  کالبدشـکافی  دیگـران،  شـدۀ 
موفـق از سـوی آن هـا، کاس هایـی کـه مشـکات فنی 
نویسـنده گی را برای مـان حـل کننـد، همـان میان برهـا 
هسـتند. شـاید مشـکات عاطفـی و مـادی زیـادی هـم 

یافتـن کلیـد را برای مـان بـه تعویـق انداختـه باشـند.
امـا زمانـی اسـت کـه این همـه تبدیـل بـه های وهویـی 
بیهـوده و دور می شـود و در نتیجـه نـگاه ما بـه نقطه یی 
مبهـم در وجودمـان گـره می خـورد. درونی کـه از افکار 
مزاحـم و حرف هـا و اندیشـه های بی سـر و ته تهی شـده 
اسـت. پـس می تـوان صدایـی را از کرانه هـای مـاورای 
حسـی شـنید. ارتعاشـات الهام بخـش، منجـر بـه فعـال 
شـدن مرکـز شـهودی می شـود، کلیـد در قفـل صندوق 
می گـردد و اجـازۀ نـگارش تخیلـی صـادر می شـود. ما 
و دسـت مان یـک گذرگاه می شـویم تـا جریـان بی پایان 
تخیـل را گـذر دهیـم. چیزهایـی از یـاد رفتـه، خاطرات 
بازیافتـه، سـیل بی پایـان کلمـات و تصاویـری نـاب از 
از  از گـذر  بعـد  و  فـوران می کننـد  عمـق صندوقچـه 
آسـتانۀ هشـیاری، از طریـق مسـیر خـودآگاه بـه میـان 
افـکار سـامان دادۀ مـا در حیـن نـگارش می ریزنـد. در 
ایـن حالـت کامـًا شـکل ناظـری را )بـدون نفـی نقش 
مهم مـان ( در منطقـۀ میـان ناخـودآگاه و خـودآگاه، یعنی 
آسـتانۀ خـودآگاه بـه خـود می گیریـم کـه شـاهد عبـور 
جریـان تخیـل اسـت. مـا، هـم می دانیـم که می نویسـیم 
و هـم نمی دانیـم ایـن سـیل بی پایـان از کجـا می آیـد. 
گاه البتـه اتفـاق می افتـد کـه آن را یک سـره از نبـوغ و 
اندیشـۀ خـود می انگاریـم. تـا حـدی هـم حـق داریـم، 
صنـدوق و ضمیـر نیمه هشـیار جدا از وجود ما نیسـتند، 
موتـر بـدون راننـده فرقـی با یـک اسـباب بازی نـدارد. 
امـا نبایـد از یـاد ببریـم کـه راننده گـی هـم فقـط وقتـی 

موتـری وجـود داشـته باشـد، معنـا می یابد. 
حـال سـِر قلـم کنـد شـده و نیـاز بـه تراشـیدن دارد. 
تخیـل  جریـان  سـرریز  میـان  هماهنگـی  صـورت  در 
و افـکار راکـد شـدۀ مـا، چیـزی آشـکار می شـود کـه 
مـا  جلـوی  کاغـذ  صفحـات  اسـت.  خا لـص  و  نـاب 
پـر از نوشـته هایی اسـت کـه نـود درصـد همان هایـی 
گاه  و  درآوریـم  نـگارش  بـه  می خواسـتیم  کـه  اسـت 
حتـا بهتـر از آن چـه می پنداشـتیم. بـه خصـوص این کـه 
ناگهـان جرقه یـی ذهـن را روشـن می کنـد و تصـوری 
را در برابرمـان قـرار می دهـد کـه می توانـد سرنوشـت 
نوشـته های مان را دگرگـون کنـد، هرچنـد ممکن اسـت 

حتـا بـا آن چـه می خواهیـم بنویسـیم هـم، سـازگاری 
نداشـته باشـد. مـا قصد داریـم قتلـی را تشـریح کنیم و 
در عـوض از صندوقچـۀ تخیل، اسـبی کـه در مرتع چرا 
می کنـد، بیـرو ن می افتـد. امـا رازی در این صحنـه نهفته 
اسـت کـه اگـر بـه آن بیشـتر از افـکار خودمـان اعتمـاد 
کنیـم، برای مـان آشـکار می کنـد قتـل در برابر شـاهدی 
مثـل اسـب می توانـد چه قدر جذاب تراز شـاهدی باشـد 

کـه شـها د ت دروغ می دهـد!
 گاه آن چـه سـرریز می کنـد، از تـوان فکـری مـا بـرای 
نـگارش خـارج اسـت و گاه حتـا بـا فکرمـان مغایـرت 
دارد. در نتیجـه رونـد خاقـه متوقـف می شـود و مـا 
ناگزیریـم کـوالژی از تخیـل و افکارمـان را روی کاغـذ 
کنـار هـم بگذاریـم. بسـیاری از ما طرح کلی و سـاختار 
کارمـان را پیـش از نـگارش روی کاغذ ترسـیم می کنیم، 
امـا جریـان تخیـل مغایرتی بـا برنامه هـای از پیش تعیین 
شـده نـدارد. گاهـی حتـا هم سـو و تشـدیدکنند ۀ آن هم 
هسـت. هرچنـد بعضـی اوقات پیـش می آید محاسـبات 
مـا را کامـًا برهـم زنـد و ناگزیـر از انتخاب مـان کنـد؛ 
انتخابـی  یـا خـودآگاه؟ چنیـن  ناخـودآگاه  بـه  اعتمـاد 
نویسـنده گان جوششـی را از کوششـی متمایـز می کنـد. 
تجربـه ثابـت کـرده کـه بهتـر اسـت در ایـن حالـت از 
سـیان جریـان ممانعـت بـه عمـل نیاوریـم حتـا اگـر 

آن چـه می نویسـیم، یک سـره بـه نظرمـان بی ربـط بیاید. 
فرصـت  ایـن  نوشـته ها  بازنویسـی  حیـن  در  بعد هـا، 
دسـت می دهـد تـا برخـی قسـمت ها را تعدیـل کنیـم 
و از دانـش بیرونی مـان بـرای رفـع نواقـص فنی نوشـته 
و ارتقـای سـطح کیفـی متن بهـره جوییم. بـه خصوص 
این کـه در خـال ایـن پـردازش ذهنـی، بعضـی اوقـات 
نماد هـای یـک اثـر ادبی پیچیده می شـوند. نویسـنده کد 
الزم برای تشـریح چیزی را که از طریق شـهود دریافت 
کـرده نمی دانـد و در نتیجـه عمـل چیدمـان واژه گان هم 
بـا سـختی مواجـه می شـود. او نمی توانـد کلمـات الزم 
بـرای انتقـال معنـی را بیابـد. گاهـی هـم اصـًا کلمه یی 
شـناخته شـده بـرای بیـان آن حـس وجـود نـدارد. در 
نتیجـه جمـات متـن یـا کامـًا مبهـم می شـوند کـه در 
بازنویسـی بایـد حـذف شـوند یـا بـه زبانـی رازگونـه 
بایـد  تأویـل  در  کـه  نشـانه هایی  می شـود؛  نزدیـک 
رمزگشـایی شـوند. گاه بـه همیـن ترتیـب، تخیـل میـان 
مـا و واقعیـت فاصلـه می انـدازد و قاعده هـای شـناخته 
شـدۀ جهان بیـرون را دگرگـون می کند. انـگار ضرورت 
راه یابـی بـه چیـزی دیگـر وجـود دارد تـا این کـه تمـام 

آن چـه آشناسـت، از زاویه یـی دیگـر رویـت شـود. 

ذبیـح اهلل یوسف زاده
حاال که رأی دادیم
دمی بنشین با من

کنار حوضچه یی که نشاِن ماهی و ُگربه را یکجا با خود دارد
بیا دمی بنشین تا برایت قصه کنم

زیر سقِف آسمانی سیاه که ستاره گانش از دور هاِی دور به سوی مان 
چشمک می زنند.

کمی خود را رهـا کنیم
عصبیِت حل شده در ثانیه ها و لحظاِت قبل را با نفسی بیرون دهیم

و روح ناآراِم خود را در امواج ریِز حوض بَدمیم؛
من و تو، درگیِر قرینه هایی شده ایم که هرکدام فکر کردیم آنچه به آن فکر 

می کنیم
خط سرِخ ماست!

تو، فکر می کنی سال ها قبل آن اسپانی که به سمِت هند تاخت
اسپاِن قریۀ شما بود

و آن سوارانی که زیر تیِغ شمشیر و آفتاب رزمیدند، هم قوِم تو بودند
و من فکر می کنم آنکه میراث هزاران سالۀ ما را به باد فنا داد، تو بودی

و »خراسان« نامی بود که تو از سرزمین مان زدودی!

من و تو ـ این من و توِی امروزی ـ همه  تاریخی شدیم
که عصبیت هاِی ما را شکل داده.

مهم نیست که اجداد ما چگونه با هم زیستند
که بودند

اسپان شان را با کدام علوفه  سیر می کردند
و مادران مان فرزنداِن یکدیگر را با چه احساسی شیر می دادند؛

ما تاریِخ جدایی هم ایم
مرز میان مان خِط قرینۀ بدبینِی ماست

تو بد می بینی، بد دیده می شوی
بد می گویی و بد گفته می شوی

و در سبِد ناامنی، افتـراق را
به ارث می گذاریم.

***
بیـا دمی کنار هم بنشینیم

تا صبح که آفتاب
یکسان بر باِم خانه های مان بَدَمد! 

بیـا دمی کنار ِ هم 
بنشـینیم...
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ادعـا  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  از  یکـی 
می کنـد کـه رقابـت تنگاتنـگ میـان کشـورهای خلیج 
فارس سـبب شـده اسـت تا بـه صـورت نامرئی تاش 

بـه دسـت کاری در نتیجـۀ انتخابـات افغانسـتان کننـد.
احمدولـی مسـعود، در گفت وگو بـا روزنامۀ اندیپندنت 
امـارات  و  سـعودی  عربسـتان  می گویـد:  انگلسـتان 
متحـدۀ عربـی تـاش می کننـد تـا اشـرف غنـی برندۀ 
انتخابـات شـود و بـه مخالفت خود بـه مذاکرات صلح 

گـروه طالبـان در قطـر ادامـه دهد.   
افغانسـتان  ملـی  قهرمـان  مسـعود،  احمدشـاه  بـرادر 
کـه  می گویـد  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  و 
برگـزاری انتخابـات افغانسـتان زمینـۀ رقابـت تنگاتنگ 
را میـان قطـر، امـارات و سـعودی فراهـم کرده اسـت.  
سـفیر پیشـین افغانسـتان در بریتانیـا ادعـا می کنـد کـه 
عربسـتان سـعودی و امـارات طـرف دار نزدیکـی قطـر 
بـه عنـوان یـک شـریک مهـم بـا امریـکا نیسـتند. آنان 
مذاکـرات  رونـد  در  چشـم گیری  نقـش  می خواهنـد 

صلـح داشـته باشـند. 
اتهامـات در پایـان کارزارهـای انتخاباتـی شـگفت آمیز 
در  کـه  می دهنـد  هشـدار  نامـزدان  از  برخـی  اسـت، 
صورت افشـای اسـناد و مـدارک  تقلـب در انتخابات، 
نتیجـۀ انتخابـات روز شـنبه برای شـان قابـل پذیـرش 

بود.   نخواهـد 
انتخابات ریاسـت جمهوری ماه سـپتامبر با خشـونت ها 
و کشـتار همـراه بوده اسـت، پـس از آغـاز کارزارهای 
نتیجـۀ حمـات گروه هـای تروریسـتی  انتخاباتـی در 
تـن  و 300  تـن کشـته  کمپایـن [ 170  ]محـات  بـه 
زخمـی شـده اند و طالبـان روز جمعـه )یـک روز پیش 
روز  در  کـه  کردنـد  تهدیـد  انتخابـات(  برگـزاری  از 

انتخابـات از محـات رأی دهـی دوری کنیـد. 
غـازی  در  غنـی  کمپایـن  برگـزاری  آن  نمونـۀ  یـک 
بـه  آن  از  طالبـان  کـه  جایـی  بـود،  کابـل  اسـتدیوم 
عنـوان جوقه هـای دار بـرای اعـدام زندانیـان اسـتفاده 
می کردنـد. مسـووالن می گوینـد کـه در دقیقـه 90 بـه 

کنسـل شـد.  نشسـت  ایـن  تهدید هـای  دلیـل 
جـاری  خشـونت های  کـه  می گویـد  مسـعود  آقـای 
تکان دهنـده اسـت و تقلب و فریـب در عقبۀ آن وجود 

دارد. 
او تأکید کرد: دو سـال می شـود که افغانسـتان نظاره گر 
تقابـل امـارات، عربسـتان با قطر اسـت و ما شـنیده ایم 
کـه دسـت های بیرونی در پشـت پـرده تـاش می کنند 
تـا محمداشـرف غنـی را برنـده اعـام کننـد، امـا ایـن 

خبر ها خوشـایند نیسـت.  
مـا می شـنویم کـه عربسـتان سـعودی و امـارات این را 
ادامـه می دهنـد و تیمـی از هکرها با تیـم کمپاینی غنی 
همـراه شـده اند. ایـن رابطۀ نزدیـک با رونـد مذاکرات 
صلـح دارد، عربسـتان و امـارات حـدس می زننـد که با 
وجـود مصـرف هنگفت پول  بـرای حمایـت طالبان در 
افغانسـتان از عقب رونـد مذاکـرات دور مانده اند، آنان 
می خواهند رشـتۀ رونـد مذاکرات صلـح را در صورت 

امکان از قطـر بربایند. 
دیپلومات هـای عربسـتان و امـارات رابطـه بـا تیم دکتر 
تکذیـب  انتخاباتـی  کمپاین هـای  در جریـان  را  غنـی 
کـرده  و گفته انـد کـه هیـچ مدرکـی بـرای اثبـات ایـن 

قضیـه وجود نـدارد. 
تأکیـد کـرده  عمـر داوود زی، رییـس کمپایـن غنـی 
اسـت کـه کارزارهـای انتخاباتی غنی شـفاف بوده اند و 

ارتباطـی بـا بیرونی هـا نداشـته اسـت.  
عربسـتان سـعودی، امـارات و پاکسـتان از کشـورهای 
بودنـد کـه رژیـم پنج سـالۀ طالبـان را بـه رهبـری مـا 
عمـر در کابـل بـه رسـمیت شـناختند. همچنان شـمار 
عربسـتان،  شـاهی  کشـور  دیپلومات هـای  از  زیـاد 
امـارات و قطـر در جریـان کمپاین هـای انتخاباتـی در 

کابـل حضـور دارنـد.
پنـج دیپلومـات امـارات در جریان گشـایش یک پروژه 
در کندهـار در انفجـار یـک بـم در سـال 2017 کشـته 
شـدند و جمـا محمـد عبـداهلل  الکبـی، سـفیر امـارات 
بیمارسـتان  در  بعدتـر  وجـودش  زخم هـا  دلیـل  بـه 

درگذشـت. 
دونالـد ترامـپ، رونـد مذاکـرات صلـح بـا طالبـان را 
در اوایـل مـا سـپتامبر بـه دلیـل حمـات ایـن گـروه 
در کابـل کـه در آن یـک سـرباز امریکایـی کشـته شـد 
لغـو و متوقـف کـرد؛ امـا امیدواری هـای زیاد بـرای از 
سـرگیری ایـن مذاکـرات وجو دارد که تـا روند خروج 

امریکا از افغانسـتان آغاز شـود و ایـاالت متحدۀ امریکا 
امتیـاز پایـان طوالنی تریـن جنـگ در را انتخابات سـال 

بعـدی علـم کند. 
مذاکـرات میـان تیـم مذاکـره  کننـدۀ امریکا بـه رهبری 
زلمـی خلیـل زاد، افغانی ا الصل امریکایـی و نماینده های 
طالبـان بـا همـکاری پاکسـتان در قطر صـورت گرفت. 
نصـف  از  بیـش  مذاکـرات  در  زیـاد  خوش بینی هـای 
سـال وجود داشـت، حکومت افغانسـتان دور زده شـد 
و زلمی خلیـل زاد متهـم بـه حفـظ توافق نامـه و امتیـاز 

دادن بـه طالبان شـد. 
رییس جمهـور اشـرف غنی صـدای انتقـاد از توافق نامه 
را بلنـد کـرد، برخـی از سیاسـیون بین المللـی و داخلی 
نیـز در رابطـه بـه توافق نامۀ شـک کردنـد، به ویژه یکی 
از آنـان لینـدزی گراهـام سـناتور جمهـوری خـواه در 

کانگـرس امریـکا بود.
آقـای مسـعود گفـت کـه مسـلمًا البی گـران در امریکا 
بـرای غنـی البـی می کننـد، به همیـن دلیـل تاش های 
در  کـی  نمی دانیـم  مـا  شـد،  نـاکام  خلیـل زاد  زلمـی 
پشـت ایـن البی قـرار داشـت. در مـاه جنـوری طالبان 
از دیـدار بـا امریکایی هـا در ریـاض شـکایت کردنـد، 
طالبـان ادعـا کردنـد کـه ممکـن عربسـتان سـعودی از 
فرصت اسـتفاده کـرده و بـاالی طالبان فشـار وارد کند 
تـا بـا دولـت افغانسـتان گفت وگـو کنند و موقـف آنان 

را ضعیـف جلـوه دهد. 
یـک عضو گـروه طالبـان در آن زمـان به رویتـرز گفته 
بـود کـه اختـاف میان قطر و سـعودی سـبب چالشـی 
شـدن رونـد مذاکـرات صلح شـده اسـت. سـعودی به 
صـورت غیرمترقبـه بـاالی مـا فشـار وارد می کنـد تـا 
آتش بـس را اعـام کنیـم، اتفاقـًا نمایندۀ امریـکا در این 

مـورد چیـزی نگفته اسـت. 
پـس از تنش آلـود شـدن روابـط عربسـتان و امـارات 
بـا قطـر در جـون 2017 بـه صـورت کوتـاه ایمیل های 
اندکـی میـان امـارات و دیپلومات هـای امریکایـی رد 
و بدیـل شـده اسـت، امـارات میزبـان گفت وگوهـای 
طالبـان در 2011 بـود، در عیـن زمـان گـروه طالبان در 

دفتـر سیاسـی قطـر حضور داشـتند.  
از   2018 جنـوری  مـاه  در  ایمیل هـا  از  دیگـر  یکـی 

یوسـف القطیبـه سـفیر امـارات در واشـنگتن، بیان گـر 
خشـم عبـداهلل بن زاهد، وزیـر خارجۀ امـارات از نقش 

قطـر در رونـد مذاکـرات صلـح بـود. 
گزارش هـای  می کنـد،  ادعـا  همچنـان  مسـعود  آقـای 
وجـود دارد کـه تیـم آقـای غنـی روز یک شـنبه خـود 
را پیـروز میـدان اعـام می کنـد، نامـزدان دیگـر ایـن 
نشـانی شـورای  از  ممکـن  مـا  و  نمی کننـد  قبـول  را 
نامـزدان مخالفـت کنیـم، مـن فکـر می کنـم تقلـب در 
ایـن انتخابـات وضعیـت را خیلـی خطرناک می سـازد.  
عبـداهلل عبـداهلل، مشـترک قـدرت در حکومت بـا غنی، 
عیـن اظهارات داشـته اسـت؛ ما شـکایت خـود را ثبت 
کردیـم، امـا ایـن قسـمت از یـک »کـوه یـخ« اسـت، 
نگرانـی مـن ایـن اسـت کـه تقلب هـای سـازمان یافته 
در انتخابـات تأثیـر منفـی بـاالی ذهنیـت افـراد و روند 
دموکراسـی دارد، اگـر تقلـب گسـترده باشـد و تیمـی 
خـود را برنـده اعـام کنـد، مـورد قبـول نخواهـد بود.  
غنـی گفتـه اسـت که طـرف دار اشـتراک قـدرت با فرد 
رییس جمهـور  یـک  تنهـا  افغانسـتان  در  نیسـت،  دوم 
باشـد، نـه دوتـا! مـن دیگـر حکومـت وحـدت ملی را 
قبـول نمی کنـم، مـا در رونـد اول برنـده هسـتیم، مـن 
بـه تعیـن سرنوشـت بـه دسـتان مـردم افغانسـتان باور 
دارم و مـن برنـدۀ انتخابـات روز شـنبه هسـتم! غنـی 
تأکیـد کـرد کـه مخالفان مـن می تواننـد در دادگاه دعوا 
کننـد نـه بـه صـورت فـردی، وضعیـت امنیتـی دفاعی 
مـا روشـن اسـت و نیروهـای امنیتـی محافظـان قانون 
هسـتند، مـا نمی خواهیـم کـه وضعیـت بـد انتخابـات 

گذشـته تکرار شـود.
ایـن  امنیتـی در سراسـر  نیـروی  از 100 هـزار  بیـش 
نیروهـای  همـکاری  بـا  را  انتخابـات  امنیـت  کشـور 
هـزار   29 از  بیـش  در  قاطـع«  »حمایـت  بین المللـی 
500 محـل رأی دهـی کـه بیشـتر در مکاتـب، مدارس، 
امنیـت  تأمیـن  شـفاخانه و تعمیرهـای دولـت بودنـد 
کردنـد و نزدیـک بـه 1500 محـل رأی دهـی بـه دلیـل 

نبـود امنیـت بسـته بـود.

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

تقلب در انتخابات وضعیت را خطرناک می سازد

برگردان: ابوبکر صدیق/ منبع: اندیپندنت
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بهزاد برمک 

قهـار عاصـی
زادی  گلـوی آ
ــار  ــاد قه ــده ی ــم زن ــر بگویی ــد اگ ــز نباش ــدان اغراق آمی ــاید چن ش
ــی  ــاعران پارس ــاخص  ترین ش ــن و ش ــی از پُرآوازه تری ــی یک عاص

ــی رود.  ــه شــمار م  ســرای معاصــر افغانســتان ب
ــت  ــت گریخ ــی واقعی ــه از گزنده گ ــی ن ــوف از آوان زنده گ موص
و نگذاشــت کــه واقعیــت، دامنــه افــق پــرواز تخیــل او را محــدود 
کنــد. کودکــی  اش بــا شــور و کنجــکاوی، نوجوانــی  اش بــا آمــوزش 
و کارگــری، بزرگــی  اش بــا شــناخت و درک واقعیت  هــا و واکنــش 

ــد. ــراه ش ــه  اش هم ــای جامع ــر ناهنجاری ه در براب
ــت  ــه والی ــتای ملیم ــی زادگاه: روس ــان عاص ــار ام ــام: عبدالقه ن
ــیدی / 1956  ــال 1335 خورش ــزان س ــارم می ــیر زاد روز: چه پنجش
میــادی تحصیــات: لیســانس دانشــکدۀ کشــاورزی دانشــگاه کابــل 
آثــار: گل ســوری، الالیــی بــرای ملیمــه، دیــوان عاشــقانه بــاغ، غــزل 
مــن و غــم مــن، تنهــا ولــی همیشــه، از جزیــرۀ خــون، از آتــش از 
ــی  ــادی عاص ــرا ارش ــواده: میت ــان و... خان ــک پای ــاز ی ــم، آغ ابریش
ــزان  ــرگ: ششــم می ــد روز م ــا فرزن همســر و مهســتی عاصــی تنه

ــادی  ــیدی / 1994 می ــال 1373 خورش س

عاصی و سختی های روزگار 
ــا  ــی ب ــوده، از آوان نوجوان ــی اشــرافی نب ــار عاصــی از خانواده  ی قه
ــا  ــال  ها ب ــرد. او س ــرم می  ک ــه ن ــتی دســت و پنج ــی  دس ــر و ته فق
ــود  ــه کار ب ــغول ب ــری مش ــک دکان آهنگ ــف اش در ی ــم نحی جس
ــه عاصــی  ــر، گرچ ــوی دیگ ــت. از س ــم می رف ــگاه ه ــه آموزش و ب
ــر  ــه نظ ــا ب ــد؛ ام ــاد می کنن ــردم ی ــای م ــا و رنج  ه ــاعر درده را ش
ــکل  ــک مش ــه ی ــتی را ک ــی  دس ــر و ته ــی فق ــه عاص ــد ک می  رس
ــود  ــعر خ ــر موضــوع ش ــود، کمت ــته می ش ــی پنداش ــزرگ اجتماع ب
قــرار داده اســت. شــاید تأکیــد عاصــی بیشــتر بــر آرمــان آزادی بوده 
ــرای ایــن شــاعر، آزاده گــی واالتریــن  ــه گمــان مــا ب ــا عدالــت. ب ت

ــس. ــت و ب ــانی را داش ارزش انس

 آشنایی ما با شعر قهار عاصی 
ــی کــه مــا شــعرهای  ــه زمان ــاز می  گــردد ب ــا از ایشــان ب آشــنایی م
او را در آهنگ  هــای فرهــاد دریــا شــنیدیم. ایــن شــاعر عاصــی نــام، 
ــه ُحرمــت و بزرگــی  ــا و عاشــقانه می ســرود؛ امــا آنچــه ب چــه زیب
ایــن شــاعر در نــزد مــا می افزایــد، موضع  گیــری اجتماعــی، 

ــان اوســت.  سیاســی و صراحــت بی

شعر عاصی و اشغال افغانستان 
ــخ  ــای تاری ــی در درازن ــای ادب ــه جریان ه ــد ک ــاور دارن ــان ب مورخ
ــد.  ــه ان ــکل گرفت ــی ش ــی و سیاس ــای اجتماع ــر رویداده ــر تأثی زی
ــتی  ــوروی سوسیالیس ــر ش ــاد جماهی ــوی اتح ــور از س ــغال کش اش
ــه  ــه مثأب ــل ب ــهر کاب ــود ش ــه ن ــای ده ــپس جنگ  ه ــابق و س س
ــعر  ــم گیر در ش ــای چش ــی، بازتاب ه ــذار اجتماع ــی تأثیرگ پدیده ی
ــل  ــورانه در مقاب ــه و جس ــی بی  باکان ــت. عاص ــته اس ــرده داش نام ب
ــت.  ــرای آزادی نوش ــتاد و ب ــود ایس ــتبداد روزگار خ ــدرت و اس ق

ــر  ــو را تصوی ــای ت ــی  ه ــی  کس ــو را و ب ــن ت ــل! م ــل ای کاب کاب
ــرد ــم ک خواه

مــن تــو را در چیغ هــای خویــش گــور خواهــم کــرد گریــه خواهــم 
د کر

عاصی، میهن و ملتش 
ــا  ــد؛ ام ــر آن می  بالی عاصــی همــواره ملــت خــود را می  ســتایید و ب
از متــن شــعر وی مشــکل اســت تــا خواننــده دریابــد کــه مرزهــای 
ــی از  ــا، یک ــاور م ــه ب ــند. ب ــا می رس ــه کج ــا ب ــی ت ــت عاص مل
ــود را  ــه او خ ــود ک ــن ب ــر ای ــاعر عصیان گ ــن ش ــای ای ویژه  گی ه

ــت.  ــورش نمی  پنداش ــی کش ــای سیاس ــه جغرافی ــد ب ــا مقی تنه
روحش شاد و یادش گرامی باد! 

السام علیکم و رحمت اهلل و برکاته
در  مقیم  تُرک تباران  همه  نیک  تمنیات  و  سام 
به  دست  کشور  بیرون  در  ما  بپذیرید.  را  ترکیه 
دعا به شما و به کشور عزیز خود هستیم و آرزو 
داریم تا یک روز به خیر در صلح و صفا با همه 
هموطنان خویش در کشور خود زندگی آرام و با 

آسایش را سپری نمایم.

جاللتمآب رییس صاحب جمهور
استانبول  در  مقیم  افغانستان  تُرک تباران  ما  اینک 
دیگر  یکبار  یکسال،  تقریبًا  مدت  از  بعد  ترکیه 
اعتراض نامه خود را به شما می فرستیم و امیدوار 
هستیم تا این بار جناب شما شکایت ما را جدی 
گرفته و در رابطه به حل مشکات مردم خویش 

اقدامات جدی نمایید.
این که یک سال قبل شکایت ما تا کدام حد خدمت 
شما رسید، چیزی نمی دانیم، اما این بار اگر جواب 
ناگزیز  سفیدان  موی  نشود،  داده  ما  اعتراض نامۀ 
به کابل رفته و شکایات خود را مستقیمًا به شما 
خواهیم رساند. ما تُرک تباران کشور اوالً خود را 
باالی  ما  تُرک تبار،  بعداً  و  می کنیم  افغان خطاب 
را در  افتخار می کنیم و دولت خود  کشور خود 
هر زمان از خود دانسته و حامی آن بوده ایم. ماه ها 
قبل، از شما عدالت خواستیم، از شما خواستیم تا 
اوضاع مردم خود در استانبول را بررسی کنید و 
از حق و حقوق شان دفاع کنید، ولی متاسفانه که 

تا حال هیچ چیزی از شما نشینده ایم.
بارکزی  زکریا  قونسل  سر  کارکردهای  از  شما 
خوب خبر دارید، او یک سال قبل با قوم تُرک تبار 
چه بی حرمتی هایی که نکرد؛ بزرگان و موسفیدان 
ما را دزد، قاچاقبر و بیگانه خطاب کرد و تا همین 
در  می نماید.  عقده گشایی  و  دشمنی  ما  با  امروز 
یاد  قاچاقبر  و  دزد  نام های  به  ما  از  محفل  هر 
همین  از  هستیم،  افغان  هم  ما  حداقل  می کند! 
خاک هستیم، تا حدی که او به دولت ترکیه ما را 
تروریست و علیه دولت خود معرفی کرده است. 
اعمال او به سیاست و نظام کشور ما لکۀ ننگین 

او  اینجا  در  افغانستان  مردم  بین  در  این که  بوده. 
رساند، موضوع  اوج اش  به  را  فاشیزم  و  تعصب 
بعدی است، اما او کسی است که سیاست کشور 
ما را در ترکیه به انتها درجۀ ضعیف ساخته و نام 

شخص شما را بدنام کرده است.
و  خوب  کارمندان  همه  قونسلگری  در 
دیپلومات های ورزیده وجود دارند، آن ها متعهد 
به منافع کشور می باشند، اما به اساس معلومات 
شما  نمایندۀ  داریم،  قونسلگری  از  ما  که  دقیقی 
زکریا بارکزی و یکی از دیپلوماتان مفسد به نام 
داکتر عبدالباری ابراهیمی، همه قونسلگری را به 
خرید  مثل  کان  فسادهای  از  اند؛  گرفته  تاراج 
تا خرید  افغانستان گرفته  قونسلگری  برای  خانه 
در  قونسلگری  در  تذکره  و  پاسپورت  فروش  و 
سرقونسل  دارد.  وجود  حاال  همین  استانبول 
او  است.  کرده  خریداری  خانه  چندین  بارکزی 
این که  نه  است،  آمده  تجارت  به  و  است  تاجر 
خدمت و سیاست. چندین نفر از هموطنان بسیار 
بهانه های مختلف از  به  وزیده و الیق و پاک را 
اقارب  آن ها،  به جای  و  است  اخراج کرده  دفتر 
نزدیک به شمول خسربره و داماد خود را مقرر 
احمق  را  مردم  همه  شخص  این  است.  کرده 
بی کفایتی  از  مردم  می کند  فکر  و  می کند  فکر 
شما  نیستند.  خبر  او  سیستماتیک  دزدی های  و 
لیره  میلیون   12 که  جایداد  یک  کنید؛  فکر  خود 
قیمت اش است، زکریا بارکزی آن را به 26 میلیون 
لیره برای دولت غریب افغانستان خریداری کرده 
است! ما نمی دانیم که چرا هر کس باالی این ملت 
پوهنتون  هم  شخص  این  دارد.  روا  ظلم  مظلوم 
خوانده، هم خارج سفر کرده و نیز نیکتایی پوش 
است، اما متاسفانه با این کارهایش در حق مردم 

مظلوم کشور جفا کرده است.
ابراهیمی نیز یک دیپلومات عادی و غریب بود، 
اما امروز 6 باب خانه تنها در استانبول دارد! چرا؟ 
همین  باالخره  شود.  پرسیده  باید  کرد؟  کجا  از 
عملکرد غیرعادالنه و حق خوری ها تا چه زمانی 
در دولت مردان ادامه خواهد داشت؟ به جز از چند 

نفر اشخاص غیرقانونی و چند تن دیگر از تاجران 
که در دور سر قونسل شما جمع شده اند، هیچ 
کسی از مردم با او نیستد، تُرک تباران هیچ نیست، 
او  با  نام  به  ما  تاجک  و  پشتون  هموطنان  بلکه 
شناخت ندارند. چند نفر اشخاص قاچاق آمدگی 
را به پول خریداری و در فیسبوک باالی شان به 
قیمت پول کمپاین می کند. این گفته های ما تهمت 
نیست، ما علیه کسی تهمت نمی بندیم، اگر شما 
تحقیق کنید و از حال این جا جویا شوید، مطمینًا 

به این گفته های ما پی خواهید برد.

جاللتمآب رییس صاحب جمهور
ما صدها هزار نفر تُرک تبار از مردم خودت هستیم 
و در ترکیه زندگی می کنیم. همه تابع امر و هدایت 
را  اشخاص  چنین  این  که  شما  اما  هستیم،  شما 
فکر  خود  مردم  حال  به  لطفًا  می کنید،  معرفی 
بارۀ سیاست کشور خود در  کنید، یک کمی در 
یک کشور دیگر فکر کنید، این چنین شخص از 
نمایندگی کرده نمی تواند. توقع و خواهش  شما 
خارجۀ  امور  صاحب  وزیر  و  شما  از  ما  جدی 
خود این است تا در قسمت تعیین چنین اشخاص 
لطفًا دقت الزم نمایید، چون از یک طرف سبب 
بدبختی و فروپاشی مردم می شود و از طرف هم، 
باعث بدنامی سیاست خارجی و به صورت ُکل، 
حال  همین  در  می شود.  افغانستان  بدنامی  باعث 
تقاضای ملت شما در استانبول این است تا یک 
انسان شریف، پاک متعهد به وطن و حداقل یک 
دیپلومات را برای ما بفرستید. این شخص صرفًا 
یک تاجر خوب است، از دیپلوماسی و مدیریت 
خوب خبری ندارد. حداقل یک انسان خوب و 
برای  این بار  تا  هستیم  امیدوار  نیست،  راستکار 
اصاح این معضله، هدایت الزم خود را عنایت 

فرموده ممنون سازید. سپاسگزاریم.
با احترم

در  مقیم  افغانستان  تُرک تباران  قوم  موی سفیدان 
استانبول ترکیه

اعتـراض نامـه تُرک تبـاران افغـانستان 
مقیـم در استانبـول
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

اشـاره: انتخابـات ریاسـت جمهوری در ششـم میـزان 
سـال جـاری برگـزار گردید، میزان اشـتراک مـردم در 
ایـن انتخابات به تناسـب انتخابات های گذشـته بسـیار 
اندک بـود. ناکارایی دسـتگاه های انگشـت نگاری، نبود 
نام رأی دهنده گان در فهرسـت رأی دهـی، کمبود اوراق 
رأی دهـی و تقلـب و رأی دادن بـدون انگشـت نگاری 
از چالش هـای ایـن انتخابـات عنـوان شـده اسـت. اما 
تیـم  طرف هـای  از  تقلـب  ادعـای  گزینـۀ  مهم تریـن 
انتخاباتی اسـت، تکت هـای انتخاباتی به ویـژه دو تکت 
دولتـی کـه خـود را پیش تـاز می داننـد، می گوینـد که 
در صـورت تقلـب وضعیـت بحرانـی خواهـد و نتیجۀ 
انتخابـات مـورد پذیـرش آنـان قـرار نخواهـد گرفت. 
افغانسـتان تجربۀ بحرانی شـدن انتخابات سال 2014 را 
دارد کـه منتـج بـه تشـکیل حکومت وحدت ملی شـد. 
امـا آیـا ایـن انتخابـات و ادعاهـا آغازگر یـک بحران 
جدیـد در کشـور اسـت یـا ایـن کـه کمیسـیون های 
انتخاباتـی می تواننـد از عهـدۀ مدیریـت آن به درآینـد؟ 
ایـن و چند پرسـش دیگـر را با نعیم ایـوب زاده، رییس 
اجرایـی بنیـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان در میـان 

گذاشـتیم کـه اینـک می خوانید.

برگـزاری  از  شـما  ارزیابـی  ایـوب زاده!  *جنـاب 
چیسـت؟  میـزان  ششـم  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
شـفاف  انتخابـات  بنیـاد  ناظـران  اطاعـات  اسـاس  بـه 
افغانسـتان کـه شمارشـان بـه 5200 تـن می رسـید، سـطح 
اشـتراک شـهروندان در ایـن انتخابـات پایین بوده اسـت و 
مشـکات در رونـد فهرسـت و نـام رأی دهنـده گان وجود 
داشـته اسـت، مراجعـه کننـده گان بـه مراکـز رأی دهـی به 
دلیـل نبـود نام شـان در فهرسـت رأی دهـی از رأی محروم 
شـده اند. اشـتراک بانـوان نیـز در انتخابـات ششـم میـزان 
انـدک بـوده اسـت؛ در 13 والیـت بانـوان بـه دلیـل اجازه 
نداشـتن از گرفتـن عکـس در جریـان رونـد رأی دهـی و  
بایومتریـک نتوانسـته اند کـه رأی خـود را اسـتعمال کننـد. 
متوقـف  مخابراتـی  فعالیـت شـرکت های  در 12 والیـت 
شـده بـود و مانـع ارتبـاط مراکـز بـا مراکـز والیتـی شـده 
بـود کـه یکـی از چالش هـا بـود. امنیـت انتخابات نسـبت 
بـه گذشـته خـوب بـود، امـا تهدیـد و بی اعتمادی بـه این 
رونـد وجـود داشـت، این تصویـر ُکلی از انتخابات ششـم 

بـود، امـا جزییـات بیشـتر در ایـن مـورد وجـود دارد.  

*چالش هـای موجـود در رونـد انتخابات ششـم میزان، 
چقـدر می توانـد ایـن روند با پرسـش مواجه سـازد؟ 

چالـش  اصلی در این انتخابات سـطح پایین اشـتراک مردم 
در رونـد انتخابـات اسـت که از نـگاه مشـروعیت مردمی، 
ایـن رونـد را بـا پرسـش مواجـه می سـازد؛ ایـن موضـوع 
روی نتیجـۀ انتخابـات تأثیـر منفـی می گذارد و رسـیدن به 
یـک نتیجـۀ مطلوب را دشـوار می سـازد. روند شـکایات و 

بررسـی شـکایت های ثبـت شـده را نیـز با چالـش مواجه 
می سـازد. امـا اگر قرار باشـد کـه به تقلب هـا و تخطی های 
صـورت گرفتـه رسـیده گی الزم شـود، رأی پـاک مردم که 
سرنوشت سـاز اسـت را از تخطی هـا و تقلب هـای مجـزا 
سـازند و تفکیـک عملـی صورت گیـرد، سـطح آرأی پاک 
خیلـی پاییـن می یایـد و تصمیم گیـری را بـرای اعـام یک 

نتیجـۀ مطلوب مشـکل می سـازد. 

انتخابـات  ایـن  از میـزان تقلـب در  *ارزیابـی شـما 
اسـت؟  چگونـه 

میـزان تقلـب در انتخابـات نسـبت بـه گذشـته بـه دلیـل 
بـود.  انـدک  شـده،  اظهـار  نگرانی هـای  و  هشـدارها 
دسـتگاه های بایومتریـک گزینـۀ قابـل اعتبـار در کاهـش 
تقلـب بـود و توانسـت در کاهش میـزان تقلـب مفید تمام 
گـردد. امـا ایـن بـه معنای نبـود تقلب نیسـت؛ زیـرا تقلب 
در سـه مرحلـه بـه شـکل سـازمان یافته صـورت می گیرد؛ 

پیـش از انتخابـات، روز انتخابـات و بعـد از انتخابـات.
موضـوع قابـل نگرانـی پیـش از انتخابـات که می توانسـت 
بـه تقلـب بینجامد، فهرسـت رأی دهنـده گان بود کـه بارها 
در ایـن مورد شـکایت صـورت گرفت؛ اما متأسـفانه روی 
آن توجـه صورت نگرفت و فهرسـت ناقضـی که از طرف 
کمیسـیون اعـام شـد، زمینـۀ تقلـب را در انتخابـات مهیـا 
کـرد. بخـش دوم پـس از انتخابـات زمان اسـت کـه نتیجۀ 
بـه سـرور مرکـزی »Data Center« انتقـال می یابـد که 
احتمـال دسـبرد در آن نیـز وجـود دارد. در صـورت نبـود 
ناظـران و مشـاهدان ایـن کار نیـز صورت خواهـد گرفت.

طـرف  از  موضع گیری هـای  انتخابـات  از  *پـس 
تیم هـای انتخاباتـی صـورت گرفـت و هـر کدام شـان 
خـود را پیـروز انتخابات قلـم داد می کنند، ایـن ادعاها 
چقـدر می توانـد به حیثیت کمیسـیون انتخاباتی آسـیب 

ند؟  برسا
را  انتخاباتـی  کمیسـیون های  اعتبـار  برخوردهـای  ایـن 
زیـر سـوال می بـرد و روی نتیجـۀ انتخابـات تأثیـر منفـی 
انتخاباتـی  تکت هـای  روش  ایـن  همچنـان  می گـذارد. 
بـه  بایـد  انتخاباتـی  تیم هـای  نیسـت،  مدارانـه  اخـاق 
ایـن موضـوع کـه سـبب خدشـه دار شـدن کار کمیسـیون 
انتخاباتـی می گـردد. بایـد توجـه کننـد و اجـازه دهنـد تـا 
العمل هـای  طـرز  روشـنی  در  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
موجـود بـه کار خـود ادامـه می دهـد. در صـورت وجـود 
مـدارک از تقلـب و تخلـف در روشـنایی قانـون تصمیـم 

گرفتـه شـود. 

*احتمـال بحـران شـدن انتخاباتی ششـم میـزان چقدر 
اسـت؛ چـون برخـی تکت هـا ادعـای برنـده شـدن را 
دارنـد و هشـدار می دهند کـه در صورت تقلـب نتیجۀ 

انتخابـات را نمی پذیرنـد؟ 
در رابطـه بـه بحرانـی شـدن انتخاباتـی چیـزی نمی توانـم 
کمیسـیون های  بـه  موضوعـات  ایـن  تمـام  امـا  بگویـم، 
انتخاباتـی برمی گـردد، کمیسـیون انتخاباتـی بایـد تـاش 
کننـد تـا انتخابـات بـه یـک نتیجـۀ مطلـوب برسـانند کـه 
مـورد قبـول تمـام طرف هـا باشـد، اما مـن این مشـکل را 
در کمیسـیون و ظرفیـت کمیسـیون های انتخابانـی می دانم 
کـه ممکـن نتواننـد مـدارک و شـواهد کافی را بـه صورت 

دقیق جمع آوری کند تا رأی سـفید از سـیاه تفکیک شـود 
و نتیجـۀ قابـل پذیـرش بـرای همه باشـد. 

*آمارهـا نشـان می دهـد کـه نزدیـک بـه 500 مرکـز 
رأی دهـی در روز انتخابـات بسـته بـوده اسـت، به نظر 
شـما این کار چقـدر روی مشـروعیت انتخابـات تأثیر 

دارد؟ 
بسـته بودن مراکز رأی دهی روی انگیزۀ مردم و مشـروعیت 
انتخابـات صددرصـد تأثیـر منفی گذاشـته اسـت، امـا نبود 
نـام رأی دهنـده گان در فهرسـت  رأی دهنـده گان، ناکارایی 
تهدید هـای  و  انگشـت نگاری  بایومتریـک/  دسـتگاه های 
سـبب شـده تـا شـهروندان نسـبت بـه ایـن انتخابـات کم 
عاقـه شـوند و میـزان اشتراک شـان نیز پاین بیایـد. اما این 
مـواردی بوده اسـت که از طـرف کمیسـیون های انتخاباتی 

مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت. 

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  کـه  *چالش هـای 
تکـرار شـد، در انتخابـات پارلمانـی کـه اندکـی پیش 
برگـزار شـد، نیـز وجـود داشـت، چـرا کمیسـیون از 
انتخابـات پارلمانـی تجربـه نگرفتنـد تـا از تکـرار آن 

جلوگیـری کننـد؟ 
زمـان بـرای رسـیده گی بـه ایـن چالـش بـرای کمیسـیون 
در  کم تجربـه  افـراد  اسـت،  بـوده  انـدک  انتخابـات 
کمیسـیون های اسـتخدام شـدند و فشـارهای موجود سبب 
شـده تـا کمیسـیون برنامـه ریـزی درسـت در ایـن مـورد 
نداشـته باشـد. در حالـی کـه حاجـی ایـن مـوارد نیـاز به 

زمـان بیشـتر و افـراد بـا تجربـه داشـت. 
*به نظر شـما کمیسـیون فعلـی، می تواند انتخابـات کنونی 

را مدیریـت از رفتـن به بحـران جلوگیری کند؟
هـر چنـد سـخن گفتـن در این مـورد پیش از وقت اسـت 
و نیـاز بـه زمان بیشـتر دارد، امـا مدیریت انتخابـات کنونی 
خیلـی دشـوار اسـت، بایـد در ایـن مـورد صبـور بـود تـا 
دیـده شـود کـه کمیسـیون های انتخاباتـی چـه کارایـی را 
به خـرچ می دهنـد و بـرای رسـیده به یـک نتیجـۀ مطلوب 
کـه مـورد قبـول همـۀ مـردم باشـد، موفقانه عمـل می کنند 

یـا این کـه بحرانـی می شـود! 

*به عنوان پرسـش اخیـر دلیل کمرنگی میزان اشـتراک 
مردم در انتخابات چیسـت؟ 

در رابطـه بـه میـزان اشـتراک مـردم دو مشـکل تخنیکـی 
فهرسـت  ایـن کـه چالش هـای در  اول  داشـت:   وجـود 
زنـان  از  گرفتـن  داشـت، عکـس  رأی دهنـده گان وجـود 
نیـز ازچالـش دیگـر اسـت. موضـوع دوم هـم تهدید هـای 
و ناامنـی بـوده اسـت کـه بی اعتمـادی مـردم را نسـبت به 
رونـد انتخابـات از چالش هـای بود که روی اشـتراک مردم 

تأثیـر منفـی گذاشـته اسـت. افزایـش داده اسـت. 
*تشکر از این که فرصت گذاشتید.       از شما هم.

رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:

سطح پایین اشتراک کننده گان بر نتیجۀ نهایی انتخابات تأثیر منفی دارد
گفت وگوکننده: ابوبکر صدیق

پـه افغانسـتان کـې د تېـر کال پارملـاين ټاکنـو یـو شـمېر 

ټاکنیـزو  د  ښـايي  وایـي،  نوماندانـې  معرتضـې  ښـځينه 

کمیسـیونونو پخـواين غـړي چـې د محکمـې لخـوا پـه بند 

محکـوم شـوي، د پارملـان د ځینو وکیالنو په هڅو خوشـې 

. يش

د انتخابـايت جرمونـو پروړانـدې د عدالـت غوښـتونکو ډلـه 

چـې لـه دغـو معرتضـو نوماندانـو جـوړه ده، نن )دوشـنبه، 

هغـه  وویـل،  کـې  کنفرانـس  خـري  یـوه  پـه  ۸مـه(  تـي 

کمیشـران بایـد له بنده خوشـې نـه يش چـې د دوی په وینا 

د ولسـونو اعتبـار تـه يـې زیـان رسـولی دی.

دغـې ډلـې لـه عـديل او قضايـي ارګانونـو وغوښـتل چـې 

عدالـت تامیـن کـړي او د روغتیايـي درملنـې او یا جنسـیت 

پـه لحـاظ بایـد څـوک له سـزا معـاف نيش.

ددې ډلـې پـه اعالمیـه کـې چـې د هلمنـد یـوې معرتضـې 

نومانـدې نجیبـې فایـض ولوسـته راغـي: »یوشـمېر درغل 

ګـر او جعـل کارو وکیالنـو چـې د دغـو مـي خاینینـو پـه 

واسـطه یـې پارملـان تـه الره پیـدا کړې، پـه بیالبیلـو پلمو د 

دغـو درغلګـرو او جعل کارو کمېشـرانو د خالصون هڅې 

کـوي. مونـږ د دوی هڅـې له یـوې خوا د عـديل او قضايي 

ارګانونـو د مـي بـاور او اعتبـار د زیامننیدو او لـه بلې خوا 

د مجرمینـو د مالتـړ هڅـه بولو.«

د درنـو جرمونـو پـه وړانـدي د مبـارزې عـديل او قضايـي 

مرکـز ابتدائیـه محکمـې د سـنبلې پـه ۱۲مـه د ټاکنـو او د 

ټاکنیـزو شـکایتونو کمیسـیونونو پخوانیـو رئیسـانو په ګډون 

لـس تنـه پخـواين کمیشـران هریـو پـه پنځـه کالـه حبـس 

محکـوم کـړل.

محکمـې دوی لـه خپلـو صالحیتونو په ناوړه ګټه اخیسـتنې 

او د یـوه نومانـد د پایلـو پاڼـې پـه تغییـر او تبدیلولـو مجـرم 

دي. پېژنديل 

خـو د ټاکنیـزو شـکایتونو کمیسـیون پخوانـۍ غـړې حمیرا 

حقمـل پـر دوی لګېـديل تورونـه ردوي.

اغلـې حقمـل وویـل: »مونږ چې روغتـون ته انتقال شـولو، 

هغـه د وکیالنـو پـه غوښـتنه نـه وه، بلکـې د روال غنـي او 

مشـاورینو لـه کتلـو وروسـته انتقـال شـولو. مونـږ د عـديل 

د  نـه  کـوو،  غوښـتنه  اسـتقاللیت  د  ارګانونـو  قضايـي  او 

حکومـت تـر فشـار النـدې.«

د ټاکنـو خپلـواک کمیسـیون پخوانـۍ غـړې ملیحې حسـن 

ازادي راډیـو تـه وویـل، دوی روغتیايـي وضعیت تـه په کتو 

بایـد پـه ضامنت خوشـې يش.

هغـې وویـل: »دا زمونـږ قانـوين حـق دی چـې پـه ضامنت 

روغتیايـي  زمـا  دی.  حـق  تـورن  هـر  د  دا  شـو.  خـويش 

وضیعـت ښـه نـه دی د مـال مهـرو تـه مـې زیـان اوښـتی«.

د افغانسـتان د لویـه څارنـوايل وایـي، د ټاکنیـزو کمیسـیونو 

طرفـۍ  بـې  پـوره  پـه  بـه  تـه  قضیـې  کمیشـرانو  پخوانیـو 

ويش. رسـېدنه 

د وليس جرګې معرتضې نوماندانې: 

وکیالن د بندي کمېشرنانو خوشې کولو هڅه کوي


