
کشـور  انتخابـات  شـکایت های  کمیسـیون 
کـه  ثبـت 4512 شـکایات خبـر می دهـد  از 
تیـم هـای  ایـن شـکایات مربـوط  بیشـترین 
اسـت.  همگرایـی  و  ثبـات  و  دولت سـاز 
کمیسـیون  ایـن  دبیرخانـۀ  در  مسـووالن 
می گوینـد کـه چشـم بـه راه گـزارش دفاتـر 
بـر  تـا  والیتـی کمیسـیون شـکایات هسـتند 
اسـاس آن فیصلـۀ نهایـی خـود را همه گانـی 

سـازند.
چمن شـاه اعتمادی رییس دبیرخانۀ کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی در گفت وگـو بـا روزنامۀ 
شـکایات  عمده تریـن  می گویـد،  مانـدگار 
درج شـده در کمیسـیون شـکایات انتخاباتی، 
مربـوط تیم هـای غنـی و عبـداهلل اسـت کـه 
علیـه همدیگـر در والیـات و مرکـز شـکایت 

کرده انـد. درج 
بـه گفتـۀ رییس دبیرخانۀ کمیسـیون شـکایات 
مربـوط  شـکایت   1200 حـدود  انتخاباتـی: 
کابـل اسـت و متباقـی شـکایات مربـوط بـه 
والیـات اسـت کـه بـه کمیسـیون مرکـزی در 

کابـل گـزارش و ثبـت شده اسـت.
براسـاس  کـه  دارد  تأکیـد  اعتمـادی  آقـای 
کارشـیوۀ کمیسـیون شـکایات در 15 روز اول 
کمیسـیون  وظیفـه  شـکایات  بـه  رسـیده گی 

مرکزی نیسـت، بل شـکایات بایـد در والیات 
مربوطه بررسـی شـود، اما فیصلـۀ آن به دوش 

دفتـر والیتـی کابـل می باشـد.
او همچنـان گفـت: نتایـج ابتدایـی انتخابـات 
فیصله هـای  و  شـکایات  بررسـی  براسـاس 
دفاتـر والیتـی و مرکـزی اعـام خواهد شـد. 
کسـانی  کـه  ابتدایـی  نتایـج  اعـام  از  پـس 
هسـتند،  طلـب  اسـتیناف  و  دارنـد  شـکایت 
سـه روز فرصـت دارنـد تـا بـه دفتـر مرکزی 
مراجعـه کرده و شکایت شـان را ثبـت نمایند.
کمیشـنر  عبـداهلل  موالنـا  باایـن،  همزمـان 
اعـام  کـه  میگویـد  انتخابـات  کمیسـیون 
نتایـج ابتدایـی انتخابـات بـه تاریـخ 27 میزان 

اسـت. ناممکـن 
نوشـته  فیسـبوکش  برگـۀ  در  عبـداهلل  آقـای 
می گـذرد.  انتخابـات  از  روز  یـازده  اسـت: 
تاکنـون  رای دهـی  محـل  جملـه26568  از 
و  »ابتدایی«22400دسـتگاه  معلومـات 
معلومـات نهایی14000دسـتگاه بایومتریک به 

اسـت.  شـده  انتقـال  مرکـزی  سـرور 
بـه بـاور ایـن کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات: 
 6 انتخابـات  بایومتریـک  معلومـات  اگـر 
میـزان چنیـن طـی مراحل شـود؛ اعـام نتایج 
می باشـد. ناممکـن  27میـزان  تـا  انتخابـات 

در عیـن حـال، رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون 
کمیسـیون  همـکاری  از  انتخاباتـی  شـکایات 
می گویـد:  کـرده  رضایـت  ابـراز  انتخابـات 
کمیسـیون  کم کارهـای  والیـات  در  با آنکـه 
مامـوران  و  بودیـم  شـاهد  را  انتخابـات 
همـکاری  عـدم  از  شـکایات  کمیسـیون 
کمیسـیون انتخابات شـاکی بودند، امـا تاکنون 
میـان دو کمیسـیون  در کابـل کـدام مشـکل 

نیامده اسـت.  وجـود  بـه  جـدی 
 ایـن درحالـی ا سـت کـه پـس از برگـزاری 
از  شـماری  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
نامـزدان از احتمـال تقلـب در انتخابـات ابراز 
نگرانـی کردنـد. امـا کمیسـیون های انتخاباتی 
تأکیـد  دارد کـه »بایومتریک خط سـرخ« برای 

آنـان می باشـد.
مسـووالن هر دو کمیسـیون همچنـان گفته اند 
که نتایـج ابتدایی انتخابات ریاسـت جمهوری، 
در موعـد معیـن آن اعـام خواهد شـد و هیچ 

بهانـۀ بـرای تأخیـر در این امر وجـود ندارد.
انتظـار مـی رود کـه نتایـج ابتدایـی انتخابـات 
نهایـی  نتایـج  و   27 به تاریـخ  میـزان،  ششـم 

اعـام شـود. عقـرب  به تاریـخ 16 
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باثباته افغانستان پیالمه يش
تبادلۀ 11 زندانی طالب حاکمیت ملی 

را زیر پرسش قرار داده است

66

ســفارت امریــکا در کابــل اعــام کــرده اســت 
انتخابــات  در  تقلــب  بــرای  جایــی  هیــچ  کــه 
نــدارد. وجــود  افغانســتان  ریاســت جمهوری 

ــر خــود  ــل در صفحــۀ توییت ــکا در کاب ســفارت امری
ــه تازه گــی از  ــن ســفارت ب ــدان ای نوشــته کــه کارمن
ــدار  ــد کار کمیســیون دی ــات و رون کمیســیون انتخاب

کرده انــد.
ســفارت امریــکا در کابــل در صفحــه رســمی توییتــر 
ــز  ــه مرک ــاد ب ــن نه ــدان ای ــه کارمن ــته ک ــود نوش خ
اطاعــات کمیســیون انتخابــات افغانســتان دسترســی 
ــات  ــدان انتخاب ــرده و از سخت کوشــی کارمن ــدا ک پی

ــد. ــر می کن ــتان تقدی افغانس
ــن  ــده گان مطمی ــه رأی دهن ــزوده ک ــفارت اف ــن س ای
باشــند کــه »فقــط رأی هــای قانونــی، بــا شــفافیت و 

بی طرفــی شــمرده می شــود«.
ــام  ــز اع ــات نی ــیون انتخاب ــال، کمیس ــن ح در همی
کــرده کــه اعضــای رهبــری کمیســیون انتخابــات، بــا 
بانــو کریــن دیکــر معــاون ســفارت ایــاالت متحــده 
امریــکا در کابــل پیرامــون چگونگــی برگــزاری 
ایــن  مقــر  در  نتایــج  جمع بنــدی  و  انتخابــات 

کمیســیون دیــدار کرده انــد.
ــات  ــس کمیســیون انتخاب ــم نورســتانی، ریی حــوا عل
ــیون  ــر دو کمیس ــت: »ه ــه اس ــدار گفت ــن دی در ای
ــود را  ــای خ ــفاف کاره ــه و ش ــکل بی طرفان ــه ش ب
ــرار  ــس ق ــار هیچ ک ــت فش ــرد و تح ــش  می ب ــه پی ب

ــدارد.« ن
بانــو دیکــر از برگــزاری موفقانــۀ ایــن رونــد اظهــار 
ُخرســندی کــرده و گفتــه کــه ایــاالت متحــده امریــکا 
حمایــت از مــردم افغانســتان و ایــن پروســه را 
ــته  ــال گذش ــد و در 20 س ــود می دان ــوولیت خ مس
بــرای نهادینه ســازی دموکراســی در ایــن کشــور 
ــه  ــت ک ــر اس ــت و حاض ــرده اس ــرمایه گذاری ک س
ــتان  ــا افغانس ــه ب ــن زمین ــز در ای ــر نی ــال دیگ 20 س

ــد. کار کن
ایــن در حالــی اســت کــه شــماری از نامــزدان 
انتخابــات ریاســت جمهوری، از تقلبــات گســترده 
در انتخابــات و مداخلــۀ ارگ و ســفارت خانه های 
خارجــی در امــور کمیســیون های انتخاباتــی بــه 

شــدت انتقــاد کرده انــد.

سفارت امریکا در کابل: 
تقلب در انتخابات افغانستان جایی ندارد

کمیسیون شکایات انتخاباتی:
چشم به راه گزارش دفاتر والیتی هستیم

موالنا عبداهلل:
اعالم نتایج ابتدایی در 27 میزان ناممکن است

دزدی های محمد اشرف غنی
جرایم جنایی تنها در »تبلیغات فیسبوک« 

کاهش یافته است

ناجیه نوری  

رییس دبیرخانۀ کمیسیون 
انتخابات مشکوک است



چــرا در هجــده ســال گذشــته بــا وجــود 
ــوان  ــه عن ــی ب ــه جهان ــاد جامع ــدارهای زی هش
ــتان و  ــی افغانس ــده مال ــک کنن ــن کم اصلی تری
ــم فســاد  ــا جرای ــارزه ب ــاد مب ــن نه ایجــاد چندی
مالــی در کاهــش ایــن پدیــدۀ مذمــوم و شــرم آور 
ــف  ــر نحی ــه پیک ــات را ب ــن صدم ــه بزرگتری ک
ــری  ــچ تغیی ــرده، هی ــور وارد ک ــادی کش اقتص
ــرا تاش هــا بــرای  رونمــا نشــده اســت؟ چ
ــان اقتصــادی و اختاس گــران  دســتگیری مجرم
مالــی همــواره نــاکام بــوده اســت؟ شــاید دلیــل 
اصلــی ناکامــی مبــارزه بــا فســاد مالــی در کشــور 
ــۀ خــود  ــوده باشــد کــه مقام هــای بلندپای ایــن ب
در چنیــن خــورد و بردهــای شــریک بــوده انــد 
ــد. ــرده ان ــازی می ک ــی را ب ــش اصل ــا نق و حت

بــا  مبــارزه  فــدرال  ادارۀ  تازه گــی  بــه 
بانکــی  حســاب های  امریــکا  پول شــویی 
ــت  ــس حکوم ــی ریی ــدان محمداشــرف غن فرزن
وحــدت ملــی را مــورد بررســی قــرار داده 
ــه نشــر شــده،  اســت. براســاس گزارش هــای ک
ــدان  ــه حســاب های فرزن ــر ب ــاه اخی طــی ســه م
ــد  ــکوکی پنج ص ــورت مش ــه ص ــی ب ــای غن آق
ــن  ــر ای ــت. اگ ــده اس ــز ش ــر واری ــون دال میلی
ــک  ــدون ش ــه ب ــد ک ــته باش ــت داش ــر صح خب
صحــت هــم دارد، در طــول ســه مــاه ایــن افــراد 
ــد  ــوده ان ــدی ب ــای پُردرآم مصــروف چــه کاره
کــه بــه حساب های شــان رقــم نجومــی 500 
ــا  ــا آنه ــت؟ آی ــده اس ــه ش ــر ریخت ــون دال میلی
ــی  ــزرگ مال ــای ب ــغول فعالیت ه ــکا مش در امری
ــت  ــده اس ــان ش ــی عایدش ــن پول ــه چنی ــد ک ان
ــه  ــول ب ــن پ ــر ای ــع دیگ ــه از مناب ــن ک ــا ای و ی
بــه  اســت؟  شــده  واریــز  حساب های شــان 
نظــر می رســد کــه پــول واریــز شــده بــه 
ــچ  ــه هی ــی ب ــای غن ــدان آق ــاب های فرزن حس
ــن  ــادی ای ــای اقتص ــل فعالیت ه ــورت از مح ص
افــراد بــه دســت نیامــده اســت. بــدون کمتریــن 
مبلــغ  ایــن  کــه  گفــت  می تــوان  تردیــدی 
ــور  ــاب های ن ــه حس ــی ب ــای غن ــت را آق هنگف
ــد  ــا بتوانن ــه آنه ــرده ک ــز ک ــمی هایش واری چش
ــه  ــکا ب ــان در امری ــده ش ــی آین ــول زنده گ در ط
ــا  ــن پول ه ــد. ای ــر برن ــه س ــر ب آســوده گی خاط
ــی  ــای جهان ــده از کمک ه ــده ش ــای دزی پول ه
ــاص  ــتان اختص ــردم افغانس ــرای م ــه ب ــت ک اس
یافتــه بودنــد، امــا رییــس حکومــت دل سوزشــان 
کــه تاریــخ شــش صــد ســاله در کشــور دارد و 
از زمانــی کــه نخســتین نفس هــا را کشــیده 
ــن در  ــه مهی ــق ب ــتی و عش ــن دوس ــس وط ح
ــیده  ــاال کش ــا را ب ــده، آنه ــه ش ــودش نهادین وج
ایــن  اســت.  فرســتاده  فرزندان شــان  بــه  و 
همــان پول هــای اســت کــه بــرای یتیم هــا، 

فقــر  زیــر  کــه  خانواده هــای  زن هــا،  بیــوه 
ــا  ــود ام ــه ب ــاص یافت ــد، اختص ــی می کنن زنده گ
ــی از  ــن شــرم و حیای ــدون کمتری ــی ب ــای غن آق
ــای  ــوه زن ه ــا و بی ــک بار یتیم ه ــم های اش چش
ایــن کشــور آنهــا دزدیــده اســت. آیــا ایــن اســت 
ــرزمین  ــه س ــق ب ــتی و عش ــن دوس ــس وط ح
آبایــی و اجــدادی؟ آقــای غنــی حــاال کــه دزدی 
آشــکارش برمــا شــده چــه حرفــی بــرای مــردم 
افغانســتان دارد؟ بــه فــرض کــه ایــن پــول 
ــه  ــده ب ــک ش ــای کم ــا پول ه ــی ب ــچ رابطه ی هی
ــن  ــه ای ــرض ک ــه ف افغانســتان نداشــته باشــد، ب
ــف  ــه ک ــی از آبل ــای غن ــدان آق ــول را فرزن پ
ــه دســت آورده باشــند،  ــکا ب دست شــان در امری
آیــا می تــوان بــا چنیــن پــول هنگفتــی در 
کشــوری حکومــت کــرد کــه مــردم 70 درصــد 
ــد؟  ــی می کنن ــر زنده گ ــط فق ــر خ ــردم آن زی م
ــا  ــه ب ــت ک ــوده داش ــدان آس ــوان وج ــا می ت آی
وجــود داشــتن چنیــن پول هــای نجومــی فقــر و 
بدبختــی مــردم خــود را شــاهد بــود؟ اگــر آقــای 
ــن  ــه ای ــال او ذره یــی حــس تعلــق ب غنــی و امث
آب و خــاک می داشــتند و هــدف اصلی شــان 
ــتان  ــه افغانس ــده ب ــک ش ــای کم دزدی از پول ه
نمی بــود، بایــد تمــام دارایی های شــان را وارد 
ــه  ــک ب ــرای کم ــا ب ــد و از آن ه کشــور می کردن
بازســازی و ایجــاد زمینه هــای کاری بــرای مــردم 
ــون  ــا پنج صــد میلی ــد. ب ــتفاده می کردن ــود اس خ
ــا  ــرد؟ آی ــود ک ــه نمی ش ــای ک ــه کاره ــر چ دال
ــی  ــد وقت ــوده می خواب ــب ها آس ــی ش ــای غن آق
می بینــد کــه میلیون هــا انســان ایــن ســرزمین بــا 
ــد؟  ــن می گذارن ــه بالی شــکم های گرســنه ســر ب
ــا و  ــت بی ــت؟ آن وق ــرم آور اس ــه ش ــًا ک واقع
ــن  ــه ای ــن ک ــای را ببی ــن؟ فیلم ه ــا را ببی ادعاه
ــان  ــای معززش ــود و خانواده ه ــازاده گان از خ آق
ــه  ــای ک ــد؟ فیلم ه ــه می کنن ــردم تهی ــول م ــا پ ب
آنهــا را بــه صــورت فریبنــده بزرگ نمایــی 
ــا  ــان کشــور نشــان می دهــد. آی ــد و خادم می کن
ــود  ــاب های خ ــور در حس ــادم کش ــدان خ فرزن
بایــد پنج صــد میلیــون دالــر داشــته باشــد؟ 
البتــه حســاب اصلــی ایــن نــور چشــمی ها 
هنــوز مشــخص نیســت کــه چنــد میلیــارد دالــر 
ــون فقــط در ظــرف  ــن پنج صــد میلی اســت و ای
ســه مــاه گذشــته بــه حســاب های واریــز شــده 
ــمی ها  ــن نورچش ــدام ای ــر ک ــن ه ــت. ممک اس
میلیاردهــا دالــر بــه حســاب شــان داشــته باشــند 
و از طــرف دیگــر معلــوم نیســت کــه در طــول 
ــون  ــد میلی ــد پنج ص ــته چن ــال گذش ــن پنج س ای
ــه شــده اســت.  ــه حساب های شــان اضاف ــر ب دال
ــی  ــیار خوب ــدر بس ــی پ ــای غن ــه آق ــًا ک واقع
ــزاش  ــدان عزی ــر فرزن ــی از فک ــت و لحظه ی اس

غافــل نیســت. در قرآن کریــم آیه یــی اســت 
کــه مــی فرمایــد: مــال و فرزندان تــان فتنــه 
ــما  ــی ش ــت، یعن ــن اس ــه همی ــای فتن ــد. معن ان
بــرای فرزندان تــان کارهــای در دنیــا انجــام 
ــا  ــرت از آنه ــد در آخ ــور ای ــه مجب ــد ک می دهی
حســاب پــس بدهیــد. البتــه معلــوم نیســت کــه 
ــا چهــل ســال تلمــذ در مباحــث  ــی ب ــای غن آق
ــی برخــورده باشــد. از  ــن آیه ی ــه چنی اســامی ب
طــرف دیگــر، ایــن تنهــا آقــای غنــی نیســت کــه 
پول هــای کمــک شــده بــه افغانســتان را دزدیــده 
ــت  ــز دس ــرزی نی ــای ک ــش از آن آق ــت، پی اس
ــاس  ــود. براس ــنیعی زده ب ــال ش ــن اعم ــه چنی ب
ــای  ــی آق ــر جهان ــانه های معتب ــای رس گزارش ه
دنیــا  سیاســت مدار  ســرمایه دارترین  کــرزی 
ــا  ــول را او از کج ــن پ ــی رود. ای ــمار م ــه ش ب
ــه او در  ــم ک ــاد داری ــه ی ــه ب ــت؟ هم آورده اس
انتخابــات ســال 2009 اعــام کــرد کــه در یکــی 
ــط ده  ــود فق ــارج خ ــی خ ــاب های بانک از حس
ــوم  ــاال معل ــا ح ــی دارد. ام ــر امریکای ــزار دال ه
شــده کــه صدهــا میلیــون دالــر بــه حســاب های 
او در دبــی و برخــی شــهرهای دیگــر دنیــا 

می شــود. واریــز  همه ســاله 
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ــل  ــه دالی ــه ب ــد ک ــات می گوین ــیون انتخاب ــع در کمیس  مناب
مشــخصی اعــام نتیجــۀ ابتدایــی انتخابات ریاســت جمهوری 
در 27 میــزان ممکــن نیســت. ایــن هشــدار کمیســیون 
ــات  ــه انتخاب ــد ک ــان می ده ــر نش ــار دیگ ــات یک ب انتخاب
جــاری ممکــن اســت بــا چالش هایــی در رونــد طــی 
مراحــل باقــی مانــده مواجــه شــود. جــدا از مباحثــی کــه در 
امــر فنــی انتخابــات وجــود دارد، یکــی از دالیلــی کــه ســبب 
ــی  ــتوانۀ سیاس ــود پش ــمارش آرا می ش ــد ش ــر در رون تأخی
ــۀ  ــه نتیج ــده ب ــی ش ــی و مهندس ــًا سیاس ــگاه کام دارد و ن
ــر اعــان  ــرای تأخی ــل ب ــن دلی ــد مهم تری ــات، می توان انتخاب

ــزان باشــد.  ــد از 27 می ــی بع ــج ابتدای نتای
بدتریــن  از  یکــی  میــزان،  ششــم  انتخابــات  اگرچــه 
انتخابات هــای کشــور بوده اســت کــه مــردم در آن بــه 
ــد،  ــرکت کرده ان ــی ش ــای قبل ــر از انتخابات ه ــب کمت مرات
ــردم و  ــات و رای م ــه انتخاب ــت ب ــر ُحرم ــم به خاط ــا آنه ب
مشــق دمکراســی الزم اســت تــا از آن یــک نتیجــۀ درســت و 
مشــروع بــه دســت آیــد. بــا ایــن حســاب، مهــم اســت کــه 
ــان  ــات سیاسی ش ــر از تعلق ــی فرات ــیون های انتخابات کمیس
ــاک کاری رأی شــفاف  ــر در جهــت پ ــای پیگی ــا تاش ه و ب
ــات  ــد انتخاب ــه رون ــی ب ــال مشروعیت بخش ــفاف دنب از ناش
باشــند و آن را بــه عنــوان یــک پروســۀ ملــی بــه پیــش ببرند. 
امــا متاســفانه کوتاه کاری هــا و برخوردهــای سیاســی ســبب 
شده اســت کــه معلومــات ابتدایــی تاکنــون بــه گونــه کامــل 
ــته گی و  ــه آهس ــد کار ب ــه رون ــد و این گون ــز نرس ــه مرک ب

ــرود. ــه پیــش ب بطــی ب
ــر ارادۀ سیاســی در برشــماری  ــه اگ ــه واضــح اســت ک  البت
شــفاف آرای انتخابــات وجــود داشــته باشــد، بــا توجــه بــه 
ــن  ــات، دســت یافت ــردم در انتخاب ــدک حضــور م ــت ان کمی
ــن  ــه روز ممک ــدت دو س ــه م ــی آن ب ــات ابتدای ــه معلوم ب
ــادی  ــای زی ــود بهانه ه ــد، می ش ــر اراده نباش ــا اگ ــت. ام اس
ــند  ــی نباش ــدام منطق ــچ ک ــه هی ــرار داد ک ــش روی آن ق پی
ــه 9  ــور هم ــقف حض ــردم در س ــون م ــا اکن ــند. ام ــا باش ی
ــه  ــد ک ــرکت نکرده ان ــات ش ــده در انتخاب ــون رای دهن میلی
کار شــمارش و معلومــات ابتدایــی آن بــه بیســت وهفت 
ــا دو  ــی ی ــم میلیون ــمارش آرای یک ونی ــد.  ش ــزان بکش می
نیــم میلیونــی از چندهــزار محــل بــرای دولــت و کمیســیون 
انتخابــات بــا ایــن همــه امکانــات و تشــکیات کار ســختی 
نیســت و بایــد معلومــات ابتدایــی آن بــا اعــان نتایــج، هــر 
چــه زودتــر از تقویــم اعــام شــده، بــه دســت آیــد و رســمًا 

ــاغ گــردد.  اب
در  کردن هــا  ناوقــت  و  کارشــکنی ها  متاســفانه  امــا 
جمــع آوری معلومــات ابتدایــی کــه تاکنــون صــورت گرفتــه 
ــش  ــا چال ــات ب اســت، می رســاند کــه کار کمیســیون انتخاب
ــی در کمیســیون  مواجــه خواهــد شــد و بخش هــای عملیات
انتخابــات قصــداً ســبب ایجــاد مشــکل در رونــد انتخابــات 
ــه کمیشــنران و رییســان  ــا ب می شــوند. بنابرایــن، پیشــنهاد م
کمیســیون های انتخاباتــی ایــن اســت کــه عوامــل بازدارنــده 
از پیشــرفت کار در رونــد شــمارش و جمــع آوری معلومــات 
ــان  ــی و وجدانی ش ــوولیت های ایمان ــازند و مس ــا س را افش
را در جهــت تثبیــت حــق رای مــردم و بازگشــت اعتمــاد بــه 

ــه انجــام برســانند.  رونــد انتخابــات ب
ــه  ــه هم ــت ک ــف اس ــات مکل ــیون انتخاب ــت کمیس مدیری
تاش هــای خــود را در جهــت زودتــر ســامان یافتــن 
ــاس آرای  ــر اس ــه را ب ــا نتیج ــدد ت ــه کار ببن ــمارش آرا ب ش

ــد.  ــام کن ــاک اع ــده و پ ــک ش بایومتری
شــکی نیســت کــه اعــان نتیجــۀ انتخابــات بــه اســاس آرای 
پــاک و بایومتریــک شــدۀ بــدون تقلــب و زورگویــی، مــورد 
قبــول همــه طرف هــای سیاســی، نامــزدان و مــردم افغانســتان 
ــوع مشــکل خلــق کــردن در فراینــد  ــود؛ امــا هرن خواهــد ب
ــرای ذهنیت ســازی  ــی ب ــه فرصت یاب ــات کــه منجــر ب انتخاب
و مهندســی تقلــب شــود، عواقــب بســیار بــدی را در قبــال 
ــات ســبب  ــج انتخاب ــر در اعــام نتای خواهــد داشــت. تأخی

شــکل گیری بحــران سیاســی در کشــور خواهــد شــد.

تأخیر در اعالم نتایج 
انتخابات بحران آفرین است

احمد عمران

این پول را فرزندان آقای 
غنی از آبله کف دست شان 
در امریکا به دست آورده 
باشند، آیا می توان با چنین 
پول هنگفتی در کشوری 
حکومت کرد که مردم 70 
درصد مردم آن زیر خط 

فقر زنده گی می کنند؟ آیا 
می توان وجدان آسوده 

داشت که با وجود داشتن 
چنین پول های نجومی 

فقر و بدبختی مردم خود 
را شاهد بود؟ اگر آقای 
غنی و امثال او ذره یی 
حس تعلق به این آب و 
خاک می داشتند و هدف 

اصلی شان دزدی از 
پول های کمک شده به 

افغانستان نمی بود، باید 
تمام دارایی های شان را 
وارد کشور می کردند و 
از آن ها برای کمک به 

بازسازی و ایجاد زمینه های 
کاری برای مردم خود 
استفاده می کردند. با 

پنج صد میلیون دالر چه 
کارهای که نمی شود کرد؟ 

آیا آقای غنی شب ها آسوده 
می خوابد وقتی می بیند 
که میلیون ها انسان این 

سرزمین با شکم های 
گرسنه سر به بالین 

می گذارند؟

دزدی های 
شرف غنی محمد ا
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دو روز پیـش یـک نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری در 
نشسـت خبـری شـورای نامـزدان از کارهـای دبیرخانـۀ 
کمیسـیون انتخابـات شـکایت کـرد و رییـس دبیرخانـۀ 
کمیسـیون و معاونانـش را مشـکوک خوانـد. فرامـرز تمنا 
در ایـن نشسـت گفـت کـه حبیب الرحمـان ننـگ بـدون 
مشـورت با نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری گماشـته 
شـده و نیـز بـا تیـم دولت سـاز در تماس اسـت و به ارگ 

دارد. رفت آمـد  و 
آقـای تمنـا گفـت: »بیـم و نگرانـی از رییـس دبیرخانـۀ 
نامـزدان  بـا  مشـورت  بـدون  کـه  انتخابـات  کمیسـیون 
انتخابـات ریاسـت جمهوری تعیـن شـده اسـت، وجـود 
تیـم متقلب}تیـم  بـا  دارد، زیـرا جهت گیـری و تمـاس 
دولت سـاز{ باقی مانـده از سـال 2014 و بـا رفت وآمـد و 

دارد«.   ارگ  و  رییس جمهـوری  مشـاوران  بـا  دیـدار 
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری اظهار داشـت که 
دبیرخانۀ کمیسـیون انتخابات مسـوولیت جمع آوری آرا و 
صندوق هـا و شـمارش و تدقیـق را دارد از همیـن جهـت 
نظـارت بـر این نهـاد ضروری اسـت. او پیشـنهاد کرد که 
رییـس دبیرخانۀ کمیسـیون انتخابات با معاونان و کسـانی 
مسـوولیت جمـع آوری صندوق هـای رأی و شـمارش آرا 
را دارنـد، بـه صـورت »قرنطیـن در میـان دیـوار آهنیـن« 
قـرار داده شـوند، »تماس هـا و تلفن های شـان قرنطیـن« 
شـود و بـه بیـرون به ویـژه بـا ارگ رفت وآمـد نداشـته 
باشـند. آقـای تمنـا تأکیـد کـرد کـه حبیب الرحمـان ننگ 
بـه ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی رفت وآمـد می کنـد 
و بـا مشـاوران محمداشـرف غنی کـه نامـزد انتخابات نیز 

اسـت، دیدار می داشـته باشـد. 
ایـن نخسـتین شـکایت از کارهـای دبیرخانـۀ کمیسـیون 
انتخابـات نیسـت. پیـش از ایـن، موالنـا محمـد عبـداهلل، 
کمیشـنر برحـاِل کمیسـیون انتخابـات از مداخلۀ ریاسـت 
حکومـت وحـدت ملـی در گزینـش و انتصـاب برخـی 
از کارمنـدان دبیرخانـۀ ایـن کمیسـیون انتقـاد کـرده بـود. 
ایـن کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات به تاریـخ 30 جوزا در 

یک نشسـت خبـری همچنان از پیشـنهاد شـدن و تقرری 
برخـی افـراد از سـوی ارگ بـه صـورت »گزینشـی« و 
»بـدون هیچ گونـه توجـه قانونـی« شـکایت کـرد و بیـان 
داشـت کـه حکـم تقـرری ایـن افـراد در مدت دو یا سـه 

روز از سـوی ارگ صـادر می شـود.
موالنـا عبـداهلل در یـک نشسـت بیـان داشـت: »بعضـی 
از مأمـوران دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات کـه بـه اثـر 
تـا  و  بودنـد  شـده  اخـراج  وظایف شـان  از  سـوءرفتار 
نداشـتند،  را  دولتـی  نهادهـای  در  کار  اجـازۀ  سـال  دو 
بـه صـورت غیرقانونـی شـامل آزمـون شـده انـد یـا در 
آزمـون نـاکام مانـده انـد، مگـر در ظـرف چنـد روز از 
ریاسـت جمهوری حکم تقرری شـان اجرا شـده اسـت که 
ایـن کار خـاف قانون می باشـد«. موالنا عبـداهلل گفته بود 
کـه حتـا حامیـان بین المللـی افغانسـتان، نهادهـای ناظـر، 
احـزاب سیاسـی و نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری 
از مداخلـه در اسـتخدام کارمنـدان دبیرخانـۀ کمیسـیون 
انتخابـات نگـران انـد. موالنـا عبـداهلل بـاری همچنـان از 
سـوی رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون متهـم بـه لت وکـوب 

رییـس فنـاوری ایـن نهـاد شـده بـود.
پیشـین  رییـس  معنـوی،  فضل احمـد  دیگـر،  سـوی  در 
کمیسـیون انتخابـات و عضـو تیـم »ثبـات و همگرایی« به 
رهبـری داکتـر عبـداهلل نیـز دو روز پیش در یک نشسـت 
خبـری دیگـر گفـت کـه بـه کارکـرد دبیرخانۀ کمیسـیون 
انتخابـات شـک و تردیـد دارنـد. آقـای معنـوی هرچنـد 
از کارهـای کمیسـیون انتخابـات ابـراز خوش بینـی کـرد، 
امـا گفـت که در مـورد دبیرخانۀ این کمیسـیون مشـکوک 
انـد. در کنـار آقـای معنـوی، علی احمـد عثمانـی، رییس 
سـتاد انتخاباتی داکتـر عبداهلل در یک مصاحبـۀ تلویزیونی 
بـا شـبکۀ »آرزو« گفتـه کـه بـه کارهـای رییـس دبیرخانۀ 

کمیسـیون انتخابـات بی بـاور هسـتند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در انتخابات هـای گذشـته نیـز 
بحران هـای انتخاباتـی از دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات 
ریشـه گرفتـه بـود. انتخابـات سـال 2014 نمونـۀ روشـن 

آن اسـت. در آن انتخابـات، ضیاالحق امرخیل که ریاسـت 
دبیرخانـه را بـه عهـده داشـت، در روز انتخابـات با موتر 
هماهنگـی  بـدون  کـه  انتخاباتـِی  مـواد حسـاس  از  پُـر 
کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتـی انتقـال داده می شـد، 

شد. بازداشـت 
گفتنـی اسـت کـه حبیـب الرحمـان ننـگ تـا هنـوز در 
هیـچ صحبت رسـانه یی از شـمار نشـدن رأی هـای بدون 
بایومتریـک سـخن نگفتـه اسـت و حتـا در نشسـتی کـه 
صـورت  بـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های  پیـش  روز  دو 
شـدند  متعهـد  آن  در  و  بودنـد  کـرده  برگـزار  مشـترک 
کـه رأی بایومتریـک شـده خط سـرخ هـر دو کمیسـیون 
اسـت، دیـده نمی شـد. کمیشـنران دو کمیسـیون در ایـن 
نشسـت بـه صراحـت گفتنـد کـه آرای بـدون بایومتریک 
بـه هیج وجـه اعتبـار نـدارد. قابـل ذکر اسـت کـه در میان 
تکت هـای انتخاباتـی، تنها تکتـی که راجع بـه چگونه گی 

شـمارش رأی هـای بـدون بایومتریـک بـه صـورت مبهم 
صحبـت کـرده و حتـا سخنگویان شـان گفتـه اند کـه اگر 
کمیسـیون رأی هـا بـدون بایومتریـک را شـمار کنـد با آن 

مشـکلی نـدارد، تیـم »دولت سـاز« اسـت.
انتظـار مـی رود کـه نهادهـای ناظر بـر انتخابـات، نامزدان 
و  نهادهـا  تمـام  و  بین المللـی  نهادهـای  انتخابـات، 
افغانسـتان،  انتخابـات  پروسـۀ  در  دخیـل  جریان هـای 
کارهـای دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات را زیـر ذره بیـن 
داشـته باشـند تـا شـک و گمان هـای موجود رفع شـود و 

بحران هـای گذشـته جلوگیـری شـود. تکـرار  از  نیـز 
دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات، بخش اجرایی کمیسـیون 
عملیـات  اجـرای  و  تطبیـق  مسـوولیت  کـه  مي باشـد 
توسـط  شـده  تعییـن  چارچـوب  مطابـق  را  انتخابـات 
کمیسـیون  نـزد  و  دارد  دوش  بـه  انتخابـات  کمیسـیون 

می باشـد.  مسـوول 

برخـی از باشـنده گان کابل در صحبت بـا روزنامۀ ماندگار از 
افزایـش سـرقت های مسـلحانه و کاه بـرداری در ناحیه های 

محتلف این شـهر شـکایت دارند. 
ایـن شـهروندان، فرماندهـی پولیس و مسـووالن جنایی کابل 
را بـه تبلیغـات عوام فریبانـه در شـبکه های اجتماعـی به ویژه 
جرایـم  میـزان  کـه  می گوینـد  و  می کننـد  متهـم  فیسـبوک 
طـرف  از  کـه  آن چنانـی  مسـلحانه  سـرقت های  و  جنایـی 
مسـووالن فرماندهـی پولیـس کابـل در رسـانه های اجتماعی 

تبلیـغ می شـود، کاهـش نیافتـه اسـت. 
شـهروندان کابـل فرماندهـی پولیـس کابـل را بـه تبلیغـات 
و  می کننـد  متهـم  اجتماعـی  رسـانه های  در  عوام فریبانـه 
می گوینـد، فعالیتـی کـه در تأمیـن امنیـت شـهروندان کابـل 
موثـر نبـوده اسـت، امـا در رسـانه های اجتماعـی از طـرف 
از  را  ذهنیت هـا  تـا  می شـود  همه گانـی  کابـل  پولیـس 

امنیـت منحـرف کنـد.  موضوعـات 
به گفتۀ آنان، تبلیغات از بازداشـت سـارقان مسـلح در حالی 
از طـرف فرماندهـی پولیـس کابـل همه گانـی می شـود کـه 
افـراد و گروه هـای مافیایـی و تبه کار بازداشـت نشـده  و تنها 
»خـس دزدان« بازداشـت شـده اند، امـا آنـان نیـز نارسـیده به 
حـوزۀ پولیـس تصاویرشـان گرفتـه شـده و در رسـانه های 

اجتماعـی منتشـر می گـردد و دوبـاره رهـا می شـوند.  
مسـووالن در فرماندهـی پولیـس کابـل اما با رد ایـن گفته ها 

می گوینـد کـه پولیـس هیـچ تبانـی بـا دزدان و کاه بـرداران 
ندارد. 

حسـیب اهلل یکـی باشـنده گان شـهر کابـل در صحبـت بـه 
روزنامـۀ مانـدگار بـا متهم کردن پولیـس به تبانی با سـارقان 
مسـلح، می گویـد کـه در ناحیـه 11 کابـل گواه بـوده که یک 
سـارق کـه تلفنـی را سـرقت کـرده بـود و توسـط پولیـس 
بازداشـت شـد، اما پس از ایـن  که تصاویرش در رسـانه های 
اجتماعی توسـط مسـووالن فرماندهی پولیس منتشـر شـد و 
سـه روز پـس دوبـاره رهـا شـد؛ حتـا دلیـل رهایـی اش هم 

بـرای مردم محل روشـن نشـد. 
همـکاری پولیـس بـا برخـی از سـارقان و پرچـون فروشـان 
مـواد مخـدر از شـکایت های اسـت کـه همـواره از طـرف 
شـهروندان صـورت گرفتـه اسـت و امـا هیـچ گاه رسـیده  به 

آن صـورت نگرفتـه اسـت. 
شـهر کابـل بـه عنـوان پایتخـت و بـا داشـتن بیـش از 17 
نهـاد  ده هـا  و  کابـل  پولیـس  فرماندهـی  و  امنیتـی  حـوزۀ 
در  می شـود  گفتـه  امـا  امنیتـی،  وزارت خانه هـای  نظامـی، 
یک/چهـارم سـاحۀ ایـن شـهر پرچون فروشـان مـواد مخدر 
حضـور دارند و سـرقت های مسـلحانه کاه بـرداری و دزدی 
تبدیـل  بـه موضوعـات روزانـۀ شـهروندان  و  راه گیـری  و 
شـده اسـت. گزارش هـای منتشـر شـده از رسـانه ها نشـان 
می دهنـد کـه پرچـون فروشـان مـواد مخـدر از ناحیـه هفتم 

شـهر کابـل شـروع تـا حـوزۀ اول و دوم امنیتی کـه در قلب 
شـهر موقیعـت دارنـد و همچنـان  از شـهدای صالحیـن و تا 
دامنه هـای گردنـۀ کارتـۀ سـخی و باال حصـار ادامـه می یابد.  
فقیـر یکـی دیگـر از شـهروندان کابل اسـت که ادعـا می کند 
کـه پولیـس در تبانـی بـا سـارقان مسـلح اسـت و سـارقان 
بـدون هماهنگـی بـا پولیـس نمی تواننـد چنیـن کاری کننـد. 
فقیـر ادعـا می کنـد که چنـد مرتبـه گـواه اتفاقـات همکاری 
پولیـس بـا کاه بـرداران در سـرای شـمالی بـوده اسـت و 
چندیـن مرتبه گواه بازداشـت و رهایی یک جوان در سـرای 
شـمالی بوده اسـت که مصروف سـرقت و کاه بـرداری بوده 

ست.  ا
کابـل بـا جمعیـت نزدیـک بـه شـش میلیونـی همـه روزه با 
چالش هـای اجتماعی و سـرقت های مسـلحانه مواجه اسـت. 
برخـی از باشـنده گان ناحیه هـای دیگر کابل نیز عیـن ادعاها 

را در رابطـه سـارقان و پولیـس دارند. 
آنـان همچنـان ادعـا دارنـد کـه میزان سـرقت های مسـلحانه 
کاهـش نیافتـه اسـت و کسـانی از طـرف فرماندهـی کابـل 
بازداشـت هـم می شـوند، دوبـاره بـدون پرسـو جویی رهـا 

می شـوند. 
امـراهلل یـک از باشـندۀ دیگـر کابـل می گویـد کـه بـا یکـی 
از کسـانی از طـرف پولیـس بازداشـت شـده بـود و دوبـاره 
رهـا شـده صحبـت کـرده و گفتـه اسـت کـه در زندان هـای 

کابـل جایـی بـرای زندانی ها جدید نیسـت و بـه همین دلیل 
پولیس هـا آن را رهـا کرده انـد. 

باشـنده گان کابـل همچنـان پولیـس را شـریک کاه بـرداران 
و به ویـژه کسـانی از طـرف شـام و صبـح در کوچـه و بازار 
مصـروف ایـن کار انـد  و مبایـل و زیـورات شـهروندان را 
می دزدنـد، می داننـد. یکـی از شـهروندان کابـل کـه بـه دلیل 
مسـایل امنیتـی و مصونیـت خـود نمی خواهد نامـش در این 
گـزارش ذکـر شـود، می گویـد: پولیـس بـا دزدان همـکار 
اسـت و حتـا زمانـی یکی از کاه بـرداران و دزدان به دسـت 
مـردم بیفتـد و سـر و صدا بلند شـود، پولیسـی که با سـارق 
تبانـی دارد، می آیـد دزد را دسـت بنـد می زنـد بـه فکـر این 
بازداشـت؛ وقتـی چنـد قدم کـه دور رفتنـد. او ادعـا می کند 
شـاهد بوده اشـیایی دزدی شـده را سـارق با پولیس تقسـیم 
کـرده و پولیـس او را رهـا کـرده اسـت و این سناریوسـازی 

بارهـا تکرار شـده اسـت.
امـا، فرماندهـی پولیـس کابل بـا رد گفته های شـهروندان در 
رابطـه بـه دسـت داشـتن منسـوبان پولیـس در سـرقت های 
می شـوند،  کار  ایـن  مرتکـب  کـه  افـرادی  بـا  مسـلحانه 
می گویـد: پولیـس بـا تمـام تـاش در صـدد جلوگیـری از 

جرایـم جنایـی و سـرقت های مسـلحانه اسـت.
فـردوس فرامـرز سـخنگوی فرماندهـی پولیـس کابـل بـه 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: بیسـت از 20 منسـوبان پولیـس 
بـه دلیـل غفلت هـای وظیفه یـی در همیـن مـورد برکنـار و 
برخـی از آنـان به نهادهـای عدلی و قضایی معرفی شـده اند. 
او گفـت کـه روزانـه درهـر ناحیـه شـهر کابـل بیـش از 15 
تـن بازداشـت می شـوند، امـا زمانـی کـه در حـوزۀ پولیـس 
انتقـال می یابنـد بایومتریـک می شـوند، اگر مرتبه اول شـان و 
بی گنـاه ثابـت شـدند، از حوزه رهـا می شـوند و در صورت 
ایـن کار را تکـرار کننـد بـه فرماندهـی پولیـس کابـل انتقال 

می شـود و مـورد مجـازات قـرار می گیرنـد. 
و  امنیـت  تأمیـن  در  شـهروندان  همـکاری  فرامـرز،  آقـای 
بازداشـت ایـن افـراد را مهـم می داننـد، امـا می گویـد کـه 
برخـی به هـدف مختل سـازی وضعیت از پولیس  شـکایت 

می کننـد. 
ایـن در حالی اسـت کـه وزارت داخله کشـور در مـاه جوزا 
سـال جـاری بـا انتشـار آمارهـای از بازداشـت سـارقان و 
فروشـنده گان مـواد مخـدر و قاچاقچیـان گفتـه کـه میـزان 
جرایـم جنایـی در مـاه جوزا نسـبت به ماه های حمـل و ثور 

سـال جـاری خورشـیدی کاهـش یافته اسـت. 

باشنده گان کابل:
جرایم جنایی تنها در »تبلیغات فیسبوک« کاهش یافته است

رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات مشکوک است
روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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همـان  شـهروندی  حـوزۀ  این جـا  در 
و  متـن  اگزیستانسیالیسـتِی  شـکوفایی 
واژه گان اسـت. اکنـون دورانی سـت کـه 
همه چیز هسـتی و حقیقِت مسـتقِل خود 
را می جویـد تـا زنده گی زمینـی ارگانیک 
و رنگارنگ تـر شـود و شـادی )لذت( به 
شـکِل دیگـر بـه زمیـن بـاز گـردد. آزاد 
از نیروهـاِی ارغنـده کـه می خواهنـد او 
را بـه هیـأِت خواسـتۀ خـود درآورنـد و 
آن را نـِص جاودانـه بخواننـد. از ایـن رو 
متـن مکانیسـِم خـود را دارد و خـود را 
بـر بنیـاد نیروهـای بازدارنـدۀ درونـی و 
فلسفی شـده  و  شـناخته  فضیلت هـای 

می کنـد.1  ممیـزی 
نوشـتار نخسـت از درون )بـا امیـد بـه 
زنده گـی و مـرگ و...( بـه حـوزۀ متنیت 
ماوراهـا  از  ُمـدرن  شـاعر  می گرایـد. 
گسسـته، سـپس در حوزۀ مدنـی جامعه 
جـای گرفتـه و بـا شـعرش ناوابسـته گی 
نیـز  مـاورا  از  را  خـود  فرهیخته گـِی  و 
رقـص  بـه  واژه گان  تـا  کـرده  اعـام 
درآینـد و آواهـا او را بنگارنـد. بـر ایـن 
بنـا، واژه گان ابتـدا می رونـد تـا رقصیدن 
)یـا شـاید هوس  انگیـزی( را فـرا گیرنـد 
تـا آواهـا بتواننـد آن هـا را بـه رقـص وا 
دارنـد. شـاید آنچـه کـه یک نویسـنده و 
شـاعر نیـاز دارد، اعتـراف به شورشـی و 
خطرنـاک بـودن خـود )نیچـه( و وجود 
تـا  اسـت  کامـل  ویران گـری  و  تباهـی 
راه هـای خـودداری و بیـاِن شـاعرانه و 
ماننـد  )شـاید  گیـرد  فـرا  را  هنرمندانـه 
فـروغ(. هرچـه ایـن گزینش بیشـتر، هنر 

می گسـترد. بیشـتر  انسـان  زنده گـی  و 
سـیطرۀ  از  واژه گان  فراشـد  ایـن  در 
ارزش هـای  تحمیـل  و  داوری هـا  و  آرا 
تـا  می ماننـد  امـان  در  اقتدارگرایانـه 
بتواننـد بـه ادبیِت کام برسـند. ادبیت به 
گفتۀ یاکوبسـن همـان »دگرگونـی گفتار 
اسـتبداد  از  گـذار  و  ادبـی«  نوشـتۀ  بـه 
بـه دموکراسی سـت.2 زیـرا زمانـی کـه 
نویسـنده بـا خودآگاهی یـا ناخودآگاهی 
گوشـۀ چشـم به سانسـور داشـته باشـد، 
متـن )خود( را ناخواسـته و شـاید اجباراً 
مفلـوک کـرده یـا از قلمرو حـوزه بیرون 
رانـده. ممکـن اسـت آن چیـزی کـه در 
نوشـته حـذف می شـود، همانـی باشـد 
که ارزشـمندتر اسـت )واسـازی(. او اگر 

بـه خود ارجـاع می کنـد بـرای ویرایش، 
تـِه ذهنـش چه بسـا بیشـتر متوجـه فرار 
از ویرایـش بیرونـی و چاپ اثر اسـت و 
ایـن فراشـد ممکن اسـت تـا آن جا پیش 
را  بیرونـی  نویسـنده سانسـور  کـه  رود 
درونـی کنـد و خـود چـوب در دسـت 
از پـِس متـن بیفتـد و روایـت آن شـود 
کـه نمی خواسـته و نمی خواهـد. در ایـن 

شـرایط، بـای ادبی-انسـانی رخ داده.

و  می آیـد  به وجـود  چگونـه  متـن 
انسـان ُمـدرن چگونه شـکل می گیرد؟

همان طـور کـه اشـاره شـد، متـن دارای 
اثـر دینامیکـی و سـازوکار و مناسـبات 
بیـن واژه گان  پیونـد  عناصـر درونـی و 
و )بـا در نظـر گرفتـن وجـود خواننـده( 
از  اسـت.  خـود  ویـژۀ  حیـات  دارای 
ایـن رو موکاروفسـکی معتقـد بـود کـه 
از راه واقعیـِت متـن واقعیـت بیرونـی را 
می شـود شـناخت )یـا از ایـن منظـر حتا 
تحلیـل  سـاخت(.  را  بیرونـی  واقعیـت 
متـن بـا یـاری گرفتـن از خـود متـن و 
امکان پذیـر  آن  معنایـِی  داللت هـای 
اسـت. در نظـر گرفتن شـکل و شـالودۀ 
درون نوشـته و ادبیـت اثـر »علمـی« و 
مسـتقل کردن آن بـود. تنها از این دریچه  
متـن اهمیـت پیدا می کـرد کـه تاریخش 
تاریخ گسسـت از ماورا باشـد. شـعر نیز 
در فضای شـهروندی شـعریت می یافت، 
همـان شـعر از بند رسـتۀ »نـو«. آن جا که 
سـدهای زبانـی کـه در مـاورا و بیـرون 
از حیطـه حکومـت می کننـد، کنـار زده 

می شـود.
پـس اگـر نیـروی واهمه یی سـر راه متن 
یـا شـعر قـرار گیـرد یـا بـه شـکلی در 
پس ذهِن نویسـنده باشـد یا نویسـنده از 
تـرس یـا نگرانی سانسـور و نـه وجدان 
فرهنگـی و مذهبی و وجـود خواننده )یا 
خوانـش( نوشـتۀ خـود را ممیـزی کنـد، 
از ارزش ادبیـت و نقـد کـردن و تأویـِل 
نوشـته کاسـته می شـود. شـما می توانیـد 
بـه نقـد هسـتی یی کـه دارای سـازوکار 
و ممیـز درونی سـت بپردازیـد، امـا قـدر 
مسـلم نـه بـه نوشـته یی کـه نمی دانیـد 
چـه سـازۀ بیرونـی در نوشـتن آن دخیل 
مـا شـاید  منتقـِد  کار  از  بخشـی  بـوده. 
بررسـی ننوشـته ها باشـد، امـا او هـم بـا 

سانسـور سـر و کار دارد! از ایـن رو، نـه 
نقـد نقـد )علمـی( اسـت نه نوشـته متن 

مل. کا
کـه  یادآوری سـت  بـه  الزم  این جـا  در 
هرچنـد سانسـور بیرونـی ممکن اسـت 
به کارگیـری  بـا  نویسـنده  شـود  سـبب 
مرسـل  مجـاز  و  )جانشـینی(  اسـتعاره 
راه  دیگـر  شـگردهای  یـا  )هم نشـینی( 
فـرار بیابـد یا طرح هـای انتزاعـی بریزد، 
امـا آبشـخور و مبنـای کار هنـری تمامـًا 
بـه  گریـز  این کـه  )مگـر  نیسـت  گریـز 
بیایـد(،  در  ادبـی  جنبـش  یـک  شـکل 
و  متـن  همایـی و ضرورت هـای  بلکـه 
هنـر و هنریت اسـت. ابهام نویسـی برای 
خیال آفرینـی و ارایـۀ دنیـای نـو بـه کار 
مـی رود. ابهـام در حضـور هنـر اسـت، 
نـه در قربانـگاه سانسـور و نظـارت کـه 
چـه بسـا اثـر را از سـتیِغ هسـتی فـرو 
کشـد تـا آن شـود کـه قدرتی با شـرایط 
رو  ایـن  از  نپذیـرد.  یـا  بپذیـرد  خـود 
»نویسـنده« در وهلـۀ اول بـه واژه گان و 
احتـرام  خـود  داسـتانِی  شـخصیت های 
می گـذارد و نمی توانـد آن هـا را تسـلیم 
نیروهـای بیرونـی کند، اگـر چنانچه باور 
کـرده کـه خـود او هـم متن و شـهروند 
شـده اسـت. آن احترامی که سانسـورگر 
را به رسـمیت نشناسـد و بـه »آفریده« ی 
خـود توهیـن روا نـدارد.3 خداونـد نیـز 
آفریـدۀ  بـه  شـیطان  از  را  توهیـن  آن 
خـود یعنـی انسـان نپذیرفـت و بشـر را 
آزاد خلـق کـرد تـا مسـؤول کـردارِ خود 
باشـد. او را معلـول و مفلـوک نیافریـد 
را  تـا کسـی  باشـد  آفریـده  تـا چیـزی 
خشـنود کند. طـرح »بهشـت« و »جهنم« 
نیـز بـرای تبییـن اختیـار بـود که انسـان 
خـود حـِق گزینـش داشـته باشـد و بـا 
اختیـار نیرویـش را رها کنـد: خواننده یا 
متـن را می خوانـد یـا نمی خوانـد. علـم 
نقـد نیـز در اصـل شـاید همـان شـکل 
پاالیـش شـده و مدنـِی سانسـور باشـد 
بـرای تحلیـل و مطالعـۀ علمـی متـن بـه 
شـکل دیالوگ تا راه گزینـش و آفرینش 
بحـِث  خـود  ایـن  کـه  شـود  هموارتـر 

می طلبـد. دیگـری 

منبع: ویسـتا 

کافئیـن نخوریـد. کافئیـن موجـود در قهـوه، نوشـابه و چاکلیـت، 
یـک عامـِل خشـک کنندۀ گلـو اسـت و کمکـی بـه تارهـای صوتی 

نمی کنـد.
در درمان هـای طبـی، اگـر ِگِرَهک هـای روی تارهـای صوتـی یـا 
بـزرگ شـدِن آن هـا مشـاهده شـود، پزشـک می توانـد بـه معالجـۀ 

کند. آن هـا کمـک 
آوادرمانـی کنیــد. اگـر گرهک های تارهـای صوتی با اسـتراحت و 
روش هـای رفـع گرفته گـِی صـدا از بیـن نروند، پزشـک شـما را به 
متخصصـی بـرای آزمایـش دوبـارۀ تارهـای صوتی معرفـی می کند. 

در مـوارد شـدید، ممکن اسـت عمـِل جراحی الزم شـود.
تومـور را درمـان کنیـد. اگـر پزشـک وجـود توموری را تشـخیص 
تارهـای صوتـی  تومورهـای  بیشـتر  نشـوید.  نگـران  زیـاد  دهـد، 
کوچـک انـد و اگـر در مراحـل اولیـه دیـده شـوند، به آسـانی قابـل 

اند. درمـان 
 

  پیش گیری
اگـر یـک بـار دچـار گرفته گی صـدا شـدید، می توانید از تکـرار آن 

جلوگیـری کنید. 
خـود را گـرم کنیـد. کسـی کـه زیـاد از صدایـش اسـتفاده می کنـد، 
یـک ورزشـکارِ صوتی اسـت و مانند هر ورزشـکاری بایـد پیش از 
شـروع مسـابقه خود را گرم کند. شـما هم قبل از سـخنرانی یا آواز 

خوانـدن کمـی گلوی تـان را تمریـن بدهید. 
ماهیچه هـای گـردن را با دسـت های تان بـه آرامی بمالیـد و به راحتی 
تنفـس کنیـد و آرواره را آزاد بگذاریـد. شـانه های تان را در جهـاِت 

مختلـف بگردانیـد و آن هـا را به آرامی تـکان دهید. 
چنـد جرعـه آب بنوشـید. زبـان را کمـی در دهـان حرکـت دهید و 

بیاورید. بیـرون 
چنـد خمیازه بکشـید و بـا لب های بسـته صداهای آرامی ادا کنیــد 
تـا لـرزِش آن هـا حـس شـود. بعـد از سـخنرانی یـا کنسـرت هـم 

همیـن کارهـا را تکـرار کنیـد تـا دچـار گرفته گـی صدا نشـوید.
گلـو را تحریـک نکنیـد. دود سـگرت، بخارهـای کیمیایـی و خاک 
اّره )بـورۀ اره( باعـث گرفته گـی صدا می شـوند. سـگرت نکشـید و 
بـا افـراد سـگرتی همنشـین نشـوید. در جاهایـی که مـواد محّرک و 

خـاک اّره وجـود دارد نیـز ماسـک بزنید. 
صـدا را صـاف نکنیـد. صـاف کـردن صـدا عـادِت بدی سـت کـه 
تـرِک آن نیز دشـوار اسـت. به جـای آن آِب دهان را قـورت بدهید. 
عمـل بلـع را به آهسـته گی انجـام دهیـد، انـگار واقعـًا لقمـۀ غـذا را 
قـورت می دهیـد. ایـن کار احسـاس وجـود چیـزی در گلـو را از 

بیـن می بـرد.
پیـش از پـرواز دوش/شـاور بگیریـد. اگر زیـاد با هواپیما مسـافرت 
می کنیـد، صدای تـان دو دشـمن پیـدا می کنـد: هوای خیلی خشـک 
و لـزوم صحبـت کـردن در میـان صـدای موتـور هواپیمـا. دوش 
گرفتـن بـا آِب گـرم پیش از پـرواز و خوردن مقادیر زیـادی آب در 

حین پـرواز مفید اسـت.
نزدیـک بـه هم حـرف بزنید. اگـر در محیـط پُرسـروصدایی مجبور 
بـه صحبـت بـا کسـی هسـتید، در میـدان شـنوایِی او حـرف بزنید. 
بهتریـن روش صحبـِت رو در رو اسـت که در آن، شـنونده حرکاِت 

لب هـا را نیـز می خوانـد.  

بخش دوم و پایانی

خداوند نیز آن 
توهین را از 

شیطان به آفریدۀ 
خود یعنی انسان 
نپذیرفت و بشر 

را آزاد خلق کرد تا 
مسؤول کرداِر خود 
باشد. او را معلول 
و مفلوک نیافرید تا 
چیزی آفریده باشد 
تا کسی را خشنود 
کند. طرح »بهشت« 
و »جهنم« نیز برای 
تبیین اختیار بود 

که انسان خود حِق 
گزینش داشته 
باشد و با اختیار 
نیرویش را رها 
کند: خواننده یا 

متن را می خواند یا 
نمی خواند. علم نقد 
نیز در اصل شاید 

همان شکل پاالیش 
شده و مدنِی 

سانسور باشد برای 
تحلیل و مطالعۀ 

علمی متن به شکل 
دیالوگ تا راه 

گزینش و آفرینش 
هموارتر شود 

که این خود بحِث 
دیگری می طلبد

بخش دوم
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طـاس  نشسـته  بنـدر  کرپـِی  روی  بچـه  دو 
می ریختنـد. مـردی در سـایۀ مجسـمۀ پهلوانـی 
روی  داشـت،  دسـت  در  آختـه  قـدارۀ  کـه 
می خوانـد.  روزنامه یـی  نشسـته  بنـا  پلـکان 
دختـری دلـِو خـود را از چشـمه پُـر می کـرد. 
میوه فروشـی پشـت بسـاط خـود دراز کشـیده، 
نگاهـش بـه دریـا بـود. از الی درزِ در و پنجـرۀ 
قهوه خانه یـی، دو مـرد دیـده می شـدند کـه آن 
تـه نشسـته شـراب می نوشـیدند. قهوه چـی جلِو 
درِ قهوه خانـه لمیـده ُچـرت مـی زد. زورقـی بـه 
خاموشـی سـوی بنـدرِ کوچـک می آمـد. گویـی 
بـه وسـیله یی نامریـی روی آب رانـده می شـد. 
مـردی بـا پیرهـن آبـی از آن پیـاده شـده بـود و 
ریسـمان زورق را از حلقـۀ اسـکله رد می کـرد. 
پشـت سـِر کرجی بان، دو مـرد دیگِر سـیاه پوش 
را  تابوتـی  داشـتند،  سـیمین  دگمه هـای  کـه 
می بردنـد کـه روپـوش بزرگ ابریشـمِی آراسـته 
به گل های نقاشـی و شـرابه رویش کشـیده شده 

بـود و ظاهـراً مـردی در آن بـود.
هیچ کـس روی اسـکله اعتنایـی بـه گذرنـده گان 
زمیـن  بـه  را  تابـوت  کـه  زمانـی  حتـا  نکـرد، 
کـه  بودنـد  کرجی بـان  و چشـم به راه  گذاشـتند 
هنـوز مشـغول گره زدن ریسـمان بود. کسـی به 
آن نزدیـک نشـد، کسـی از آنـان پرسشـی نکرد، 
کسـی از روی کنجـکاوی بدانـان توجهی ننمود.

بغلـش  در  بچـه  یـک  کـه  زنـی  را  کرجی بـان 
بـود، چنـد دقیقـه مشـغول داشـت، سـپس بـا 
مـوی پریشـان روی پـل زورق نمایان شـد. بعد 
نزدیـک آمـد و خانـۀ دواشـکوب زردرنگـی را 
نشـان داد کـه به طـور ناگهانـی در سـاحل چـپ 
نزدیـک دریـا بنا شـده بـود. باربران بـارِ خود را 
برداشـته به سـوی درِ کوتاهی کـه دو طرفش دو 
سـتون نـاز و ظریـف داشـت رهسـپار گردیدند. 
درسـت همـان زمانـی کـه جماعـت وارد خانـه 
می شـد، پسـربچه یی یـک پنجـره را باز کـرده و 
بعـد آن را فـوراً بسـت. اکنـون در محکـم خانـه 
کـه از چوب بلوط تیره سـاخته شـده بود، بسـته 
بـود. یک دسـته کبوتر که دور برج کلیسـا پرواز 
می کردنـد، جلو همـان منزل در کوچه نشسـتند، 
مثـل این کـه خـوراِک آنـان آن جـا انباشـته شـده 
بـود. همـه جلو در گـرد آمدند. یکـی از آن ها تا 
اشـکوِب اول پـرواز کـرد و بـه پنجره نـوک زد.
به دقـت  کـه  بودنـد  زیبایـی  پرنـده گان  این هـا 
نـگاه داری شـده بودنـد و رنگ هـای درخشـان 
بـا حـرکات  داشـتند. زنـی کـه در زورق بـود 
پاشـید.  دانـه  جلوشـان  سخاوت منشـانه ها ، 
پرنـده گان دانه هـا را برچیدنـد و بـه سـوی زن 

کردنـد. پـرواز 
     مردی با کاه رسـمی که نوار کرپ داشـت، 
از کوره راهـی کـه بـه بنـدر منتهی می شـد پایین 
آمـده، نـگاه دقیقـی دور خـود افکنـد. هیچ چیز 
این جـا به پسـنِد او نیامـد. از دیـدن خاکروبه در 

گوشـه یی روی تـرش کـرد. پوسـت میـوه روی 
پله هـای مجسـمه افتـاده بـود، سـر راهش بـا تِه 
عصـا آن هـا را پاییـن انداخت. در خانـه را زد و 
همان دم دسـتی که در دسـتکش سـیاه بـود، کاه 
رسـمی خـود را از سـر برداشـت. در باز شـد و 
در حـدود پنجاه پسـربچه دو رج بـه طول دهلیز 
ایسـتادند و در موقـع ورود او سـِر خـود را خـم 

کردند.
کرجی بـان از پلـکان پاییـن آمد، مرد سـیاه پوش 
را سـام کـرد و بـه اشـکوِب اول راهنمایـی اش 
نمـود. از غـام گـردش درخشـان و زیبایـی که 
حیـاط را دور می زد گذشـتند، درحالی که بچه ها 
دور هـم گرد آمـده و برای احتـرام فاصله گرفته 
بودنـد. هـر دوِی آن ها بـه اتاق فراخ تازه سـازی 
وارد شـدند کـه پشـت خانـه واقع شـده بـود، و 
از پنجـرۀ آن هیچ خانۀ مسـکونی دیده نمی شـد، 
مگـر یـک دیـوار خشـن خاکسـتری کـه مایـل 
بـه سـیاهی بـود. تابو ت کشـان مشـغول تهیـه و 
روشـن کردِن شـمع های بلنـدی باال سـر تابوت 
و  نمی دادنـد  ولیکـن شـمع ها روشـنی  بودنـد، 
فقـط سـایه های وحشـت زده یی را کـه تـا کنون 
بی حرکـت بودنـد، می راندنـد و آن هـا را روی 
دیوارهـا بـه لـرزه درمی آوردند. روپـوش تابوت 
را برداشـته بودنـد، مردی با موهـاِی ژولیده دیده 
می شـد کـه شـبیه شـکارچیان بـود. بی حرکـت 
دراز کشـیده بـود. بـه نظـر می آمـد کـه نفـس 
فقـط  و  بـود  بسـته  چشـم هایش  و  نمی کشـد 
تزیینـات مربـوط به مـرده نشـان می داد کـه این 

شـخص ظاهراً درگذشـته اسـت.
مـردی مبـادی آداب بـه سـوی تابـوت رفـت، 
دسـتش را روی پیشـانی کسـی کـه در تابـوت 
خوابیـده بـود گذاشـت، و زانـو زد و مشـغول 
خوانـدن دعـا شـد. کرجی بان اشـاره بـه باربران 
کـرد کـه از اتـاق خـارج شـوند؛ آن هـا بیـرون 
رفتنـد و بچه هـا را کـه بیـرون دور هـم جمـع 
شـده بودنـد پراکنـده سـاختند و در را از پشـت 
بسـتند. ولـی ایـن کار هـم مـرد مبـادی آداب را 
راضـی نکـرد، نگاهـی بـه کرجی بـان انداخـت؛ 
کرجی بـان دریافـت و از دری کـه بـه اتـاق پهلو 
بـاز می شـد بیرون رفـت. همان دم مـردی که در 
تابـوت بـود، چشـم هایش را گشـود و رویش را 
بـه زحمـت بـه طـرف آن مـرد گردانـد و گفت: 
»شـما کـه هسـتید؟« مـرد مبـادی آداب بی آن که 
شـگفتی بنماید، بلند شـد و گفت: »من شـهردار 

هسـتم.« ریوا 
مـردی کـه در تابوت بود، سـرش را تـکان داد و 
بـا حرکـِت خفیف دسـت صندلـی را نشـان داد 
و پـس از آن کـه شـهردار دعـوت او را پذیرفـت 
گفـت: »طبیعی اسـت که شـهردار را می دانسـتم، 
ولـی در اولیـن آنـی که بـه خود می آیم، همیشـه 
چشـمم  جلـو  چیـز  همـه  می کنـم،  فرامـوش 
می چرخـد و بهتـر آن اسـت کـه از خود بپرسـم 

آیـا می دانـم یـا نـه. شـما نیـز محتمـل اسـت 
بدانیـد کـه مـن گراکوس شـکارچی هسـتم.«

شـبانگاهان  ورود شـما  »البتـه  گفـت:  شـهردار 
بـه مـن اعـام شـد. دقیقه یـی بیـش از خـواب 
نگذشـته بـود، زنـم مـرا به اسـم خوانـد و فریاد 
ببیـن.«  پنجـره  را جلـو  کبوتـر  »سـالواتور،  زد: 
در واقـع هـم یـک کبوتـر بـود، امـا بـه درشـتی 
خـروس. به سـوی مـن پرواز کرد و بغل گوشـم 
گفـت: »فـردا، گراکوس، شـکارچی مـرده، وارد 

می شـود؛ او را بـه نـام اهالـی شـهر بپذیـر.«
شـکارچی سـرش را تـکان داد و تُـِک زبـان را 
روی لب هایـش گردانیـد و گفت: »بلـه، کبوترها 
قبـل از مـن بدین سـو پـرواز کردند. ولـی آقای 
ریـوا  در  مـن  می کنیـد  گمـان  شـما  شـهردار، 

نم؟« بما
نمی توانـم  هنـوز  »مـن  داد:  جـواب  شـهردار 

مرده ایـد؟« شـما  آیـا  بگویـم، 
کـه  همان طـوری  »بلـه،  گفـت:  شـکارچی 
می بینیـد. سـال ها می گـذرد. آری بایـد سـالیان 
دراز گذشـته باشـد کـه در پرتگاهـی واقـع در 
جنـگل سـیاه در آلمـان - هنگامـی که شـکار بز 
کوهـی می کـردم - پـرت شـدم. از آن بـه بعـد، 

مـرده ام.«
شهردار گفت: »ولیکن شما زنده هم هستید.«

شـکارچی گفـت: »از طرفـی، از طرفـی مـن نیز 
زنده ام. کشـتی مـرگ راه خود را گـم کرده؛ یک 
تـکاِن ناشـیانه میلۀ سـکان، یک لحظه فراموشـی 
از طـرف کرجی بـان، یـک آرزوی برگشـت بـه 
سـوی کشـور دل ربایی که در آن به دنیـا آمده ام، 
آنچـه شـد در حقیقـت نمی توانـم بگویـم، فقط 
آنچـه می دانـم این اسـت که روی زمیـن مانده ام 
و پـس از ایـن لحظـه پیوسـته زورق مـن روی 
آب هـای زمیـن بادبـان گسـترده؛ و از ایـن قـرار 
مـن کـه هرگـز آرزو نمی کـردم در جـای دیگـر 
مگـر در کوهسـتان هایم زیسـت بکنـم، پـس از 
مرگـم در پیرامـون همـۀ مـرز و بوم هـا زمیـن 

مسـافرت می کنـم.«
شـهردار ابروهایـش را در هـم کشـیده پرسـید: 
دیگـر  دنیـای  بـا  وجـه  هیـچ  بـه  شـما  »پـس 

نداریـد؟« پیونـدی 
شـکارچی جواب داد: »من همیشـه روی پلکانی 
هسـتم کـه بدان جـا راهبـری می کنـد، مـن ایـن 
پلـکان بسـیار وسـیع و پهنـاور را زمانـی سـوی 
بـاال و گاهـی سـوی پاییـن و گاهـی از سـمت 
راسـت و زمانـی از سـمت چـپ می پیمایـم و 
پیوسـته در جنبشـم.« شـکارچی تبدیل به پروانه 

شـده می خندیـد.
شهردار از خود دفاع کرد: »من نمی خندیدم.«

شـکارچی گفـت: »مرحمـت داری، من همیشـه 
در جنبشـم ولـی هنگامـی کـه شـور و شـعِف 
بی پایـان بـه مـن دسـت می دهـد و آشـکارا در 
را می بینـم کـه در مقابلـم می درخشـد، همـان دم 

بـه  کـه  می شـوم  بیـدار  اسـقاطم  زورِق  روی 
طـرز ناامیـدی در کنـار یـک سـاحل زمینـی بـه 
مـرگ  اساسـی  خطـای  اسـت.  نشسـته  خـاک 
نخسـتینم بـه میزلـه ریشـخند تلخـی از خاطـرم 
می گـذرد، در صورتـی که در جایـگاه خوم دراز 
کشـیده ام. ژولیـا، زن کرجی بـان، در را می کوبـد 
و نوشـابۀ صبحانـۀ کشـوری را کـه ناگهـان از 
کنـارش می گذریـم، روی تابوتـم می نهـد. مـن 
در خوابـگاه چوبیـن خفتـه ام، مشـاهدۀ من لذتی 
فرسـوده یی  چرکیـن  کفـن  زیـرا  نمی بخشـد، 
به بـر دارم و مـوی سـر و ریِش خاکسـتری رنگم 
انبـوه و درهـم و برهـم روییـده اسـت. بدنـم از 
یـک شـال زنانـه پوشـیده شـده کـه مزیـن بـه 
گل هـای درشـت و شـرابه های بلنـد می باشـد. 
یـک شـمع مقدس نزدیِک سـرم می سـوزد و مرا 
روشـن می سـازد. به دیـوار روبه رو پردۀ نقاشـی 
کوچکـی اسـت، ظاهـراً مـرد جنگلـی را نشـان 
می دهـد کـه نیـزۀ خـود را بـه سـوی مـن گرفته 
و پشـت سـپری کـه رویـش نقاشـی دلپسـندی 
اندیشـه های  زورق  در  گردیـده.  پنهـان  شـده 
خـام بـه من هجـوم مـی آورد ولـی ایـن از همۀ 
آن هـا ابلهانه تـر اسـت. به عـاوه حجـرۀ چوبین 
مـن کامـًا تهی گشـته. از سـوراخی کـه در یک 
طـرف آن شـده، نفـس گـرم شـب های جنوبـی 
نفـوذ می کنـد و آوای آب کـه بـه بدنـۀ زورق 

می خـورد بـه گوشـم می رسـد.
بـودم،  شـکارچی  گراکـوس  کـه  هنگامـی  »از 
یـک  و  می کـردم  زندگـی  سـیاه  جنـگل  در  و 
بـز کوهـی را دنبـال کـرده بـودم کـه در پرتـگاه 
افتـادم، همیشـه این جـا دراز کشـیده ام. پیش آمد 
بـا نظـم و ترتیـب انجـام گرفـت. مـن در حـال 
تعاقـب افتـادم. خونـم در یـک خنـدق جـاری 
شـد و مـردم، و ایـن زورق می بایسـتی مـرا بـه 
دنیـای دیگـر راهنمایـی بکنـد. هنـوز می توانـم 
بـه خاطـر بیاورم کـه با چه شـادمانی سرشـاری 
در  ایـن خوابـگاه خسـته گی  نخسـتین بار روی 
می کـردم. هرگـز کوه هـا آوازی ماننـد آوازهایی 
کـه به ایـن جدارهـای سـایه گرفته برخـورد، از 

بودند. نشـنیده  مـن 
مـن در زنده گـی خوشـبخت بـودم و از مـرگ 
خـود نیـز خوشـبخت بـودم. پیـش از آن کـه در 
زورق بنشـینم، با خرسـندی سـاز و بـرگ ناچیز 
و کوله بـار و تفنـگ شـکاری را کـه همیشـه از 
حمـل آن هـا بـه خـود می بالیـدم دور انداختم و 
ماننـد دختـری که لباس شـب عروسـی بپوشـد، 
در کفنـم لغزیـدم. خوابیـدم و انتظـار کشـیدم، 

دریـن وقـت پیش آمـد رخ داد.«
شـهردار دسـت خـود را بـا حرکـت دفـاع بلنـد 
کـرد و گفـت: »چـه سرنوشـت جان گـدازی! آیا 
شـما راجـع بـه علـت ایـن پیش آمـد هیچ گونـه 

سرزنشـی بـه خـود نمی دهیـد؟«
شـکارچی گفـت: »بـه هیـچ رو. مـن یـک نفـر 

شـکارچی بـوده ام، آیـا بـه ایـن سـبب گناهـی 
شـکارچی  بـه  معـروف  مـن  بـودم؟  کـرده 
آن جـا  در  زمـان  آن  در  و  بـودم  سـیاه  جنـگل 
گـرگ وجـود داشـت و فقـط پیـروی از قریحـۀ 
شـخصی خـود کـرده بـودم. کمیـن می نشسـتم، 
تیـر خالـی می شـد و به هـدف اصابـت می کرد. 
بعـد پوسـت شـکار خـود را می کنـدم. آیـا در 
ایـن کار گناهـی هسـت؟ خدمـات مـن تقدیس 
می شـد و »شـکارچی جنـگل سـیاه« بـه مـن نام 
نهـاده بودنـد. آیـا در جریـان ایـن گناهـی دیده 

می شـود؟«
کـه  نـدارم  صاحیتـی  »مـن  گفـت:  شـهردار 
تصمیـم بگیـرم، ولـی بـه نظـر مـن نیـز هیـچ 
گناهـی در چنیـن چیزهـا وجـود نـدارد. امـا آیا 

کیسـت؟« بـا  تقصیـر 
اسـت.  کرجی بـان  »بـا  گفـت:  شـکارچی 
بـرد.  نخواهـد  پـی  مطلـب  ایـن  بـه  هیچ کـس 
هیچ کـس بـه کمـک مـن نخواهـد آمـد، هـرگاه 
بـه همـۀ مـردم دسـتور می دادنـد کـه مـرا کمک 
خواهـد  بسـته  پنجره هـا  و  درهـا  همـۀ  کننـد، 
مانـد، هرکـس در بسـتر خـود خواهـد رفـت و 
لحـاف بـر سـر خواهد کشـید، تمام زمیـن مبدل 
بـه یـک مهمان سـرای شـب خواهـد شـد.  ایـن 
مطلـب مفهومـی در بـر دارد، زیـرا هیچ کس مرا 
نمی شناسـد و اگـر کسـی کوچک تریـن آگاهـی 
بـه حال مـن داشـته باشـد، نمی دانسـت چگونه 
مـرا بیابـد و هـرگاه می دانسـت کـه کجـا مـرا 
بیابـد، نمی  دانسـت چگونـه بـه من رسـیده گی و 
کمـک بکنـد. فکـر ایـن که به مـن کمـک کنند، 
یـک جـور ناخوشـی اسـت که بـرای بهبـود آن 

بایـد رختخـواب رفـت و خوابیـد.
»مـن ایـن موضـوع را می دانم، و بـه همین علت 
کسـی را به کمـک نمی طلبم، هرچنـد در بعضی 
اکنـون  و  می بـازم،  را  خـود  زمانـی   – اوقـات 
یکـی از آن مـوارد اسـت - در ایـن بـازه جـداً 
می اندیشـم. ولیکن بـرای رانـدن این گونه افکار، 
کافـی اسـت بـه اطـراِف خـود بنگـرم و مکانـی 
کـه در آن جـا هسـتم ببینـم - و می توانـم بـدون 
تزلـزل ثابـت بکنـم - کـه در همان جـا صدهـا 

بوده ام.« سـال 
شـهردار گفـت: »عجـب، عجـب، حاال آیا شـما 

خیـال دارید بـا مـا در ریـوار بمانید؟«
  شـکارچی بـه عنـوان پـوزش لبخنـدی زد و 
و  گذاشـت  شـهردار  زانـوی  روی  را  دسـتش 
گفـت: »گمـان نمی کنم. همیـن قـدر می  دانم که 
این جـا هسـتم، نمی خواهـم بیـش از ایـن بدانم. 
کشـتی مـن سـکان نـدارد، و دسـتخوش بـادی 
اسـت کـه در ژرف تریـن دیـار مـرگ مـی وزد.« 

---
هدایـت-  آثـار  از  مجموعه یـی  کتـاب:  از 

بهارلـو محمـد  گـردآوری: 
منبـع: پرشین پرشیا
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امید اڅک

د عدالـت لغـوي او اصطالحـي تعریـف پـه اړه بحـث نه کو، 

ځکـه چـې پـه دې اړه ډيرې لیکنـې او بحثونه  شـوي دي او د 

نظـر ډيـرو خاوندانـو پـرې نظرونه څرګنـد  کړي دي.

عدالـت بایـد د ژونـد پـه ټولـو ابعـادو کـې پلـی يش، ځکـه 

چـې د عدالـت پـه تطبیق رسه د سـتونزو، جنایتونـو او ټولنیزو 

کړاوونـو ګـراف پـه اتومـات ډول ښـکته کیـږي، پـه ځانګړي 

توګـه د هیوادونـو او ملتونـو د لویـو ټاکونکو مسـئلو پـه اړه د 

عدالـت تطبیـق ډير اړیـن دی.

ټولـو تـه معلومـه ده، چـې زموږ هیـواد د نـورو ډیـرو ناخوالو 

ترڅنـګ د بـې عدالتـۍ لـه سـختو ننګونـو رسه مخامـخ دی، 

قانـون پـه ټولـو یـو ډول نـه پلـی کیـږي، د قانـون پـر وړندې 

توپیـري چلندونـه عادي خـره ده، د ځورواکـو او په ځانګړي 

توګـه د حکومتـي چارواکو د فرمایش رسه سـم پـه چا یو ډول 

او پـه چـا بـل ډول د قانـون تطبیـق ټولنیـز عدالـت د سـختو 

پوښـتنو رسه مخامخ کـړی دی.

لـه دغـه ننګونـو څخه یـو هغه چـې باید ډیـر پـام ورته ويش، 

هغـه مـو پـه هیواد کې د ټاکنو د پروسـې شـفاف تـررسه کیدل 

او پـه دغـه برخـه کـې حـق حقـدار تـه سـپارل دي، هـر ځـل 

چـې ټاکنـې نـږدې يش، د فسـاد او تقلـب بحثونه هـم وررسه 

ګـرم يش اوعینـي واقعیـت هـم همداسـې دی چـې د اثبـات 

لپـاره یـې ډيـر مثالونه مجـود دي.

مـوږ ټـول د تیـرو پارملـاين ټاکنـو د تـررسه کیـدو او پـه هغـه 

ټاکنـو کـې د سـتونزو او بې عدالتیو شـاهدان یو، مـوږ ولیدل 

چـې پـه څـه ډول ټولنیـز عدالـت تـر پښـو النـدې شـو، موږ 

ولیـدل چـې په کـوم ډول د یـو چا حـق د پیسـو او ځینو نورو 

عواملـو پـه بدل کـې بل چاتـه ورکړ شـو، موږ ولیـدل چې په 

څـه ډول سـلیقوي چلند تررسه شـو.

پایلـه یـې هم ټولـو ولیدله، چـې د ټاکنو د خپلواک کمیسـیون 

او شـکایایاتو کمیسـیون غـړي څارنوالـۍ تـه معريف شـول او 

پـه لومـړۍ محکمـه کې پـرې د پنځه کالـه قید فیصله وشـوه.

کمیشـران خـو یـو څـو کسـان و، چـې خپـل قیـد بـه یـا تیر 

کـړي او یـا به بیرتـه معاف يش، خـو د کمیسـیون کاري نتایج 

بـه مـو پنځه کالـه وکړوي، ښـکاره مثـال یې ولـي جرګې ته 

د رئیـس ټـاکل و، اوس اوس داسـې ویـل کیـږي چـې د بـې 

عدالتیـو پـه پایلـه کـې همدا بریـايل شـوي نومانـدان پارملان 

تـه نـه راځي.

زور واکـي، خپلـو مسـولیتونو ته نـه متوجه کیدل، لـه قضایي 

مصونیـت څخـه پـه سـو اسـتفادې رس خپـل شـخيص ګټـو 

تـه ترجیـح ورکـول او دیتـه ورتـه نـور ډير منفـي کارونـه هغه 

څـه دي، چـې د کمیسـیون د فسـاد، خیانـت او بډې پـه پایله 

کـې ټولنیـز عدالت زیامنـن او افغـان ولس پـه راتلونکو پنځه 

کلونـو کـې لـه داسـې ضعیـف پارملـان رسه الس او ګریـوان 

. شو

اوس د ولسـمرشیزو ټاکنـو د شـمیر پـه جریـان کـې یـو، پـه 

قانـوين ډول د ټاکنـو د خپلـواک کمیسـیون لـه خـوا پایلـې نه 

دي اعـالن شـوي، مګـر د خپـل دایمـي خصلـت لـه مخـې 

ځینـو نوماندانـو ځانونـه بریـايل اعـالن کـړ، تیـرو تجربـو ته 

پـه کتـو رسه بیـا هـم داسـې اندیښـنې موجـودې دي، چـې 

ګواکـې بیـا بـه د رایـو پـه شـمیرنه  او پـه ټولـه کـې د ټاکنـو 

پـه تـررسه کیـدو کـې مطلـق عدالـت تطبیـق نـه يش، همدې 

مسـئلې مخکـې لـه مخکـې خلـک اندیښـمن کـړي دي چې 

څـه بـه کیږي.

پـه هـر صورت، د ټاکنو خپلواک کمیسـیون او کمیشـران باید 

دا ځـل پـه خپـل ټـول قـوت رسه د افغـان ولـس او ټپـي ټپـي 

افغانسـتان پـه خاطر لـه هر ډول فسـاد او د رایو د شـمیرنې په 

پروسـه کـې د پوره شـفافیت څخـه کار واخيل، تر څـو د تیرو 

ټاکنـو د پایلـو پـه څیر، نـه په خپله بدنـام او زنـداين يش او نه 

پـه لویـه کچـه د ټول هیـواد لپـاره یو بل پنځـه کلـن ناورین په 

میـراث پریږدي. 

کـه داسـې ونـه يش، نـو یو ځـل بیا بـه مـو هیـواد د کمزوري 

او نامـرشوع حکومـت خاونـد يش، چـې پـه دې رسه بـه مـو 

هـر څـه د معمـول رسه سـم نیمګـړي او غـم ځپلـی ولـس به 

مـو د خپلـو ډيـرو نـورو ګرفتاریـو ترڅنـګ د ټاکنـو څخـه  د 

رامنځتـه شـویو فشـارونو پـر بنسـټ د ناورین یو بـل پیټی هم 

په اوږ بـار يش.

پـه ټاکنـو کـې درغـيل او دغـه موضـوع رسه د کمیسـیون لـه 

خـوا رسرسي چلنـد بـه ددې المـل يش، چـې راتلونکی پنځه 

کلـن حکومـت مـو یو ځـل بیا تـر پوښـتنې النـدې رايش، په 

دې رسه بـه یـو بیـا د داخيل او خارجـي فرصت طلبـو له خوا 

پـه پراخـه توګه تعصـب  ته ملن ووهـل يش، د ټاکنـو پایلو ته 

بـه قومي، سـمتي، حـزيب او مذهبي بڼه وکـړل يش، چې دغه 

چـاره مـو د هیـواد لپـاره ډيـره خطرناکـه ده او ولس هـم نور د 

پنځـه کلونـو لپـاره د دغسـې بـې معنـا  مسـائیلو درونـد پیټي 

پـه اوږو نـه يش بارولـی او نـه پـه کـې دومـره غمونـو زغم او 

حوصلـه پاتې ده.

د ټاکنـو اړونـد ټـول کمیسـیونونه او د ټاکنو څار بنسـټونه باید 

پـه صادقـه توګـه هڅـه وکـړي، چې پـه دغـه برخه کـې خپل 

مسـولیتونه پـه شـفافه توګـه تـررسه کـړي، پـه خپلـو داخـيل 

چـارو کـې هیچاتـه د السـوهنې اجـازه ورنـه کـړي،  پـه ډيـر 

جرئـت رسه دې د مداخلـه کوونکـو نومونه افشـا کړي، تر څو 

ولـس تـه دا روښـانه يش، چې څـوک له کومـې الرې په دوی 

د نامـرشوع اغیـز پـه هڅه کـې دی.

پـه دې رسه بـه یـې هـم خپلـه وطـن دوسـتي ثابته کـړي وي، 

هـم بـه یـې  زورواکـو او هغـه کسـانو ته چـې په غیـر مرشوع 

ډول د قـدرت د ترالسـه کولـو په هڅه کـې دي دا واضح کړې 

وي چـې نـور د درغلیـو وخـت تیـر دی او هـم به یـې د خپلو 

ولسـونو پـه زړونـو کـې ځـای پیـدا کـړی وي او هم بـه یې د 

ټاکنـو د خپلـواک کمیسـیون له وچـيل څخه د عدم شـفافیت 

هغـه تـور داغ د تل لپـاره لرې کـړی وي. 

څـه چـې پـه دیګ کـې دې هغـه دې پـه کاسـه کـې واچوي، 

هـر چـا چـې وګټلـه نوش جـان یې شـه. 

 پـه دې رسه د راتلونکـو کلونـو لپـاره د ټوکیدونکو سیاسـیونو 

تـه هـم دا پیغـام انتقـال يش، چـې ولـس نـور ویـښ دی او د 

دوه اړخیـزو ګټـو پـر بنسـټ تصمیـم نیـي، کـه مـو ولس ته 

خپـل صداقـت ثابـت کـړ رایـه بـه واخلـئ او کـه د ولـس پر 

وړانـدې مـو له دوکـې، چل او فریـب څخه کار واخیسـت نو 

لـه دغسـې رسنوشـت رسه بـه مخامخ شـئ او ولس بـه مو په 

مـخ دغسـې درنـه څپیـړه درکـړي، همدا بـه مـو د راتلونکي با 

ثباتـه او پـه قانـون متکـي افغانسـتان پیالمه يش.         

ټاکنیز عدالت به مو د راتلونکي باثباته افغانستان پیالمه يش

در  از صنف هـای درس  یکـی  انفجـاری در  نتیجـۀ وقـوع  در 
دانشـگاه غزنـی بیـش از بیسـت دانشـجو زخمـی شـدند.

ایـن انفجـار صبـح دیـروز رخ داد و وزارت کشـور داخله گفته 
کـه در ایـن انفجار 23 دانشـجو زخمی شـدند.

نصـرت رحیمـی، سـخنگوی وزارت داخلـه افغانسـتان گفته که 
انفجـار ناشـی از مین جاسـازی شـده بـوده و اکثـر زخمیان این 

رویداد دانشـجوان دختر هسـتند.
دفتـر والـی غزنـی در صفحه رسـمی فیسـبوک خود نوشـته که 
ایـن انفجـار حوالـی سـاعت 9:40 به وقـت محلی در دانشـکده 
ایـن  براسـاس  اسـت.  رخ داده  غزنـی  دانشـگاه  معلـم  تربیـت 
اعامیـه 12 نفـر از زخمی شـدهگان دانشـجویان دختر هسـتند.

دفتـر والـی گفتـه کـه تمامـی زخمیـان بـه بیمارسـتان منتقـل 
هسـتند. درمـان  تحـت  و  شـده اند 

یـک دانشـجو از دانشـگاه بـه بی. بی .سـی گفـت او شـاهد سـه 
جسـد بعـد از رویـداد بوده اسـت.

بـاز محمـد همـت، رییـس بیمارسـتان غزنـی در یـک نشسـت 
خبـری گفـت کـه 18 زخمی شـامل 13 دختـر و 5 پسـر به این 

مرکـز درمانـی منتقـل شـده اند.
وزارت داخلـه گـروه طالبـان را عامل این انفجار خوانده اسـت. 
گـروه طالبـان امـا این را رد کـرده و گفته هدف قـراردادن مراکز 

آموزشـی را »خاف اصول اسـامی و بشـری« است.

مجلـس سـنا می گویـد کـه تبادلـۀ 11 زندانـی طالـب با 3 
انجنیـر هنـدی حاکمیـت ملـی افغانسـتان را زیـر پرسـش 

قـرار داده و حکومـت بایـد در ایـن وضاحـت دهـد.
مجلـس سـنا در نشسـت دیـروز خـود تاکیـد کـرد کـه 
حکومـت افغانسـتان در خصوص تبادلـۀ 11 زندانی طالب 
بـا 3 انجنیـر هنـدی هیـچ گونـه توضیحـی نـداده و ایـن 
مسـاله مـردم افغانسـتان نسـبت بـه حاکمیـت ملـی خـود 

شـان نگـران کـرده اسـت.
گفـت:  سـنا  مجلـس  اول  معـاون  ایزدیـار  علـم  محمـد 
»حکومـت بایـد واضح سـازد که آیـا در جریـان مذاکرات 

مبنـی بـر تبادلـه 11 طالـب از زنـدان بگـرام قـرار گرفته و 
یـا نـه؛ این مسـاله حاکمیت ملی را زیر سـوال جـدی قرار 

داده اسـت.«
آقـای ایزدیـار افـزود، تـا هنـوز ارگ ریاسـت جمهوری و 
یـا قصر سـپیدار هیـچ کدام در ایـن مورد به مـردم توضیح 
نداده انـد؛ ایـن دو نهـاد نبایـد در ایـن مسـاله بی تفـاوت 

. نند بما
او بـا اشـاره بـه تنش میـان وزارت خارجه و ارگ ریاسـت 
جمهـوری در خصـوص سـفر هیـات طالبـان به پاکسـتان 
تاکیـد کـرد؛ زمانی کـه یک سـخنگو موقـف نهـاد را اعام 
می کنـد؛ فـوراً حکـم برکنـاری اش صـادر می شـود؛ اما در 
مـورد نتایـج مذاکراتـی خلیـل زاد در پاکسـتان و رهایی 11 

طالـب، کسـی پاسـخ نمی دهد.
از سـوی دیگـر، فضل هـادی مسـلم یار رییس مجلس سـنا 
نیـز در ایـن خصـوص گفت: »در مسـاله رهایـی 11 طالب 
از زنـدان بگـرام، بحـث عـزت و حاکمیـت ملـی مطـرح 
اسـت؛ مـا بـا تبادلـه زندانیـان مخالـف نیسـتیم؛ ولـی بـه 
شـرط کـه ایـن تبادلـه مراتـب قانونـی خـود را طـی کرده 

» باشد.
آقـای مسـلم یار افـزود، اگـر امریـکا در نتیجـه معامـات 
دولـت  بـا  تفاهـم  و  مشـوره  بـدون  و  خلیلـزاد  پنهانـی 
افغانسـتان ایـن کار را کـرده باشـد؛ واقعـًا نگـران کننـده 
اسـت و مـردم افغانسـتان تـاب ایـن بـی عزتـی را نـدارد.
او نیـز از حکومـت افغانسـتان خواسـت کـه در ایـن مورد 
وضاحـت دهـد و اگر خـود نمی تواند جلو خودسـری های 

امریـکا را بگیـرد؛ مـردم افغانسـتان بـه »سرکشـی« امریـکا 
پایـان می دهنـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه 11 عضو برجسـته گـروه طالبان 
کـه در زنـدان بگـرام بـه سـر می بردنـد بـه روز یک شـنبه 
هفتـه جـاری در والیـت بغان با سـه انجنیر هنـدی که در 

بنـد طالبـان بودند، تبادله شـدند.
در میـان زندانی هـای رهـا شـده، سـه چهـره مهـم طالبـان 
شـیخ عبدالرحیـم والـی طالبـان بـرای والیت کنـر؛ مولوی 
عبدالرشـید بلـوچ والـی طالبـان بـرای نیمـروز و همچنـان 
خواهـرزاده  احسـان اهلل  بـه  مشـهور  والـی  عزیزالرحمـان 
سـراج الدین حقانـی و 9 قومانـدان برجسـته ایـن گـروه 

اند. شـامل 
حکومـت افغانسـتان تاکنـون در ایـن بـاره ابـراز نظـری 

نکـرده اسـت.
امریـکا  هیـات  دیـدار  در  تعامـل  ایـن  می شـود،  گفتـه 
بـه رهبـری خلیـل زاد و نماینـده گان طالبـان بـه رهبـری 
ماعبدالغنـی بـرادر کـه هفتـه پیـش در اسـام آباد انجـام 

شـد، صـورت گرفتـه اسـت.

وقوع انفجار در صنف درس در دانشگاه غزنی 
بیش از بیست دانشجو زخمی شدند

مجلس سنا:
تبادلۀ 11 زندانی طالب حاکمیت ملی را زیر پرسش قرار داده است
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تفکـر سیاسـی در عهـد باسـتان از یونـان آغـاز شـد، اما 
علـم سیاسـت بـه عنوان یـک رشـته آموزه هـای عالی تا 
حـدی نـو اسـت و طـی صـد سـال گذشـته رشـد یافته 
اسـت. پیـش از آن بررسـی و توجـه پیگیرانـۀ سیاسـت 
و  فیلسـوفان  سیاسـت مداران،  شـهریان،  انحصـار  در 
حقوق دانـان بـود. مردم در امـور عمومی نقش نداشـتند 
نظریه پـردازی سیاسـی هـم چنـدان  و  بـه سیاسـت  و 

نمی پرداختنـد. 
بـا پیدایـش دموکراسـی و ناسیونالیسـم، انحصـار علـم 
سیاسـت بـه پایـان رسـید و سیاسـت، همگانـی شـد. 
آگاهـی  فزاینـدۀ  رشـد  بـه  تربیـه  و  تعلیـم  گسـترش 
سیاسـی توده هـای مـردم انجامید و از ایـن راه مردم روز 
بـه روز بیشـتر در جریان هـای سیاسـی شـرکت کردنـد. 
دیگـر هیـچ سیاسـت مدار یـا متفکـر نمی توانسـت بـه 
مـردم بی توجـه باشـد. افـکار عمومـی اهمیـت زیـادی 
یافـت و بنابرایـن نـه تنهـا حکومت هـا بلکـه گروه های 
زیـادی  احـزاب سیاسـی کوشـش های  و  سـازمان یافته 
کردنـد تـا بـر آن تأثیـر گذارنـد و از ایـن راه بـه قدرت 
عملـی  را  برنامه هـای خـود  و  یافتنـد  سیاسـی دسـت 

ند. کرد
واژۀ سیاسـت از واژۀ یونانی گرفته شـده اسـت. ارسـطو 
گفتـه اسـت: »انسـان موجودی سـت کـه بـرای زنده گی 
در شـهر آفریده شـده اسـت.« از نظر یونانی ها، سیاسـت 
مربـوط امور یک شـهر بـود، اما در یونان شـهر و دولت 
در  یونانی هـا  بودنـد.  ناپذیـر  جـدا  هـم  از  پدیـدۀ  دو 
جاهایـی زنده گـی می کردنـد کـه امـروز نیـز آنهـا را در 
بـر می گیـرد. افـزون بـر آن واژۀ پولیس در زبـان یونانی 
تنهـا در برگیرنـدۀ شـهر نبـود بلکـه در معنـای دولت و 

جامعـه هـم بـه کار می رفت. 
حمیـد عنایـت در پیش گفتـار ترجمـۀ سیاسـت ارسـطو 
توضیـح داده اسـت: »مفهـوم پذیرفتـه شـده و بـه کار 
رفتـۀ امروزیـن همـان سیاسـت از مفهـوم علم سیاسـت 
فراتـر مـی رود. امـروزه واژۀ سیاسـت به مسـایل جاری 
حکومـت و جامعـه کـه ماهیـت اقتصـادی و سیاسـی 
گفتـۀ  بـه  می کنـد.«  اشـاره  دارنـد،  علمـی  مفهـوم   و 
رابـرت دال: »سیاسـت یکـی از حقایق غیرقابـل اجتناب 
زنده گـی بشـر اسـت. انسـان ها در هـر لحظـه از زمـان 
بـه نوعـی با مسـایل سیاسـی درگیـر می باشـند.« این در 
حالی سـت که بسـیاری از متفکـران و محققان سیاسـی، 
علـم سیاسـت را بـر سیاسـت کـه  در معنـای یونانـی 
جنبـۀ نظـری و علمـی را بـا هـم دارد، ترجیـح داده انـد. 
یـا بـه عبـارت دیگـر، جنبـۀ نظـری سیاسـت را بـا علم 
سیاسـت و جنبـۀ علمـی آن را بـا همـان واژۀ سیاسـت 

بیـان کرده انـد. 
دانشـمندان سیاسی برجسته از سراسـر جهان در سپتامبر 
1948 میـادی در کنفرانـس یونسـکو، علم سیاسـت را 
بـه جای علوم سیاسـی و بـرای نامیدن این رشـتۀ علمی 
پذیرفتنـد، امـا نویسـنده گان یـا متفکـران تاریخ پیشـین، 
اصطـاح سیاسـت را بر علم سیاسـت ترجیـح داده اند. 

ناگفتـه نبایـد گذاشـت کـه حسـین بشـیریه در کتـاب 
آمـوزش دانـش سیاسـی خـود، علـم سیاسـت را بـه دو 
مفهـومـ  یعنـی خـرد و بیـان بازگـو می نمایـد کـه علـم 
سیاسـت بـه مفهـوم خرد بـا نظام سیاسـی یـا حکومت، 
نهادهـای حکومتـی، سیاسـت ها و اعمـال آنهـا، شـیوۀ 
اعمـال قـدرت و ادارۀ امـور جامعـه سـر و کار دارد؛ 
در حالـی کـه علـم سیاسـت بـه مفهـوم کان بـا زمینـۀ 
حکومتـی،  نهادهـای  فرهنگـی،  اجتماعـی،  اقتصـادی، 
زمینه هـای اجتماعـی قدرت سیاسـی، نهادهای سیاسـی 
سیاسـی،  تاریـخ  دولت هـا،  میـان  روابـط  غیردولتـی، 
دیپلوماسـی و اقتصـاد سیاسـی ملـی و بین المللی و غیره 

اسـت.  مرتبط 
تعریـف علـم سیاسـت را عده یـی از متفکـران، مرکـز 

ثقـل تحلیـل علـم سیاسـت، دولـت )state( می داننـد. 
عده یـی دیگـر معتقـد انـد که علم سیاسـت بـا حکومت 
)government( سـر و کار دارد. گروه سـوم تلفیقی از 
ایـن دو نظـر فـوق را می پذیرند مانند پـل ژانت متفکر و 
محقق فرانسـوی که می گوید: »علم سیاسـت آن بخشـی 
از علـوم اجتماعـی اسـت که دربـارۀ بنیادهـای دولت و 
اصـول حکومـت بحـث و بررسـی می کند.« امـا در این 
بحـث بـه طـور نمونـه چنـد تعریـف از علـم سیاسـت 

می شـود: پرداخته 
•  سیاست هنر استفاده از امکانات است. 

•  سیاست حکومت کردن بر انسان هاست.  
•  سیاست مبارزه برای قدرت است. 

•  سیاست برنده شدن در رقابت است. 
•  سیاسـت شـعارگونه مطـرح می شـود و بـه راحتـی 
قابـل درک می باشـد. ایـن تعریـف، بیـان علم سیاسـت 

نمی باشـد.  بازتاب دهنـدۀ سیاسـت  و  بـوده 
در اخیـر اگـر بخواهیم یـک تعریف فراگیرتـر و جامع تر 
از سیاسـت ارایـه کنیـم، می تـوان آن را چنیـن تعریـف 
غیرصلح آمیـز  یـا  صلح آمیـز  رهبـری  »سیاسـت،  کـرد: 
کارهـای  و  احـزاب  گروه هـا،  افـراد،  میـان  روابـط 
حکومتـی در داخـل یـک کشـور و روابـط میـان یـک 
دولـت بـا دولت هـای دیگـر در عرصـۀ جهانی اسـت.«  
فـرد،  یـک  سیاسـت  از  می تـوان  فـوق  تعریـف  بنابـر 
از سیاسـت یـک گـروه، از سیاسـت یـک حـزب و از 
سیاسـت یـک حکومـت نـام بـرد و از لحـاظ بین المللی 
هـم سیاسـت خارجـی دولت را مشـخص کـرد و بدین 
لحـاظ سیاسـت در برگیرنـدۀ منافع هر یـک از نیروهای 

اجتماعـی را معرفـی مـی دارد. 
سیاسـت؛ حسـاس ترین حـوزۀ فعالیت انسـان در جامعه 
اسـت و تحـت تأثیـر فرهنـگ، اندیشـۀ مـردم، منافـع، 
نظریـات گروهـی و شـخصی و عوامـل اقتصـادی هـر 
جامعـه قـرار دارد و خـود نیـز بـر آن تأثیـر می گـذارد.

در پرتـو ایـن تعریف از سیاسـت می توان علم سیاسـت 
از  علـم سیاسـت، رشـته یی   کـرد.  تعریـف  را چنیـن 
آگاهـی اجتماعـی اسـت کـه وظیفـه آن شـناخت منظم 
اصـول و قواعـد حاکم بر روابط سیاسـی میـان نیروهای 
اجتماعـی در داخـل یک کشـور و روابط میـان دولت ها 

در عرصـۀ بین المللـی اسـت. 
تحقیقـی و  از عرصه هـای  بسـیاری  علـم سیاسـت در 
اجتماعـی سـهیم اسـت و بـا رشـته های علمـی ماننـد: 
تاریـخ، اقتصـاد، جامعه شناسـی، روان شناسـی اجتماعی، 
اخـاق، حقـوق، احصائیـه، جغرافیه و رشـته های دیگر 

پیونـد تنگاتنـگ دارد.
سـخن آخـر اینکه علم سیاسـت عبـارت اسـت از تدبیر 
امـور کشـور بـه گونه  یـی کـه امـور زنده  گـی ملـت بـه 
صـاح آیـد، هدف بایـد معلوم گـردد، ارزش  هـا و ضد 
ارزش  هـا معلوم شـود. موضوع سیاسـت سـاحت پهناور 
اسـت کـه در موضوعـات مختلف می تواند بـه کار رود؛ 
امـا تعریـف علم سیاسـت بـه ادارۀ کشـور بـر می گردد. 
اولویـت دادن پروژه  هـای صنعتـی، فرهنگـی، اقتصـادی 
و دیگـر پروژه هـا بـه صورتـی کـه ُکل مـردم در جامعه 
از آن بهـره گیرنـد، چـه کوتـاه  مـدت و چـه درازمدت. 
در سیسـتم  های حکومتـی مختلف، میزان فسـاد کارکنان 
نابودسـازی سیاسـت  های اصلـی،  دولـت می توانـد در 
نقـش  بسـزایی داشـته باشـد. بسـیاری از فیلسـوفان و 
سیاسـت مداران بـاور دارنـد کـه مبـارزه  بـرای کسـب، 
ویژه گی هـای  از  قـدرت  نمایـش  یـا  افزایـش  حفـظ، 
نگـری، هـدف داری،  آینـده  و  می باشـد  سیاسـت  فـن 
مهـم  اجـزای  ـ  نمایان گـری  و  جامعیـت، گسـترده گی 
بـه  دامنـه دار  تاریـخ  طـی  کـه  بـوده  سیاسـی  اندیشـه 

گونه هایـی مختلـف به وجـود آمـده اسـت.   

حلقه هـای  مـا،  کاسـیک  ادبیـات  در 
زلـف و گیسـوی زنـان، بـه دام، زنجیـر 
و بنـد تشـبیه شـده اسـت. شـاعران مـا 
کـه  بودنـد  شـده  متوجـه  گذشـته ها  از 
حلقـۀ زلـف، جایـگاه خاصـی در نظـام 
خواسـتاری و فیزیولـوژی بدن مـرد دارد. 
در ذهـن مـردان، بـه صـورت طبیعی یک 
برنامه ریـزی در سـطح ناخـودآگاه بـرای 
حفـظ بقـای نسـل انسـان موجـود اسـت 
کـه سـامت یـک زن را بـر اسـاس اندام 
و شـکل اعضـای بـدن او تعییـن می کند. 
مـو، چهـره و چشـم، نمادهـای یـک زن 
ایـده آل، در ضمیر ناخودآگاه مردان اسـت. 
هرچنـد خواسـته های مردان، مطلـق نبوده 
و حتـا نسـبت بـه محیـط و گـذر زمـان 
متغیـر اسـت امـا زلـف، ُرخ و چشـم و 
همچنیـن ابـروی زن، همواره مـورد توجه 
مـردان بـوده اسـت. مصریـان باسـتان و 
آریایی هـای قدیـم نیـز توجـه خاصـی به 
ایـن نمایه هـای زنانـه به خصـوص موهـا 
و گیسـوهای زنـان، داشـتند. شـاعران مـا 
هـم بـرای انتقـال پیام های شـان، مقصـود 
خـود را در قالـب مو، چهره و چشـم زنان 
بیـان کرده انـد. این کـه منظور شـاعران از 
تشـبیهات و اسـتعارات با محور نمادهای 
زنانه در شعرشـان، جنبه زمینی یا آسـمانی 
دارد، وارد ایـن بحـث نمی شـوم اما گاهی 
الجـرم برای یافتن صاحـب »زلف« و »ُرخ 
یـار« نه در عرش بلکـه در فرش و دقیق تر 
در کوچه و شـهر شـاعر، باید به جسـتجو 
پرداخـت. در ایـن میـان، آنچه بـه اهمیت 
قضیـه می افزایـد، توجـه ویژۀ شـاعران به 
زلـف و به خصـوص، حلقه های آن اسـت 
کـه همـواره بـه دام، زنجیـر و بنـد تشـبیه 
شـده اسـت. همان طـور کـه فردوسـی در 
وصـف »رودابـه« دختـر »مهـراب کابلی« 

اسـت: گفته 
دهانش به تنگی دل مستمند
سر زلف چون حلقه پای بند

در خمسـه خـود  نیـز  گنجـوی  نظامـی 
ذیل داسـتان جـان دادن شـیرین در دخمه 
اشـاره  او  بـه حلقه هـای زلـف  خسـرو، 

کـرده و گفتـه اسـت:
نهاده گوهرآگین حلقه در گوش
فکنده حلقه های زلف بر دوش

این شـاعر گنجـه، در ذیل داسـتان لیلی و 
مجنـون هـم به همیـن نکتـه اشـاره کرده 

است:
زلفی به هزار حلقه زنجیر

جز شیفته دل شدن چه تدبیر
از دیـد سـنایی غزنـوی نیـز حلقـه زلـف 

یـار، پنهـان نمانـده اسـت:
دام کـن بـر طرف بـام از حلقه هـای زلف 

یش خو
چـون کـه جـان در جـام کـردی تنـگ در 

کش جـام را
و یا:

رمزهای لعل تو دست جوانمردان گشاد
خردمنـدان  پـای  تـو  زلـف  حلقه هـای 

ببسـت
مولـوی هـم در جای جای دیوان شـمس، 
بـه حلقـه زلف، توسـل جسـته اسـت. به 

عنـوان مثال:
بجهم حلقه زلفش گیرم

که در آن حلقه تماشا خوشکست
و یا:

در سایه آن زلفی کو حلقه و خم دارد
گفتم به نگار من کز جور مرا مشکن

حافـظ نیـز با تیزبینـی خاصی، همـواره به 
حلقـه زلفان مهرویان توجه داشـته اسـت. 

همان طـور که گفته اسـت:
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

طره را تاب مده تا ندهی بر بادم
و یا:

دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد
حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت

و همچنین:
حلقه زلفش تماشاخانه باد صباست

جـان صـد صاحـب دل آن جا بسـته یک 
مـو ببین

یکـی دیگـر از شـاعران تیزهـوش کـه به 
حلقـه زلف دوسـت، توجه داشـته و بارها 
از حلقـه سـخن گفتـه، سـعدی اسـت. به 

عنـوان مثال:
سلسله موی دوست حلقه دام باست

هـر کـه در این حلقه نیسـت فـارغ از این 
ماجراست

و یا:
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس

که به هر حلقه موییت گرفتاری هست
زلـف  حلقـه  از  هـم  نیشـابوری  عطـار 

اسـت: نبـوده  غافـل  معشـوق 
مگر با حلقه های زلف معشوق

شماری بی شمارم اوفتادست

و یا:
حلقه های زلف سرگردانت را

سر ز پا و پا ز سر نیکوتر است
شیرین سـخن،  شـاعران  از  دیگـر  یکـی 
بیـدل دهلـوی اسـت که او هم با تمسـک 
بـه  همـواره  دوسـت،  زلـف  حلقـه  بـه 

ماننـد: اسـت.  پرداختـه  خیال پـردازی 
حلقه آن زلف رونق از غبار دل گرفت
دود آه صید باشد سرمه چشم دام را

و یا:
بیدل آشفته ما بوی جمعیت نبرد

تا به کی در حلقه زلف پریشان شما
و همچنین:

نشئه دورگرفتاری ما سخت رساست
حلقه زلف که دارد خط جام دل ما

ایـرج میـرزا از شـاعران معاصـر نیز زلف 
یـار را بـه زنجیـر تشـبیه کـرده و سـروده 

ست: ا
بـاز روز آمـد بـه پایان، شـام دلگیر اسـت 

من و 
تـا سـحر سـودای آن زلـف چـو زنجیـر 

اسـت و مـن
شـاعران  توجـه  از  نمونه هایـی  این هـا 
فارسـی سـرا بـه حلقـه زلف دوسـت بود 
و مـن کمتـر شـاعری را می شناسـم که از 

حلقـه زلـف سـخن نگفته باشـد.
از سـوی دیگـر طبـق قانـون جاذبـه، زنان 
بـا درک خواسـته طبیعـی مـردان کـه بـه 
حلقـه گیسـوهای آنان، اهمیـت ویژه قائل 
بوده و هسـتند، همیشـه سـعی کرده اند که 
زلفـان خود را از سـادگی دربیاورند و فرم 
و حالـت بدهنـد. از قدیمی تریـن تصاویر 
موجـود از زنـان باسـتان گرفتـه تـا عصر 
قانـون یکنواخـت جـاری  ایـن  حاضـر، 
بـوده اسـت. زنان در گذشـته ها به وسـیله 
قطعـات اسـتوانه ای چوب و با اسـتفاده از 
انـواع چسـب های گیاهـی مثـل کتیـرا، به 
امـا در  موهای شـان پیچ وتـاب می دادنـد 
عصـر مـا این ابـزار بـه بیگـودی، بابلیس، 
اتوی مو و سـایر مـواد و حالت دهنده های 
مو تغییر کرده اسـت. قصد داشـتم در این 
یادداشـت بـه رنـگ مـو و رنگ چشـمان 
زنانـه از دیـدگاه مـردان و البتـه شـاعران 
هـم اشـاره یی داشـته باشـم اما یادداشـتم 

طوالنی شـد.

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری- استاد دانشگاه کابل

محمد مرادی
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بـه نظـر می رسـد  دوبـاره طالبـان افغانسـتان 
مـورد  در  آنهـا  دارنـد.  قـرار  در چهارراهـی 
دسـت  از  بـدون  آینـده  سیاسـی  اسـتراتژی 
دادن بیـش از حـد قـوت جنگی شـان تصمیم 
می گیرنـد. تاهنـوز رهبـری طالبـان پیش بینـی 
می کنـد کـه پروسـۀ صلـح بـه پیـروزی آنهـا 
منجـر خواهد شـد. در واقع، آنان با احسـاس 
پیـروزی وارد مذاکـره بـا طالبان شـده و ثابت 

سـاختند کـه مذاکـره کننـده گان جـدی اند.
به صـورت  تـا  بودنـد  آمـاده  کامـًا  طالبـان 
پیروزمندانـه وارد جاده هـای کابـل شـوند امـا 
رییس جمهـور ترامـپ در سـاعت 11 بـا لغـو 
کـردن ماقـات مخفـی بـا نماینـده گان طالبان 
در کمـپ دیویـد، جایـی کـه بسـیاری ها بـه 
ایـن بـاور بودنـد کـه محـل امضـای توافـق 
صلـح  خواهـد بـود، رؤیـای آنان را پریشـان 
سـاخت. در حالـی کـه طالبـان بـه نقطـۀ آخر 
امریـکا  ایـن تصمیـم  بودنـد،  نزدیـک شـده 
بـه لحـاظ سیاسـی موقـف رهبـری آنهـا را 

تضعیـف نمـود.
از  صلـح  رونـد  کـه  دارنـد  بیـم  بسـیاری ها 
بیـن رفتـه اسـت. طالبـان بـه مجراهـا و منابع 
مسـکو،  جملـه  از  سیاسی شـان  حمایـت 
مراجعـه  اسـام آباد  بـه  اخیـراً  و  بیجینـگ 
کردنـد و مشـورۀ همـه بـه آنهـا برگشـت بـه 
پروسـۀ صلـح بـود. مشـوره ها موثـر افتـاد و 
طالبـان خشـونت ها و خون ریزی هـای بیشـتر 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری انجـام ندادند 
تـا نشـان دهنـد در صورتی کـه مذاکـرات از 
سـر گرفتـه شـود، آنهـا آمـادۀ کاهـش سـطح 

می باشـند. خشـونت ها 
تاکنـون در خصـوص یـک  آشـکارا طالبـان 
اینکـه  و  پسـا-صلح  توافق نامـۀ  اسـتراتژی 
چگونـه آنهـا سـازوبرگ جنگـی شـان را بـه 
سـرمایۀ سیاسـی گذار دهند، بحـث نکرده اند 
بزرگ نمایـی  روی  آنهـا  حاضـر  حـال  در  و 
خـروج نیروهـای خارجـی و ایجـاد فورمول 
جوانـب  سـایر  بـا  قـدرت  شریک سـازی 
ذیدخـل کار می کننـد. طالبـان مطمیـن اسـتند 
کـه بـه آسـانی  بـه  توافـق صلـح رسـیده  و 
بـه قدرت دسـت خواهنـد یافت، بـه گونه یی 
کـه کـه بـه آنهـا اجـازه داده خواهـد شـد تـا 

روسـتایی  مناطـق  از  را  شـان  جنگجویـان 
بـه شـهرها بیاورنـد، بـه رغـم اینکـه پروسـۀ 
سیاسـی دینامیک هـای خـود را دارا می باشـد.

هیـأت طالبـان بـه رهبری مابـرادر کـه اخیراً 
ماقات هـای  کردنـد،  بازدیـد  اسـام آباد  از 
مهمـی را انجـام دادنـد کـه دال بر نرم سـازی 
موضـع آنهـا می باشـد. هیـأت بـا صدراعظـم 
و وزیـر امـور خارجـۀ پاکسـتان ماقـات کرد 
و ماقـات بـا خلیـل زاد نیز بسـیار مهـم تلقی 

اسـت. گردیده 
هـر چنـد یـک مقـام امریکایـی انکشـافات و 
نشـانه های مبنـی بـر از سـرگیری مذاکرات را 
رد نمـود، اما واضح اسـت که امریـکا تصمیم 
مذاکـرات  زمانـی  چـه  کـه  گرفـت  خواهـد 

دوبـاره آغـاز گردد.
را  آنهـا مذاکـرات  آیـا  نیسـت کـه   روشـن 
از نقطه یـی کـه  بـه شکسـت منتهـی شـد از 
سـر می گیرنـد یـا دو طـرف روی عناویـن و 
ترم هـای مشـخص دوبـاره مذاکـره خواهنـد 

. د کر
پافشـاری  آتش بـس  روی  می توانـد  امریـکا 
کـرده و بـه رهبری سیاسـی آینـده در کابل به 
عنـوان بازیگـر مشـروع اذعـان نمایـد. طالبان 
ممکـن اسـت در بـارۀ تغییـرات در مسـودۀ 
توافـق شـده مقاومـت نشـان دهنـد و آیـا در 
ایـن میـان  پاکسـتان می توانـد آنهـا را متقاعد 

بـه مذاکـره مجـدد نماید؟ 

اقـدام اخیـر امریـکا، تـاش عمـدی توسـط 
آقـای ترامـپ مبنـی بـر فشـار دادن طالبـان 
می باشـد و در حـال حاضـر ایـن تـاش موثر 
واقـع گردیـده اسـت. بـه رغـم اینکـه امریکا 
افغانسـتان  مـورد  در  محـدود  گزینه هـای 
دارد، خـروج یک جانبـۀ امریـکا جنـگ را در 
چندیـن جبهـۀ داخلـی تشـدید خواهـد نمود 
و بازیگـران خارجـی را برای پـرورش عوامل 
نیابتـی تشـویق می کنـد. ایـن وضعیـت جنگ 
را پایـان نخواهـد داد. یگانـه گزینـۀ ممکـن 
بـرای دولـت افغانسـتان پیگیری یـک راه حل 
سیاسـی توافـق شـده بـا جوانـب ذیدخـل از 

جملـه طالبـان می باشـد.
از   اسـتفاده  نمی توانـد  همچنـان  امریـکا 
تکتیک هـای تأخیرکننـده بـرای ایجـاد فشـار 
علیـه طالبـان را ادامـه دهـد، اما موقـف نهایتًا 
در  کـه  آنچـه  به خاطـر  پاکسـتان  ظریـف 
کشـمیر تحـت تسـلط هنـد می گـذرد و بـه 
نظـر می رسـد کـه  ایـن کشـور از امریـکا در 
مذاکرات صلح افغانسـتان حمایـت همه جانبه 
کند. پاکسـتان خواهـان عادی سـازی روابط با 
امریـکا جهـت تحکیـم مواضع اسـتراتژیک و 
اقتصـادی اش در رویارویـی بـا هند می باشـد. 
بـرای  نگه داشـتن موضـوع کشـمیر در محور 
گفت وگوهـای سیاسـی جهانـی بـه حمایـت 
سیاسـی نیاز اسـت. در صورتی کـه ترامپ به 
ادامـه میان جیگـری تأکیـد نمایـد، ایـن عمـل 

بـرای ایجـاد فشـار علیـه هنـد و رسـیدن بـه 
مقاصـد مـورد نظـر پاکسـتان کمـک خواهـد 
کـرد. ایده یـی کـه در میـان برخـی حلقـات 
پالیسی سـاز در اسـام آباد دسـت بـه دسـت 
می شـود، رویکـرد تحمـل صفـری و قاطعیت 
مختلـف  گروه هـای  برابـر  در  پاکسـتان  
جنگجـو می باشـد کـه ایـن امـر  ادعـای هند 
مبنـی بـر ارتباط دهـی پاکسـتان بـا تروریسـم 
را در سـطح جهانـی تضعیـف کـرده اسـت. 
هنـد از نظر  اقتصادی، سیاسـی و اسـتراتژیک 
وجهـه و نمایه قوی دارد و بسـیاری کشـورها 
امـا  می باشـند،  هنـد  بـا  تجـارت  خواهـان 
کـردن  رهـا  و  پاکسـتان  جدیـد  اسـتراتژی 
پالیسـی های قبلـی در مـورد کشـمیر ممکـن 

اسـت آن را مختـل کنـد.
از  می توانـد   هنـد  انتقام جویانـه  به صـورت 
طریـق  دسـت زدن  بـه اقدام محـدود نظامی 
علیـه پاکسـتان، صدمۀ سیاسـی و اقتصادی به 
ایـن کشـور وارد نمایـد. این برداشـت و فهم 
بـر اسـاس تـرس اسـتوار اسـت و همـکاری 
امریـکا بـا  پاکسـتان  راجـع بـه افغانسـتان، 
مسـلمًا جلـو بی بـاک بـودن بیش از حـد هند 

را خواهـد گرفـت.
پاکسـتان ناگزیری هـای خـود را دارد، چیـن 
افغانسـتان  اوضـاع  نظاره گـر  عاقه مندانـه 
اسـت. خروج یک جانبـۀ امریکا از افغانسـتان 
سـناریوی کابـوس گونـه بـرای چیـن بـوده 

و  بـه همیـن دلیـل ایـن کشـور  از مذاکـرات 
طالبـان و امریـکا کامـًا حمایـت می کنـد. 

چیـن آمـاده نیسـت تـا نقـش رهبـری کننـدۀ 
عهـده دار  را  افغانسـتان  جنـگ  حل وفصـل 
گـردد و در عیـن زمـان، بیـم دارد کـه اگـر 
گـردد،  منتهـی  شکسـت  بـه  صلـح  پروسـۀ 
چیـن  مشـکات  بـه  آن  مخـرب  تأثیـرات 
در منطقـه سـینکیانگ افـزوده خواهـد شـد. 
منطقـه  می توانـد  افغانسـتان  در  بی ثباتـی 
ابتـکار یـک کمربنـد و  را بی ثبـات کـرده و 
متخصصـان  سـازد.  متأثـر  را  چیـن   جـاده 
چینایـی در مـورد دهلیـز اقتصـادی چیـن و 
پاکسـتان نگرانـی دارنـد و هرگونـه بی ثباتـی 
در مقیـاس منطقه یـی  ایـن ابتـکار را متضـرر 
کـرده و پاکسـتان را مجبـور بـه ترجیح دهـی  
اولویت هـای ژیـو اسـتراتژیک پیـش از ظهور 

کنـد. منطقه یـی  اقتصـادی  جغرافیـای 
چیـن از امریـکا خواسـتار تکمیـل ماموریـت 
صلـح می باشـد؛ در بدتریـن سـناریو، چیـن 
ترجیـح می دهـد تـا از پلتفورم هـای منطقه یی 
بـرای  شـانگهای  همـکاری  سـازمان  ماننـد 
نمایـد.  اسـتفاده  گفت وگوهـا  پیش بـرد 
چیـن  از  پاکسـتان  صدراعظـم  عمران خـان 
دیـدار نمود، جدا از بحث بر سـر موضوعات 
مربـوط بـه دهلیز اقتصـادی مشـترک میان دو 
کشـور، صلـح در افغانسـتان نیـز مـورد بحث 
تغییـر  چشـم انداز  گرفـت.  خواهـد  قـرار 
افغانسـتان،  سیاسـی  رهبـری  در  احتمالـی 
اوضـاع و  سرنوشـت جدیـد  پروسـۀ صلـح 
نیـز از مباحـث دو طـرف می باشـد و بـه نظر 
می رسـد هـر دو طـرف، طالبـان را تشـویق به 
پیوسـتن در پروسـۀ صلـح افغانسـتان کننـد.

اگـر طالبـان حتـا بـه یـک آتش بـس موقـت 
همـه  بـه  عالـی  دسـت آورد  کننـد،  توافـق 
طرف هـا محسـوب می گـردد، اما طالبـان باید 
بـا یک چالـش دیگر کـه همانا متقاعدسـازی 
نبـرد  میدان هـای  در  جنگی شـان  فرماندهـان 
مبنـی بـر اعـام پیـروزی آنهـا بعـد از مرحلۀ 
انـد.  مواجـه  می باشـد،  صلـح  پروسـۀ  اول 
طالبـان تاکنـون چیزهـای زیادی را از دسـت 
نداده انـد، امـا سرنوشـت جنگجویـان آنها  به 

برنامه هـای آینـده شـان وابسـته می باشـد.

کمیسـیون  خپلـواک  ټاکنـو  د  افغانسـتان  د 

د  انتخاباتـو  ولسـمرشیزو  د  وایـي،  چارواکـي 

ځینـو نوماندانـو تـر فشـار النـدې دي ترڅـو د 

کـړي. اعـالن  ژر  پایلـې  انتخاباتـو 

لـه  پـه کابـل کـې  ددغـه کمیسـیون چارواکـو 

ځینـو بهرنیـو دیپلوماتانو غوښـتي چـې د ټاکنو 

لـه نوماندانـو وغـواړي چـې پر دوی دې فشـار 

نـه راوړي.

اسـتازي  ملکـي  ناټـو  د  کـې  افغانسـتان  پـه 

نیکـوالس کـې او په کابل کې د بریتانیا سـفیرې 

الیسـون بِلـک د یکشـنبه پـه ورځ )اکټوبـر ۶مه( 

د افغانسـتان د انتخاباتـو خپلـواک کمیسـیون ته 

ورغلـل او لـه چارواکو رسه یـې د ټاکنیز بهیر په 

اړه خـرې وکړې.

د انتخاباتـو د خپلـواک کمیسـیون مـرشې حـوا 

علـم نورسـتانۍ د دوشـنبه پـه ماښـام )میـزان 

کـې  خـرو  پـه  رسه  راډیـو  آزادي  لـه  ۱۵مـه( 

یـې  چارواکـو  بهرنیـو  دوو  دغـو  لـه  وویـل، 

غوښـتي څو پـر کمیسـیون د نوماندانو د فشـار 

مخه ونیي.

خـو میرمـن نورسـتاين پـه ځانګـړې ډول د کوم 

کاندیـد نـوم یاد نـه کړ.

میرمـن نورسـتانۍ وویـل: »موږ ترې وغوښـتل 

چـې لـه ځینـو کاندیدانـو رسه کـه ګـوري نـو 

ورتـه ووایـې چـې پـر مـوږ دې عجله نـه کوي. 

ځکـه ځینـي کاندیـدان مـوږ تـه وایې چـې بیړه 

وکـړو او وایـې کـه تاسـو ځنډ وکـړۍ نـو بیا به 

پایلـې مـوږ تـه د درغلیو ډکې معلومـي يش. نو 

ما لـه دوی )بهرنیـو دیپلوماتانو( وغوښـتل چې 

دا خـره دې لـه کاندیدانـو رسه رشیکـه کـړي. 

مـوږ ځانتـه مهالوېـش، پـالن او پروګـرام لـرو. 

کـه دوی ډیـر وایې نـو طبعـا ناراحتـه کیږو.«

لـه  انتخاباتـو  د  افغانسـتان  د  کـې  نیکـوالس 

کمیسـیون څخـه تـر لیدنـې وروسـته پـر خپـل 

ټویټـر ولیـکل چې دا کمیسـیون پـه جدیت کار 

کـوي ترڅـو ډاډ ترالسـه يش چې د بـاوري رایو 

شـمېرل پـه دقـت تـررسه يش.

نومـوړي زیاتـه کـړه، عجلـې تـه اړتیـا نشـته او 

بایـد لـه زغمـه کار واخسـتل يش.

الیسـون بِلک هـم تـر دې لیدنې وروسـته ویيل 

چـې د انتخابـايت کمیسـیونونو پـه کارونـو کې 

بایـد مداخلـه ونيش.

د  چارواکـو  دغـو  وویـل،  نورسـتانۍ  میرمـن 

انتخاباتـو د خپلواک کمیسـیون کارونه وسـتایل 

او غوښـتنه یـې دا وه چـې دا کمیسـیون بایـد 

خپلـه بیطرفې وسـايت او کارونه په شـفافه توګه 

کړي. تـررسه 

بلخـوا یـو شـمېر ټاکنیـز ټیمونـه د انتخاباتـو د 

کمیسـیون لـه کاره پـه بشـپړ ډول رايض نه دي.

او  ثبـات  د  مـرشۍ  پـه  عبداللـه  عبداللـه  د 

احمـد  فضـل  غـړي  ټیـم  ټاکنیـز  د  همپالنـې 

معنـوي پـرون د رایـو د شـمېرلو بهیـر ډیـر ورو 

وبالـه.

د  انټرنـټ  د  »کلـه  وویـل:  معنـوي  ښـاغيل 

کمزورتیـا پلمـه راوړي، کلـه تخنیکي سـتونزي 

رامختـه کـوي. هـر دلیـل چـې وي کولـی يش 

شـک رامنځتـه کـړي چـې ويل دا مسـاله دومره 

ورو ده او ځنـډول شـوې ده.«

خـو د انتخاباتو کمیسـیون چارواکـي وایي چې 

د څارونکـو د نـه شـتون لـه کبله د کمیسـیون په 

کارونـو کـې درې ورځې ځنـډ راغلی دی.

پـرون د ټاکنـو کمیسـیون رئیسـې وویـل چـې 

د تېـرو ولسـمرشیزو ټاکنـو د ۸۵۵۶ محلونـو 

پایلـې تـر ارزونـې او تصفیـې وروسـته چمتـو 

دي چـې د معلوماتـو جمع بندۍ مرکز سیسـټم 

تـه ورزیـات يش.

د افغانسـتان ولسـمرشیزې ټاکنـې د میـزان پـه 

۶مـه تـررسه شـوې او پـه پـام کـې ده لومړنـۍ 

او  ۲۷مـه  پـه  میاشـتې  روانـې  د  یـې  پایلـې 

وروسـتۍ پایلـې د عقرب پـه ۱۶مه نېټـه اعالن 

. يش

تـر  رژیـم  طالبانـو  د  کـې  کال   ۲۰۰۱ پـه  دا 

پـه  چـې  دی  ځـل  څلـورم  وروسـته  ړنګیـدو 

افغانسـتان کې د ولسـمرشۍ انتخابـات کیږي.

طالبان در یک چهار راهی

نورستانۍ: 

کاندیدان دې د ټاکنو د پایلو اعالنولو په تړاو پر موږ فشار نه راويل


