
خپلــواک  انتخاباتــو  د  افغانســتان  د 

کمېســیون چارواکــي د امراللــه صالــح 

ددې  چــې  تــه  څرګندونــو  وروســتيو 

کمېســیون یــو کمېشــر یــې د یــوه ټاکنیــز 

ــه  ــي، ک ــړی واي ــورن ک ــوۍ ت ــه پل ــم پ ټی

اســناد لــري اړونــد ادارو تــه دې وســپاري.

د  مــرۍ  پــه  غنــي  ارشف  محمــد  د 

دولــت جوړوونکــي ټیــم لومــړي مرســتیال 

ــته  ــرې ناس ــوې خ ــه ی ــح پ ــه صال امرالل

ــیونو  ــايت کمېس ــې د انتخاب ــي چ ــې وی ک

دوه کمېشــران ددوی د یــوه رقیــب ټیــم پــه 

ــوي. ــوۍ کار ک پل

ــح  ــد ذبی ــوه ویان ــیون ی ــو کمېس د انتخابات

اللــه ســادات ازادي راډیــو تــه وویــل، 

ددغــه کمېســیون ټــول کمېشــران بــې 

ــه کار  ــه ګټ ــد پ ــڅ نومان ــه دي او د هی طرف

ــوي. ــه ک ن

ښــاغي ســادات وویــل، کــه امراللــه 

صالــح د خپلــې کــړې ادعــا پــه اړه اســناد 

لویــې  او  کمېســیون  شــکایاتو  د  لــري 

څارنوالــۍ رسه دې رشیــک کــړي او یا دې 

د رســنیو لــه الرې ټــول ولــس تــه وښــيي.

کمېســیون  خپلــواک  انتخاباتــو  »د 

ــه ډول  ــړئ. هغ ــرام وک ــه اح ــۍ ت خپلواک

تورونــه مــه لګــوئ چــې واقیعــت نــه 

لــري. کــه اســناد او شــواهد پــه الس 

ــک  ــې رشی ــد ادارو رسه ی ــري اړون ــې ل ک

کــړئ«.

کابــل  پــه  ورځ  تېــره  صالــح  ښــاغي 

ــرو  ــه خ ــه پ ــتې ت ــرې ناس ــوې خ ــې ی ک

ــداراز  ــیون او هم ــو کمېس ــې د انتخابات ک

دوه  کمېســیون  شــکایتونو  انتخابــايت  د 

کمیشــران تــورن کــړل چــې دده پــه وینــا 

کار  تــه  ډلــې  انتخابــايت  رقیبــې  ددوی 

ــوي. ک

ــوم  ــر ن ــوم کمېش ــده د ک ــه څرګن ــه پ هغ

ــې  ــړه چ ــې وک ــا ی ــو ادع ــت، خ وانخیس

د ټاکنــو کمېســیون ددوی رأیــې ورکــې 

کــړي او پــه دې کار کــې یــو کمېشــر 

الس لــري.

ــکایتونو  ــزو ش ــداراز د ټاکنی ــوړي هم نوم

کمېســیون پــر یــوه غــړي نیوکــه وکــړه چې 

لــه وختــه مخکــې یــې قضــاوت کــړی او 

ویــي یــې دي چــې ګواکــې د شــکایتونو 

شــمېر تــه پــه کتــو ټاکنــې دویــم پــړاو تــه 

ځــي.

د لومړنیــو پایلــو لــه مخــې د دولــت ســاز 

ــې  ــده رأی ــوس فیص ــدې پنځ ــه بان ــم څ ټی

اخیســتي او د ټاکنــو ګټونکــی اعــان 

شــوی. ددغــو پایلــو پــه تــړاو څــه بانــدې 

ــوي دي. ــت ش ــکایتونه ثب ۱۶ زره ش

خو دا چې د دولت...              پاتی مخ6
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رای هایی که زیاد شدند 
و رای هایی که کم شدند

2 3

ادارۀ ملــی محیــط زیســت می گویــد بــر اســاس یــک 
طــرح فــوری حکومــت در جریــان زمســتان، فعالیــت 
ریکریشــن ها و داش هــای خشــت پزی در اطــراف 

شــهر کابــل متوقــف خواهــد شــد.
عــزت اهلل صدیقــی معیــن مســلکی ادارۀ ملــی محیــط 
زیســت روز پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته در یــک نشســت 
ــل گفــت کــه فعالیــت ریکریشــن ها و  خبــری در کاب
داش هــای خشــت در اطــراف شــهر کابــل در جریــان 

ــف می شــود. زمســتان متوق
آقــای صدیقــی گفــت، بــر اســاس پــان چهــار ماهــه 
منــع آلوده گــی محیــط زیســت کــه بــر اســاس فرمــان 
ــۀ  ــنبۀ هفت ــده از یک ش ــاخته ش ــت جمهوری س ریاس
ــای  ــن ها و داش ه ــت ریکریش ــد فعالی ــه بع ــده ب آین

ــود. ــف می ش ــل متوق ــراف کاب ــت پزی در اط خش
او افــزود کــه همچنــان بــر اســاس ایــن پــان، اصناف 
شــهری شــامل شــهرک های رهایشــی، رســتورانت ها، 
ــا و  ــازی، حمام ه ــای آب ب ــا، حوض  ه ــد منزل ه بلن
ــواد  ــه از اســتفاده م ــد ک ــره موظف ان ــا و غی فابریکه ه

دودزا پرهیــز کننــد.
ــوان  ــاف کــه ت ــح داد کــه اصن ــاره توضی ــن ب او در ای
اســتفاده از گاز مایــع را دارنــد بایــد از اســتفاده ذغــال 
ســنگ و چــوب دســت بردارنــد و اصنافــی کــه 
بــرای اســتفاده از ذغــال ســنگ مجبــور هســتند، بایــد 
ــد. ــب کنن ــان نص ــه دود در اصناف ش ــایل تصفی وس

آقای صدیقی تصریح کرد...           ادامه صفحه 6

دفتـر سـازمان ملل متحد در افغانسـتان 
می گویـد کـه از سـال ۲۰۰۹ تـا کنـون 
در  غیرنظامـی  هـزار  صـد  از  بیـش 
افغانسـتان کشـته شـده و یـا هـم زخم 

اند. برداشـته 
دفتـر سـازمان ملل متحد در افغانسـتان 
یـا یوناما در خبرنامه یی نگاشـته اسـت 
کـه صلح برای افغانسـتان مهم اسـت.

یوماماتـو، نماینـدۀ ویـژۀ سـازمان ملل 
متحـد در افغانسـتان گفتـه اسـت کـه 
و  افغانسـتان  مـردم  تاش هـای  از 
و  پیشـرفت  بـرای  دیگـر  جهت هـای 
»بین االفغانـی«  گفت وگوهـای  تحقـق 

می کنـد. اسـتقبال 
ملـل  سـازمان  کـه  افـزوده  یوماماتـو 
گفت وگوهـای  از  تـا  اسـت  متعهـد 

صلـح بـه رهبـری مـردم افغانسـتان که 
به حفـظ حقوق بشـر همۀ شـهروندان 
و صلـح پایـدار منجر شـود، پشـتیبانی 

می کنـد.
سـال  ده  در  تنهـا  خبرنامـه،  بربنیـاد 
گذشـته، تلفـات غیرنظامیـان بـه بیـش 
از صدهـزار نفـر می رسـد کـه از سـال 
۲۰۰۹ تـا کنـون کشـته شـده و یـا هـم 

زخـم برداشـته انـد.
طرف هـای  تمـام  از  همچنـان  یونامـا 
دخیل در افغانسـتان خواسـته است که 
بـرای ختـم جنـگ گام هـای واقعـی و 
محکمـی را بردانـد زیـرا بـه گفتـۀ این 
نهـاد، هیـچ راه حـل نظامی بـرای ختم 
جنـگ در افغانسـتان وجـود نـدارد و 
از مـردم افغانسـتان خواسـته اسـت که 
صـدای شـان را بـرای صلح بلنـد کنند.
یوماماتـو همچنـان تاکیـد کـرده اسـت 
کـه از مـردم و دولـت افغانسـتان برای 
رسـیدن بـه صلـح و ثبـات، پشـتیبانی 

می کنـد.

کمېشرنان بې طرفه دي که صالح اسناد لري اړوندو ادارو ته دې وسپاري

فعالیت ریکریشن ها و داش های خشت فردا متوقف می شود یوناما: 
در ده سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی 

در افغانستان کشته و یا زخمی شده اند

چـرا 
انتخـابات باخت؟

چهل سال 
در جنگ

حکـومت مهنـدسی سیـاسی: تقـلب+معـاملـه+احتـماالً طـالب



سال l11 شمارۀ مسلسل l2641  شنبه 7 جدی/ دی l1398 1 جمادی االول l1441 28 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

هفتــه گذشــته، اشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی، کــه زیــر 
فشــار نتایــج ابتدایــی انتخابــات قــرار دارد، در یــک توئیــت مدعــی شــد 
کــه نارنــدرا مــودی نخســت وزیــر هندوســتان در یــک تمــاس تلفنــی، 
ــک  ــوری تبری ــت جمه ــی ریاس ــات ابتدای ــدن او را در انتخاب ــده ش برن
ــات  ــی در صفح ــای غن ــت آق ــن توئی ــه ای ــا ب ــت. واکنش ه ــه اس گفت
اجتماعــی بــاال گرفــت و نیــز مــودی مــورد انتقــاد منتقــدان غنــی قــرار 
ــی  ــت واکنش های ــن توی ــای ای ــم در پ ــی ه ــته های انتخابات ــت. دس گرف
تنــدی از خــود نشــان دانــد و نیــز پیام هایــی مخالفتگرایانــه بــه صحبــت 
مــودی را بــه نشــر ســپردند. امــا بعــد از داغ شــدن واکنش هــا در فضــای 
فیســبوک و توئتــر و تمــاس و واکنــش برخــی دســته های انتخاباتــی بــه 
ــر هندوســتان،  ــورد واکنــش نخســت وزی ــل در م ــد در کاب ســفارت هن
آقــای مــودی متوجــه مســاله شــده و در توئیتــی نوشــت کــه در صحبتش 
ــده  ــرده و از برن ــورد ک ــت برخ ــک دوس ــوان ی ــه عن ــی ب ــای غن ــا آق ب
ــاورده اســت. او گفــت کــه مــن فقــط از  ــان نی ــه زب ــزی ب شــدن او چی
ســپری شــدن مرحلــه اول انتخابــات ریاســت جمهــوری و اعــام نتایــج 
ابتدایــی نتایــج آن ســخن گفتــم. آقــای مــودی، در ایــن واکنــش نشــان 
داد کــه غنــی از تمــاس تلفنــی او در امــر سیاســی داخلــی کشــورخودش 

ســو اســتفاده کــرده اســت. 
ــا بیشــترین آرا تاییــد شــده  هنــوز آقــای غنــی کــه در نتایــج ابتدایــی ب
ــج  ــا در نتای ــود و ت ــرون ش ــکایت ها بی ــاتور ش ــر س ــد از زی ــت بای اس
نهایــی برنــده اعــام شــود. امــا بــه نظــر میرســد کــه انتخابــات بــه دور 
دوم کشــانده می شــود و امــا تاش هــای آقــای غنــی بــرای نشــان دادن 
برنــده بودنــش، نشــان از آن دارد کــه پــای اســتدالل او در ایــن انتخابــات 
شــکننده اســت و بیــم دارد کــه یکبــار بــا کــم شــدن مقــداری از ارایــش 
ــه  ــرود. ب ــه دور دوم ب ــات ب ــا انتخاب ــات اعــام شــود ی ــده انتخاب او بازن
ــده شــدنش  ــه برن ــی ب ــتاویزی ناحق ــودی را دس ــاس م ــر تم ــن خاط ای
تعبیــر کــرد کــه بــا واکنــش مــودی، ســبب خجالتــی بــرای کشــور شــد.
ایــن البتــه بــار اول نیســت کــه چنیــن تعبیرهــا و یــا ســوتفاهم هایــی مان 
غنــی و مــودی رخ داده اســت. بــاری آقــای مــودی در یــک توئیــت روز 
تولــد اقــای غنــی را تبریــک گفــت. امــا بافاصلــه آقــای غنــی در یــک 
توئیــت دیگــر بــه صراحــت نوشــت کــه تشــکر از تبریــک گویــی شــما؛ 

امــا امــروز روز تولــد مــن نیســت. 
آن برخــورد غنــی در برابــر توئیــت مــودی، واکنش هایــی را در رســانه ها 
بــه خصــوص فضــای مجــازی هنــد در پــی داشــت. امــا بعدهــا معلــوم 
شــد کــه ســال تولــد اقــای غنــی در پروفایــل توئیــت او، اشــتباه و بــدون 
ــورد  ــی را در برخ ــوء تفاهم ــورد س ــن م ــود و همی ــده ب ــت درج ش دق
ــه تاســی از آن در فضــای دیپلوماتیــک دو کشــور  ســران دو کشــور و ب

ایجــاد کــرده بــود.
بنابریــن بــه نظــر میرســد کــه طــرف دولــت افغانســتان کــه آقــای غنــی 
در راس آن قــرار دارد، هنــوز در مــورد برخوردهایــش بــا مقامــات 
کشــورها، روش هــای خشــن و یــا اســتفاده جویانــه را بــکار بــرده اســت. 
چــه از برخــورد ابــزاری و غیــر صادقانــه بــا تمــاس تلفنــی مــودی کــه 
بــا آن در ســطح افــکار عامــه بــازی کــرده اســت و خواســته اســت کــه 
فشــارهای انتخاباتــی را از روی دوش خــودش بــردارد و خــودش را از 
ــش را  ــد و حریفان ــه نشــان بده ــت کشــورهای منطق ــورد حمای ــل م قب
ــای مــودی در گذشــته.  ــا یــک تویــت آق ــا برخــورد او ب ــرد ت ــر بگی زی
ایــن دو مــورد نشــان داد کــه آقــای غنــی در روابــط فــردی دیپلوماتیــک 
ــا  ــان ســرانی ی ــک می ــل در مناســبات دیپلوماتی می لغــزد و اخــاق تعام
دو جانبــه در ســطح ســران، تحــت تاثیــر مجــاز و خاصیــت فــردی او، 

ــد. ــه می بین صدم
در عیــن حــال طــرف هندوســتان نیــز تقصیرهایــی در ایــن نــوع واکنــش 
ــتان و  ــتان در هندوس ــفارت افغانس ــه س ــد ک ــر میرس ــه نظ ــا دارد. ب ه
یاهــم دســتگاه ریاســت جمهــوری، در مــورد اطــاع رســانی بــه هنــد یــا 
هــر کشــوری، در خصــوص انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه گونــه یــی 
عمــل کــرده باشــد کــه برنــده شــدن غنــی را نشــان بدهــد و ایــن تاثیــر 

مســتقیم بــر کنــش مــودی داشــته اســت. 
بــه همیــن دلیــل طــرف هندوســتان بایــد در مــورد افغانســتان بــا دقــت 
ــرای روز  ــودی، ب ــای م ــت آق ــل توئی ــتر )مث ــا بیش ــد ت ــل کن الزم عم
ــازه: صحبــت تلفنــی او در مــورد  ــد غنــی در گذشــته و در مــورد ت تول

ــرخورده نشــوند.  ــی( س ــا غن ــات ب انتخاب
البتــه قابــل یــاد آوری اســت کــه  آقــای غنــی چنیــن برخوردهایــی را بــا 
تنهــا مــودی نداشــته اســت. او چنــدی پیــش در خبــری از آدرس ارگ، از 
تمــاس تلفنــی ترامــپ بــا خــودش نیــز قصه یــی ســاخته بــود کــه گویــا 
ــی  ــا واکنش های ــز ب ــر نی ــا آن خب ــت. ام ــده اس ــوت ش ــکا دع ــه امری ب
ــه  ــود و ســرانجام کاخ ســفید در یــک رشــته توئیــت، ب مواجــه شــده ب
اصــاح آن پرداخــت و گفــت کــه در آن تمــاس تلفنــی میــان ترامــپ و 

غنــی، از کســی بــرای ســفر بــه امریــکا، دعــوت نشــده اســت.
ــر  ــش را در براب ــی واکنش های ــای غن ــه آق ــت ک ــوب اس ــن خ بنابرای
ــا صبــر حوصلــه و صداقــت انجــام دهــد  کنش هــای ســران کشــورها ب
و از برخــورد احساســاتی و یــا هــم فــردی محــض بــا آن جلوگیــری کند 
و از تماس هــا بــرای خطــای خــودش ابــزار مشــروعیت بخــش نســازد 
کــه چنیــن رســوایی هایی را در پــی دارد. زیــرا ایــن برخوردهــا برخــورد 

کل کشــور اســت؛ نــه از یــک فــرد عــادی. 

تکـرار سوءتفـاهم هـای 
 غنـی و مـودی

چهل سـال از تجاوز شـوروی سـابق به افغانستان 
می گـذرد. اگـر کودکـی در آن سـال متولـد شـده 
باشـد، امـروز چهـل سـاله اسـت. چهل سـالی که 
در جنـگ و نابسـامانی گذشـته اسـت. البته فاجعه 
افغانسـتان در ششـم جـدی رقـم نخـورد، پیش از 
آن بـا کودتـای هفـت ثـور کـه زمـام حکومت را 
حـزب دموکراتیـک خلـق با افـکار چپـی متمایل 
بـه شـوروی سـابق به دسـت گرفت، فاجعـه آغاز 
شـده بـود؛ ولـی در ششـم جـدی عمـا هـزاران 
سـرباز شـوروی سـابق برای حفظ نظـام کودتایی 
وارد افغانسـتان شـدند. ایـن کـه واقعـا تصمیـم 
فرسـتادن سـربازان چگونـه گرفتـه شـد و چـرا 
حزب کمونسـت شـوروی سـابق تصمیـم گرفت 
کـه به افغانسـتان لشـکر کشـی کنـد، هنـوز کاما 
تاریـخ  گواهـان  از  بسـیاری  نیسـت.  مشـخص 
می گوینـد که در مورد فرسـتادن سـربازان روسـی 
بـه افغانسـتان در میـان مقام هـای شـوروی سـابق 
نیـز اختاف هـای جـدی وجـود داشـت و گویـا 
در آخریـن لحظـه برژنـف رهبـر وقـت شـوروی 
فکـر  روس هـا  کـرد.  عملـی  را  تصمیـم  ایـن 
نمی کردنـد کـه جنـگ افغانسـتان بـرای شـان این 
قـدر گـران تمـام می شـود. جنگـی کـه سـرانجام 
اگـر نگوییـم کـه اتحاد شـوروی را از پـا در آورد 
ولـی یکـی از علـل مهـم بـرای سـقوط آن شـد. 
ایـن جنـگ اگـر بـرای مـردم افغانسـتان و اتحـاد 
شـوروی بسـیار قیمـت تمـام شـد ولـی ثمـرۀ آن 
را کشـورهای غربـی و به ویـژه امریکا چشـیدند. 
جنـگ سـرد پایـان یافـت و فرانسـس فوکویامـا 
یکـی از اندیشـمندان امریکایـی کـه شـیفته نظـام 
لیبـرال دموکراسـی اسـت، از پایـان تاریخ صحبت 
کـرد. او سـقوط نظام های کمونیسـتی در جهان را 
پیـروزی روشـن لیبرال دموکراسـی خواند و اعام 
کـرد کـه پـس از ایـن انسـان ها بـه پایـان تاریـخ 
رسـیده اند؛ بـه ایـن معنـی که لیبـرال دموکراسـی 
دیگـر بدیلـی در جهـان نخواهـد داشـت کـه بـا 
آن بـه مبـارزه بپـردازد؛ بـل ایـن نظـام بـه عنـوان 
یگانـه نظـام سیاسـی مـورد قبـول در جهـان فقط 
می توانـد خـود را گسـترش دهـد و گاهـی هـم 
مـورد حک و اصـاح قـرار گیرد. شـوروی ها نیز 
مبهـوت از ایـن وضعیـت در بحران هـای داخلـی 
خـود غـرق شـدند و سـرانجام پانـزده جمهـوری 
آن هریـک راهـی تـازه در برابـر خـود بـاز کـرد. 
یکـی از مقام هـای نظامـی شـوروی پـس از ایـن 
کـه از افغانسـتان رفـت می گویـد: » مـا وقتـی بـه 
افغانسـتان گام گذاشـتیم، هیـچ تصـوری از ایـن 

کشـور نداشـتیم؛ مـا ارتشـی قدرتمنـد بودیـم که 
هیـچ نیرویـی در میدان نبـرد در برابر مـا مقاومت 
کـرده نمی توانسـت، مـا آمـوزش دیـده بودیـم که 
دشـمن را به آسـانی محو کنیم؛ ولی در افغانسـتان 
کسـی نبـود کـه با نیـروی منظـم در برابر مـا قرار 
گیـرد؛ مـا در آن کشـور بـا اشـباح مـی جنگیدیم 
کـه هیـچ آموزشـی در ایـن مـورد ندیـده بودیم«. 
جنگ شـوروی سـابق در افغانسـتان، ازاین کشور 
تلـی از خـاک و خاکسـتر بـه جـا گذاشـت. هنوز 
آالم جنگ شـوروی در این کشـور دیده می شـود، 
در حالـی که در سـال های پیسـین آالم دیگری نیز 
بـه آن افزوده شـده اسـت. پـس از چهل سـال که 
از تجاوز شـوروی سـابق بـه افغانسـتان می گذرد، 
جنگـی را کـه آن هـا شـروع کـرده بودنـد، هنـوز 
ادامـه دارد، هرچنـد کـه بازیگـران آن تغییـر یافته 
اسـت. حـاال در افغانسـتان ناتـو و امریکا با نسـل 
اسـت.  پیـکار  حـال  در  جنگجویـان  از  تازه یـی 
نسـلی کـه نـه تجـاوز شـوروی را به یاد مـی آورد 
و نـه از آن خاطره یـی دارد؛ نسـلی تـازه که بازهم 
بـرای هدف هـای خاصـی مبـارزه می کنـد. جنگ 
شـوروی بـا افغانسـتان تمـام شـد، شـوروی بـه 
پانـزده کشـور مسـتقل تقسـیم شـد؛ اما جهـاد در 
افغانسـتان پایـان نیافـت. حـاال هـم بحـث اصلی 
جهـاد بـا نیروهای خارجی اسـت. طالبـان که این 
روزهـا سـرگرم گفتگوهـای صلـح بـا امریکایی ها 
جهـاد  می برنـد،  پیـش  بـه  کـه  را  جنگـی  انـد، 
می خواننـد. بازیگـران جنـگ تغییـر کرده اند؛ ولی 
متاسـفانه ماهیـت جنـگ همچنـان بـه جـای خود 
قـرار دارد. وقتـی کشـوری دچـار جنـگ، بحـران 
و نابسـامانی می شـود، بسـیار دشوار اسـت که آن 
را دوبـاره بـه روزهـای صلح و آرامش برگشـتاند، 
بخصـوص کشـوری مثـل افغانسـتان را کـه خـود 
دچـار مشـکات داخلـی فراوانـی اسـت. تاریـخ 
افغانسـتان مشـحون از جنـگ و رویارویی اسـت. 
در برهه هـای بسـیار کوتاهـی ایـن کشـور روی 
کشـوری  هیـچ  دیده اسـت.  را  صلـح  و  آرامـش 
تنهـا بـا فکتـور بیرونـی نمی توانـد چنیـن دچـار 
بـدون  شـود؛  مدهـش  نابسـامانی های  و  جنـگ 
شـک فکتورهـا و عوامـل داخلی وجـود دارند که 
چنیـن جنگ هایـی را توجیـه می کنند. بسـیاری از 
کشـورها کـه در جنـگ بـا بیرونی ها قرار داشـتند 
بـه آسـانی موفـق شـدند کـه بـه صلـح و آرامش 
برسـند؛ ولـی کشـورهایی کـه عامـل جنـگ را در 
بیـرون  بحـران  از  داشـته اند،  نهـان  خـود  درون 
نشـده انـد. مـا بـه هـر حـال بایـد اعتـراف کنیـم 

کـه عامل جنـگ در داخل مـا جود دارد. مسـایلی 
اسـت کـه مـا را بـه سـوی جنـگ می کشـاند و 
دیگـران نیـز از آن به سـود خود اسـتفاده می کنند. 
چرا پس از بیرون شـدن نیروهای شـوروی سـابق 
مـا نتوانسـتیم که بـه صلح و آرامش برسـیم و یک 
دولـت ملـی را در افغانسـتان بـه وجـود آوریـم؟ 
دلیـل جنگ هـای داخلـی دهـه هفتـاد چـه بـود؟ 
طالبـان چگونـه وارد میـدان سیاسـت افغانسـتان 
شـدند؟ کی هـا در عقـب آنها قـرار داشـتند و چه 

هدف هایـی را دنبـال می کردنـد؟
پرسـش اصلـی مـا بایـد این باشـد کـه چـرا ما به 
صلـح و آرامش نمی رسـیم؟ چه چیـزی در داخل 
بـه جنـگ و رویارویی در کشـور کمـک می کند؟ 
چگونـه می تـوان آن را شـناخت و آن را در میـان 
خـود حل کـرد؟ نخبـه گان امـروز جامعه مـا باید 
بـه چنیـن پرسـش هایی بپردازنـد. فرافکنـی جنگ 
و نابسـامانی بـه عوامـل خارجی کار بسـیار سـاده 
اسـت. همیـن کـه بگوییـم دیگـران ما را بـه حال 
مـان نمی گذارنـد، کفایـت می کنـد کـه از چنـگ 
آن پرسـش هایی بـه گفتـه توماس نیگل« ُکشـنده« 
پرسـش هایی  چنیـن  از  فـرار  ولـی  کنیـم؛  فـرار 
ُکشـنده باعـث نمی شـوند که مـا به صلـح، امنیت 
و وفـاق ملـی برسـیم. زمانـی در اواخـر زنده گـی 
خـود قهرمـان ملـی کشـور احمـد شـاه مسـعود 
مـورد  در  راهگشـا  و  جالـب  بسـیار  نتایـج  بـه 
مشـکل افغانسـتان رسـیده بود. هرچنـد او از آغاز 
دیدگاه هـای وسـیع و فـراخ نسـبت بـه جنـگ و 
مشـکات کشـور داشـت؛ ولی در اواخـر عمر به 
نتایجـی رسـیده بـود کـه واقعـا حیـرت آور بودند 
و از نبـوغ آن ابرمـرد تاریـخ حکایـت می کننـد. 
قهرمـان ملـی کشـور در یـک نشسـت خبـری بـا 
روزنامـه نـگاران خارجـی می گویـد: » مـا باید از 
بحـث احـزاب و تنظیـم هـا در افغانسـتان عبـور 
کنیـم و اقـوام را در محـور بحث های خود داشـته 
اقـوام مختلـف  بایـد  بـه جـای احـزاب  باشـیم. 
کشـور در سیاسـت مشـارکت کنند تـا در آیینه آن 
احسـاس اطمینـان و امنیـت داشـته باشـند«. فکـر 
می کنـم بخشـی از راه حـل اصلـی معضل کشـور 
همیـن بحـث قهرمـان ملـی اسـت، بـه ایـن معنی 
کـه اقـوام بایـد در افغانسـتان نسـبت بـه حضـور 
و مشـارکت خـود در قـدرت مطمیـن شـوند کـه 
هیـچ ظلـم و تعـدی بـه آن هـا انجـام نمی شـود. 
رویارویـی هـای امـروز مـا دلیـل عـدم فهـم مـا 
نسـبت به چنین مسـایلی اسـت. آن کـه می جنگد 
خـود را محـق می دانـد تا دیگـران را حـذف کند 
و آن کـه دفـاع می کنـد، بـرای بقـا و آینـده خـود 

مجبـور اسـت کـه بـه سـاح پنـاه ببرد. 
متاسـفانه در هجده سـال گذشـته، نیـز بـه چنیـن 
شـعار  نگرفـت.  صـورت  توجـه  مشـکاتی 
مشـارکت سیاسـی فقـط یـک حـرف دهـن پرکن 
بـود که به وسـیله یـک تعـداد سیاسـت گران خام 
و قوم گـرا بیشـتر باعـث دوری و تفرقـه در میـان 

شـد.  مردم 

چهل سال 
در جنگ

نسـلی کـه نـه تجـاوز شـوروی را به 
یـاد مـی آورد و نـه از آن خاطره یـی 
دارد؛ نسـلی تـازه کـه بازهـم بـرای 
می کنـد.  مبـارزه  خاصـی  هدف هـای 
جنـگ شـوروی بـا افغانسـتان تمام 
کشـور  پانـزده  بـه  شـوروی  شـد، 
مسـتقل تقسـیم شـد؛ امـا جهـاد در 
افغانسـتان پایـان نیافـت. حـاال هم 
نیروهـای  بـا  جهـاد  اصلـی  بحـث 
ایـن  کـه  طالبـان  اسـت.  خارجـی 
روزهـا سـرگرم گفتگوهـای صلـح با 
امریکایی هـا انـد، جنگـی را کـه بـه 
می خواننـد.  جهـاد  می برنـد،  پیـش 
بازیگـران جنـگ تغییـر کرده اند؛ ولی 
متاسـفانه ماهیـت جنـگ همچنان به 
جـای خود قـرار دارد. وقتی کشـوری 
نابسـامانی  و  بحـران  جنـگ،  دچـار 
می شـود، بسـیار دشوار اسـت که آن 
را دوبـاره بـه روزهای صلـح و آرامش 
کشـوری  بخصـوص  برگشـتاند، 
مثـل افغانسـتان را کـه خـود دچـار 

مشـکالت داخلـی فراوانـی اسـت

احمد عمران
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فرزاد برومند

مسـووالن در کمیسـیون  شـکایات انتخاباتـی می گوینـد کـه 
نزدیـک به 17 هـزار شـکایات از طرف دسـته  های انتخاباتی 

در ایـن نهاد ثبت شـده اسـت. 
مسـووالن در کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی روز پنجشـنبه، 
5 جـدی در یـک نشسـت خبـری اظهـار داشـتند کـه در 
جریـان سـه روز گذشـته 16هـزار و 5۰۰ شـکایت از طرف 
دسـته  های انتخاباتـی مختلـف بـه ایـن نهـاد رسـیده اسـت. 
مسـووالن ایـن نهـاد تأکیـد کـرده انـد کـه 15 روز پـس از 
ثبـت شـکایات ها و اعتراضـات دسـته  های انتخاباتـی، ایـن 
نهـاد نتایـج بررسـی خـود را بـا صـورت قانونـی بـا مـردم 

می سـازد.  شـریک 
ایـن در حالـی اسـت کـه دسـته  های انتخاباتـی، گفته اند  که 
کمیسـیون  شـکایات انتخاباتـی نبایـد مکمل کننـدۀ قدم های 

سـیاه کمیسـیون انتخابات باشد. 
شـورای نامـزدان انتخاباتـی ریاسـت جمهوری می گویـد کـه 
کسـانی کـه توانسـته اند تقلـب را در کمیسـیون انتخابـات 
انجـام دهنـد، می توانند در کمیسـیون شـکایات انتخاباتی نیز 

ایـن کار را پیش ببرنـد. 
کـه  می کنـد  ادعـا  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  امـا، 
زیـر فشـار هیـچ طرفـی قـرار نگرفتـه و بـه اسـاس قانـون  
وکارشـیوه های موجـود، شـکایت های رسـیده  بـه ایـن نهـاد 

می دهـد. قـرار  بررسـی  مـورد  را 
زهـره بیـان شـینواری، رییـس کمیسـیون مسـتقل شـکایات 
انتخاباتـی، گفـت: در جریـان سـه روز گذشـته حـدود 16 
هـزار و 5۰۰ شـکایت ازسـوی دسـته های انتخاباتـی به ثبت 
رسـیده، امـا ایـن ارقـام نهایی نیسـت و قابل تغییر می باشـد.
بانـو شـینواری گفته اسـت که مجموع شـکایات ثبت شـده، 

حـدود«1۴ هـزار » آن مربـوط  ۳۳ والیت و حـدود » ۲۳۰۰ 
» از والیـت کابل اسـت. 

مجمـوع  از  کـه  می  دهـد  نشـان  شـده  ارایـه  آمارهـای 
شـکایت های درج شـده نزدیک« ۸ هزار » توسـط تیم  ثبات 
وهمگرایی، حدود »۴۴۰۰« شـکایت توسـط دسـتۀ انتخاباتی 
صلـح وعدالت اسـامی، بیش از« ۳ هزار » شـکایت توسـط 
تیـم دولـت سـاز و  15 شـکایت هـم توسـط تیـم امنیـت 

وعدالـت بوده اسـت.
بـه  کـه  افـزود  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون  رییـس 
انتخابـات،  قانـون  یکـم«  و  »نـود  مـادۀ   »۳« بنـد  اسـاس 
در  مکلف انـد  انتخاباتـی  شـکایات  والیتـی  کمیسـیون های 
خـال مـدت 15 روز کاری بعـد از ختـم زمان ثبـت و درج 
شـکایات و اعتراضـات، نتایج بررسـی های خویـش را نهایی 

و نشـر کننـد. 
والیتـی  کمیسـیون های  کـه  کـرد  تأکیـد  شـینواری  بانـو 
و  شـکایات  بـه  رسـیده گی  کار  انتخاباتـی،  شـکایات 
اعتراضـات مربـوط بـه اعام نتایـج ابتدایـی را امـروز )روز 
پنجشـنبه( آغـاز کرده انـد و بـه اسـاس برنامـه در مـدت 15 

کـرد. خواهنـد  رسـیده گی  شـکایات  ایـن  بـه  روز 
بانـو شـینواری، تصریح نمود کـه پس از پایان رسـیده گی به 
شـکایات در کمیسـیون  ای والیتی و اعان نتایج بررسـی ها، 
اسـتناف  باشـند؛ فرصـت  داشـته  اعتـراض  کـه  تکت هـای 

دارند.  خواهـی 
سـخنگوی  و  منشـی  الیاسـی،  قاسـم  محمـد  هم چنـان، 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در ایـن نشسـت بـا اشـاره 
بـه ثبـت شـکایت ها، می گویـد کـه  ثبـت حجـم کانـی از 
شـکایات و اعتراضـات در دفتـر مرکزی کمیسـیون مسـتقل 

شـکایات انتخاباتـی دور از تصـور مـا بـود کـه چـون ایـن 
شـکایات در دفتـر مرکـزی ثبـت شـده، رونـد ارسـال آن به 
والیـات زمـان گیـر خواهـد بـود، امـا بـا آن هـم کمیسـیون 

دارد. الزم  آماده گی هـای  انتخاباتـی  شـکایات  مسـتقل 
آغـاز  شـکایات  تصنیـف  روی  کار  افـزود:  الیاسـی  آقـای 
شـده و بزودتریـن فرصـت ایـن شـکایات کتگـوری بنـدی 

شـد. خواهـد  )دسـته بندی( 
معـاون  عظیمـی،  محمـد  دیـن  مولـوی  نشسـت  درایـن 
کمیسـیون مسـتقل شـکایات انتخاباتـی گفـت: اعضـای این 
کمیسـیون زیر فشـار کسـی نبـوده و تمـام فیصله های شـان 
را در مطابقـت بـا قانـون و طرزالعمل هـای انتخاباتـی انجـام 

می دهنـد.
معـاون کمیسـیون مسـتقل شـکایات انتخاباتـی افـزود : اگر 
از قانـون عـدول صـورت بگیـرد، پروسـه به چالش کشـیده 

شـد. خواهد 
 قطب الدیـن رویـدار، عضـو کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی  
نیـز گفـت: حـدود ۸5 درصـد از شـکایات و اعتراضـات 
بـه دفتـر مرکـزی بـه ثبـت رسـیده اند کـه رونـد ارسـال آن 
بـه والیـات مربـوط جریـان دارد و تـا دو روز آینـده تمـام 

جزییـات »تصنیـف بنـدی« آن اعـان می گـردد. 
گفتنـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات، اول جـدی نتیجـۀ 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ششـم میـزان پـس از سـه ماه 
تأخیـر اعـام کرد، امـا تکت هـای انتخاباتی ایـن نتیجۀ را پر 
از تقلـب و کودتایـی انتخاباتـی قلـم داد کردنـد و آن را قابل 

پذیـرش نمی داننـد. 
بـه اسـاس نتیجۀ اعام  شـده از طرف  کمیسـیون انتخابات، 
محمـد اشـرف غنـی بـا گرفتـن 5۰.6۴ درصـد آرا در ردۀ 
نخسـت و داکتـر عبـداهلل عبـداهلل بـا گرفتـن ۳۹.5۲ درصـد 
آن در ردۀ دوم، گلبدیـن حکمتیـار و رحمـت اهلل نبیـل در 
ردۀ هـای بعـدی فهرسـت نتایـج انتخابـات قـرار گرفتن انـد، 
امـا تکت هـای انتخاباتـی می گویند کـه این نتیجۀ به اسـاس 

رأی هـای سـیاه اسـت و قابـل پذیرش نمی باشـد. 
شـورای نامـزدان انتخاباتـی ریاسـت جمهـوری در آخریـن 
نسشـت خبری خود بیان داشـتند کـه نتایج برآمـده از تقلب 
برای مـا قابـل پذیـرش نیسـت. شـورای نامـزدان کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی را متهـم کردند که روی سـیاه کاری های 

کمیسـیون انتخابـات پـوش می گذارد.

بـه  انتخابـات ریاسـت جمهوری  نامـزد  احمدولـی مسـعود، 
ایـن بـاور اسـت کـه »هفـت خـوان تخلـف و تقلـب، فسـاد 
و معامـات خـودی و بیگانـه« را بایـد پشـت سـر گذاشـت 
تـا بـه نتیجۀ پـاک انتخابـات ریاسـت جمهوری ششـم میزان 
رسـید. آقای مسـعود در یک نشسـت خبری شـورای نامزدان 
ریاسـت جمهوری کـه روز سـه شـنبۀ هفتۀ پیش برگزار شـده 
بـود گفـت،  همـه میدانند کـه روند تقلبـی پروسـۀ انتخابات 
از قبـل  بلکـه  نـه،  امـر تصادفـی  ریاسـت جمهـوری یـک 

برنامهریـزی شـده بود.
آقـای مسـعود بیـان کـرد: »اگـر زود بـه خـود نیاییـم، چـارۀ 
نسـنجیم، فـردا دیر اسـت، همـه قربانـی پیامدهای سـنگین تر 
خواهیـم شـد. حاکمیت تقلـب و معامله، یکجا بـا بحران های 
سـال ۲۰۲۰ سـرآغاز حوادث ناگوار را در کشـور رقم خواهد 

زد«.
آقـای مسـعود در ایـن نشسـت تأکیـد کـرد کـه هیـچ میدانی 
و  صلـح  میـدان  نـه  نیسـت؛  افغانسـتان  مـردم  بـه  متعلـق 
جنـگ، نـه  میـدان انتخابـات و دموکراسـی. او اظهـار داشـت 
کـه اینجـا دیگـران انـد کـه هـر وقتـی اراده کننـد، توسـط 
»دست نشـانده های علنـی و پنهانـی« خـود، سرنوشـت مـردم 
را تغییـر می دهنـد. احمدولـی مسـعود گفت که سیاسـت های 
کـج دار و مریـز بعضـی چهره های سیاسـی داخلـی و خارجی 
طـی پروسـۀ یـک سـالۀ انتخابـات شـاهد مدعـای او اسـت.

بـه گفتـۀ این نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری: »دسـت هایی 
کـه ارقـام کمیسـیون انتخابات را بـه گونه یی تنظیـم کردند تا 
مـردم را در یـک وضعیت »بیم وامید« منتظر قـرار دهند، نتیجۀ 

کمیسـیون شـکایات را نیز بـا کمی تفاوت مطابـق برنامۀ خود 
تنظیـم خواهنـد کـرد، نـه این کـه کمیسـیون شـکایات »هفت 
خـوان تقلـب و  تخلـف« را که تا این جا رسـیده اسـت، بتواند 
مسـتقانه عقب بزنـد. در بهترین وضعیت، رفتن بـه دور دوم 
این پروسـه به معنای سـرمایه گزاری بیشـتر بـاالی تخلفات و 

تقلبات یک سـاله می باشـد«.
 1۳۹۸ انتخابـات  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  مسـعود  آقـای 
روپوشـی شـده بـرای قاپیـدن قـدرِت غیرمشـروع، منحـرف 
شـده و معامله گرانـه بـرای ایجـاد یـک حکومت بی ثبـات به 
خاطـر یـک مأموریـت خطرنـاک. با این حـال، آقای مسـعود 
گزینـۀ حل بحران افغانسـتان را در ایجاد »حکومت مشـارکت 
ملـی« بـا اولویت هـای »زمینه سـازی انتخابات جدیـد، عادالنه 

و شـفاف و پرداختـن بـه صلـح منصفانـه« خواند.
بـه گفتـۀ او: مـردم حـق دارنـد خسـته گی و بـی زاری خـود 
را از انتخابـات مجـدد ابـراز کننـد، امـا آگاه باشـند کـه همین 
خسـته کردن نیز بخشـی از برنامه اسـت تا سـرانجام مردم به 
تقلـب و سـازش تـن دهند. سرنوشـت خـود را با خسـته گی 
چنـد روزه بربـاد ندهیـد. احمدولی مسـعود خطاب بـه مردم 
گفـت: در مـورد خـودم، ارقام دادۀ شـدۀ کمیسـیون انتخابات 
فراتـر از یـک تقلـب، یـک توطیـۀ خاینانـۀ حکومـت و تیـم 
مشـخص بـود؛ چون پیشـنهادات مکـرر هیچ یک شـان را حتا 
تـا همیـن چنـد روز قبل قبول نکـردم. باید صداهای راسـتین 
را بی اعتبـار و خامـوش سـازند تـا کسـی در مقابـل خیانت و 

معاملۀشـان ایسـتاده گی نکند.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری در اخیـر سـخنانش 

اظهـار داشـت: حکومتـی که بـه قـول روزنامـۀ »ایندیپندنِت« 
لنـدن: بـا رأی ۲ درصـد مـردم بـه میان آیـد، چه مشـروعیتی 
می توانـد داشـته باشـد؟ انتخابـات فاسـد و فاقـد رأی مـردم 

ندارد. مشـروعیت 
مبنی بـر  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  نگرانی هـای 
نیـز مهندسـی آرا از سـوی کمیسـیون  تقلـب و تخلـف و 
انتخابـات زیـاد هـم بی موجـب نیسـت. کمیسـیون انتخابات 
واجدیـن شـرایط رأی دهـی در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
ششـم میـزان را بیـش از ۹ میلیـون تـن اعـام کـرده بـود. 
کمیسـیون و در مجموع حکومت نتوانسـتند در یک سـال کار 
بـرای برگـزاری انتخابـات، اعتمـاد مـردم را به این پروسـه به 
دسـت آورنـد. حکومت بـا کارکـرد منفی و ضعـف مدیریتی 
بـا  هـم  انتخابـات  کمیسـیون  و  تمـام عرصه هـا  تقریبـاً  در 
ناکاره گـی و ضعـف نتوانسـتند حـد اقـل 5 میلیـون تـن را به 

پـای صندوق هـای رأی بکشـانند.
در فردای روز انتخابات مشـخص شـد که مردم به کمیسـیون 
و حکومـت بـاور ندارنـد. سـطح اشـتراک کننـده گان حتـا در 
والیـت کابـل بـا بیـش از هفـت میلیون نفـوس، کمتـر از دو 
صـد هـزار نفـر بـود. ایـن بـه معنـای ناکاره گـی و ضعف در 
ارایۀ خدمات از سـوی حکومت و جلب رضایت شـهروندان 
از سـوی کمیسـیون انتخابات اسـت. تمـام نامزدان به سـقف 
رأی دهنده گانـی کـه از سـوی کمیسـیون رسـماً اعـام شـده 
اسـت، شـک دارند. حتا نامزدان پیشـتاز خواسـته یا ناخواسته 
به کمتر بودن سـقف اعام شـدۀ اشـتراک کننده گان، انگشـت 

دراز می کنند. تائیـد 
در ایـن میـان، تا هنوز کمیسـیون انتخابات نتایـج انتخابات را 
براسـاس محل های و مراکز نیز نشـر نکرده اسـت. کمیسـیون 
از تـرس رسـوایی، تا هنـوز برگه های نتایج هـر محل و مرکز 
را نشـر نکـرده، زیرا در صـورت چنین کاری، برگـۀ نتایج هر 
محـل و مرکـز بـا نتایـج ناظـران نامـزدان همخوانـی نخواهد 
داشـت و در آن صـورت، تشـت رسوایی شـان از بـام فـرو 

می ریـزد و آفتابـی می شـود.
در کنـار ایـن، بـه نظر می رسـد کمیسـیون انتخابـات فیصدی 
رأی هـای برخـی نامـزدان را قصـداً کـم کـرده و در اعـام آن 
دسـت های پیـدا و پنهانـی دخیـل بـوده اسـت. نتایـج ناظران 
نامـزدان بـا نتایجـی کـه کمیسـیون از ایـن نامـزدان بـه نشـر 
رسـانده، زمیـن تا آسـمان تفـاوت دارد. رأی های بسـیاری از 

نامـزدان عمـداً یـا باطـل شـده و یـا هم شـمار نشـده اسـت. 
فرضـاً اگـر اشـتباهی صـورت گرفتـه باشـد، باید در قسـمت 
رأی یـک نامـزد صـورت گرفته باشـد، نـه تمـام نامزدانی که 
از  و  حکومتـی  سیاسـت گذاری های  و  پالیسـی ها  خـاف 

منتقـدان سیاسـت های حکومـت انـد. 
احمدولـی مسـعود مدعی اسـت که پیـش و بعـد از انتخابات 
ریاسـت جمهـوری، بارهـا نماینـده گان تیـم دولت سـاز بـه 
خانـه اش آمـده و از او خواهـان کناره گیـری از نامـزدی در 
انتخابـات و اعـام حمایـت از آقـای غنی در بـدل امتیازهایی 
مـادی و دولتـی شـده انـد؛ امـا وقتی آقای مسـعود دسـت رد 
بـه سینۀشـان زده، تـاش شـده تـا با کم کـردن رأی هـای او، 
بـه اعتبار سیاسـی اش صدمه بزننـد. احمدولی مسـعود متعلق 
بـه خانـوادۀ بزرگی اسـت کـه در ۳۴ والیت افغانسـتان نفوذ، 
جایـگاه و احتـرام می شـود. او در 1۸ سـال گذشـته همیشـه 
داشـته  سیاسـی حضـور  در صحنـۀ  و  بـوده  افغانسـتان  در 
و مطمینـاً رأی بسـیار آورده اسـت، امـا در نتیجـۀ انتخابـات 
بـرای او رقـم پائین تـر از چهره هایـی تعییـن و اعـام کـرده 
انـد کـه تنهـا در روز نام نویسـی نامـزدان انتخابـات ریاسـت 
جمهوری، مردم افغانسـتان با نام و چهرۀشـان آشـنا شـدند و 
گذشـتۀ سیاسـی نداشـتند! این خـود بیانگر دسـتکاری نتیجۀ 
انتخابـات و همـکاری و تبانی کمیسـیون با نامـزدان حکومتی 

و قدرت منـد اسـت. 
بـا ایـن حـال، امـا باتوجـه بـه حجـم شـکایت هایی کـه در 
کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخابـات ثبت شـده 
اسـت، بـه نظـر می رسـد انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه 
دور دوم مـی رود. اگـر کمتـر از 1۲ هـزار رأی تیم دولت سـاز 
باطـل اعام شـود که احتماالً می شـود، انتخابات بـه دور دوم 
مـی رود و بـار دیگر بن بسـت خلق می شـود و بحران تشـدید 
پیـدا می کنـد. از آنجـا کـه شـرایط بـرای برگـزاری انتخابات 
مسـاعد نیسـت؛ بناً راهِ حِل محتمل بـرای برون رفت از بحران، 
ایجـاد »حکومـت مشـارکت ملی« اسـت که از سـوی نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری پیشـنهاد شـد. ایـن حکومـت 
تمـام طرف هـای دخیـل در انتخابـات را در یـک صـف زیـر 
یـک چتـر واحـد گردهـم مـی آرد و هیـچ کسـی را بـه عنوان 
بازنـده، بیـرون از حکومـت نمی گـذارد. در ایـن حکومـت، 
وحـدت ملـی بـه معنـای واقعـی تمثیـل می شـود و می تواند 
بدیـل مناسـب و خوبی بـرای ادامۀ بحران و بن بسـت باشـد.

رای هایی که زیاد شدند 
و رای هایی که کم شدند

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

۱7 هزار شکایت ثبت شده است

ابوبکر صدیق
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ادبـی،  پدیـدۀ  مطالعـۀ  در  بوردیـو  پییـر  عزیمـِت  نقطـۀ 
ذهن گرایانـه  و  عین گرایانـه  مرسـومِ  رویکردهـای  نقـد 
در مواجهـه بـا مـادۀ ادبـی اسـت. در حقیقـت، رهیافـت 
پیشـنهادی او بـا فـراروی از ایـن اقطـاِب دوگانـه شـکل 
می گیـرد و بـر ترابِط موضع و موضع گیری اسـتوار اسـت. 
مطابـق ایـن رهیافـت، بیـن موضـع نویسـنده در میـدان 
جهـان  در  شـده  بیـان  موضع گیری هـای  و  ادبـی  تولیـد 
رمـان، نوعـی رابطـۀ تناظـری وجـود دارد کـه بوردیـو آن 
را هومولـوژی متـن و میـدان می نامـد. آشـکار اسـت کـه 
بـا ایـن رویکـرد، نـه جهـان درونـی متـن در پـای جهـان 
بیرونـی میـدان تولیـد ادبی قربانی می شـود و نـه بالعکس؛ 
بلکـه ایـن دو دنیـا بـه منزلـۀ دو دنیـای مکمل به حسـاب 
می آینـد کـه بـا هـم بـه لحـاظ سـاختاری انطبـاق دارنـد. 
مکانیسـم ایـن انطباق از رهگـذر عمل نویسـنده و قهرمان 
نویسـنده  عمـل  اسـت.  رؤیت پذیـر  جهان های شـان  در 
کـه  می کنـد  تبعیـت  منطقـی  از  ادبـی،  تولیـد  میـدان  در 
ویژه گی هـای منـِش نویسـنده و قواعـد میـدان آن را دیکته 
می نمایـد. منش نویسـنده، توانایـی ادراِک دیگرگونۀ جهان 
را بـه او می دهـد و نویسـنده در سـایۀ تعلیمـات سـخت، 
بـه منـش زیبایی شناسـانه یی دسـت می یابـد که بـه او نگاه 
زیبایی شناسـانه را ودیعـه می دهنـد. نـگاه زیبایی شناسـانه 

در تقابـل بـا نـگاه سـاده انگارانه معنـی می گیـرد.
بـه بیـان دیگـر، در کنـه نـگاه زیبایی شناسـانه، اسـتقال 
وجـودی اثـر نهفته اسـت، حـال آن که نـگاه سـاده انگارانه 
می باشـد.  معطـوف  اثـر  کارکردهـای  و  ضرورت هـا  بـه 
منـش  تاریخـی  خصوصیـات  بـه  مـوارد،  ایـن  همـۀ 
زیبایی شناسـانه اشـاره دارنـد و همخوانـی آن را بـا روح 
خودارجـاع مدرنیتـه نشـان می دهنـد. بدین ترتیـب، منش 
تربیتـی  نهادهـای  محصـول  زیبایی شناسـانه  نگـرش  و 
همـۀ  در  را  ناب گرایـی  جریـان  کـه  می باشـند  مـدرن 
وجـوه زنده گـی اجتماعـی تعقیـب می نماینـد. هنرمندان و 
نویسـنده گان نـوآور با اسـتقرار در یک موقعیـت متناقض، 
آن  عملـی  کـه جهت گیـری  می یابنـد  منشـی دسـت  بـه 
متوجـه اسـتراتژی تمایز اسـت. اسـتراتژی تمایز نشـان گر 
آن اسـت کـه ایـن دسـته از هنرمنـدان و نویسـنده گان از 
جمـع گریـزان بـوده و بـه تنهایـی پنـاه بـرده اند. امـا این 
بـرج عـاج در حقیقت برسـاختۀ روح تمایزطلبی اسـت که 

در اعمـاق جامعـۀ مــدرن جریـان دارد. 
بـه جایـگاه  بـه هـر تقدیـر، تمایزطلبـی هنرمنـد مـدرن 
طبقاتـی متناقـِض او در میـدان قـدرت بـاز می گـردد، چرا 
کـه بـه فرودسـتان ایـن میـدان تعلـق دارد. ایـن موقعیـت 
موجـب آن می گـردد کـه هنرمنـد مـدرن به طـور کامـل از 
طبقـۀ بـورژوا جدا نشـود، ضمـن آن که بـا عامۀ مـردم نیز 
بـه طـور کامـل ارتبـاط برقـرار نکنـد. بـه تعبیـر بوردیـو، 
او خویشـاوند فقیـِر یـک خانـوادۀ بـورژوا باقـی می مانـد. 
کـه  مـی آورد  فراهـم  را  شـرایطی  موقعیـت  همیـن  امـا 
هنرمنـد بـه سـوی هنر نـاب گرایـش پیـدا کند؛ زیـرا نفی 
طبقـۀ مسـلط بـه اثبـات طبقـه تحـت سـلطه از جانـب او 
نمی انجامـد. بنابرایـن هنرمنـد مـدرن در حالتـی از تعلیـق 
بـه سـر می بـرد کـه نـگاه او را بـه سـوی هنـر ناب سـوق 
می دهـد. بدیـن ترتیـب، شـیوۀ زنده گـی هنرمنـد نـوآور، 
بی شـباهت بـه شـیوۀ زنده گـی پیامبرگونـه نیسـت؛ زیرا او 
نیـز سـنت های رایـج را گردن نمی گـذارد وبا رفتـن به راه 
خـود در حقیقـت، قدم در راه بی برگشـت می گـذارد. همۀ 
این هـا موجبـات نوعـی زنده گـی زاهدانه را بـرای هنرمند 
و نویسـندۀ مـدرن فراهـم می آورنـد. نوعـی از زنده گی که 
بـا مولفه هایـی هم چـون دگراندیشـی، بی قیـدی، دودلی و 
ناکامـی مشـخص می شـود. در حقیقت هنرمند و نویسـندۀ 

مـدرن بـا رنـج بـردن بـه جاودانه گـی راه می یابـد.
منـش زیبایی شناسـانه بـه لحـاظ وجـودی قائـم بالـذات 
نیسـت، بلکـه مقـوم بـه میـدان تولیـد ادبـی اسـت. میدان 
تولیـد ادبـی، یکـی از میدان هایـی اسـت کـه بـا پیشـرفت 
تمایـز بـه منزلـۀ ذات مدرنیتـه در جامعـۀ مـدرن شـکل 
می گیـرد. ایـن میـدان از قواعـد عمل کـردی خـاِص خـود 
بی غرضـی  قاعـدۀ  مهم ترین شـان  کـه  می کنـد  تبعیـت 
بی غرضـی  قاعـدۀ  اسـت.    )Disinterestednes(
هم چـون قانـون اساسـِی میـدان تولیـد ادبی عمـل می کند 
کـه بـه اوضـاع و احـواِل ایـن قلمـرو سـامان می دهـد، و 
همـۀ عامانـی کـه در ذیـل ایـن میـدان فعالیـت می کنند، 
ناگزیـر از پذیـرش ایـن قانـون می باشـند؛ زیـرا بـا قبـول 
ادبیـات شـمرده  بی غرضـی، شـهروند جمهـوری  قاعـدۀ 
می شـوند. نقطـۀ مقابـل ایـن قاعـده در اصـل منفعت طلبی 
نهفته اسـت کـه در میدان تولیـد اقتصـادی حاکمیت دارد. 
بنابرایـن میـدان تولیـد ادبی وارونـه جهان اقتصادی اسـت 
از نـوع عقانیـت کنش هـای  و عقانیـت حاکـم بـر آن 
اصـول  بـه  می تـوان  قضیـه  ایـن  از  نیسـت.  اقتصـادی 
رتبه بندی مسـتقل و وابسـته بـه عنوان اصول سـامان دهندۀ 

میـدان تولیـد ادبـی دسـت یافت.
معیارهـای  بـه  توجـه  بـدون  مسـتقل  رتبه بنـدی  اصـل 
بیرونـی آثـار ادبـی را رتبه بنـدی می کنـد، درحالی که اصل 
رتبه بنـدی وابسـته نظـر بـه معیارهایـی هم چـون موفقیـت 

اقتصـادی دارد و آثـار ادبـی را با توجه بـه فراوانی فروش 
و یـا امـوری از ایـن قبیـل دسـته بندی می نمایـد. بـه بیـان 
دیگـر، اصـل رتبه بنـدی مسـتقل ناظـر بـر قطـب تولیـد 
محـدود اسـت کـه در آن آثـار ادبی نـاب تولید می شـوند؛ 
آثـاری کـه مصــرف داخلـی دارنـد. امـا اصـل رتبه بنـدی 
وابسـته در قطـب تولیـد گسـترده تجلـی می یابـد؛ جایـی 
کـه جهت گیـری آثـار متوجـه بازارهـای خارجـی اسـت. 
منازعـۀ ایـن دو اصل، سـاختار دو قطبی میـدان تولید ادبی 
را شـکل می دهـد؛ سـاختاری کـه بنـا بـر شـرایط تاریخی 
مختلـف بـه تفـوِق یکـی از ایـن اقطـاب می انجامـد. ایـن 
سـاختار هم چنیـن وضعیت توزیـع سـرمایه های اقتصادی 
و فرهنگـی در میـدان تولیـد ادبـی را نشـان می دهـد، زیرا 
قطـب مسـتقل با تمرکز سـرمایۀ فرهنگی همراه اسـت، در 
حالـی کـه قطـب وابسـته محـل تجمـع سـرمایۀ اقتصادی 
اسـت. جایـگاه عامـان ادبـی نیـز بـا توجـه بـه میـزان 
سـرمایه های اقتصـادی و فرهنگـی آن هـا در ایـن میـدان 
تعییـن می گردد. بازنمود این سـاختار تقاطعی در منازعات 
ادبـی میـدان تولیـد ادبی مشـهود می باشـد. ایـن منازعات 
بـه دو دسـتۀ اصلـی و فرعـی تقسـیم می شـوند. منازعـۀ 
اصلـی بیـن قطـب مسـتقل و قطـب وابسـتۀ میـدان تولید 
ادبـی جریـان دارد کـه در قالـب منازعـه بین ادبیـاِت ناب 
و ادبیـاِت متعهـد )غیـر نـاب یـا وابسـته( تجلـی می یابـد. 
منازعـۀ فرعـی نیـز در هـر قطـب بیـن قطب هـای داخلی 
تحقـق پیـدا می کنـد، چنان کـه منازعـه بیـن آوانگاردهـای 
بیـن  منازعـه  و  مسـتقل  قطـب  در  مختلـف  نسـل های 
طـرف داران ادبیـات اشـرافی و ادبیات عامه پسـند در قطب 
وابسـته، بازنمـود ایـن نـوع منارعـه در میـدان تولیـد ادبی 
اسـت. آشـکار اسـت کـه نحـوۀ درگیـری عامـان ادبـی 
میـزان  آن هـا و  موقعیـت  اسـاس  بـر  منازعـات  ایـن  در 
دست یابی شـان بـه سـرمایه های اقتصـادی و فرهنگـی در 
میـدان تولیـد ادبـی تعیین می شـود. ضمـن آن که سـاختار 
دو قطبـی ایـن میـدان، همتـای سـاختار تقاطعـی میـدان 

قـدرت می باشـد.
بدیـن ترتیـب با تعریف منش نویسـنده از سـویی و میدان 
قـدرت از سـوی دیگـر، می تـوان بـه منطـِق عمـل در این 
میـدان دسـت پیـدا کـرد و تمایـز آن را از منطق های عمل 
در میدان هـای دیگـر دریافـت. در ایـن رویکـرد، فعالیـت 
ادبـی نـه محصـول علت هـای بیرونـی و نه دالیـل درونی 
اسـت؛ بلکـه دیالکتیـک منـش زیبایی شناسـانه و سـاختار 
میـدان آن را شـکل می دهـد. واضـح اسـت کـه روش های 
سـنتی در علـوم اجتماعـی، توانایـی مطالعـۀ عمـل ادبـی 
موافـق بـا الگـوی تلفیقـی بوردیـو را ندارنـد؛ زیـرا ایـن 
روش هـا یـا بـر وجـه عین گرایانـۀ واقعیـت ادبـی تأکیـد 
می گذارنـد و یـا بـر وجـه ذهن گرایانـۀ آن، در حالـی کـه 
برنامـۀ پژوهشـی رابطه گـرای بوردیـو به ترابـط این وجوه 

وفـادار می باشـد. 
در  بوردیـو  روش شـناختی  رابطه گرایـی  روی،  هـر  بـه 
روشـی به نـام سـاختارگرایی تکوینـی نمـود می یابـد. این 
در  روش شـناختی  دوآلیسـم  از  تعالـی  خواسـت  عنـوان 
علـوم اجتماعـی را نشـان می دهـد، چـرا کـه سـاختار بـه 
مثابـۀ یـک امـر انتزاعـی تلقـی می شـود کـه نقطـۀ مقابـِل 
سرگذشـت یـا تاریخچـۀ تکوین یـک پدیده اسـت. بدین 
ترتیـب، سـاختارگرایی تکوینـی به نوعـی یـک اصطـاح 
از  آن  اقتبـاس  بـا  بوردیـو  کـه  می باشـد  پارادوکسـیکال 
لویـن، پیـاژه و گلدمـن، در حقیقـت بنیـاد رابطه گرایانـۀ 
روش شناسـی پیشـنهادی خـود را نشـان می دهـد. در ذیل 
ایـن روش شناسـی، تبییـن عمـل ادبـی نـه مبتنی بـر علت 
خواهـد بـود و نـه مبتنـی بـر دلیـل؛ بلکـه تبییـن میدانـی 
اسـت که ایـن دو لحظۀ متفـاوت را با هـم ترکیب می کند.
 بـه هر تقدیـر، سـاختارگرایی تکوینـی با هـدف برقراری 
هومولـوژی میان مسـیر زنده گی نویسـنده در میـدان تولید 
ادبـی و مسـیر زنده گـی قهرمـان در جهان رمـان راه اندازی 
می شـود. بدیـن منظـور، ابتدا موقعیـت نویسـنده در میدان 
قـدرت ترسـیم می گردد و بـر اسـاس آن، موقعیت همتای 
وی در میـدان تولیـد ادبـی بازسـازی می شـود. پـس از آن 
اسـت کـه می تـوان بازتـاِب ایـن موقعیـت را در میـدان 
رمـان مشـاهده کرد. بدیـن ترتیب، با برقـراری هومولوژی 
سـاختاری بیـن موضـع و موضع گیری، شـرایط برون رفت 
از دوگانه گرایـی مواجهـۀ بیرونـی و درونـی بـا اثـر ادبـی 

می گردد. مهیـا 

هومولوژی متن 
و میدان

دکتر شهرام پرستش

تمایزطلبــی هنرمنــد ُمــدرن بــه جایــگاه طبقاتــی متناقــِض او در میــداِن قــدرت بــاز می گــردد، چــرا کــه به فرودســتان 
ایــن میــدان تعلــق دارد. ایــن موقعیــت موجــب آن می گــردد کــه هنرمنــد مــدرن به طــور کامــل از طبقــۀ بــورژوا 
جــدا نشــود، ضمــن آن کــه بــا عامــۀ مــردم نیــز بــه طــور کامــل ارتبــاط برقــرار نکند. بــه تعبیــر بوردیــو، او خویشــاوند 
فقیــِر یــک خانــوادۀ بــورژوا باقــی می مانــد. امــا همیــن موقعیــت شــرایطی را فراهــم مــی آورد کــه هنرمنــد بــه ســوی 
ــد.  ــب او نمی انجام ــلطه از جان ــت س ــۀ تح ــات طبق ــه اثب ــلط ب ــۀ مس ــی طبق ــرا نف ــد؛ زی ــدا کن ــش پی ــاب گرای ــر ن هن
بنابرایــن هنرمنــد مــدرن در حالتــی از تعلیــق بــه ســر می بــرد کــه نــگاه او را بــه ســوی هنــِر نــاب ســوق می دهــد



سال l11 شمارۀ مسلسل l2641  شنبه 7 جدی/ دی l1398 1 جمادی االول l1441 28 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

ســاخ خانه، رمانی ســت سرشــار از اضطرابــی 
ناپایــداری  بــه  کــه  تاریخــی  و  زمان منــد 
وجــودی، گنــاه و پارانویایــی اشــاره می کنــد کــه 
ــکاِی  ــی امری ــز خودآگاه ــه گات و نی ــورت ون ک
وحشــت  می دهــد.  آزار  را  جنــگ  از  پــس 
ســاخ خانه، وحشــِت باتکلیفــِی بشــر اســت در 
ــر و  ــان امــواج بی تناســِب تاریــخ، زمــان، تقدی می
ــِت  ــران ذهنی ــاخ خانه، بح ــران س ــت. بح واقعی
ــت. ــگ اس ــس از جن ــکاِی پ ــیختۀ امری افسارگس
لـُـّب کامِ ونــه گات در قصــه اش از درســدن ـ کــه 
ــی  ــاه و قره قاط ــی کوت ــودش »خیل ــۀ خ ــه گفت ب
ــی از کار  ــاب موفق ــت« و کت ــلوغ وپلوغ اس و ش
ــه  ــت ب ــورانه یی اس ــی جس ــده ـ بی اعتنای درنیام
ــی  ــاِع قاطعانه ی ــر و دف ــخ و تقدی ــوادِث تاری ح
ــر  اســت از انســان. ســاخ خانه، گواهــی اســت ب
دشــواری درِک معنــای رمانــی کــه در عدم قطعیتــی 
بنیــادی و ادراک ناپذیــر غوطــه ور اســت و بیشــتر 
به عنــوان نقــدی بــر قــرن فاجعه آمیــز بیســتم 
مــد نظــر قــرار می گیــرد. دوگانه گــی حاکــم 
بــر ســاخ خانه )بــه گفتــۀ ونــه گات »ایــن کتــاب 

آشــغال«( تأکیــدی اســت بــر کشــمکش ونــه گات 
بــا خاطــرات و هویــت خویشــتن. وی خــود را بــا 
زن لــوط مقایســه می کنــد. »انســان نمی توانــد 
ــنگ  ــه و قش ــای زیرکان ــام حرف ه ــارۀ قتل ع درب
بزنــد« )دوگانه گــی ونــه گات حتــا بــه خــود 
کار نویســنده گی نیــز گســترش می یابــد ـ بــه 
اعتقــاد وی، نوشــتن رمــان »ضدجنــگ« فی نفســه 
محکــوم بــه شکســت اســت؛ درســت مثل نوشــتن 
کتــاب »ضــد رودخانه هــای یــخ«(. ونــه گات آرزو 
ــی  ــد، ول ــت کن ــخ حرک ــاورای تاری ــه م دارد ب
ــی  ــده می شــود. گرچــه بیل ــه گذشــته ران ــدام ب م
ــتگاری  ــه رس ــد ب ــر( نمی توان ــم )بیلی زای پیل گری
ــات  ــد ادبی ــه گات می کوش ــی ون ــد، ول دســت یاب
را بــه منزلــۀ حکایتــی از رســتگاری و انــکار 
ــوچ و  ــخ پ ــر وی، تاری ــه نظ ــد. ب ــا کن ــر بن تقدی
بیهــوده اســت، ولــی شــاید ادبیــات و هنــر بتوانــد 

ــی فراهــم ســازد. ــا و تعال معن
ــخ و  ــی تاری ــه بی معنای ــراض ب ــه گات در اعت ون
ــه  ــکار و قاطعان ــر را ان ــگ، تقدی ــی جن بیهوده گ
ــان  ــدآب زم ــه تن ــد. گرچ ــاع می کن ــر دف از بش
ــه گات  ــی ون ــرد، ول ــود می ب ــراه خ ــر را هم بش
ــۀ  ــه منزل ــدی ب ــان گرایی اب ــک انس ــد ی می کوش

ــود آورد. در  ــه وج ــی ب ــر بی معنای ــی در براب مانع
ــارۀ  ــی درب ــه گات کتاب ــت، راوی ون ــل نخس فص
کتــاب  کــه  نویســنده یی  می خوانــد؛  ســلین 
ــر  ــب ب ــای ش ــه انته ــفر ب ــام س ــه ن ــش ب هولناک
ونــه گات  اســت.  داشــته  تأثیــر  ســاخ خانه 
می گویــد: »ســلین دچــار وســواس زمــان بــود.« و 
ــه در آن »ســلین  ــد ک ــی اشــاره می کن ــه صحنه ی ب
ــان  ــی را در خیاب ــوب جمع ــو آش ــد جل می خواه
بگیــرد.« خواســت ســلین مبنــی بــر فــرو نشــاندن 
ــات  ــد حی ــخ و در نتیجــه آن تجدی وحشــت تاری
ــمار  ــز به ش ــه گات نی ــت ون ــر، آرزو و خواس بش
بــرای  اســت  تاشــی  ســاخ خانه  مــی رود. 
ــات و  ــق ادبی ــتگاری و نجــات از طری ــن رس یافت

ــوب. ــان آش ــی در می ــت وجوی تعال جس
ونــه گات  نگرانی هــای  نماینــدۀ  ســاخ خانه، 
اســت. ســاختار »قره قاطــی« رمــان، نمایان گــر 
ناتوانــی و انزجــار ونــه گات در ترســیم قابــل فهــم 
ــۀ  ــا عاق ــت. ام ــدن اس ــداد درس ــی روی بی معنای
ــی، نشــان دهندۀ  ــت ادب ــن روای ــف ای ــه تألی وی ب
تمایــل شــدیدش بــه اســتعایی اســت کــه 
ــواره حســرتش را می خــورد. در ســاخ خانه،  هم
رمــان  ساختارشــکنی  طریــق  از  ونــه گات 
ــه  ــاره را ب ــوب و تکه پ ــی پرآش ــد جهان می کوش
ــکنی  ــه ساخت ش ــر این ک ــذارد. مهم ت ــش بگ نمای
ــه  ــت. ب ــتن اس ــازی خویش ــر بازس ــان بیان گ رم
در  را  انســان  می توانــد  ادبیــات  وی،  اعتقــاد 
رهایــی از بنــد تاریــخ و بازآفرینــی هســتی و 

ــاند. ــاری رس ــان ی زم
ــده  ــاره ش ــان چندپ ــد زم ــم در بع ــی پیل گری بیل

اســت:
ــان  ــد زم ــم، در بع ــی پیل گری ــد: بیل ــوش کنی »گ
ــه  ــن جمل ــا ای ــه گات ب ــت«. ون ــده اس چندپاره ش
ــان  ــش در زم ــان رمان ــه قهرم ــد ک ــام می کن اع
ســرگردان اســت. چندپــاره شــدن در زمــان، تدبیر 
ــی از  ــۀ ناش ــان ضایع ــرای بی ــت ب ــه گات اس ون
فاجعــۀ درســدن و بحــران ذهنیــِت پســامدرن. وی 
قصــد دارد »شــاهکاری« به صــورت یــک روایــت 
ــد  ــال، می کوش ــن ح ــد و در عی ــق کن ــی خل خط
روایتــش عــاری از فاجعــه باشــد. چنیــن روایتــی 
قطعــًا نامعقــول و باورنکردنــی خواهــد بــود. 
ــدام  ــه گات م ــل خــود ون ــم مث ــرات پیل گری خاط
ــدن  ــۀ درس ــری فاجع ــه فهم ناپذی ــته، ب ــه گذش ب
بــی ارادۀ  »مســافر  پیل گریــم  بازمی گــردد. 
ــک  ــف ی ــای مختل ــًا نقش ه ــان« اســت و دایم زم
ــدون  ــد. وی ب ــا می کن ــاره را ایف ــی تکه پ زنده گ
بیــن درســدن، زنده گــی اش  ترتیــب  نظــم و 
)همــراه  جنــگ  از  پــس  پررونــق  دوران  در 
رویــای  از  ونــه گات  طعنه آمیــز  تصویــر  بــا 
ــی اش در باغ وحــش  ــی پنهان ــی( و زنده گ امریکای

می کنــد. رفت وآمــد  ترالفامادورهــا 
ــم  ــه جانبه از پیل گری ــت س ــن روای ــه گات ای ون
را تألیــف می کنــد تــا آن چــه را کــه »شــیزوفرنی« 
ــورد  ــد، م ــر می دان ــکای معاص ــی امری خودآگاه
ــف  ــه گات توصی ــت ون ــد. روای ــرار ده ــد ق تأکی
دردناکــی اســت از جایــی کــه رضایت خاطــر 
حــوادث  فراموش کــردِن  بــه  اســت  منــوط 
گذشــته. ولــی پیل گریــم نمی توانــد فرامــوش 
ــن  ــرات بی ــه اقتضــای خاط ــه ب ــی ک ــد و زمان کن
ــق  ــد، تواف ــت درمی آی ــه حرک ــگ ب ــح و جن صل
بی ثباتــش بــا صلــِح پــس از جنــگ از بیــن 
ــم  ــه پیل گری ــِگ بی رحمان ــت جن ــی رود. مصیب م
ــی  ــرون می کشــد و توانای ــان تاریخــی بی را از زم
درِک جهــان یــا خــودش را زایــل می ســازد. 
همه جانبــۀ  تزلــزِل  از  اســت  عبــارت  نتیجــه 
را  پیل گریــم  خودآگاهــی  جنــگ،  خویشــتن. 
ــرای  ــتعاره یی ب ــن وی اس ــت. بنابرای ــته اس گسس
ــد  ــه می کوش ــت ک ــگ اس ــس از جن ــکای پ امری
ــته اش  ــاِن حــال و گذش ــا حــوادث زم خــود را ب
ســازگار کنــد. هاملــت بــه منظــور بیــان اضطــراب 
»زمانــۀ  می گویــد:  مــدرن  ذهنیــت  وجــودِی 
ناســازگاری اســت«. پیل گریــِم ونــه گات نیــز 
پریشــان و ســرگردان اســت. طبــق نظــر هایدگــر، 
زمان منــدی بی شــک هستی شناســی را تثبیــت 
زمــان،  در  ســرگردانی  بنابرایــن  ـ  می کنــد 
ــوق  ــانه س ــران هستی شناس ــه بح ــم را ب پیل گری

می دهــد.
ــی  ــاب »چندپاره گ ــه گات در ب ــی ون پدیدارشناس
رنــج  دربــارۀ  وهم آمیــز  کاوشــی  زمــان«،  در 
خاطــرات اســت. پیل گریــم کمابیــش گذشــته اش 

بنــا  مجللــی  زنده گــی  و  کــرده  فرامــوش  را 
ــرمانه  ــی بی ش ــی امریکای ــود. خود آگاه ــرده ب ک
کــه  چــرا  اســت؛  )فوتوریســت(  آینده گــرا 
ــوش  ــی را فرام ــۀ تاریخ ــج حافظ ــد رن می کوش
ــه گات  ــا نهــد]۲[. ون ــه بن ــد و شــهری روی تپ کن
هم چــون همینگــوی، بــر محــال  بــودِن ایــن 
فراموشــی و ولــع وهم برانگیــِز جنگ اصــرار دارد. 
ــک  ــا نی ــز]۳[ ی ــک بارن ــل جی ــز مث ــم نی پیل گری
آدامــز]۴[ متحمــل زخم هــای پنهــان و غیررســمی 
کــه  هستی شناســانه یی  گسســت های  اســت، 
گذشــتۀ  می ســازد.  تبــاه  را  خودآگاهــی اش 
به صــورت  دوبــاره  پیل گریــم  فراموش شــدۀ 
کابــوس بــه ســویش هجــوم مــی آورد و ادراکــش 
ــته و  ــد ـ گذش ــم می کوب ــال را در ه ــان ح از زم
ــتی و ادراک در  ــاک از هس ــی هولن ــال در بافت ح
هــم می آمیــزد. هویــت بعــد از جنــگ پیل گریــم، 
ــه گات در  ــاره می شــود. ون ــخ تکه پ ــار تاری ــر ب زی
سراســر رمــان از تدبیــر بیگانه گــی برشــتی، یعنــی 
آشــنازدایی خواننــده در خصــوص تاریــخ دروغیِن 
جنــگ جهانــی دوم و ســعادت امریــکای پــس از 
ــۀ  ــه گفت ــر ـ ب ــد. ایــن تدبی جنــگ اســتفاده می کن
برشــت »بیگانه ســازی« ـ خواننــده را بــه ارزیابــی 
مجــدد جهــان و خویشــتن وامــی دارد. بــرای 
مثــال، عنــوان فرعــی ســاخ خانۀ شــماره پنج 
ــار وعــده می دهــد، جنــگ  ــه مــری اُه چنان کــه ب
صلیبــی کــودکان اســت کــه بــه بیهوده گــی جنــگ 
و وحشــت از تاریــخ اشــاره می کنــد. وی حاضــر 
نیســت داســتانی عاشــقانه یــا حماســی بــه دور از 
ــای  ــک روی ــور دل خوش کن ــد. تص ــخ بنویس تاری
ــوس  ــی کاب ــتان یعن ــود داس ــار و پ ــی، ت امریکای
و مکاشــفه را در هــم می تنــد. پیل گریــم نیــز 
ــد.  ــن دو جدایی ناپذیرن ــه ای ــد ک ــی می دان به خوب
ونــه گات در آرزوی گریــز از تاریــخ اســت. ایــن 
آرزو کامــًا بــر تخیــل وی غلبه دارد، ولی ســاختار 
ــن اســتعایی را  ــکان چنی روایــت ســاخ خانه، ام
ــه گات  ــز ون ــل وهم انگی ــازد. تمای ــم نمی س فراه
ــن  ــر ای ــادوری، بیان گ ــت ترالفام ــک بهش ــه ی ب
اســت کــه بازیابــی دوبــارۀ بهشــت، دروغ محــض 
ــا  ــود، ب ــال خ ــم و خی ــم در وه ــت. پیل گری اس
ــا وایلدهــاک در بــاغ  ســتارۀ ســابق ســینما، مونتان
وحــش ترالفامادوری هــا بــه خوش بختــی پــس از 
ــه گات،  ــی در نظــر ون ــد. ول ــگ دســت می یاب جن
ــاده لوحی  ــز س ــزی ج ــی چی ــت خیال ــن بهش ای
ــل،  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــزی نیس و واقعیت گری
تــداوم  را  ســعادتش  نمی توانــد  پیل گریــم 
ــارۀ  ــی دوب ــا بعــد از بازیاب ــم حت ببخشــد. پیل گری
ــه  ــان ســرگردان اســت و ب ــوز در زم بهشــت، هن
ــخ را  ــال، تاری ــر ح ــردد. در ه ــاز می گ ــگ ب جن

ــت. ــده گرف ــوان نادی نمی ت
ــاِت  ــم لحظ ــال می کنی ــا خی ــن، م ــرۀ زمی »روی ک
ــم  ــر ه ــِت س ــبیح پش ــای تس ــل دانه ه ــان مث زم
می آینــد و وقتــی لحظه یــی گذشــت، دیگــر 
گذشــته اســت«، امــا ترالفامادوری هــا بــه پیل گریم 
ــش  ــی بی ــر وهم ــرز تفک ــن ط ــه ای ــد ک می آموزن
ــرم  ــه منظــور دســت وپنجه ن ــم ب نیســت. پیل گری
کــردن بــا ضایعــۀ روحــی خــود، تســلی ناپایــدار 
ــان و  ــاِت زم ــراز لحظ ــر ف ــدن ب ــق ش را در معل
مشــاهدۀ تاریــخ از چشــم اندازی دورافتــاده و 
البتــه زنده گــی  نامطمیــن به دســت مــی آورد. 
ــاری  ــت. وی ع ــزم و اراده اس ــد ع ــم فاق پیل گری
ــود  ــارِب خ ــه تج ــا ب ــردازی و بی اعتن از خیال پ
اســت. او از زنده گــی اش ســر درنمــی آورد و 
»مثــل بســیاری از امریکایی هــا می کوشــید بــا 
هدیه فروشــی،  مغازه هــای  از  اشــیایی  خریــد 
ــد«.  ــی بده ــی و مفهوم ــود معن ــی خ ــه زنده گ ب
ــۀ آرامــش  ــه نظــر ترالفامادورهــا، خاطــرات مای ب
ــه  ــرا ک ــت، چ ــی اس ــی و بیهوده گ ــر پوچ در براب
»لحظه هــای دل پذیــر«  بــر  تمرکــز  از طریــق 
ــی  ــکین داد. ول ــت را تس ــج و مصیب ــوان رن می ت
ــود را  ــی خ ــۀ روح ــد ضایع ــم نمی توان پیل گری
ــه  ــر جنب ــذارد. ه ــر گ ــت س ــا پش ــد ی ــان کن پنه
ــدن  ــه درس ــش، او را ب ــس از جنگ ــی پ از زنده گ
ــرات  ــرش، خاط ــار همس ــتراحت کن ــد. اس می ران
ــن  ــپس ای ــد و س ــده می کن ــان را زن ــار زندانی قط
خاطــرات، روز عروســی دختــرش را بــه یــاد 
ــه واســطۀ نظریــات  مــی آورد. گرچــه پیل گریــم ب
ــا  ــی ره ــاوری تاریخ ــد جبرب ــا از بن ترالفامادوره
ــیر  ــخ اس ــای تاری ــوز در مرزه ــی هن ــده، ول ش

اســت.

ونــه گات در آرزوی گریــز از تاریــخ 
بــر تخیــل  اســت. ایــن آرزو کامــاً 
وی غلبــه دارد، ولــی ســاختار روایــت 
ــتعایی  ــن اس ــکان چنی ــاخ خانه، ام س
تمایــل  نمی ســازد.  فراهــم  را 
ــه یــک بهشــت  ــه گات ب ــز ون وهم انگی
ترالفامــادوری، بیان گــر ایــن اســت 
کــه بازیابــی دوبــارۀ بهشــت، دروغ 
ــم و  ــم در وه ــت. پیل گری ــض اس مح
خیــال خــود، بــا ســتارۀ ســابق ســینما، 
وحــش  بــاغ  در  وایلدهــاک  مونتانــا 
ترالفامادوری هــا بــه خوش بختــی پــس 
از جنــگ دســت می یابــد. ولــی در نظــر 
ــزی  ــی چی ــن بهشــت خیال ــه گات، ای ون
واقعیت گریــزی  و  ســاده لوحی  جــز 
دلیــل،  همیــن  بــه  و  نیســت 
را  ســعادتش  نمی توانــد  پیل گریــم 
تــداوم ببخشــد. پیل گریــم حتــا بعــد 
از بازیابــی دوبــارۀ بهشــت، هنــوز در 
ــگ  ــه جن ــت و ب ــرگردان اس ــان س زم
بــاز می گــردد. در هــر حــال، تاریــخ را 

گرفــت نادیــده  نمی تــوان 

ویلسون تایلر/ ترجمه: محمدطاهر ریاضی ارسی

بخش نخست

ونه گات 
در آرزوِی 

گریز از تاریخ



کمېشرنان بې طرفه دي...
ــه  ــري او کن ــناد ل ــه دې اړه اس ــم پ ــی ټی جوړوونک

ددې ډلــې ویاندویانــو پــه دې برخــه کــې لــه خــرو 

ــړه. ــه ډډه وک ــو څخ کول

تــر دې وړانــدې د ولســمرۍ کاندیــد عبداللــه 

ــورې  ــور پ ــیون ت ــر کمېس ــو پ ــم د ټاکن ــه ه عبدالل

کــړی و چــې د دولــت جوړوونکــي ټیــم پــه پلــوۍ 

ــوي. ــړې ک پرېک

ــن  ــتیال دی ــیون مرس ــکایتونو کمېس ــايت ش د انتخاب

محمــد عظیمــي پــه کابــل کــې یــوې خــرې ناســتې 

کــې د ښــاغي صالــح ادعــاوو تــه غرګــون وښــود.

»مــا پــه دې برخــه کــې د چــا خــرې نــه دې اورېديل 

ــې  ــايت ډل ــې ویــي، طبعــآ چــې انتخاب چــې څــه ی

حــق لــري چــې ادعــا وکــړي، خــو مــا پــه دې برخــه 

کــې د چــا خــرې نــه دی اوریــديل.«

ــايت  ــې د انتخاب ــال ک ــې ح ــه داس ــې پ ــزې ډل ټاکنی

ــه  ــدارۍ تورون ــرانو د جانب ــر کمېش ــیونونو پ کمېس

ــو  ــې انتخابات ــي جرګ ــدې د ول ــې وړان ــوي چ لګ

لــه  کمېشــران  پخــواين  کمېســیونونو  ددغــو 

وظیفــوی صاحیتونــو پــه ناســمې اســتفادې مجــرم 

وپېژنــدل شــول او اوس زنــداين دي.
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عدالـت و آزادی دو مقوله یـی کـه دیری سـت  مـردم مـا بـا 
آن آشـنا هسـتند امـا اینکـه درک عامـه از ایـن ارزش هـای 
انسـانی در چـه حـدی بـوده و بـرای خواسـتن آن چه کاری 
را انجـام داده انـد، موضـوع مهـم و درخـور توجـه اسـت. 
اساسـًا ایـن مسـایل زمانـی مـورد بحـث قـرار می گیـرد کـه 
افـراد و اشـخاصی بـه منظـور حفظ و بسـط قدرت سیاسـی 
خـود این ارزش هـا را محدود و بـرای دیگران دریـغ بدارند 
و یـا بـه بیـان دیگـر تحقـق عدالت و داشـتن حـق آزادی را 
بـرای دیگـران در تضـاد بـا منافـع شـخصی و گروهی خود 

کنند. تلقـی 
 در کشـور مـا ایـن بحث ها همـواره جسـته و گریخته مورد 
توجـه قـرار داشـت اما بـا شـکل گیری جنبش مشـروطه این 
بحـث نسـبتن بـه طـور جدی تـر مطـرح گردیـد، امـا طـرح 
ایـن مسـأله متاسـفانه از محـدودۀ کار و فعالیـت برخـی از 
بـه  و  نمی کـرد  تجـاوز  سیاسـی  فعـاالن  و  روشـن فکران 
اصطـاح در میـان عـام مردم و تـوده راه باز نکـرد و به یک 
جنبـش و دغدغـۀ فراگیر مبدل نشـد البتـه تعریفی که جنبش 
مشـروطه در صدسـال پیـش از »عدالـت و آزادی« داشـت 
بیش تـر معطـوف به کاهش قدرت شـاه و سـهیم شـدن افراد 
و اشـخاص در دسـتگاه حکومـت و تصمیم گیری هـا بـود تا 
آنچـه امـروزه مـا از ایـن ارزش ها مـراد داریم کـه عبارت از 
احقـاق حقـوق اساسـی انسـان ها، تامین عدالـت اجتماعی و 

تحقـق مردم سـاالری می باشـد، نبـوده اسـت.
 پـس از قیـام امیرحبیب اهلل خـان کلکانـی  و بـا بـه قـدرت 
رسـیدن او مباحـث همچـو »قـدرت« و »حـق حاکمیـت« به 
شـدت در سـطح جامعـه مطـرح شـد و طلسـم و تابوهـای 
سیاسـی اسـتبدادی، غیرعادالنـه و ظالمانـه درهـم شکسـت 
و داشـت می رفـت تـا ایـن ارزش هـا در اجتمـاع و عرصـه 
سیاسـت جـای پـا پیـدا کنـد امـا بـا مداخلـۀ انگلیس هـا و 
دسـتان خارجـی دوبـاره ایـن خواسـت نادیـده گرفته شـد، 
سـرکوب گردیـد و بـه حاشـیه رفـت. هرچنـد با بـه قدرت 
رسـیدن امیرحبیـب اهلل خان زمزمه های آهنـگ عدالت خواهی 
مباحـث  ایـن  بـود  نتوانسـته  بازهـم  امـا  می شـد  خوانـده 
منحیـث بحـث ارزشـی و ضـرورت ملی در سراسـر کشـور 
مطـرح و جـا بیافتـد از همین رو، طی ۴5 سـال حکومت نادر 
و ظاهـر هیـچ جریانـی عدالت خـواه تاثیرگـذار و سراسـری  
ظهـور نکـرد و اگـر جای جـای هـم ایـن آوازهـای انفرادی 

بلنـد شـد سـریعًا خفـه سـاخته شـد و  بـه توپ بسـته شـد.
 پـس از تحـوالت اخیـر و تجـاوز قشـون سـرخ فرصتـی 
پیـش آمـد تـا همۀ مـردم متعلق بـه تمامـی اقوام چـه تحت 
حاکمیـت حـزب چپـی وقت و یـا در صفوف جهـاد حضور 
واقعی شـان را بـه نمایـش بگذارنـد. مجاهدیـن ضمـن اینکه 
در برابـر نیروهـای اشـغالگر می جنگیدنـد، بحـث عدالـت 
اجتماعـی و حـق حاکمیـت را نیـز مطـرح می کردنـد و بـا 
بحـث  کـه  می کردنـد  فکـر  همه گـی  مجاهدیـن  پیـروزی 
یافتـه  پایـان  دیگـر  آن  هرنـوع  از  اسـتبداد  حاکمیت هـای 
اسـت. اگرچه گـروه طالبان مدتی اسـتبداد نـوع دینی-قومی 
را حاکـم سـاختند امـا پس از اجاس بن و بـا روی کارآمدن 
حضـور  در  کـه  می شـد  تصـور  سیاسـی،  جدیـد  فصـل 
می شـود،  تامیـن  عدالـت  جهانـی  جامعـۀ  ضمانـت  بـه  و 
مردم سـاالری تحقـق می بایـد، صلح سراسـری و همیشـگی 

تامیـن می گـردد، اقتصـاد توسـعه پیدا می کنـد و ... امـا دیده 
شـد کـه زیر ریـش همین هایی که در جهاد شـرکت داشـتند 
و داد از عدالـت می زدنـد و بـه اصطـاح خودشـان »پـوز 
یـک ابـر قـدرت مثـل شـوروی را بـه خـاک مالیـده بودند« 
قانـون اساسـی را تدویـن کردنـد که خاف دموکراسـی های 
متـداول در جهـان در آن تفکیـک قـوا در نظر گرفته نشـد و 
بـرای یـک فـرد صاحیـت یـک پادشـاه مطلق العنـان را زیر 
نـام رییس جمهـور دادنـد. ایـن یعنی اینکـه برداشـت اغلب 
مجاهدیـن بـه اسـتثنای فرمانده احمدشـاه مسـعود، از مفهوم 
مـدرن عدالـت کامـل نبـوده و بیش تـر تحـت تاثیـر روایات 
دینـی قـرار داشـته و مـا هنـوز هـم در همـان نقطـۀ پیش از 

جهـاد قـرار گرفتیـم و هیـچ چیـزی تغییـر نکرده اسـت.
بحـث  در  مـا  کـه چـرا  اینجاسـت  اساسـی   حـاال سـوال 
و  دموکراتیـک  ارزش هـای  تحقـق  عدالت خواهـی، 

مردم سـاالرانه و توسـعه اقتصـادی حـد اقـل طـی صد سـال 
گذشـته در مقایسـه با کشور های همسـایه و منطقه توفیقاتی 
نداشـته ایـم؟ پاسـخ روشـن اسـت؛ چـون هیچ گاهـی بحث 
»عدالـت و آزادی« بـرای توده هـا بـه مثابـۀ ارزش اساسـی و 
حیاتـی مطـرح نبـوده و اگـر مطـرح هـم بـوده، فـردی و در 
داخـل حلقـۀ فکـری و سیاسـی کـه محـدود بـه چنـد نفـر 
می شـد مـورد توجـه قـرار داشـته که بـه هیچ صـورت برای 
تغییـر در وضعیـت سیاسـی و اقتصادی ما کافی نبوده اسـت؛ 
امـا خوشـبینی کـه حـاال به وجـود آمده این سـت کـه بحث 
تحقـق عدالـت و آزادی دیگـر یـک بحـث درون حلقه یـی 
محـدود بـه چنـد روشـنفکر نیسـت، بل بـا باال رفتن سـطح 
سـواد و آگاهـی مـردم، ایـن ارزش هـا بـه یـک خواسـت 
عمومـی تبدیل شـده اسـت و این دشـمنان عدالـت و آزادی 
انـد کـه در حلقه هـای کوچـک محـدود و پنهان شـده اند و 
برخـورد مسـتبدانه  بـا مـردم و ارزش هـای عدالت محورانـه 

دیگـر کار سـاده یی نیسـت.
 ایـن مطلـب را اجمـاالً بـه خاطـری نوشـتم تـا در آسـتانۀ 
و  متقلبیـن  بـه  تقلـب،  از  مملـو  انتخابـات  نتایـج  اعـام 
و  عدالـت   علیـه  مذبوحانـه  کـه  پیش مرگه های شـان 
ارزش هـای حقـوق بشـری دشـمنی می ورزنـد گفتـه باشـم 
و  زورگویـی  اسـتبدادگری،  مصـرف  تاریـخ  دیگـر  کـه 
تقلب سـاالری دریـن کهن دیـار گذشـته و بـه سـر رسـیده و 
کاسـۀ صبـر و حوصلـۀ مـردم نیـز لبریز شـده اسـت. این بار 
نسـل جدیـد و آگاه و همیشـه در صحنـه کـه شـدیداً تشـنۀ 
عدالـت می باشـند، قضیـۀ »عدالـت اجتماعـی« و گـذار بـه 
دموکراسـی واقعـی را یک سـره خواهنـد کـرد و حتـا اگـر 
کاندیداهـا هـم این بـار بنابـر هـر دلیلـی عقـب بنشـینند، اما 
نسـل امـروزی، خـود مسـتقانه مسـوولیت گرفتـه هماننـد 
امیرحبیـب اهلل  اعلحضـرت  پیکـر  خاک سـپاری  حماسـۀ 
کلکانـی آن شـاه عیـار و یارانـش وارد میـدان خواهنـد شـد 
و ایـن غایلـه را بـرای همیشـه پایـان خواهنـد داد کـه در آن 
صـورت یـا در ایـن ملـک خراب شـده عدالـت اجتماعـی 
تامیـن و مردم سـاالری واقعـی متحقـق  می گـردد و یـا بگذار 

همـه جیـز خـراب گـردد.

ــود،  ــت ب از آغــاز، ســناریوی مثلــث خیان
ــت؟ ــردم در کجاس ارادۀ آزاد م

ــی، ارتباطــی  ــای غن 5۰/5۰ نگهداشــتن آق
تیم هــای  انتظــار  و  ذوق زدهگــی  بــه 
ــاد  ــات و ایج ــفافیت انتخاب ــی، ش انتخابات
یــک دولــت قانون منــد و مشــروع نــدارد، 
ــق  ــۀ تواف ــن نتیج ــرو پذیرفت ــتر در گ بیش

ــد. ــان می باش ــا طالب ــح ب صل
ــات در  ــۀ انتخاب ــودن آگاهان ــاکام نم ــا ن ب
افغانســتان، ســرانجام طــی یــک مهندســی 
ــدۀ  ــی را برن ــرف غن ــای اش ــی، آق سیاس
ابتدایــی انتخابــات جعلــی اعــام کردنــد، 
ــرای  ــت. ب ــه می خواس ــه وی مصران آنچ
آرا  فیصــدی  توافــق  شــدن،  مطمیــن 
ــود  ــی ب ــد دعوای ــان 5۰+1 و 5۳ فیص می
ــه  ــد فیصل ــه 5۰٬6۴ فیص ــره ب ــه باالخ ک
ــری  ــاختن کمپیوت ــل س ــد. در تکمی گردی
ایــن فیصــدی، آرا بعضــی کاندیداهــا 

ــن  ــده پایی ــزی ش ــۀ برنامه ری ــه گون را ب
ــراض  ــدای اعت ــار و ص ــا اعتب ــد ت آوردن

ــود. ــن زده ش ــز پایی ــان نی آن
ــت  ــی اس ــه گونه ی ــی ب ــی سیاس مهندس
کــه افتخــار برنــده شــدن مرحلــۀ ابتدایــی 
ــران  ــت رهب ــام شکس ــا اع ــا ب را )یکج
ــد،  ــته باش ــی می داش ــای غن ــا( آق قوم ه
امــا در نهایــت بایــد بــا موافقــه بــا پروســۀ 
ــد!  ــت جدی ــا حکوم ــدرت را ب ــح، ق صل
ــل  ــای دخی ــاز تیم ه ــد. امتی ــق نمای تواف
دریافــت  سیاســی،  مهندســی  ایــن  در 
در  ســهم گیری  و  کمپایــن  مصــارف 
ــان  ــا طالب ــاالً ب ــد! احتم ــت جدی حکوم

می باشــد.
بــاال بــردن و تعییــن فیصــدی آقــای غنــی 
در مــرز 5۰/5۰، فیلتر کمیســیون شــکایات 
در پیــش رو و احتمــال رفتــن بــه دور دوم  
انتخابــات همــه  اهــرم فشــار بــرای قبولــی 

می باشــند،  طالبــان  بــا  صلــح  نتیجــۀ 
مناســبتی بــا ســایر تیم هــا و ســهمی 
ــات و  ــچ، شــفافیت انتخاب ــچ هی ــرای هی ب
ایجــاد یــک دولــت قانون منــد و مشــروع 

ــدارد. ن
ــام  ــر ن ــتان، زی ــداداد افغانس ــور خ در کش
دموکراســی، انتخابــات روپوشــی گردیــده 
اســت بــرای قاپیــدن قــدرت غیرمشــروع، 
ــد رهبــران وابســته، تولیــد حکومــات  تول
دست نشــانده، حفــظ عمــدی بی ثباتــی 
قدرت منــد،  بازیگــران  بــرای  کشــور 
شکســت ارادۀ ملــی، فریــب و خیانــت بــه 
حــق سرنوشــت مــردم و ســرانجام تکــرار 

ــی تاریخــی افغانســتان. دور باطــل ناکام
بــه ادامــۀ ایــن ســناریو، شــک دارم برنامــۀ 

صلح شــان بهتــر از ایــن باشــد!

چـرا انتخـابات بـاخت؟
حکـومت مهنـدسی سیـاسی: تقـلب+معـاملـه+احتـماالً طـالب

مفهوم مدرن »عدالت« برای ما قابل درک است؟

فعالیت ریکریشن ها و...
ــه  ــس از آن روی دســت گرفت ــوری پ ــۀ ف ــن برنام ــه ای ک
ــه ســال های  ــل نســبت ب ــه آلوده گــی هــوای کاب شــده ک

قبــل افزایــش یافتــه اســت.
ــن پــان  ــق ای ــرای تطبی ــی ب ــۀ او، ادارات حکومت ــه گفت ب
ــای  ــه ج ــن ادارات ب ــده اند و ای ــهیم ش ــه س ــار ماه چه
ــرق  ــع و ب ــده، از گاز مای ــواد ســوخت آالین اســتفاده از م

ــد. اســتفاده کنن
ــد کــرد، کــه زمینه هــای  ــن ادارۀ محیــط زیســت تاکی معی
ــع  ــت گاز مای ــده و قیم ــنجیده ش ــان س ــن پ ــی ای عمل
ــت و  ــد یاف ــش خواه ــهروندان کاه ــاف و ش ــرای اصن ب
بــرق ۲۴ ســاعته بــرای اصنــاف نیــز وصــل خواهــد شــد.
همزمــان نصــرت رحیمــی ســخنگوی وزارت داخلــه 
پیرامــون تطبیــق ایــن پــان چهــار ماهــه گفــت کــه تمــام 

ــه  ــف شــده اند ک ــل مکل ــی در شــهر کاب ــای امنیت حوزه ه
ــردا{ نظــارت  ــان ســر از یک شــنبه }ف ــن پ ــق ای از تطبی

کننــد.
آقــای رحیمــی گفــت کــه نظــارت جــدی از تطبیــق ایــن 
ــرد و  ــورت می گی ــل ص ــهر کاب ــاه در ش ــار م ــان چه پ
اصنافــی کــه از پــان یــاد شــده تخلــف می کننــد، 
مســووالن آن ممنوع الخــروج شــده و بــه ارگان هــای 

ــوند. ــی می ش ــی معرف ــی وقضای عدل
ــس از آن  ــل پ ــع آلوده گــی هــوا در کاب ــوری من ــۀ ف برنام
ــی  ــزان آلوده گ ــه می ــت ک ــده اس ــه ش ــت گرفت روی دس
هــوای ایــن شــهر چنــد برابــر باالتــر از حالــت اســتندرد 

ــود. ــه می ش گفت
ــان  ــل در جری ــی، کاب ــدی جهان ــک رده بن ــاس ی ــر اس ب
ــی  ــترین آلوده گ ــهر دارای بیش ــج ش ــع پن ــال در جم امس

ــده اســت. ــناخته ش ــان ش در ســطح جه

هارون معترف

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری
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پروسـۀ فرسـایش جامعـۀ نیمـه فیودالی و 
قبیله سـاالری سـرعت کسـب کـرد؛ دولت 
فاسـد داوود خـان سـرنگون شـد. حزب، 
انحصـار  در  و  گرفتـه  گـروگان  را  نظـام 
خـود قـرار داد. طـی  فرامین هشـت گانه، 
تدابیـری روی دسـت گرفتـه شـد و انجام 
یافـت. گرایـش بـه کیـش شـخصیت، کم 
اجـرای  جمعـی،  رهبـری  بـه  دادن  بهـا 
سیاسـت تـرور، برخـورد تعصب آمیـز بـا 
و  شـکنجه  مذهبـی،  و  ملـی  اقلیت هـای 
یکه تـازی،  تـک روی،  بی رحمانـه  کشـتار 
همـه  و  همـه   غیـره،  و  پـروازی  بلنـد 
دموکراتیـک  ضـد  و  زشـت  جلوه هـای 
خلـق  دموکراتیـک  حـزب  حاکمیـت 

بـود.  افغانسـتان 
در ۲5 سـنبلۀ سال 1۳5۸ خورشیدی جلسۀ 
دفتر سیاسـی به وسـیلۀ حفیـظ اهلل امین در 
قصـر دلگشـاه دعـوت شـد و بـا چشـمان 
اشـک بار وارد مجلـس گردیـد.  نورمحمد 
تره کـی را عامـل اصلـی قتـل داوود تـرون 
و زخمـی شـدن زیـرک یاور خـود معرفی 
تره کـی  نورمحمـد  کـه  کـرد  پیشـنهاد  و 
از مقامـات حزبـی و دولتـی سـبک دوش 
گـردد. در همـان تاریـخ حفیـظ اهلل امیـن 
بـه مقامـات عالیـۀ حزبـی و دولتـی و بـه 
سـر منـزل مقصـود نایل آمـد. شـماری از 
فعـاالن سیاسـی وابسـته بـه خـودش را به  
شـبکۀ اسـتخباراتی به نـام »کام« گماشـت. 
امیـن پیـش از تصـرف قـدرت سیاسـی به 
ایـن باور بـود کـه گرفتن قدرت سیاسـی، 
فقـط  اسـت.  آسـان  آن  حفـظ  و  دشـوار 
در چنیـن وضـع دشـوار، خـاف رعایـت 
اصـول هم زیسـتی مسـالمت آمیز بـا حملۀ 
برق آسـا از سـوی  قشـون  شـوروی مورد 
هجـوم  قـرار گرفـت و قربانـی سیاسـت 

جهانـی و منطقه یـی گردیـد.
آخریـن مهمانـی حفیـظ اهلل امیـن در کاخ 
تاریخـی و بازسـازی شـدۀ تپـۀ تاج بیـگ 
لحظـات  آخریـن  نوشـته،  ایـن  در  بـود. 
زنده گی سیاسـی حفیظ اهلل امیـن به تصویر 
کشـیده شـده اسـت کـه در آن جلوه هـای 
تافی جویـی  انتقام جویـی،  زشـت 
آن  در  می کنـد.  خودنمایـی  ذهنی گرایانـه 
حاکمیـت  نابـودی  آسـتانۀ  در  و  روزهـا 
جلسـۀ  امیـن،  حفیـظ اهلل  روزل  صـد 
بیـروی سیاسـی بـرای آخرین بـار در کاخ 
حفیـظ اهلل  گردیـد.  برگـزار  تاج بیـگ  تپـۀ 
امیـن بـه وقـت معیـن وارد اتـاق مجلـس 
نگردیـد. سـر انجـام، بـه سـاعت 11 پیش 
از چاشـت وارد شـده - بـا عـرض پوزش 
و احوال پرسـی جلسـه را دایـر نمـود. در 
ریاسـت  تحـت  مجلـس  دقایـق  آخریـن 
یکـی  شـد  ارایـه  موضـوع   دو  نام بـرده، 
بـه جزئیـات ماقات او با سـفیر شـوروی 
تابـی اوف، دو دیگـر ثبـت سـخنرانی او 
بـه مناسـبت پانزدهمیـن سـالگرد تأسـیس 
بـود. حفیـظ اهلل  یافتـه  اختصـاص  حـزب 
گفـت:  صحبت هایـش  ادامـۀ  در  امیـن 
دولـت شـوروی بـه مـن وعـده داده که به 
قـدر ویتنـام بـه افغانسـتان مسـاعدت های 
تخنیکـی  و نظامـی سـرازیر خواهـد کرد. 
بنـدر  از  شـوروی  قوت هـای  عبـور  از 
حیرتـان تـا شـهر پلخمـری نیـز اطمینـان 

داد کـه بـه مقاومت مردمی رو بهرو نشـده 
نیافتـه  پایـان  اطاعـات  ایـن  هنـوز  انـد. 
اتـاق طعـام جهـت صـرف  بـه  بـود کـه 
نـان اعضـاي دفتر سیاسـی دعوت شـدند، 
گردیـده  مسـموم  غذایـی،  مـواد  چـون 
آثـار خـواب سـنگین در  و  بـود. عایـم 
سـیمای امیـن و دیگـران آشـکار گردیـد. 
امیـن پایـان جلسـه را اعـام نمـود. آنچـه 
کـه بـه رشـتۀ تحریـر آمـد حقایـق تلـخ و 
شـیرین از رویدادهـای خونیـن و غم انگیز 
تاریـخ معاصر کشـور بـود که مـا را به این 

می رسـاند: نتیجه گیـری 
نورمحمـد تره کـی  و حفیـظ اهلل امیـن در 
و  احـزاب  سـازمان ها،  میـان  مناسـبات 
دولت هـا، طـرف دار تسـاوی حقـوق مردم 
و عـدم مداخلـه در امـور یکدیگـر بودند. 
نمونـۀ واضـح آن را در برخـورد تره کـی با 
الکسـندر پوزانـوف مرتبـط بـه گرفتـاری 
دابـس سـفیر ایاالت متحـدل امریـکا مقیم 
کابـل را می شـود مثـال زد کـه گفتـه بـود 
اقدامـی کـه انجـام شـد ماجراجویانـه و به 
زیـان ثبـات سیاسـی بود چـرا این مسـأله 
بـا  مفاهمـه  طریـق  از  سیاسـی  پیچیـدۀ 
تدابیـر سـنجیده، راه حـل خـود را نپیمـود. 
واکنـش نورمحمـد تره کی در مقابل سـفیر 
شـوروی ایـن بود رفیـق پوزان اوف شـما 
بـه  دربـار ما سـفیر هستــید نه من سـفیر 

 . شما
کارمنـدان  امیـن،  حفیـظ اهلل  بـاور  بـه 
خودشـان  کاری  حـوزۀ  در  دیپلوماتیـک 
نام بـرده  ولـی  داشـتند.  را  مداخلـه  حـق 
پـوزان اوف - صولـت شـاه معـروف بـه 
میرگـن را عناصـر نامطلـوب معرفـی کرده 
نیـز تقاضـا کـرده  و سبک دوشـی آنـان را 
بـود کـه حملـه برق آسـای قشـون سـرخ 
بـر قصر تپـۀ تاج بیـگ یکـی از انگیزه های 
علیـه  شـوروی  رهبـران  عکس العمـل 

می شـود. محاسـبه  امیـن  حفیـظ اهلل 
ایـن نکتـه نیـز قابـل یـادآوری اسـت کـه 
در دفتـر سیاسـی حـزب دموکراتیک خلق 
دسـتگیر  آکادمیسـین  ادعـای  اسـتناد  بـه 
پنجشـیری هیچ گونـه مصوبـۀ، موافقت نامه 
قطعـات  دعـوت  زمینـۀ  در  سـندی  و 
شـوروی بـه افغانسـتان بـه امضـا نرسـیده 
خارجـه  وزارت  آرشـیف  در  اگـر  اسـت 
جهـان  می بـود،  موجـود  سـندی  چنیـن 
یقینـًا از آن سـند تاریخـی آگاهی می یافت.
رییـس،  تصمیم گیـری  اصلـی  مراجـع 
سـکتور  وزیـران  صدراعظـم،  معاونیـن، 
امنیتـی، وزیـر امـور خارجـه و رییس دفتر 
بودنـد. بـا آنکـه بـه مشـوره های شـفاهی 
داده  گـوش  شـوروی  مقامـات  کتبـی  و 
نمی گردیـد. عمـل  آن  بـه  ولـی  می شـد، 
رهبـری افغانسـتان و رهبـری شــــوروی 
بـه تصمیمـات سیاسـی و نظامـی یکدیگر 
اعتمـاد نـــداشتنـــد. نورمحمـد تره کـی 
حتـا در روز برافراشـتن بیـرق به صراحت 
گفـت: یـک روبـل شـوروی و یـک دالـر 
مصـرف  بـه  مـا  انقـاب  در  امریکایـی 
ویژه گی هـای  همیـن  اسـت.  نرسـیده 
سـلطۀ  نفـوذ  بـرای  را  سیاسـی  شـرایط 

نظامـی شـوروی، موجـب شـد.
6 جـدی سـال 1۳5۸ خورشـیدی، نقطـۀ 

سـلطۀ  و  حضـور  نفـوذ  آغـاز  و  عطـف 
بـود.  افغانسـتان  در  شـوروی  نیروهـای 
ایـن حـوادث، خـاف همـۀ موازیـن در 
برابـر چشـمان بـاز مـردم اتفـاق افتـاد. به 
از  همجـواری  ُحسـن  و  دولتـی  قـرارداد 
جانـب شـوروی، تعـرض آشـکار صورت 
گرفـت. به صـدور انقـاب پرداختنـد. در 
نتیجـۀ ایـن تجـاوز رهبـری حزبـی جناح 
خلـق، زندانـی و بی نقـش گردیدنـد. نفوذ 
و حضـور قوت هـای شـوروی شـرایط را 
بوروکراتیـک  حاکمیـت  اسـتقرار  بـرای 
جنـگ،  نظـام،  ایـن  نمـود.  مهیـا  نظامـی 
جهـاد و مقاومـت خـود انگیختـه مـردم را 
در قبـال داشـت. پروسـۀ چنیـن مقاومـت 
و جهـاد بـه اشـکال و شـیوه های مخفـی، 
شـکل  مسـلحانه  و  مسـالمت آمیز  علنـی، 

می گرفـت. 
مهاجرت هـای اجبـاری در داخـل وخارج 
آغـاز شـد. حداقـل ۲ میلیـون افغانسـتانی، 
خانه هایی شـان را تـرک و آواره شـدند. در 
هنـگام کودتـای آرام ضد ببـرک کارمل به 
نفـع داکتر نجیـب اهلل احمدزی بـه آرامی و 
مرحلـه وار عملـی گردیـد کـه کارمل قادر 
بـه رویـا رویـی نظامـی بـا مخالفـان نبود. 
قابلیـت رزمـی قوت هـای مسـلح  بنـا بـر 
نفوذ سیاسـی مشـاوران شـوروی در سطح 
ابتـکارات  بـه  بـود.  کـرده  سـقوط  نـازل 

فرزنـدان مـردم، بهـا داده نمی  شـد. 
شـرایط ضـرورت  چنیـن  در  گورباچـف 
درک  را  شـوروی  قوت هـای   بازگشـت 
کـرده بـود. بـه منظـور رسـیدن بـه ایـن  
هـدف داکتـر نجیب اوالً در دسـتگاه کمیتۀ 
بـه  سـپس  و  منشـی  حیـث  بـه  مرکـزی 
حیـث منشـی عمومـی تعییـن گردیـد. در 
ارتبـاط به دفاع مسـتقانه از افغانسـتان دو 

طـرح موجـود بـود:
طـرح نجیب اهلل ناشـی از تحلیل مشـخص 
در اوضـاع کشـور بـود. پالیسـی مصالحـه 
ملـی قـادر بـه دفـاع مسـتقانه از کشـور 

. د بو
دیـدگاه ببـرک کارمـل در زمینـه خـروج 
قطعـات شـوروی را مسـاعد نمی دانسـت. 
داکتـر  طـرح  از  امنیتـی  سـکتور  وزیـران 
نجیـب حمایـت کردنـد. نام بـرده در عمل 
از  پرداخـت.  دولتـی  و  حزبـی  امـور  بـه 
نمـود.  دیـدار  گذشـت  و  رسـم  مراسـم 
شـرایط برکنـاری ببـرک کارمـل را آمـاده 

. د کر
 1۳6۸ سـال  ثـور   1۴ بـر   1۳ شـب  در 
و  داخلـه  دفـاع،  وزرای  خورشـیدی، 
داکتـر  رهبـری  تحـت  ملـی  امنیـــــت 
شـدید  مراقبـت  و  زیـری  صالح محمـد 
امنیتـی از ببـرک کارمـل دیـدار نمودنـد. 
او را طـی مـدت یـک سـاعت مجبـور بـه 
اسـتعفای کردند. ببـرک کارمل با دوسـتان 
خود مشـوره نمود و اسـتعفایش را نوشت 
و سـپس اسـتعفای کارمـل و تقـرر نجیب 
سـپید،  کودتـای  نتیجـۀ  در  شـد.  منظـور 
نجیـب اهلل  داکتـر  بـه  سیاسـی  قـدرت 
احمـدزی تعلـق گرفـت و فصـل دیگـری 
بـر تاریـخ معاصـر کشـور افـزوده شـد. 

روس هـا افغـانستان را... 
طرف شهر حرکت کردم.

در موتـر سـرویس هیچ گونـه تبصره یـی در مـورد آمـدن روس ها نشـد، اما 
چشـمان همـه مـردم ناخـودآگاه ماننـد مـن سـربازان روسـی را می پالید. از 
منطقـۀ قوای مرکز گذشـته، نزدیک لیسـۀ مالـی یک تانک روسـی را دیدم 
که سـر سـرک ایسـتاده اسـت و مردم آن را از دور و نزدیک تماشا می کردند.

مـن هـم از سـرویس پاییـن شـدم و از دور به دیدن تانک و سـرباز روسـی 
مشـغول شـدم. سـرباز بـا کاه کان زمسـتانی و جمپـر گـرم ملبـس بود و 
بـا کسـی حـرف نمی زد. پیشـتر رفتـم و طرف آرشـیف ملی تانـک دیگری 
معلـوم شـد، ظاهـراً تماشـای تانک هـا برایـم جالـب نیامـد، جانـب شـهر 

حرکـت کـردم و امـا چیـز جالبـی را ندیدم.
خسـته و مأیـوس خانـه آمـدم، خیرخانـه ظاهـراً آرام بـود، خانـم کاکایـم 
خـاور، بـه مـن گفـت: چند تانـک روس ها پشـت جـر نزدیک قریـۀ هزاره 
بغـل ایسـتاده انـد. وقتـی به بـام باال شـدم، راسـتی عبـور و مـرور تانک ها 
در بـرف زمسـتان، زمین را سـیاه سـاخته بود. بعدهـا این منطقه بـه اردوگاه 

مهـم شـوروی ها مبدل شـد.
بـه مرور زمان قوای عسـکری شـوروی به تمـام والیات افغانسـتان جابه جا 

شـدند و اما آرامی و جنگ بیشـتر از گذشـته در والیات شـدت گرفت.
جبهـات زیـادی به نـام جهاد بـا کفار در افغانسـتان گشـوده شـد و روس ها 
خـود را بـا درد سـر بزرگـی مواجه کردند. قیـام مردم برضد اتحـاد جماهیر 

شـوروی بـا گسـترده گی در تمـام والیـات بـا تیلیـغ فـراوان رسـانه های 
خارجـی، مسـاجد و تحریـک بیرونی هـا آغـاز گردید.

کمک هـای دول غربـی بعـد از مـدت کوتاهـی سیل آسـا بـه کشـور حامـی 
بـا  اسـتراتژیک  دیـد  بـا  کشـور  ایـن  و  گردیـد  آغـاز  پاکسـتان  جهـاد- 
برخوردهـای چنـد گانـۀ گروه هـای مختلفـی را حمایت کـرد و با اسـتفاده 
از کمک هـای سرشـار و باعـوض، هـم کشـور خـود را سـاخت و هـم 

شـعله های جنـگ را در افغانسـتان زنـده نگه داشـت.
اتحـاد جماهیـر شـوروی کـه متشـکل از دولت هـای: فدراتیـف روسـیه، 
ازبیکسـتان، تاجیکسـتان، قزاقسـتان، ترکمنسـتان، قرغیزسـتان و کشورهای 
حـوزۀ نفـوذ شـوروی )پیمان ورشـو( ۹ سـال تمـام را در افغانسـتان جنگ 

کردنـد و تلفـات دادنـد، امـا آرامـی و صلـح در ایـن کشـور برقرار نشـد.
روس هـا در جنگ ۹ سـاله خسـارات و تلفـات زیادی را متقبل شـدند و اما 
در ۲6 دلـو 1۳67 خورشـیدی، افغانسـتان را در حالـی تـرک کردنـد کـه در 

تمـام والیات افغانسـتان جنگ جریان داشـت.
سـوگمندانه اما قیام هـای آزادی خواهانه و قربانی های بی دریغ این سـرزمین 
بـه ثمـر ننشسـت، زیـرا هم مـردم ما ظرفیـت خوبـی در راه حاکمیـت آزاد 
دولتـی از خـود نشـان ندادنـد و هـم قدرت هـای کانـی که دنیـا را رهبری 
می کننـد، نگذاشـتند تا مسـیری را کـه مردم افغانسـتان انتخاب کـرده بودند 

به آن برسـند.
جنـگ خونیـن چهـل سـالۀ افغانسـتان هنوزهم جریـان دارد و روزنـۀ پایان 

ایـن تراژیـدی هنوز به چشـم نمی رسـد.

از 6 تا 6 امـا...
تجـاوز و مداخلـه در افغانسـتان ادامـه دارد و دسـت های دیگـر به نام هـای 
دیگـر، در تـاش انـد تـا خـود را حاکـم سرنوشـت ایـن مـردم سـازند در 
حالـی کـه سلحشـوری و مقاومـت در برابـر ایده هـا و پدیده هـای بیگانـه 
جـز سرشـت مردمان کشـور اسـت و ایـن کشـمکش ها باعـث ریختن خون 
بیشـتر و تخریب بیشـتر کشورشـان شده اسـت و هنوزهم افغانسـتان با ثبات 

سیاسـی، امنیتـی و اقتصـادی فاصلـه دارد.
آنچـه گفتـه شـد، بیان و نشـانه های از یک تجاوز اسـت که بر یـک ملت روا 
داشـته شـده مگـر ایـن گفته نمی توانـد مردم و سیاسـیون مـا را برائت دهد و 
مـا خـود را در عقب حوادث گذشـته جا داد و از آینده گایه داشـته باشـیم.

دشـمنان ایـن کشـور هیچ گاهـی در برابـر مردم مـا آرام نبـوده انـد و هر گاه 
انتظـار همـدردی و همکاری از سـوی دشـمنان این کشـور را داشـته باشـیم 
ایـن یـک رؤیـای کاذب و تخیـل بی مایـه اسـت، واقعیـت ایـن اسـت که ما 
خـود را در عمـق ایـن حـوادث دریابیم و خـود را تثبیت کنیـم؛ بیان حوادث 
گذشـته می توانـد درس عبـرت و عامـل رهنمـای مـا بـه سـوی آینده باشـد 
و اکنـون وقـت آن رسـیده کـه دولت مـردان، سیاسـیون، نخبـگان و فعاالن ما 
دسـت بـه کار شـوند و بـا قـوت ایمـان و پنـاه به اصـل وحدت ملـی، مردم 
را منسـجم سـاخته بـرای ایجـاد جامعۀ شـگوفا و قوی دسـت به کار شـویم 

و خـود را در میـان جوامـع دیگر تثبیـت کنیم.

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری
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آغـاز روزهـای زمسـتان دلگیـر مـاه جـدی سـال  
1۳5۸ خورشـیدی بـود، بـرف کوه هـا و دامنه هـای 
خیرخانـه را سـفید سـاخته بـود. روزهـای سـختی 
بـود، رژیـم نـو بـا شـدت و حـدت فـراوان مـردم 
در  بـود؛  سـاخته  تخته بنـد  خانه های شـان  در  را 
بیـش از یک سـال از عمـر رژیـم زندان هـا پُـر از 
افـراد بی گنـاه شـدند. بـا اندک تریـن اشـتباه و حتا 
راپـور دروغ  دسـتگاه خـاد، افـرادِ گویـا مشـکوک 
را دسـتگیر و شـکنجه می کردنـد. کسـی جـرأت 
اعتراض و پرسـان را از حکومت نداشـت. کسـانی 
در  کسـی  هیچ گاهـی  می شـدند،  دسـتگیر  کـه 
موردشـان حـق پرسـان و بازخواسـت را نداشـت، 
تـا زمانـی رها نمی شـدند، هیـچ اطاعـی از طرف 
دولـت وقـت در موردشـان داده نمی شـد. مـردم از 
تـرس افـراد اسـتخباراتی و راپورچی ها کـه  در هر 
گوشـه و کنـار، ادارات دولتـی و دکان ها و محات 
و  نمی گشـودند  سـخن  بـه  لـب  داشـت،  وجـود 
کامـًا  فضـای  خاصـه،  نمی کردنـد.  اعتراضـی 
اختنـاق و خفقـان در کابـل و والیات کشـور حاکم 

. د بو
حفیـظ اهلل امیـن، رییس جمهور جدید بـه تاریخ ۲5 
سـنبله 1۳5۸ خورشـیدی، تـازه اسـتاد مسـلم خود 
نورمحمـد تره کـی را کـه او را نابغـۀ شـرق عنـوان 
کـرده و پرهـای زیـادی به سـر این مرد سـاده لوح 
مـی زد و به زودی  با ماندن بالشـت بـه دهنش، وی 
را کشـته و از سـر راه خـود دور سـاخت. امیـن هر 
روز بـا تبختر و غرور، به تلویزیـون حاضر گردیده 
و مـردم را اخطـار مـی داد، امیـن در حکومـت صد 
روزۀ خـود چنـان فضـای کابل و افغانسـتان را تیره 
و تـار سـاخته بـود کـه مـردم کوچک تریـن امیدی 

بـه زنده گـی را از دسـت داده بودند.
آبـاد  زیـادی  خانه هـای  خیرخانـه،  پـروژۀ  در 
زیـادی  زمین هـای  بـود، طـرف کوه هـا  نگردیـده 
وجـود داشـت کـه مـردمِ هـزارۀ بغـل- یکـی از 
قریه هـای قدیمـی کابـل-، ایـن زمین هـا را گنـدم 

می کاشـتند.  للمـی 
شـب ششـم جـدی 1۳5۸ خورشـیدی بـا بـارش 

بـرف آغـاز گردیـد و حوالـی سـاعت ۹ شـب بود 
روسـی  ماشـینۀ   ۴ طیـارات  بی وقفـۀ  غـرش  کـه 
فضـای خیرخانـه را پُـر سـاخت. ایـن طیاره هـا از 
فضـای خیرخانـه عبـور کـرده و بـه میـدان هوایی 
بین المللـی کابـل نشسـت می کردند، تعجـب انگیز 
بـود وقتـی بـه بـام منـزل دوم خانـه بـاال شـدم، 
دیـدم کـه طیاره هـا بـا چراغ های روشـن به شـکل 
قطـاری در حـال نشسـت و برخاسـت اسـتند. این 
نشسـت و برخاسـت تـا سـپیده دم بـدون توقـف 

صـورت گرفـت.
چنـد روز پیـش از ایـن حادثـه، دولـت حفیـظ اهلل 
امیـن مقرره یـی را از طریـق رادیـو تلویزیون نشـر 
کـرد کـه مـردم شـهر کابـل را ایـن اعامیـه وادار 
سـاخت، تـا پرده هـای ضخیمـی را بـه در و کلکین 
از  شـماری  کـه  دارم  بـاور  کننـد.  آویـزان  خـود 
مـردم کابـل از تـرس اینکـه آنهـا مورد پیگـرد قرار 
بـرای تماشـای  پرده هـای خـود را  نگیرنـد، حتـا 
این همـه سـرو صـدا و آمدن طیـارات روسـی بلند 

بودند. نکـرده 
هیچ کسـی در مـورد آمـدن از سـر شـب تـا صبـح 
قطـار طیـارۀ نظامـی روس هـا، بـه میـدان هوایـی 
آبسـتن  شـب  آن  نمی دانسـت.  چیـزی  کابـل، 
تخـت  بـه  را  یکـی  کـه  بـود  بزرگـی  رویـدادی 
می نشـاند و دیگـری را بـه سـیاه دان گـور ُگم نامـی 

ند.  می کشـا
عسـاکر  هنـوز  کـه  روز  همـان  شـب  نیمه هـای 
روسـی بـه بارک های مشـخص خـود نرفتـه بودند 
کـه صدای ببرک کارمل را از رادیو مسـکو شـنیدم؛ 
او راجـع بـه ختـم حکومـت اسـتبدادی حفیـظ اهلل 
عمـال  را  امیـن  کارمـل،  می کـرد.  امیـن صحبـت 
ارتجـاع و امپریالیسـم امریـکا خوانـده و روزهـای 
آینـده را بـرای مـردم افغانسـتان روزهـای خـوش 
و فـارغ از دلهـره و تـرس اعـام کـرد. امـا تـرس 
و دلهـره وحشـت رژیـم، از دل و دمـاغ مـردم دور 

ید. نگرد
حکومـت  یک سـال  از  بیـش  جریـان  در  مـردم 
خلـق و پرچـم چنـان در اختنـاق و خفقـان قـرار 

گرفتـه بودنـد کـه حتـا از بلند شـدن صـدای خود 
می ترسـیدند.

حکومـت  سرنوشـت  بـه  راجـع  مهـم  تصامیـم 
در  و  می شـد  گرفتـه  شـوروی  در  افغانسـتان  
افغانسـتان عملـی می گردیـد. مشـاوران روسـی در 
قطعـات  در  به خصـوص  و  وزارت خانه هـا  تمـام 
نظامـی بیشـتر از وزیـران دفـاع، داخلـه و امنیـت 
صاحیـت عمـل داشـتند؛ این حق شـان بـود، زیرا 

دارد. را  شـرایطی  چنیـن  وابسـته  رژیم هـای 
بـرای مـردم عـادی آمـدن و رفتـن تره کـی، امین و 
کارمـل فرقـی نداشـت، زیـرا آنهـا از بیرون کشـور 

دسـتور می گرفتنـد.
امـا مـا بـه یـک چیـز خـوش بودیـم و آن اختاف 
بیـن اعضـای حـزب دموکراتیـک خلق افغانسـتان 
بـود، اختـاف آنهـا در واقـع راحتـی بود بـه مردم 

. ر کشو
جـز  بـه  کابـل  در  بیرونـی  مطبوعـات  آن روزهـا 
مطبوعـات  خارجـی،  رادیوهـای  ازخبرنـگاران 
و  روزنامه هـا  از  نداشـت،  وجـود  داخلـی  آزاد 
خبـری  هـم  رژیـم  بـه  غیروابسـته  هفته نامه هـای 

نبـود.
بـرای اینکـه بدانـم در کابـل چـه واقـع گردیـده 
اسـت، صبـح وقـت به مسـجد محلـۀ مـان رفتم و 
بعـد از ادای نمـاز صبـح مـردم بـا هـم گوشـکانی 
داشـتند؛ مـا بـا چپنـی سـبزی خـود را پیچانده و 
در محـراب حضـور داشـت مـن خـود را بـه مـا 
نزدیـک کـردم، تشویشـی معلوم می شـد، خواسـتم 
بدانـم چـه واقع شـده اسـت، از مـا که اسـتاد من 

هم بـود پرسـیدم:
مولـوی صاحـب! چـه گـپ شـده؟ او با آهسـتگی 

گفـت: روس هـا افغانسـتان را گرفتنـد.
بـا عجلـه از مسـجد بـه سـوی خانـه برگشـته و 
تصمیـم گرفتـم که به شـهر بـروم تا عسـاکر روس 
را بـه چشـم ببینم. برف همه جاها را سـفید سـاخته 
بـود، رفت وآمـد موترهـا هـم بسـیار کـم بـود، در 
ایسـتگاه انتظـار مانـدم تـا سـرویس پیدا شـد و به 
آن سـوار شـده و بـه...            ادامـه صفحـه 7

روس هـا افغـانستان را گـرفتنـد
به بـهانۀ 6 جـدی

از 6 تا 6 امـا جـدی
شـش جـدی تداعی کننـدۀ جنایـت و حکایه از تجـاوز ابرقدرت 
می نمایـد کـه بـا منطقـی ضعیـف ُرخ به سـوی کشـوری کرد که 

فرهنـگ، سـنت و باورهای خود را داشـت.
چهـل سـال پیـش از امـروز در ششـم جـدی سـال 1۳5۸ ارتش 
سـرخ بـا زیـر پـا گذاشـتن تمامـی معیارهـای جهانـی، خـاک 
افغانسـتان را از زمیـن و هـوا مـورد تجـاوز قـرار داد، بیـش از 
قـوی  امکانـات  بـا  سـابق  شـوروی  عسـکر  هـزار  یک صـد 
بـه  بـه اصطـاح خودشـان  تـا  افغانسـتان شـدند  حربـی وارد 
انترناسیونالیسـم بین المللـی پاسـخ گویند و رفقای گیرماندۀشـان 

را در افغانسـتان نجـات دهنـد.
تجـاوز ارتـش سـرخ درسـت زمانـی صـورت گرفت کـه رژیم 
قیـام  و  مردمـی  خیزش هـای  بـا  امیـن  حفیـظ اهلل  اختنـاق آور 
همگانـی در حـال سـقوط بود و این می توانسـت منافع شـوروی 
سـابق را کـه در وجـود جریان های چپی در افغانسـتان حراسـت 
می شـد، بـا خطـر مواجـه سـازد. زمـام داران آن وقـت کرملیـن 
بـا اتحـاذ تصمیـم مبنـی بـر تجـاوز و اشـغال افغانسـتان نـه تنها 
بـا سرنوشـت و آینـدۀ یـک کشـور مسـلمان بـازی کردنـد و تـا 
سـرحد جنایـات جنگـی در این کشـور پیـش رفتند بـل اعتبار و 
عـزت خـود را در میان جهانیـان حتا آن کشـورهایی که از لحاظ 
اعتقاداتـی و ادارۀ جوامع شـان باورمنـد به اتحاد شـوروی بودند، 

از دسـت دادند.
شـش جـدی روز تاریـک و سـیاه در تاریـخ معاصـر افغانسـتان 
اسـت کـه هیـچ توجیهـی بـه جـز تجـاوز در آن، منطقی بـه نظر 

نمی رسـد.
از ده سـال مقاومـت بی نظیـر  بعـد  ارتـش شـوروی  هـر چنـد 
شـهروندان افغانسـتان، مجبـور بـه تـرک ایـن کشـور شـد، مگر 
مصایـب ناشـی از ایـن تجـاوز تاکنـون دسـت بردار از حلقـوم 
از  سـرخ  ارتـش  فـرار  از  آنکـه  بـا  نیسـت  افغانسـتان  مـردم 
افغانسـتان ۲۸ سـال سـپری شـد مگـر جنـگ و بحـران همچنان 
از مـردم افغانسـتان قربانـی می گیـرد و صلـح هنوزهم برای شـان 

یـک رؤیـا باقـی مانده اسـت.
امـروز هر مصیبـت و ویرانی یی که در کشـور وجود دارد ریشـه 
در تجـاوز ارتـش سـرخ دارد زیـرا تجـاوز بـدون دلیـل و بدون 
توجیـه آنـان بـود که زمینه سـاز، شـکل گیری افراطیـت در منطقه 
گردیـد و در کنـار آن دسـت کشـورهای دیگـر را در مداخلـه 
در امـور افغانسـتان بازتـر سـاخت و بـه نفوذپذیری شـماری از 

مردمـان افغانسـتان از ایـن کشـورها و جریان هـا انجامیـد.
تجـاوز ارتش سـرخ و اشـغال افغانسـتان باعـث ویرانـی زیر بنا 

در کشـور ما شـد.
مجاهـدت بـرای رهایـی از بـار کمونیسـم و اخراج ارتش سـرخ 
جـان صدهـا هـزار تـن را گرفـت و معلولیـت و مهاجـرت چند 
میلیـون تـن را در پـی داشـت در کنـار ایـن همـه خسـارات 
هنگفـت و تلفات سـنگین انسـانی، تجـاوز ارتش سـرخ پیامدی 
جـز عقب مانده گـی افغانسـتان از کاروان رشـد و توسـعۀ جهانی 
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