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ــای  ــر پیکاره ــاری ب ــات انتح ــش حم ــنا از افزای ــس س مجل
ــی کــرده و  ــراز نگران ــی اب ــات پارلمان ــزدان انتخاب ــی نام انتخابات

ــرد. ــوان ک ــا عن ــن رخداده ــوول ای ــت را مس حکوم
هــر چنــد برخــی ســناتوران رقابــت ناســالم نامــزدان را ســبب 
ــد؛  ــوان کردن ــی عن ــای انتخابات ــر پیکار ه ــات ب ــش حم افزای
ــس  ــن مجل ــروز ای ــت دی ــنا در نشس ــس س ــس مجل ــا ریی ام
ــی از  ــد ناش ــی هرچن ــای انتخابات ــات برکمپاین ه ــت: »حم گف
مشــکات میــان خــودی نامــزدان و یــا دسیســه دشــمن باشــد، 
ــری  ــن حــوادث جلوگی ــوع چنی ــت دارد از وق ــت مکلفی حکوم

ــد.« کن
فضل الهادی مسلم یار...                              ادامه صفحه 6
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حکـومت در تأمیـن امنیت نامـزدان 

انتخـابات کوتاهـی کـرده است
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از رای فـروشی نمـاینده گـان 
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ــاِی  ــی و دیدگاه ه ــه های آرمان ــر از اندیش اگ
هنجــاری بگذریــم و چشــم بــر واقعیت هــاِی 
ــرزمینی  ــد در س ــم دی ــاییم، خواهی ــخ بگش تل
ــده،  ــم ش ــان حاک ــِم ن ــر و غ ــوزِ فق ــه س ک
تــا چــه  عادالنــه  و  آزاد  انتخابــاِت  یــک 
ســقوط  کجاهــا  تــا  و  می لنگــد  حــد 
ــِش  ــه بخ ــت ک ــن اس ــت ای ــد. واقعی می کنـ
بــرای  نــان  افغانســتان،  از مــردم  بزرگــی 
ندارنــد؛  خوابیــدن  شکم ســیر  و  خــوردن 
از ایــن  رو نمی تواننــد دســت بــه انتخــاِب 
برای شــان  و  بزننــد  دوراندیشــانه  و  آزاد 
کــه  انتخابی ســت  انتخــاب،  عاقانه تریــن 
دســت کم یــک روز آن هــا را از گرســنه گی 
ــًا  ــری دقیق ــن ناگزی ــد. ای ــی برهان و بی چاره گ
ــزداِن  ــیاری از نام ــه بس ــت ک ــان چیزی س هم
انتخابــاِت پارلمانــِی بیست وهشــتِم مـــیزان آن 
را درک می کننـــد و روی آن ســرمایه گذاری 

کرده انــد. 
فقــط چنــد روزِ دیگــر تــا برگــزاری انتخابــاِت 
سرنوشــِت  خــوردِن  رقــم  و  پارلمانــی 
»خانــۀ ملــت« باقــی مانــده؛ امــا کیســـت کــه 
ــیاری از  ــِد بس ــات همانن ــن انتخاب ــد ای ندان
پروســه هاِی دیگــر در افغانســتان اســیِر صدهــا 
ــت؛  ــری اس ــت و ناگزی ــه و مجبوری دام و دان
ــِد  ــه پروســه یی همانن ــی ک ــان  ناگزیری های چن
انتخابــات را از اصــِل خــود تهــی می ســازد و 
ــه  ــد ک ــازه  می گردان ــی ت ــه پدیده ی ــل ب تبدی
ــه  ــنگ ها فاصل ــاالری فرس ــفۀ مردم س ــا فلس ب

دارد!   
پایــان رقابت هــای انتخاباتــِی نامزدنماینــده گاِن 
رقــم  درحالــی  بعــد  روز  ســه  مجلــس 
ــر از یک طــرف بســیاری از  ــه اگ می خــورد ک
نامزدنماینــده گان در تقــاِی خریــِد آرای مــردمِ 
ــر  ــارِ فقی ــی از اقش ــتند، بخش ــت هس بی بضاع
و مســتضعِف جامعــه نیــز در تقــای فــروِش 
بــه  بــه مناســب ترین قیمــت  آراِی خــود 
ــی می باشــند. نظــر  ــات پارلمان ــزداِن انتخاب نام
ــک  ــتان، در ی ــخ افغانس ــای تل ــه واقعیت ه ب
چنیــن معادله یــی نمی تــوان بــه جــرأت و 
قاطعیــت از واژه گاِن »خیانــت« و »خیانــت کار« 
ــتفاده  ــده گان اس ــردم و نامزدنماین ــِق م در ح
ــۀ  ــردم کارنام ــی م ــح این کــه: وقت کــرد. توضی
ــان  ــویی هاِی آن ــته و پول ش ــده گاِن گذش نماین
را در حافظــه دارنــد، چــه شــناخت و تضمیــِن 
ــر  ــه اگ ــد ک ــی  می مان ــان باق ــی برای ش محکم
ــرِط  ــاِج مف ــنه گی و احتی ــز از گرس ــار نی این ب
ــی کــه دالالِن رای  خــود و منفعــِت یک روزه ی
بــه آن هــا رســانده می تواننــد چشــم بشــویند، 

نامزدنماینــده گان هــم پــس از ورود بــه خانــۀ 
ســودجویی  هاِی  و  منفعت هــا  از  ملــت، 
ــه  شــخصِی خــود چشــم می پوشــند و صادقان
می پردازنــد؟  مــردم  از  نماینده گــی  بــه 
در ســوی دیگــر، وقتــی نامزدنماینــده گان 
ــِق  ــز از طری ــار ُج ــردم این ب ــه مـ ــد ک می بینن
پــول و بخشــش های نقــدی و جنســی حاضــر 
ــه  ــه می تواننــد ب ــه رای دهــی نیســتند، چگون ب
ــخصیِت  ــًا ش ــوب و احیان ــۀ خ ــعار و برنام ش
ــار  ــد و انتظ ــه کننـ ــود تکی ــاک و واالِی خ پ

پیـــروزی را داشــته باشــند؟ 
ــه  ــک دردِ چندالی ــود، ی ــه می ش ــه گفت آن چ
و  حاکمــان  کــه  اســت  پیچ درپیــچ  و 
و  مــردم  بــرای  گذشــته  پارلمان ســاالراِن 
جامعــه بــه میــراث گذاشــته اند. مــردم بــه یــاد 
ــته  ــده گاِن گذش ــس نماین ــه در مجل ــد ک دارن
ــه  ــی ب ــه پول های ــاد و چ ــی افت ــه اتفاقات چ
بهانه هــای مختلــف از بیت المــال و خزانــۀ 
ــده گان  ــاِی نماین ــمِت جیب ه ــه س ــت ب دول
ســرازیر شــد. مــردم بــه یــاد دارنــد کــه چــه  
کارت هــای  و  اســتیضاح ها  و  اســتجواب ها 
ســبز و ســرخی بــه نیــِت دریافــِت پــول 
ــه  ــد و چ ــه آمدن ــادی روی صحن ــِع م و مناف
ــت  ــۀ مل ــا در خان ــِق آن ه ــی در ح خیانت های

ــد. ش
ــوی  ــخاوت از س ــاِی س ــا، روزه ــن روزه  ای
نامزدنماینــده گان در حــِق صاحباِن رای اســت؛ 
صاحبــان رایــی کــه در انتخابات هــاِی گذشــته 
از انتخاب های شــان پشــیمان شــدند و این بــار 
می خواهنــد ایــن پشـــیمانی را بــه بهترین وجه 
»جبـــران« کننــد. یکــی از اقشــارِ صاحــب رای 
در  انتخاب های شــان  از  بسیارپشــیمان  امــا 
ــد؛  ــاِن جامعه ان ــته، معلم ــای گذش انتخابات ه
معلمانــی کــه هــر بــار و به ویــژه در انتخابــات 
ــِش  ــانی افزای ــته، کس ــت جمهوری گذش ریاس
حقــوق و امتیازات شــان را وعــده دادنــد ولــی 
ــاِی  ــان، آرزوه ــدی از آرای ش ــس از بهره من پ
و  گذاشــتند  فراموشــی  طــاِق  در  را  آنــان 

ــدند.  ــر ش ــای مهم ت ــروِف کاره مص
بســیاری  اشــخاِص  و  افــراد  امــا  این بــار 
از لشــکِر نامزدنماینــده گان بــا دســت های 
ــا  ــد و از آن ه ــان آمده ان ــراِغ معلم ــه س ــر ب پُ
هــم  زیــادی  وعــدۀ  و  می خواهنــد  رای 
نمی دهنــد!... ایــن نامــزدان هماننــِد آقــای 
ــج  ــان و رن ــمارِ معلم ــه ش ــد ک ــی می دانن غن
ــاش و  ــاد و مع ــه، زی ــان در جامع و زحمت ش
امتیازات شــان ناچیــز اســت؛ از ایــن رو برخــی 
ــی آرد و  ــک بوج ــا ی ــد ب ــا می خواهن از آن ه

ــد.  ــا را بگیرن ــن، راِی آن ه ــی روغ ــک قوط ی
ــاوه  ــخاوتمندانه تر، ع ــر س ــی دیگ ــا برخ ام
بــر آرد و روغــن، حاضــر بــه پرداخــِت 
وجــه نقــد نیــز هســتند. ایــن عــده از فقــر و 
مجبوریــت و تحقیرشــده گِی معلمان در نظـــام 
ــتمایۀ  ــد و آن را دس ــتان آگاه ان ادارِی افغانس
پیــروزِی خــود می ســازند؛ ولــی معلمــان نیــز 
از مجبوریــِت نامزدنماینــده گان در جمــع آورِی 
ــان  ــِی آتیۀش ــاِی مال ــوداها و آرزوه رای و س
ــِت  ــد از فرص ــد و می خواهن ــی آگاه ان به خوب
ــد و  ــتفاده را ببرن ــن اس ــده بهتری ــت آم به دس
ــد کــه  ــی بدهن ــه نامزدنماینده ی راِی خــود را ب
ــا داده  ــرای آن ه ــغ را ب ــن مبل ــد بهتری دمِ نق

می توانــد. 
زنده گــی  کرایــی  خانــۀ  در  کــه  معلمــی 
افغانــی  هفت هــزار  او  معــاِش  می کنــد، 
ــکِم  ــا ش ــًا ب ــاده و بعض ــای پیـ ــا پ ــت، ب اس
ســرماِی  و  می آیــد  مکتــب  بــه  گرســنه 
زمســتان و وحشــِت خریــِد ســوخت بــه 
ســراغش آمــده و از شــرم در مقابــِل نیازهــا و 
ــرای  ــز ب ــچ چی ــواده اش هی ــته های خان خواس
ــۀ  ــد از وسوس ــور می توان ــدارد؛ چط ــن ن گفت
ــاه  ــک م ــادِل ی ــی مع ــه قیمت ــروِش رای ب ف
ــور  ــد؟ چط ــود را برهان ــی، خ ــاِش معلم مع
آینده یــی  بــه  و  کنــد  غیــرت  می توانــد 
ــۀ  ــت »خان ــۀ مل ــه در آن خان ــدد ک ــد ببن اُمیـ
ــاد  ــاِی او را فری ــا و نیازه ــده و آرزوه او« ش
ــی  ــرای آینده ی ــد ب ــور می توان ــد؟ چط می زن
ــان و  ــِم ن ــه در آن غ ــد ک ــرمایه گذاری کن س

ــد؟  ــوج می زن ــان م ــِم ج بیـ
ــۀ  ــا هم ــتان نه تنه ــِخ افغانس ــای تل واقعیت ه
آرمان شــهرها و ایده هــاِی عالــی را از ســر 
می پرانــد، بلکــه انســان را بــه ایــن نقطــه 
دیگــران  نخــوری،  اگــر  کــه  می رســاند 
دردی  افغانســتان  معلمــاِن  می خورنــد!... 
و  می کننــد  تجربــه  را  باالتــر  این هــم  از 
آن این کــه: دیگــران خورده انــد و دوبــاره 
خواهنــد خــورد و نبرداشــتِن یــک لقمــۀ 
کوچــک توســِط تــو، هیــچ چشــمی را ترســان 
ــرد.  ــد ک ــدار نخواه ــی را بیـ ــچ وجدان و هی
ــی  ــوری، ذره ی ــو می خ ــروز ت ــه ام ــه ک آن چ
از حــِق توســت کــه از نمایــِش انتخابــات بــه 
ــی،  ــم بپوش ــر از آن چش ــد و اگ ــو می رس ت
دیگــران از خــوردِن حقــوِق مــداومِ تــو چشــم 

ــید.  ــد پوش نخواهن
درامه یــی  افغانســتان،  انتخابــات  متأســفانه 
از ســوز و درد اســت کــه در آن ضعیــف 
و توانگــر در لحظه یــی بســیار کوتــاه بــا 
یکدیگــر مقابــل می شــوند و بــا گذاشــتِن 
ــی در دســِت یکدیگــر بســیار ســریع  چیزهای
ــای  ــات به ج ــد. انتخاب ــدا می گردن ــم ج از ه
و  آزادی  ظهــور  بــرای  صحنه یــی  آن کــه 
ــازاری  ــه ب مردم ســاالری باشــد، شــوربختانه ب
ــل  ــری تبدی ــرای فــروِش آزادی و براب ســیاه ب

ــت.   ــده اس ش

2سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2351   د  و    شنبه        23میزا ن   /   مهر     y    1397    4 صفرالمظفر   y 1440  15 ا كتبر      2018 www.mandegardaily.com

روح اهلل یوسف زاده

سـوزِ فقـر
 و ابتـذاِل انتخابات

 

چنــد روزِ دیگــر بــه انتخابــات پارلمانــی باقــی مانــده و مردم 
روز شــنبه، بیست وهشــتِم میــزان، بــه پــای صندوق هــای رای 
ــا  ــِش روِی آن ه ــی پی ــا مشــکات و چالش های ــد؛ ام می رون
ــرار  ــدف ق ــی از ه ــود دارد. نگران ــان وج در آن روز همچن
ــن  ــف، بزرگ تری ــق مختل ــی در مناط ــز رای ده ــِن مراک گرفت
مبــارزات  روزهــای  در  کــه  چنانــی  اســت؛  دغدغــه 
ــی  ــاِی انتخابات ــل و کمپاین ه ــماری از محاف ــی، ش انتخابات
مــورد حمــاِت انتحــاری و انفجــاری قــرار گرفته انــد. ایــن 
نگرانــی اکنــون ســایه افکنــده اســت کــه در روز رأی دهــی 

نیــز در مراکــز رای دهــی چنیــن اتفاقاتــی بیـــفتد. 
جــدا از مســایل امنیتــی، هنــوز کمیســیون انتخابات نتوانســته 
اســت کــه مــواد انتخاباتــی را بــه بیشــتِر والیت هــای کشــور 
ــا  ــکل ت ــن مش ــده ای ــد روزِ باقی مان ــاید در چن ــاند. ش برس
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ــا ای ــود؛ ام ــع ش ــدودی رف ح
ــن  ــی از مهم تری ــاِت انتخابات ــودِ امکان ــات نب در روز انتخاب

ــود.  ــمرده ش ــای آن روز ش جنجال ه
مشــکل و معضــِل دیگــر ایــن اســت کــه هیــچ آماده گی یــی 
بــرای اســتفاده از ابزارهــای ُمــدرن بــرای بایومتریــک شــدِن 
ــه نظــر می رســد،  ــه ب ــدارد. چنان ک ــده گان وجــود ن رای دهن
فقــط در ســطح شــهر کابــل تعــدادی از کارمندان کمیســـیون 
انتخابــات آموزش هــاِی فشــرده و ناقصــی را بــرای اســتفاده 
ــد؛  ــه کار ببرن ــا آن را ب ــد ت ــک دیده ان ــای بایومتری از ابزاره
امــا در ســایر والیت هــا هنــوز رونــد آموزش دهــی اســـتفاده 
ــن  ــه چنی ــک شــروع نشــده و ممکــن نیســت ک از بایومتری
چیــزی در چنــد روزِ باقی مانــده عملــی  گــردد. ایــن مســأله 
از همیــن حــاال ســبِب بحث هــا و جنجال هایــی شــده 

اســت.
در حالــی کــه توافــق شــده  بــود کــه انتخابــات بــر اســاِس 
سیســتِم بایومتریــک برگــزار می شــود، هنــوز ســواالِت 
چنیــن  اگــر  این کــه  اول  نیافته انــد:  پاســخ  زیــادی 
ــر  ــات ب ــر انتخاب ــاد، و اگ ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــود چ نش
ــه  ــانی ک ــود، کس ــزار ش ــک برگ ــتم بایومتری ــاس سیس اس
در  می تواننــد  نزده انــد  »ســتیکر«  را  شناس نامه های شــان 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــات شــرکت کننـ انتخاب
دلیــِل دیگــری کــه بــه عنــوان مشــکل پیــش روِی کمیســیون 
انتخابــات قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه میلیون هــا شــناس نامۀ 
جعلــِی »ســتیکر زده« وجــود دارنــد کــه ممکــن اســتفاده از 
ــا  ــد. ب ــاد کنـ ــات ایج ــد انتخاب ــکاتی را در رون ــا مش آن ه
این همــه اگــر انتخابــات روز شــنبه دایــر گــردد، مشــکاتی 
ــت  ــود باقی س ــوِت خ ــه ق ــان ب ــده، همچن ــرح ش ــه مط ک
به خصــوص این کــه از بایومتریــک بــه شــکل ناقــِص آن در 
ــری  ــچ خب ــا هی ــد و در والیت ه ــد ش ــتفاده خواه ــل اس کاب

ــود.  از آن نخواهــد ب
ــًا  ــکات را تمام ــه مش ــرای این ک ــت ب ــاال فرص ــلمًا ح مس
ــت و از  ــدک اس ــم، ان ــق بیایی ــا فای ــر آن ه ــم و ب ــل کنی ح
ــا  ــنبه ب ــاِت روز ش ــه انتخاب ــت ک ــل درک اس ــن رو قاب همی
مشــکاتی مواجــه خواهــد شــد کــه بیشــتِر آن هــا تخنیکــی 
انــد. بنابرایــن پیشــنهادِ مــا بــه مســووالِن کمیســیوِن انتخابات 
ــکات  ــن مش ــه ای ــر ب ــه زودت ــد هرچ ــه بای ــت ک ــن اس ای
در ســطِح مســوولیت هاِی آن نهــاد بپردازنــد و نهادهــای 
ــند  ــی باش ــاِع امنیت ــِب اوض ــد مراق ــز بای ــور نی ــی کش امنیت
ــان  ــه انتخاب ش ــت ب ــِر راح ــا خاط ــردم ب ــت کم م ــا دس ت

ــد. بپردازن
 اگرچــه برخــی صداهــا بلنــد شــده اســت مبنــی بــر این کــه 
ــد  ــق بیفت ــه تعوی ــر ب ــد روزِ دیگ ــرای چن ــات ب ــد انتخاب بای
ــدون  ــا ب ــردد؛ ام ــع گ ــًا رف ــی تمام ــکاِت تخنیک ــا مش ت
ــه  ــز این ک ــرد ُج ــی بب ــه جای ــد راه ب ــق نمی توان شــک تعوی
ــا راهــی  ــن تنه ــد. بنابری ــق کن ــری را خل ــاِی تازه ت جنجال ه
ــر  ــج روزِ دیگ ــا پن ــه: ت ــت ک ــن اس ــد ای ــی می مان ــه باق ک
ــه  ــات ب ــادۀ برگــزاری انتخاب ــًا آم ــات کام کمیســیون انتخاب
روشـــی باشــد کــه بتوانــد مشــکاِت ناشــی از ضعف هــای 

تخنیکــی را حــل کنـــد. 
ــِت  ــه اراده و خواس ــدمِ اول ب ــی در قـ ــن مهم ــًا چنی یقین
ــی در  ــن اراده ی ــتی چنی سیاســِی ارگ بســته گی دارد و بایسـ
ــن  ــر ای ــرد. در غی ــکل بگی ــد ش ــم و قدرتمن ــادِ مه ــن نه ای
صــورت، داســتاِن انتخابــاِت پارلمانــی همانــی خواهــد شــد 

ــد شــود!   ــه نبای ک

انتخابات 28 میزان
و چــالش هاِی حــل ناشده

ACKU
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ــد  ــات می گوین مســووالن در کمیســیون انتخاب
کــه ایــن نهــاد تاکنــون بــه 107 نهــاد داخلــی 
انتخابــات  از  نظــارت  بــرای  بین المللــی  و 

ــت.  ــه داده اس ــی، اعتبارنام پارلمان
ســخنگوی  و  دبیــر  هاشــمی،  اهلل  حفیــظ 
انتخابــات دیــروز دوشــنبه، 22  کمیســیون 
ــه  ــت ک ــری گف ــت خب ــک نشس ــزان در ی می
انتخابــات در تاریــخ مشــخص آن برگــزار 
ــا  ــی ت ــواد حســاس انتخابات ــز م ــود و نی می ش
ــود. ــتاده می ش ــت فرس ــه والی ــه ب روز جمع
کــه  می گویــد  هم چنــان  هاشــمی  آقــای 
در  مداخلــه  حــق  حکومتــی  کارمنــدان 
نــدارد و مداخلــه  را  انتخابــات  کمیســیون 
کننــده گان بــه نهاهــای عدلــی و قضایــی 

می شــوند. معرفــی 
ــاد  ــر بنی ــه ب ــد ک ــمی می گوی ــظ اهلل هاش حفی
فرمــان رییــس حکومــت وحــدت ملــی، تمــام 
ــیون  ــا کمیس ــد ب ــف ان ــی مکل ــدان دولت کارمن
ــد در  ــز نبای ــرده و نی ــکاری ک ــات هم انتخاب
ــد. ــت کنن ــن کمیســیون دخال امــور داخلــی ای
او می گویــد کــه افــزون بــر نظــارِت 107 نهــاد 
داخلــی و خارجــی از رونــد انتخابــات، بــرای 
ــات  ــارت از انتخاب ــن کارت نظ ــزار ت 324 ه
داده انــد کــه از ایــن میــان، 19 تــن آن خارجی 
انــد و رونــد جــذب ناظــران تــا فــردا )امــروز 

ــد داشــت. ــه خواه سه شــنبه( ادام
هاشــمی بــا اشــاره بــه این کــه مــواد انتخاباتــی 
ــت  ــز والی ــه مراک ــت نگاری ب ــایل انگش و وس
انتقــال داده شــده اســت، گفــت: »پروســۀ 
بــه  از والیت هــا  انتخاباتــی  مــواد  انتقــال 
ولســوالی ها و مراکــز رأی دهــی نیــز آغــاز 

ــت«. ــده اس ش
چگونه گی دستگاه های انگشت نگاری

ــد  ــات می گوین مســووالن در کمیســیون انتخاب
برگــزاری  بــرای  الزم  آماده گی هــای  کــه 
ــچ  ــه شــده و هی ــزان گرفت ــات در 28 می انتخاب
ــرد. ــورت نمی گی ــد ص ــن رون ــری در ای تأخی
ســخنگوی  معــاون  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز 
بــا  گفت وگــو  در  انتخابــات  کمیســیون 
روز نامــۀ مانــدگار، می گویــد: تمــام مــواد 
ــت و و  ــه 33 والی ــاس ب ــر اس ــاس و غی اس
ــت.  ــده اس ــال گردی ــور ارس ــوالی های کش لس
ماشــین های  کــه  افــزود  ابراهیمــی  آقــای 
ــای کشــور  ــام والیت ه ــه تم انگشــت نگاری ب
رســیده انــد و بــرای اســتفاده از ایــن ماشــین ها 
از روز شــنبه  تــا پنجشــنبه 25 هــزار کارمنــدان 

ــد. ــرا می گیرن ــا را ف ــات آموزش ه انتخاب
تمــام  انتخابــات،  کمیســیون  گفــت:  او 

آماده گــی الزم را بــرای برگــزاری انتخابــات در 
5 هــزار و 74 محــل و 1هــزار مرکــز رأی دهــی  
در 28 میــزان گرفتــه اســت و نیروهــای امنیتــی 
آمــادۀ تامیــن امنیــت  شــهروندان در روزهــای 

ــات هســتند.  انتخاب
ــای  ــه گزارش ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــای ابراهیم آق
نشــر شــده در رابطه شناســایی نشــدن انگشــت 
افــراد توســط ماشــین های انگشــت نگاری، 
می گویــد: برخــی از رســانه ها شــایعه پراگنــی 
و  اســناد  بــدون  را  گزارش هــا  و  می کننــد 

ــد.  ــر می کنن ــدارک منتش م
امــا آقــای ابراهیمــی تاییــد می کننــد کــه 
سیســتم  در  شــده  مطــرح  مــوارد  برخــی 
»آفایــن« ممکــن صــورت بگیــرد، امــا زمانــی 
کــه سیســتم آنایــن شــود، تمــام مــوارد ثبــت 
ــت.  ــده اس ــل ش ــا را ح ــود و چالش ه می ش
ــه  ــود ک ــان می ش ــی بی ــارات در حال ــن اظه ای
ــه  ــد ک ــان می ده ــده نش ــر ش ــا نش گزارش ه
نمی تواننــد  انگشــت نگاری؛  ماشــین های 

ــد.  ــایی کنن ــراد را شناس ــت اف ــان انگش نش
کــه  می گویــد  نیــز  هاشــمی  حفیــظ اهلل 
می تواننــد  انگشــت نگاری  دســتگاه های 
چهــره و انگشــت رأی دهنــده گان را شناســایی 
ــد. ــری کن ــتعمال رأی جلوگی ــرار اس و از تک
انگشــت نگاری  »دســتگاه  او:  گفتــۀ  بــه 
براســاس ســفارش افغانســتان بــه یــک شــرکت 
آلمانــی ســپرده شــده بــود و مطابــق انتظــار کار 
ــات  ــد انتخاب ــزار کارمن ــز 21 ه ــد و نی می کن
بــرای اســتفاده از ایــن دســتگاه آمــوزش دیــده 
انــد و رونــد آموزش دهــی کارمنــدان ایــن 

ــه دارد«. ــم ادام اداره ه
ــه  ــی ب ــات در حال ــیون انتخاب ــای کمیس مقام ه
ــت نگاری  ــتگاه انگش ــت از دس ــتفادۀ درس اس
پیــش،  روز  چنــد  کــه  می کنــد  اشــاره 
ــت  ــه حکوم ــزارش داد ک ــوع گ ــون طل تلویزی
انگشــت نگاری  دســتگاه ها  خریــداری  در 
تقلــب کــرده اســت. یافته هــای تلویزیــون 
طلــوع نشــان می دهــد، 22 هــزار دســتگاه 
کشــور  بــه  تــازه  کــه  انگشــت نگاری یی 
و  اســت  چیــن  ســاخت  اســت،  رســیده 
ــیون  ــه کمیس ــه ب ــوان نمون ــه عن ــه ب ــا آنچ ب
انتخابــات، نهادهــای ناظــر بــر رونــد انتخابــات 
و مــردم نشــان داده شــده بــود، تفــاوت بســیار 

زیــاد دارد.
دســتگاه های  طلــوع،  یافته هــا  بربنیــاد 
نمونــه، نشــان یــک شــرکت آلمانــی بــه 
نــام »درمالــوگ« را در خــود داشــت، امــا 
دســتگاه ها تــازه ایــن نشــان را نــدارد. از ایــن 

ــک  ــه تفکی ــادر ب ــتگاه ها ق ــن دس ــر، ای مهمت
دو چهــرۀ متفــاوت و دو انگشــت متفــاوت از 
ــا ایــن دســتگاه ها  هــم دیگــر نیســت. یعنــی ب
ــا یــک انگشــت و چنــد  می شــود چنــد تــن ب

ــد. ــره رأی بدهن چه
نامزدان متقلب و امنیت انتخابات

ســخنگوی کمیســیون انتخابــات در بخشــی از 
ســخنانش گفــت کــه مقــدار مصــرف نامــزدان 
ــاد بررســی می شــود و اگــر  ــن نه از ســوی ای
ــول  ــده پ ــن ش ــدار تعی ــش از مق ــزدی بی نام
ــی  ــورد قانون ــا او برخ ــود، ب ــرده ب ــرف ک مص

صــورت می گیــرد.
ــان داشــت کــه از  ــان بی ــای هاشــمی هم چن آق
ــزد  ــون، 9 نام ــا کن ــات ت ــۀ انتخاب ــاز پروس آغ
انتخابــات کشــته شــده و بایــد نیروهــای 
ــته  ــژه داش ــه وی ــورد توج ــن م ــی در ای امنیت

ــند. باش
ــز  ــات  نی ــاون ســخنگوی کمیســیون انتخاب مع
ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــت ب در صحب

در رونــد انتخابــات امنیــت یــک چالــش 
اســت، امــا نیروهــای امنیتــی - دفاعــی کشــور 
اطمنــان داده انــد کــه بــرای تامیــن رونــد 
ــام  ــود را انج ــی خ ــای نهای ــات تاش ه انتخاب

ــد.   دهن
ایــن اولیــن اولیــن مرتبــه اســت کــه نیروهــای 
ــن  ــت تأمی ــور  مدیری ــی کش ــی - دفاع امنیت
ــد. در  ــده می گیرن ــه عه ــات را ب ــت انتخاب امنی
حالــی کــه در انتخابات هــای گذشــته در کنــار 
نیروهــای امنیتــی، نیروهــای ناتــو بــه رهبــری 
امریــکا در تامیــن امنیــت انتخابــات ســهم 
ــا در  ــای تنه ــن نیروه ــون ای ــا اکن ــتند، ام داش
ــای  ــوزش نیروه ــی و آم ــورت ده ــطح مش س

ــد.  ــکاری می کنن ــی هم ــی - دفاع امنیت
ــازمان  ــنبه، س ــروز یکش ــه دی ــی اســت ک گفتن
ملــل متحــد بــا نشــر بیانیه یــی از ادامــۀ 
انتخابــات  گردهمایی هــای  بــر  حمــات 
ــرد.  ــران ک ــراز نگ ــتان اب ــی در افغانس پارلمان
ســازمان ملــل متحــد گفتــه اســت کــه در ایــن 

ــی  ــته و زخم ــی کش ــراد غیرنظام ــات، اف حم
ــد. ــده ان ش

ــاع  ــه، وزارت دف ــم، وزارت داخل ــوی ه از س
ــاه  ــی از ســه م ــت مل ــی امنی و ریاســت عموم
بــه این ســو بــرای تأمیــن رونــد انتخابــات کار 
بین المللــی  نیروهــای  فعالیــت می کننــد.  و 
ــز بــه ایــن جمــع  مســتقر در افغانســتان نی
برگــزاری  روز  در  کــرد.  خواهنــد  کمــک 
انتخابــات نیروهــای ایــن نهادهــا بــرای حفــظ 
امنیــت و جلوگیــری از بــروز خطــر حملــه بــه 
مســتقر  الزم  محل هــای  در  رأی دهنــده گان 

ــد. ــد ش خواهن
ــه  ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا درحال ــن گفته ه ای
پنــج روز دیگــر تــا برگــزاری انتخابــات باقــی 
مانــده و قــرار اســت در تاریــخ 28 مــاه جــاری 
ــی-  ــت غزن ــز والی ــه ج ــت - ب در 33 والی

ــی برگــزار شــود. ــات پارلمان انتخاب

ایـن روزها دعدغه هـای رأی دهنده گان و کاندیـدان، خرید 
و فـروش رأی در مبارزات انتخاباتی اسـت.

بحـث  داغ هـر دیـدار مـردم  افغانسـتان، خریـد و فـروش 
را  خـود  کـه  سرمایه دارانی سـت  و  تاجـران  توسـط  رأی 

نامـزد انتخابـات مجلـس کـرده انـد.
ایـن روزهـا که فرصـت اندکی تـا روز برگـزاری انتخابات 
مانـده، بـازار قیمت گـذاری و کمیشـن کاری روی خریـد 
و  اسـت  گـرم  بسـیار  نامـزدان  بـرای  رأی  فـروش  و 
کمیشـن کاران در تـاش انـد تـا از طریـق خریـد و فروش 
رأی از فرصت هـای اخـر اسـتفاده کـرده و بـه اصطـاح 

خودشـان بـه نـان و نوایـی برسـند.

بـرای یافتـن سـندهای پیرامـون ایـن سـوژه بـه بخش های 
از کابـل سـر زدم و سـتاد انتخاباتـی برخـی نامـزدان را از 

دیدم. نـزدک 
قیمـت خریـد رأی از سـه هـزار افغانـی شـروع و تـا پنـج 
هـزار افغانی می رسـد و اما هسـتند نامزدان سـخاوت مندی 
کـه بـا دالـر معالمـه می کننـد و حاضـر انـد برای هـر رای 

صـد دالـر بپردازند!
حتـا بحث هـای وجـود دارد کـه ایـن سـرمایه داران بـرای 
رقابـت حاضرنـد بیشـترین پـول را مصـرف کننـد تـا بـا 

باالتریـن رای وارد پارلمـان شـوند.
بـه گفتۀ شـهروندان کابـل، صاحبـان قراردادهـای خارجی 

و تاجـران بـرای رقابـت بیـن خـود، شـرط گذاشـتن که به 
هرقیمتـی که شـده بـا باالتریـن رأی وارد پارلمان شـوند و 

حریـف خـود را این گونـه شکسـت بدهند.
همچنـان، بسـیاری از شـهروندان کابـل بی خیـال و فارغ از 
همـۀ دغدغه هـا دنبـال کسـی می گردند کـه رأی شـان را با 
قمیمـت بهتـر به فـروش برسـاند و به گفتۀ خودشـان هیچ 
مهـم نیسـت که چـه کسـی و بـا چـه برنامـۀ وارد پارلمان 
می شـود، تنهـا چیـزی کـه برای شـان مهـم اسـت، فـروش 

رأی بـا قیمت مناسـب می باشـد.
تمیـم کـه راننده اسـت، می گوید: »مـه رأی خـوده کمتر از 
پنج هـزار نمی فروشـم، وقتـی نفـر بـروه پارلمـان ده برابـر 
پنج هـزار ره پیـدا می کنـه، بـر او چـی معلـوم میشـه، بیـزو 

کل شـان) نامـزدان( پیسـه دار و بچـه قوماندان اسـتند«.
او گفـت: »رأی خـود و اوالدهایم را می فروشـم و ناظر هم 
میشـم، از ناظـری هـم میگن سـه- چهار هـزار میتن، خرچ 
زمسـتانم می برایـه دیگـش بـه مه غرض نیسـت، خـدا کنه 
کـه هرچـی کـد بـه مـه چـی، بیـزو به خاطـر خدمـت بـه 
مـردم پارلمـان نمیـرن، حالـی خـوو پیسه شـان ره بگیریـم 

کـه دلـم بـه رأی ما مثـل او دفه نسـوزه«.
میرویـس شـهروند دیگـری کـه در شـهر کابـل دوکانـدار 
اسـت، می گویـد: مـا در دور قبلـی مفـت رأی دادیـم بـه 
امیـد این کـه وضعیـت زنده گـی مـا بهتـر شـود، یـک کار 
خـوب داشـته باشـیم، امـا با وجـود کـه لیسـانس  دارم، از 

می کنیـم.  دوکانـداری  مجبـوری 
او می گویـد: تصمیـم گرفتـه ام ایـن بـار هـر کـی رأی را 
بخـرد، می فروشـم، هـم از خـودم و هـم از فامیـل ام را کـه 
مجموعـًا هشـت رأی می شـود، اگـر سـه هـزاری بخرنـد، 
هشـت رأی می شـود، بیسـت چهـار هـزار افغانـی؛ باایـن 
پـول خـرچ زمسـتان و چـوب را می خریـم و زمسـتان از 

شـر سـردی راحـت می باشـم.
رازمحمـد کـه در یکـی از مکاتب شـهر کابل معلم اسـت، 
می گویـد: »مـه از سـوی یکـی از نهادهـا ناظـر اسـتم کـه 
75 دالـر بـرم میتـن، ناظـر یکـی از کاندیـدا هـم اسـتم که 
سـه هـزار میتـه و رأی خـود و خانـم و اوالدهایـم را هـم 
مـی فروشـم کـه کلش میشـه حـدود بیسـت و چنـد هزار 

افغانی«.

خطـاب بـه مـن می گویـد: بـاور می کنی، ایـن پیسـه، برابر 
می خـرم،  را  زمسـتان  اسـت، خـرچ  معـاش ام  مـاه  چنـد 

چـوب می خـرم، دیگـه چـی باشـه، بسـم اسـت.
یـک  خـود  رأی  فـروش  بـا  شـاید  کـه  می پرسـم  او  از 
معامله گـر را وارد پارلمـان کنـی، می گویـد: »مگـر همـی 
وکیـا فعلی معامله گر نیسـتن؟ کل شـان بـا دزدی و چپاول 
صاحـب پـول و خانـه شـدن، حالـی نوبـت دیگرای شـان 
رسـیده، پول شـان را خـوو بگیـرم کـه مثـل او دفـه ده دل 

نمانه«. مـان 
از سـویی هـم، تاجـران و سـرمایه دارانی کـه وارد میـدان 
مبـارزات انتخاباتـی شـده اند و بـازار خرید و فـروش رأی 
را گـرم سـاخته انـد، میدان مبـارز را  برای نامـزدان بی پول 

حلقـه  تنـگ  کردند.
و  حکومـت  از  انتقـاد  بـا  بی پـول  و  پـول  کـم  نامـزدان 
حکومـت  اگـر  می گوینـد:  پارلمـان  فعلـی  نماینـده گان 
شـدن  نامـزد  بـرای  مشـخص  معیـار  یـک  پارلمـان  و 
صاحبـان  فـروش،  تیـل  یـک  هیـچ گاه  می گذاشـت، 
قراردادی هـای خارجـی و تاجـران حتـا خـواب رفتـن بـه 
پارلمـان را نمی دیدنـد، چه رسـد بـه این کـه روی باالترین 

کننـد. شـرط بندی  خـود  بیـن  رأ 
چرا این طور شد، مقصر کیست؟

ناکارایـی،  کـه  می گوینـد  تحلیل گـران  از  برخـی 
سـوی  از  بـزرگ  قراردادهـای  گرفتـن  و  معامله گری هـا 
نماینـده گان مـردم در پارلمان سـبب شـد تا مـردم دیگر به 

نکننـد.  اعتمـاد  بـد  یـا  نامـزدی خـوب  هیـچ 
بـه گفتـه ایـن آگاهـان: فـروش رأی از خانـه ملت شـروع 
شـد، زمانـی کـه نماینـده گان مـردم در بـدل دادن رأی بـه 
وزرایـی نـاکارا و فاسـد، پول هـای کانی دریافـت کردند، 

مـردم هـم تصمیـم گرفتنـد کـه  رأی فروشـی کنند.
آنـان نگـران فـروش رأی در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
انـد و تاکیـد دارنـد کـه بـرای حل ایـن معضل بایـد همین 
اکنـون اقـدام کـرد، زیـرا حکومـت عمـداً جلـو خریـد و 
فـروش رأی را نمی گیـرد تـا زمینـه بـرای خریـد رأی در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری فراهم شـود و حکومت فعلی 
بتواننـد بـدون تقلـب و تخلـف فرد مـورد نظر خـود را به 

کرسـی ریاسـت جمهوری برسـاند.

نمـیکنـد تغییـر میـزان 28
کمیسیون انتخابات:
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از رأی فـروشی نمـاینده گـان 
تا رأی فـروشی موکالن

ناجیه نوری 
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در نظــام ســرمایه دار کــه ویژه گــی آن انباشــت ســرمایه 
اســت، کار آدمــی به خاطــر منفعــت اســت، امــا منفعتــی 
ــه حاصــل می شــود، خــرج نمی شــود، بلکــه مجــدداً  ک
ــن  ــیم ای ــم پروتستانتیس ــود. تعالی ــرمایه گذاری می ش س
ــودـ از طریــق از بیــن  ــه را کامــًا فراهــم کــرده ب روحی
ــیلۀ کار. از  ــه وس ــی ب ــزی و تنهای ــاس ناچی ــردن احس ب
ــان  ــزۀ انس ــه انگی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــر ب ــرف دیگ ط
جدیــد، خودخواهــی و جلــب ســود مشــخص اســت، نه 
ــان  ــم می ــه می توانی ــی. چه گون ــداکاری و ریاضت کش ف
ــته گی  ــر از خودگذش ــی ب ــه مبن ــیم ک روح پروتستانتیس
ــدۀ  ــروی انگیزن ــن نی ــه بزرگتری ــی ک ــن نوین ــن و آیی ای
ــتی  ــد، آش ــی می کن ــی معرف ــی را خودخواه ــار آدم رفت
برقــرار کــرد؟... بــه نظرمی رســد از خودگذشــته گی 
نوعــی پنهــان کاری بــرای خودخواهــی دروِن آدمــی 
باشــد. ریشــۀ خودخواهــی در آن اســت کــه بــه آن چــه 

ــت نمــی ورزد. نفــس اوســت محب
از  آدمــی می پنــدارد کــه در مرکــز جهــان اســت. 
ســوی دیگــر، احســاس شــدیدی از ناتوانــی و ناچیــزی 
می کنــد کــه در گذشــته از احساســاِت ُهشــیارِ نیاکانــش 
ــانی  ــط انس ــت. رواب ــمار می رف ــه ش ــدا ب ــر خ در براب
ــر  ــا دیگ ــود آدم ه ــد و وج ــدا کردن ــادی پی ــت م کیفی
ــه  ــم بیگان ــه ه ــبت ب ــان ها نس ــت. انس ــت نداش اهمی
ــی  ــر منفعت ــم به خاط ــرای ه ــان ها ب ــود انس ــدند. وج ش
بــود کــه بــه یکدیگــر می رســاندند. تحــت ایــن شــرایط 
ــت  ــت. فردی ــی گرف ــان ها فزون ــی انس ــی و جدای تنهای
ــر  ــه ب ــرای غلب ــت. ب ــن رف ــی از بی ــد و ایمن ــزوده ش اف
ــد  ــت، متوجــه ش ــدد گرف ــی م ــی از عوامل ــر ناامن مظاه
ــدرت و  ــاد ق ــال زی ــت، م ــس اوس ــی نف ــروت حام ث
اعتبــار بــه همــراه دارد و ایــن دو در تقویــِت نفــس موثــر 
ــه دوش  ــار منفــی آزادی را ب اســت. مــردم نمی تواننــد ب
بکشــند، ســعی می کننــد از آزادی به کلــی بگریزنــد 
ــه ســوی آزادی  ــی ب ــد از آزادی منف ــه بتوانن ــر این ک مگ
ــروم،  ــز از آزادی، ف ــد. )خاصــۀ گری ــش برون ــت پی مثب
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فصل پنجم: مکانیسم های گریز
قدرت گرایی و همرنگ شدِن ماشینی

پــس از جدایــی از عایــق نخســتین، فــرد در تقابــل بــا 
دنیــای خــارج خــود را ناتــوان و تنهــا می یابــد و دو راه 
ــی رود  ــت م ــمت آزادی مثب ــه س ــه ب ــی این ک دارد: یک
ــا  ــد و ی ــد می یاب ــا پیون ــا دنی ــد ب ــا عشــق و کار مول و ب
ــی  ــیلۀ کیفیت ــز به وس ــد. راه گری ــه از آزادی بگریزی این ک
وسواســی کــه همیشــه در گریــز از وحشــت های جدیــد 
وجــود دارد و از ویژه گی هــای دیگــِر آن از دســت دادِن 

کامــِل فردیــت و تمامیــت نفــس اســت.
ــت  ــن اس ــز ای ــیِم گری ــتین مکانیس ــی: نخس قدرت گرای
ــد و  ــت بده ــود را از دس ــِس خ ــتقال نف ــرد اس ــه ف ک
خــود را به خاطــر کســب نیرویــی کــه فاقــد آن اســت، در 
کســی دیگــر یــا چیــز دیگــری خــارج از خــود مســتحیل 
کنــد، یــا بــه عبــارت دیگــر دنبــال یــک سلســله عایــِق 
دومیــن رود و بخواهــد بدین وســیله جــای خالــی عایــق 
ــا  ــد. صــورت روشــن آن، تســلیم ی ــر کن نخســتین را پُ
تســلط اســت یــا بــه عبــارت دیگــر، تاش هــای ناشــی 
ــرای  از مازوخیســم و سادیســم کــه هــر کــدام راهــی ب
گریــز از تنهایــی اســت. احســاس حقــارت و ناتوانــی و 
ــه  ــم ب ــی از مازوخیس ــر ناش ــن مظاه ــزی، رایج تری ناچی
ــرادی را شــامل می شــود  ــد. مازوخیســم اف شــمار می آی
کــه مســتعد آننــد کــه خــود را خــوار بگیرنــد و ناتــوان 
ــران  ــی، دیگ ــات اجتماع ــه موسس ــته گی ب ــد. وابس کنن
و قدرت هــای برونــی از ویژه گی هــای بــارز آن هــا 
اســت. قطــب مخالــف مازوخیســم، سادیســم می باشــد. 
ــود دارد:1ـ  ــم وج ــی از سادیس ــتعداد ناش ــوع اس ــه ن س
دیگــران را بــه خــود وابســته کنیــم و بــر آن هــا تســلط 
مطلــق و نامحــدود بیابیــم؛ 2ـ اســتثمار مــادی و معنــوی 

ــدن دیگــران. دیگــران؛ 3ـ آزردن و رنجانی
ریشــۀ انحرافــات مازوخیســیم و سادیســم: راهــی بــرای 
گریــز از احســاس غیــر قابــل تحمــل تنهایــی، خــاص 
ــه ســاختِن خــود اســت،  ــردی و غرق ــس ف شــدن از نف
ــوی  ــار آزادی خ ــی از ب ــر، خاص ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ی
ــک وضــع  ــا سادیســت ـ مازوخیســتی، ی ــرا  ی قدرت گ
روانــی اســت کــه فــرد در عیــن حــال مراجــع قــدرت 
ــر  ــود و ب ــلیم ش ــا تس ــد بدان ه ــتاید و می خواه را می س

آن اســت کــه بــر دیگــران نیــز تســلط یابــد.
قدرت گــرا   تفکــِر  فعالیــت  تمــام  مشــترِک  وجــه 
ارادۀ قوایــی  اعتقــاد اســت کــه زنده گــی در  ایــن 
ــت  ــی اس ــای آدم ــع و آرزوه ــس و مناف ــرون از نف بی
و نیک بختــی تنهــا از راه تســلیم حاصــل می شــود. 
ــن  ــه ای ــرا ب ــوی قدرت گ ــه خ ــی ک ــۀ فعالیت های ریش
ــرا  ــت و قدرت گ ــی اس ــاس ناتوان ــردازد، در احس می پ

ــود. ــره می ش ــاس چی ــن احس ــر ای ــلیم ب ــا تس ب
همرنگــی ماشــینی: یکــی از مکانیســم های گریــز کــه از 

لحــاظ اجتماعــی مهــم اســت. اکثــراً افــراد عــادِی اجتماع 
ــق  ــن طری ــخص بدی ــی ش ــد. وقت ــه آن روی می آورن ب
متمایــل شــد، دیگــر خــودش نیســت، بلکــه شــخصیتی 
ــای  ــش پ ــاع پی ــازمان های فرهنگــی اجتم ــه س اســت ک
ــِگ دیگــران می شــود  ــب همرن ــن ترتی وی می نهــد. بدی
و موافــق انتظــاراِت آنــان عمــل می کنــد. )خاصــۀ 

ــه 149-214( ــروم، صفح ــز از آزادی، ف گری
فصل شش: روان شناسی نازیسم

ــی  ــو دارد: یک ــه وج ــم دو نظری ــه نازیس ــاب توجی در ب

ــد،  ــی سیاســی می دان ــی اقتصــادی اجتماع آن را پدیده ی
ــی  ــل روان ــه ریشــه در عوام ــی ک دیگــری آن را پدیده ی

دارد.
عواملــی کــه باعــث روی آوردِن مــردم آلمــان بــه هیتلــر 
ــی  ــته گی درون ــلیم و خس ــی تس ــود: یک ــم ب و نازیس
ــزب وی  ــر و ح ــا هیتل ــان ب ــت آلم ــری حکوم و دیگ

ــود. ــه ب ــای واحــد یافت معن
ــه از پیشــوا؛  ایدیولــوژی نــازی: روح اطاعــِت کورکوران
ــی؛ آرزوی  ــژادی و سیاس ــای ن ــر اقلیت ه ــه در براب کین

فتــح و اســتیا؛ تجلیــل و تمجیــد قــوم آلمــان.
ــن  ــط پایی ــۀ متوس ــرای طبق ــی قدرت گ ــوی اجتماع خ
ــی  ــود و ویژه گ ــم ب ــتایش گر نازیس ــی و س ــان، حام آلم
ــط  ــۀ متوس ــی طبق ــود. فرافکن ــی ب ــارز آن، قحط زده گ ب
ــان  ــد. صاحب ــی می یاب ــر تجل ــخصی هیتل ــوال ش در اح
ــزرگ و اشــراف نیمه ورشکســتۀ آلمــان کــه از  ــع ب صنای
ــادی اش  ــان اقتص ــای آن بنی ــم و برنامه ه ــق نازیس طری
را تقویــت بخشــید. در خــوی قدرت گرایــی هیتلــر، 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــش تســلط پی ــش و تصرفات ــر پیروان او ب
و نیروهــای هیتلــر تســلمیش می شــدند. مبانــی دو 
ــتیا  ــه اس ــتیاق ب ــی اش ــرا یعن ــوی قدرت گ ــِی خ وجه
ــِر  ــای قاه ــر قدرت ه ــادن ب ــردن نه ــران و گ ــر دیگ ب
ــه  ــر ب ــط هیتل ــه توس ــود ک ــا ب ــوی نازی ه ــی، خ بیرون
ــن،  ــۀ متوســط پایی ــان می شــد. طبق ــن شــکل نمای بهتری
ــی  ــود و روش سیاس ــیراب می ش ــوژی س ــن ایدیول از ای
نــازی آن را محقــق می ســازد. )خاصــۀ گریــز از آزادی، 
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فصل هفتم: آزادی و دمکراسی
ناچیــزی و ناتوانــی و پدیده هــای مربــوط بــه آن در 
ــا  ــم را مهی ــور فاشیس ــۀ ظه ــی زمین ــای دمکراس نظام ه

می کنــد.
ــرد  ــا آزاد کــردِن ف ــن اســت کــه ب فــرض دمکراســی ای
ــه وی فردیــِت حقیقــی بخشــیده  از نیروهــای بیرونــی ب
اســت. مــا در بیــان افــکار و احساســات آزادیــم و بــدون 
حجــت قبــول می کنیــم کــه ایــن ضامــن فردیــِت 
ــط در  ــکار فق ــان اف ــه حــق بی ــم ک ــی غافلی ماســت، ول
صورتــی معنــادار اســت کــه بتوانیــم افــکاری هــم بــرای 
بیــان از خــود داشــته باشــیم. رهایــی از بندهــای بیرونــی 
زمانــی مفیــد اســت کــه بــر اســاس  شــرایط روانــی در 

ــیم. ــتحکام بخش ــش را اس ــای خوی درون، بن
هیجانــات و افــکار و احساســات مان را اجتمــاع بــه 
ــود  ــه از آِن خ ــم ک ــر می کنی ــا فک ــد و م ــا وارد می کن م

ماســت.
افــراد از نظــر افــکار، احساســات و هیجانــات همرنــگ 
شــده اند. بــا همرنــگ شــدن بــا دیگــران و مطابــق 
انتظــار آن هــا رفتــار کــردن، بــر شــک هویــِت خویــش 
فائــق می آییــم، ولــی از خودانگیخته گــی و فردیــِت 
خویــش دســت می کشــیم و راه زندگــی بســته و هویــِت 

ــم. ــت می دهی ــتر از دس ــش را بیش خوی
جنبــۀ مثبــِت آزادی ایــن اســت کــه بعــد از آزادی اولیــه 
ــار  ــز و دچ ــم های گری ــدن در مکانیس ــد ش ــای بن به ح
ــد  ــتقل می توان ــی مس ــا  نفس ــدن، ب ــراس ش ــرس و ه ت

ــد. ــی کن زنده گ
ــل آوردِن  ــه فع ــوه ب ــا از ق ــاختن ی ــق س آزادی: متحق
ــه  ــد ب ــه آزادی برس ــد ب ــان می توان ــردی. انس ــس ف نف
شــرط این کــه نفــس خویــش را از قــوه بــه فعــل آورد.
ــۀ  ــت خودانگیخت ــت از فعالی ــارت اس ــت عب آزادی مثب
مجمــوع تمامیت یافتــۀ شــخصیت. فعالیــت خودانگیختــه 
ــۀ نفــس اســت و از لحــاظ روان شناســی  فعالیــت آزادان
اختیــار در آن مســتتر اســت، برعکــس فعالیــت اجبــاری 
ــان  ــرد در آن پنه ــرد ف ــی و تج ــه ناتوان ــی ک و وسواس
ــر وحشــت  ــه، انســان ب ــت خودانگیخت ــا فعالی اســت. ب
ــره می شــود بی آن کــه تمامیــت نفــس خــود  ــی چی تنهای
ــه،  ــت خودانگیخت ــد از فعالی ــون بع ــد. چ ــی کن را قربان
ــد.  ــاد می یاب ــودش اتح ــان و خ ــا و آدمی ــا دنی ــاره ب دوب
خودانگیخته گــی،  تشــکیل دهندۀ  عنصــر  بزرگتریــن 
عشــق اســت. عشــق بــه معنــای اثبــات دیگــران و یکــی 
ــر  ــرد. و عنص ــس منف ــظ نف ــران و حف ــا دیگ ــدن ب ش
ــان و  ــه راه انس ــای آن ک ــه معن ــت؛ کار ب ــر کار اس دیگ
طبیعــت یکــی شــود و مــا نــه از محصــول کار و فعالیــت 
خودانگیختــه، بلکــه از خــود فعالیــِت خودانگیختــه 
ــای  ــر نیروه ــه به خاط ــرد ن ــی ف ــم. ایمن ــذت می بری ل
ــۀ  ــت خودانگیخت ــت فعالی ــه عل ــی اســت، بلکــه ب بیرون
خــودش اســت. )خاصــۀ گریــز از آزادی، فــروم، 
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ــا دنیــای خــارج خــود را ناتــوان و تنهــا می یابــد و دو راه دارد: یکــی این كــه بــه ســمت  پــس از جدایــی از عالیــق نخســتین، فــرد در تقابــل ب
آزادی مثبــت مــی رود و بــا عشــق و كار مولــد بــا دنیــا پیونــد می یابــد و یــا این كــه از آزادی بگریزیــد. راه گریــز به وســیلۀ كیفیتــی وسواســی كــه 

ــت نفــس اســت. ــت و تمامی ــِل فردی ــِر آن از دســت دادِن كام ــد وجــود دارد و از ویژه گی هــای دیگ ــز از وحشــت های جدی همیشــه در گری
ــه  ــی ك ــب نیروی ــر كس ــود را به خاط ــد و خ ــت بده ــود را از دس ــِس خ ــتقالل نف ــرد اس ــه ف ــت ك ــن اس ــز ای ــیِم گری ــتین مکانیس ــی: نخس قدرت گرای
ــِق دومیــن رود و  ــال یــک سلســله عالی ــارت دیگــر دنب ــه عب ــا ب ــد، ی ــز دیگــری خــارج از خــود مســتحیل كن ــا چی فاقــد آن اســت، در كســی دیگــر ی
بخواهــد بدین وســیله جــای خالــی عالیــق نخســتین را پُــر كنــد. صــورت روشــن آن، تســلیم یــا تســلط اســت یــا بــه عبــارت دیگــر، تالش هــای ناشــی 
از مازوخیســم و سادیســم كــه هــر كــدام راهــی بــرای گریــز از تنهایــی اســت. احســاس حقــارت و ناتوانــی و ناچیــزی، رایج تریــن مظاهــر ناشــی از 
مازوخیســم بــه شــمار می آیــد. مازوخیســم افــرادی را شــامل می شــود كــه مســتعد آننــد كــه خــود را خــوار بگیرنــد و ناتــوان كننــد. وابســته گی بــه 
ــوع  ــف مازوخیســم، سادیســم می باشــد. ســه ن ــارز آن هــا اســت. قطــب مخال ــی از ویژه گی هــای ب موسســات اجتماعــی، دیگــران و قدرت هــای برون
اســتعداد ناشــی از سادیســم وجــود دارد:1ـ دیگــران را بــه خــود وابســته كنیــم و بــر آن هــا تســلط مطلــق و نامحــدود بیابیــم؛ 2ـ اســتثمار مــادی و 
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یکــي از پرســش های مهــم و قدیمــي در روان شناســي 
ــر  ــان و تفک ــۀ زب ــه رابط ــوط ب ــي، مرب و زبان شناس
ــاي  ــود فعالیت ه ــرط وج ــا ش ــان تنه ــا زب ــت. آی اس
ــم،  ــد، تعمی ــل، تجری ــد تفکــر، تخی ــِي ذهــن مانن عال
اســتدالل، قضــاوت و ماننــد آن اســت؟ آیــا اگــر مــا 
زبــان نمي آموختیــم، از ایــن فعالیت هــاي عالــِي 
اثــر  بــر  چنان چــه  مي بودیــم؟  بي بهــره  ذهــن 
ــن را از  ــخن گفت ــدرت س ــاري، ق ــا بیم ــادف ی تص
ــز از دســت  ــا قــدرت تفکــر را نی ــم، آی دســت بدهی

ــم داد؟  خواهی
ــاز توجــه  ــدارد و از دیرب ــي ن ــن پرســش ها تازه گ ای
ــته  ــغول داش ــود مش ــه خ ــن را ب ــفه و متفکری فاس
ــگام تفکــر  ــه در هن ــود ک ــد ب اســت. افاطــون معتق
روح انســان بــا خــودش حــرف مي زنــد. واتســون از 
پیشــروان مکتــب رفتارگرایــي در روان شناســي، ایــن 
مطلــب را بــه نحــو دیگر بیــان کــرده  اســت. او معتقد 
اســت تفکــر چیــزي نیســت مگــر ســخن گفتــن کــه 
بــه صــورت حــرکات خفیــف در اندام هــاي صوتــي 
ــان  ــر هم ــر، تفک ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده  اس درآم
ســخن گفتــن اســت کــه وا زده شــده و بــه صــورت 
ــاي  ــف، در اندام ه ــي خفی ــا انقباض های ــرکات ی ح

ــود. ــر مي ش ــي ظاه صوت
     ولــي تــا آن جــا کــه روان شناســِي زبــان بــر اســاس 
شــواهد موجــود مي توانــد قضــاوت کنــد، ایــن 
ــد و پاســخ ایــن پرســش  نظریــات را افراطــي مي دان
ــا شــرط و  ــان تنه ــن مي دهــد: زب ــاط چنی ــا احتی را ب
تنهــا عامــل موثــر در فعالیت هــاي عالــِي ذهــن چــون 
ــي شــاید مهم تریــن عامــل باشــد.  تفکــر نیســت، ول
ــي  ــان ممکــن اســت، ول تفکــر بــدون اســتفاده از زب
ــدرت  ــت و ق ــي اس ــیار ابتدای ــر بس ــوع تفک ــن ن ای
ــا آن جــا کــه  ــد در آن بســیار ضعیــف اســت ت تجری
ــي  ــام تفکــر اطــاق کــرد، ول ــر آن ن ــوان ب شــاید نت
ــر  ــوع تفک ــي از ن ــاي ذهن ــال، فعالیت ه ــر ح ــه  ه ب
ــي  ــا بعض ــرد. م ــورت مي گی ــز ص ــان نی ــدون زب ب
ــا  ــد ت ــه مي کنن ــان عرض ــه روان شناس ــي را ک دالیل
ثابــت کننــد زبــان تنهــا شــرط تفکــر نیســت، در زیــر 

ــم. ــر مي کنی ذک
ــرورش و کار و  ــاب، پ ــاد اکتس ــت، بنی      در حقیق
ــاختمان  ــر، س ــن، چــون تفک ــي ذه ــاي عال فعالیت ه
ــن  ــان داراي چنی ــر انس ــت. اگ ــان اس ــِي انس عصب
ســاختمان عصبــي نبــود، نــه تنهــا نمي توانســت 
ایــن فعالیت هــاي ذهنــي را در خــود بپرورانــد، 
بلکــه خــود زبــان را نیــز یــاد نمي گرفــت. شــما اگــر 
ــه  ــه عالي تریــن پســتانداران نزدیــک ب ســعي کنیــد ب
انســان، مثــًا شــامپانزه، زبــان یــاد بدهیــد )زبــان بــه 
معنــي انســانِي آن یعنــي دســتگاهي نظام یافتــه از 
ــد.  ــث دســت زده ای ــه  کاري عب ــراردادي( ب ــم ق عای
زیــرا ســاختمان عصبــي آن حیــوان، او را بــراي 
ــت.  ــرده اس ــز نک ــتگاهي مجه ــن دس ــري چنی یادگی
یکــي از روان شناســان بــه آزمایــش جالبي دســت زده 
ــوزاده  ــد، ن ــا آم ــه دنی ــد او ب ــه فرزن اســت: روزي ک
ــه  ــت و ب ــش گرف ــاغ وح ــم از ب ــامپانزه یي را ه ش
خانــه آورد و هــر دو را تــا آن جــا کــه ممکــن بــود، 
ــوزاد شــامپانزه  ــزرگ کــرد. ن در شــرایط هماننــدي ب
چیزهــا یادگرفــت، ولــي وقتــي نوبــت بــه آموختــن 
ــودک  ــد و از ک ــده ش ــي درمان ــه کل ــید، ب ــان رس زب
ــان  ــان زب ــودک انس ــر ک ــد. اگ ــب مان ــاني عق انس
ــن علــت نیســت کــه در  ــه ای ــرد، فقــط ب ــاد مي گی ی
جامعــه بــه دنیــا آمــده و از روز نخســت اطرافیــان بــا 
او ســخن مي گوینــد. البتــه ایــن مطلــب عامــل بســیار 
مهمــي اســت. ولــي در اصــل، ایــن یادگیــري بدیــن 
علــت صــورت مي گیــرد کــه طبیعــت یــا ســاختمان 
ــراي  ــت او را ب ــق وراث ــودک از طری ــن ک ــک ای ژنتی
ــرده  ــز ک ــي مجه ــتگاه پیچیده ی ــن دس ــري چنی یادگی
ــت  ــق وراث ــه از طری ــزي نیســت ک ــان چی اســت. زب
ــه از  ــان دســتگاهي اســت نظام یافت ــل گــردد. زب منتق
عایــم قــراردادي کــه ارزش آن عایــم و رابطــۀ آن ها 
ــه  ــد، ب ــت مي کنن ــا دالل ــه آن ه ــه ب ــي ک ــا پدیده های ب
ــان  ــن زب ــود. بنابرای ــن مي ش ــاع تعیی ــیلۀ اجتم وس
ــي  ــت. ول ــاع یادگرف ــاع و از اجتم ــد در اجتم را بای
ــان  ــري زب ــراي یادگی ــوه ب ــي بالق ــا توانای اســتعداد ی
ــگام  ــت در هن ــق وراث ــا از طری ــه م ــزي اســت ک چی
ــا  ــم. ایــن اســتعداد ی ــا مي آوری ــا خــود به دنی ــد ب تول
توانایــي بالقــوه مربــوط بــه ســاختمان و کار دســتگاه 
ــول  ــل در ط ــۀ تکام ــه در نتیج ــت ک ــي ماس عصب
ــده  ــروزي درآم ــورت ام ــه ص ــال ب ــا هزارس هزاره
اســت. اگــر کــودک نــوزادي را کــه تــازه چشــم بــه 
ــدر و مــادر و اجتماعــي  جهــان گشــوده اســت، از پ
ــاع  ــه اجتم ــم و ب ــدا کنی ــده ج ــد ش ــه در آن متول ک
ــت  ــدون کم و کاس ــودک ب ــم، ک ــل کنی ــري منتق دیگ
ــل شــده اســت،  ــه  آن منتق ــه ب ــي را ک ــان اجتماع زب

ــان  ــم، زب ــه گفتی ــرا چنان ک ــت؛ زی ــد گرف ــاد خواه ی
ــي  ــزي و ارث ــم، غری ــتگاهي از عای ــوان دس ــه عن ب
نیســت، بلکــه نهــادي اســت اجتماعــي و قــراردادي. 
ــه  ــه ب ــک جامع ــال از ی ــود، انتق ــن ب ــز ای ــر ج اگ
ــورت،  ــر ص ــاد و در ه ــر نمي افت ــر موث ــۀ دیگ جامع
ــت.  ــخن مي گف ــود س ــن خ ــان والدی ــه زب ــودک ب ک
ولــي قطــع نظــر از این کــه کــودک در اجتماعــي کــه 
بــه دنیــا آمــده بــزرگ شــود یــا بــه اجتمــاع دیگــري 
ــه  ــا او ســخن گفت ــه شــرط این کــه ب منتقــل شــود، ب
ــان خواهــد آموخــت. اعــم از این کــه ایــن  شــود، زب
زبــان، زبــان والدیــن و اجتمــاع نخســتیِن او باشــد یــا 
زبــان اجتماعــي باشــد کــه بــه آن انتقــال یافتــه اســت؛ 
ــت  ــتعدادي اس ــان، اس ــري زب ــي یادگی ــرا توانای زی
ارثــي کــه کــودک هنــگام تولــد بــا خــود همــراه دارد. 
ــا توانایــي بالقــوه نبــود، یعنــي  اگــر ایــن اســتعداد ی
ــق  ــودک از طری ــي ک ــي و عضان ــتگا عصب ــر دس اگ
مکانیســم وراثــت بــراي ایــن کار مجهــز نشــده  بــود، 
نمي گرفــت. چنان چــه  یــاد  را  زبانــي  هرگــز  او 
نــوزاد شــامپانزه کــه فاقــد اســتعداد ارثــي اســت، از 

ــت. ــوان اس ــرِي آن نات یادگی
ــًا  ــان، مخصوص ــتي انس ــل زیس ــت تکام ــه عل      ب
ــو  ــد و نم ــص رش ــي و باالخ ــتگاه عصب ــل دس تکام
ــه  ــده، از جمل ــاي پیچی ــه یادگیري ه ــت ک ــز اس مغ
نزدیــک  یادگیــري زبــان کــه حتــا پســتانداران 
ــان  ــد، در انس ــز ان ــاب آن عاج ــان از اکتس ــه  انس ب
ــي  ــگ دریای ــًا نهن ــت. مث ــده اس ــر گردی امکان پذی
ــز  ــن مغ ــتانداران داراي بزرگ تری ــۀ پس ــان هم در می
ــرم مي رســد؛  ــن کیلوگ ــه چندی ــه وزن آن ب اســت ک
ــدن در انســان، از  ــه وزن ب ــز ب ــي نســبت وزن مغ ول

ــت.  ــر اس ــر بیش ت ــتانداران دیگ ــۀ پس کلی
دالیلــي کــه روان شناســان عرضــه مي کننــد تــا نشــان 
ــي  ــر رابطه ی ــان و تفک ــه زب ــود این ک ــا وج ــد ب دهن
ســخت پیوســته دارد تنهــا شــرط آن نیســت، مربــوط 
ــاري  ــۀ بیم ــه در نتیج ــت ک ــي اس ــار بیماران ــه رفت ب
ــت.  ــده اس ــیب دی ــا آس ــز آن ه ــانحه یي، مغ ــا س ی
در فیزیــک و شــیمي ممکــن اســت محقــق شــرایط 

ــار  ــا رفت ــود آورد ت ــه وج ــگاه ب ــي در آزمایش خاص
مــاده را آن طــور کــه مي خواهــد مطالعــه کنــد. ولــي 
ــق حــق  ــه انســان، محق ــوط ب ــورد مســایل مرب در م
ــي انســان را به طــور آزمایشــي  ــدارد دســتگاه عصب ن
ــق خــود  ــراي تحقی ــا از آن ب ــد ت ــال کن ــار اخت دچ
ــه در  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــد. ب ــري کن نتیجه گی
ــر روي  ــات ب ــي، آزمایش ــات روان شناس ــر مطالع اکث
ــل  ــوع قاب ــي موض ــرد. ول ــام مي گی ــات انج حیوان
بحــث ایــن اســت کــه نتایجــي کــه از مطالعــه روي 
ــد  ــه حــد مي توان ــا چ ــود، ت ــه مي ش ــات گرفت حیوان
در مــورد انســان صــادق باشــد. پاســخ ایــن پرســش 
ــارۀ  هرچــه باشــد، ایــن نکتــه مســلم اســت کــه درب
ــورد  ــد م ــان بای ــود انس ــان، خ ــر و زب ــۀ تفک رابط
مطالعــه قرارگیــرد؛ زیــرا حیوانــات دیگــر، حتــا 
پســتانداران نزدیــک بــه انســان، داراي تفکــر و زبــان 
ــن  ــي اخــص و انســانِي آن نیســتند و به همی ــه معن ب
دلیــل نمي تواننــد در ایــن مــورد مفیــد واقــع شــوند. 
بنابرایــن رفتــار بیمارانــي کــه به طــور تصادفــي 
ــا  ــده اند، تنه ــال ش ــار اخت ــي دچ ــر ضایعه ی در اث
ــه آن  ــوان ب ــه مي ت ــت ک ــگاهي اس ــدارک آزمایش م

ــرد. اســتناد ک
ــیب  ــر آس ــه در اث ــده اند ک ــده ش ــي دی      بیماران
مغــزي، قــدرت تکلــم یــا کنتــرل گفتــار خــود را از 
دســت داده انــد، ولــي بــا وجــود ایــن مي تواننــد فکــر 
ــان  ــه زب ــده اند ک ــاهده ش ــي مش ــًا بیماران ــد. مث کنن
ــه  ــوري ک ــود به ط ــده ب ــاماني ش ــار نابه س ــان دچ آن
ــام  ــد، ن ــان مي دادن ــا نش ــه  آن ه ــیایي را ب ــي اش وقت
آن هــا را به یــاد نمي آورنــد، از توصیــف وقایــع 
ســاده و معمولــي ناتــوان بودنــد، از تعبیــر جمــات 
ــد  ــان داده مي ش ــا نش ــه  آن ه ــه ب ــته یي ک ــادۀ نوش س
ــم  ــان را دره ــتوري زب ــوالت دس ــد، مق ــز بودن عاج
ــاران  ــن بیم ــن، ای ــود ای ــا وج ــي ب ــد، ول مي آمیختن
کننــد.  شــطرنج بازي  موفقیــت  بــا  مي توانســتند 
ــن  ــرد، ای ــوان ک ــده مي ت ــن پدی ــه از ای ــري ک تعبی
ــراي  ــم ذهنــي را کــه ب ــد مفاهی اســت بیمــار مي توان
ــرد،  ــکار ب ــاني ب ــه آس ــت ب ــطرنج الزم اس ــازي ش ب

ولــي نمي توانــد مفاهیــم زبــان را متقابــًا بــه کار 
ــده اند  ــده ش ــري دی ــاران دیگ ــس، بیم ــرد. برعک گی
ــه،  ــر ضایعــۀ مغــزي قــدرت تفکــر، تجرب ــر اث کــه ب
ــي ذهــن را از  ــم و بســیاري از فعالیت هــاي عال تعمی
دســت داده انــد، در حالي کــه دســتگاه زبــان در آنــان 
دســت نخــورده و بي عیــب باقــي مانــده اســت. ایــن 
ــري را  ــتفهامي و خب ــري، اس ــات ام ــاران جم بیم
ــان  ــب را نش ــش مناس ــد و واکن ــي مي فهمن ــه خوب ب
ــي  ــاده و عین ــع س ــارۀ وقای ــد درب ــد؛ مي توانن مي دهن
ــایل  ــاره مس ــد درب ــي نمي توانن ــد، ول ــت کنن صحب

ــند. ــرد بیاندیش مج
ــه  ــاران خواســته شــد ک ــي از یکــي از بیم ــًا وقت مث
ــار  ــت و هرب ــت«، نتوانس ــیاه اس ــرف س ــد »ب بگوی
جــواب مــي داد »نــه، بــرف ســفید اســت«. دادن 
یــک حکــم غلــط عمــدي یــا گفتــن دروغ، مســتلزم 
تجریــد و بریــدن پیونــد اندیشــه از واقعیــات اســت. 
انســان هاي ســالم ایــن کار را بــه آســاني انجــام 

مي دهنــد. 
     از مجموعــه شــواهدي نظیــر آن چــه در بــاال 
نتیجــه  این طــور  روان شناســان  اکثــر  گذشــت، 
مي گیرنــد کــه یادگیــري و اســتعمال زبــان بــه عنــوان 
ــاص  ــراردادي، اختص ــي ق ــم آوای ــتگاهي از عای دس
ــد و  ــان و رش ــتِي انس ــل زیس ــان دارد. تکام ــه انس ب
توســعه فوق العــادۀ دســتگاه عصبــي او، بــه او امــکان 
ــوزد  ــي را بیام ــن دســتگاه پیچیده ی ــه چنی ــد ک مي ده
ــل  ــا عام ــرط و تنه ــا ش ــان تنه ــرد. زب ــه کار ب و ب
ــن  ــي ذه ــاي عال ــر فعالیت ه ــر و دیگ ــر در تفک موث
ــر و  ــان را در تفک ــي انس ــان توانای ــي زب ــت، ول نیس
ــزان معجزه آســایي  ــه می ــي ب ــاي ذهن دیگــر فعالیت ه
ــر و  ــت تفک ــوان گف ــه مي ت ــا جایي ک ــرد ت ــاال مي ب ب
اســتدالل در مراحــل عالــي و بســیار مجــرد از زبــان 
غیرقابــل تجزیــه اســت. در ایــن مراحــل، تفکــر یعني 
ــوان  ــان مي ت ــدون زب ــر. ب ــي تفک ــان یعن ــان و زب زب
فعالیت هــاي  دیگــر  تفکــر و  کــه  تصــور کــرد 
ــي  ــند، ول ــود داشته باش ــان وج ــن در انس ــي ذه عال
ــي  ــي باق ــل ابتدای ــا در مراح ــن فعالیت ه ــلمًا ای مس
مي مانــد، چنان کــه در بســیاري حیوانــات دیگــر 
ــرورده  ــه پ ــن درج ــا ای ــز ت ــد، و هرگ ــي مانده ان باق

نمي شــوند.

5سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2351   د  و    شنبه        23میزا ن   /   مهر     y    1397    4 صفرالمظفر   y 1440  15 ا كتبر      2018 www.mandegardaily.com

ACKUمحمدرضا باطنی



مقام هـــای محلـــی والیـــت فـــراه در غـــرب 
افغانســـتان تاییـــد می کننـــد کـــه طالبـــان 
دو شـــب پیـــش بـــه دو قـــرارگاه ارتـــش در 

ولســـوالی پشـــت رود حملـــه کردنـــد.
ـــت رود  ـــوال پش ـــورزی، ولس ـــن ن ـــوث الدی غ
دســـت کم  حمـــات  ایـــن  در  می گویـــد 
17 ســـرباز کشـــته و ده ســـرباز دیگـــر اســـیر 

شـــدند.
او انتقـــاد دارد کـــه بـــا وجـــود فاصلـــه نیـــم 
ـــراه،  ـــهر ف ـــز ش ـــا مرک ـــه ب ـــن منطق ـــاعته ای س
هیـــچ کمکـــی در زمـــان درگیـــری بـــه آنهـــا 

نرســـیده اســـت.
ـــد  ـــار ســـاعت ســـربازان جنگیدن او گفـــت: »چه
امـــا هیـــچ کـــس کمـــک نکـــرد. نـــه کمـــک 
ـــه  ـــی ک ـــی. در حال ـــه زمین ـــید و ن ـــی رس هوای
نیـــم ســـاعت بـــا مرکـــز فـــراه فاصلـــه هـــم 

ــی  ــور بی توجهـ ــن طـ ــه ایـ ــم. همیشـ نداریـ
ـــت.« ـــرده اس ـــه در ک ـــا را در ب ـــه م ـــت ک اس

خیرمحمـــد، معـــاون شـــورای والیتـــی فـــراه 
ـــاعت  ـــی س ـــه حوال ـــن حمل ـــد ای ـــز می گوی نی
ـــه بـــود و چنـــد  ـــورت گرفت ـــک بامـــداد ص ی

ـــت. ـــه داش ـــاعت ادام س
ـــرد  ـــام ک ـــر اع ـــات را 17 نف ـــمار تلف ـــز ش او نی
ـــماری از  ـــه ش ـــی ب ـــورای والیت ـــس ش ـــا ریی ام
ـــرباز  ـــات 21 س ـــن حم ـــه در ای ـــانه ها گفت رس

ـــدند. ـــیر ش ـــر اس ـــازده نف ـــته و ی کش
ــخنگوی وزارت  ــد، سـ ــد جاویـ ــور احمـ غفـ
ـــه  ـــرده و گفت ـــد ک ـــات را تایی ـــن حم ـــاع ای دف
اســـت کـــه در درگیـــری متقابـــل نیروهـــای 
تلفـــات  مخالفـــان مســـلح،  بـــا  امنیتـــی 
ســـنگینی بـــه شورشـــیان رســـیده و آنهـــا را 

عقـــب راندنـــد.

آقـــای جاویـــد گفـــت تحقیقـــات در مـــورد 
ــات آن را  ــه دارد و جزییـ ــداد ادامـ ــن رویـ ایـ

بعـــداً اعـــام خواهنـــد کـــرد.
ذبیـــح اهلل مجاهـــد، یکـــی از ســـخنگویان 
گـــروه طالبـــان نیـــز مدعـــی شـــده کـــه در 
ــراه، 25  ــرارگاه در فـ ــه ایـــن دو قـ ــه بـ حملـ
ـــد. ـــیر گرفتن ـــر را اس ـــته و 12 نف ـــرباز را کش س
فـــراه در غـــرب افغانســـتان در کنـــار هـــرات 
و نیمـــروز، یکـــی از ســـه والیـــت هم مـــرز 
ـــاهد  ـــر ش ـــن اواخ ـــه در ای ـــت ک ـــران اس ـــا ای ب
ــز  ــت. مرکـ ــوده اسـ ــادی بـ ــای زیـ ناامنی هـ
ایـــن والیـــت دو بـــار در دو ســـال گذشـــته 

توســـط طالبـــان ســـقوط کـــرد.
ـــراه، در  ـــش در ف ـــای ارت ـــه قرارگاه ه ـــه ب حمل
حالـــی ُرخ داده کـــه قـــرار اســـت انتخابـــات 
پارلمانـــی افغانســـتان بـــه تاریـــخ 28 میـــزان 
برگـــزار شـــود. نیروهـــای امنیتـــی اعـــام کردنـــد 
ـــت  ـــن امنی ـــرای تامی ـــرو ب ـــزار نی ـــاه ه ـــه پنج ک

ـــدند. ـــف ش ـــات موظ ـــن انتخاب ای

ــه  ــي، ک ــاوی واي ــې اداري پ ــو جرګ ــتان د مرشان د افغانس

ــه  ــتان ن ــه افغانس ــې ل ــايل ک ــډ مه ــه لن ــو پ ــرين ځواکون به

ــا د  ــو ځــل بی ــر امــکان شــته چــې افغانســتان ی ووځــي، ډې

ــي. ــت وګواښ ــوال امنی ــدل او نړی ــه اډه ب ــتانو پ تروریس

د دغــې جرګــې دویــم مرســتیال اصــف صدیقــي د یکشــنبې 

پــه ورځ ازادي راډيــو تــه وویــل، کــه د امریــکا متحــده 

ــه  ــو پرېکــړه وکــړه، وضعیــت ت ــه د وتل ــه غــور پرت ــو ل ایاالت

ــړي. ــقوط وک ــام س ــتان نظ ــن د افغانس ــو ممک ــه کت پ

نومــوړي زیاتــه کــړه: »کــه چیــرې پــه لنــډ مهــال کــې بهــرين 

ځواکونــه لــه افغانســتان ووځــي، دا بــه پــه افغانســتان نــاوړه 

ــې  ــه زیات ــوهنې ب ــو الس ــو هېوادون ــري، د ګاونډی ــز ول اغې

ــه کــم وخــت کــې د افغانســتان نظــام  ــدای يش پ يش او کې

ســقوط وکــړي.«

دا څرګندونــې داســې مهــال کېــږي چــې تــا زه یــو ځــل بیــا 

ــکا  ــاره د امری ــو د افغانســتان د ســولې لپ ــو طالبان وســله وال

لــه ځانګــړي اســتازي زملــي خلیلــزاد رسه پــه کتنــه کــې لــه 

افغانســتان د بهرنیــو ځواکونــو پــر وتلــو ټینــګار کــړی دی.

ــت رسه د  ــم حکوم ــې ه ــر ک ــه تې ــې پ ــوع چ ــه موض هغ

ــوا  ــه خ ــې ل ــې ډل ــه وار وار د دغ ــاره پ ــرو لپ ــولې د خ س

مطــرح شــوې ده.

ــه وخــت کــې پخوانــی طالــب چارواکــي او اوس د  ــه ورت پ

افغانســتان د خاصــون د الرې شــورا مــرش ســیدا اکــر اغــا 

ــوه  ــل ی ــو وت ــو ځواکون ــتانه د بهرنی ــه افغانس ــم ل ــه ه ــه څ ک

پرځــای غوښــتنه بــويل، خــو وايــي چــې پــه لنــډ مهــايل کــې 

بــه د دغــو ځواکونــو وتــل ښــه نتیجــه ونــه لــري.

نومــوړي زیاتــه کــړه: »زه وایــم چــې پــه لنــډ مهــايل کــې بــه 

د بهرنیــو ځواکونــو وتــل خامخــا یــو څــه بــد عواقــب ولــري، 

خــو امــکان یــې شــته، ښــه خــره بــه دا وي چــې امریکایــان 

ــم  ــا ه ــه اړتی ــړي او دېت ــوم ک ــت معل ــخص وخ ــو مش د وتل

شــته.«

دا پــه داســې حــال کــې ده د امریــکا پــه متحــده ایاالتــو کــې 

پــه یــوه تــازه رسوې کــې پــه ډاګــه شــوې چــې ۴۹ پــه ســلو 

ــه  ــه جګــړې نارضــه دي او ل ــان د افغانســتان ل کــې امریکای

ــړې،  ــتنه ک ــو غوښ ــو د وتل ــې د خپلوځواکون ــواد ی ــه هې دغ

خــو ۳۴ پــه ســلو کــې بیــا لــه دغــې جګــړې رايض برېښــي.

ــکا  ــه امری ــي، ک ــو شــمېر کارپوهــان واي د ســیايس چــارو ی

خپــل ځواکونــه د افغانســتان د حکومــت او خلکــو لــه 

ــه  ــه ب ــوه تش ــايس، ی ــواده وب ــه هې ــه دغ ــه ل ــورې پرت مش

يش. رامنځتــه 

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلــې حاجــي ســید داود وايــي، وســله 

والــو طالبانــو هــم دغــه موضــوع درک کــړې ده.

ــان  ــان او امریکای ــري طالب ــکان ل ــړه: »ام ــه ک ــوړي زیات نوم

یــو جــوړ جــاړي تــه رسه ورســېږي، خــو دغــه جــوړ جــاړی 

ــه پــه لنــډ مهــال کــې د امریکايــي ځوکونــو وتــل نــه وي،  ب

تــر هغــه ځایــه چــې د طالبانــو خــوا مــا مطالعــه کــړې ده او 

ګــورم یــې، هغــوی هــم پــه دې پوهیــږي چــې کــه امریــکان 

ــه  ــه رامنځت ــوه تش ــې ی ــتان ک ــه افغانس ــي پ ــتي ووځ سمدس

کېــږي.«

د افغانســتان پــه مشــوريت لویــه جرګــه کــې لــه امریــکا رسه د 

افغانســتان امنیتــي او دفاعــي تــړون تصویــب او د ولســمرش 

محمــد ارشف غنــي د واک پــه لومړیــو ورځــو کــې الســلیک 

شــو چــې لــه مخــې یــې پــه قانــوين ډول امریکايــي ځواکونو 

تــه پــه افغانســتان کــې د اوســېدو اجــازه ورکــړل شــوې.

ــه  ــپ اداره او پ ــمرش ټرم ــي، د ولس ــید داود واي ــي س حاج

ــه افغانســتان کــې  ــان غــواړي چــې پ ــکا کــې ډیموکراټ امری

د یــو پیــاوړي حکومــت لــه رامنځتــه کېــدو وروســته، خپــل 

ــايس. ــواده وب ــه دغــه هې ــو ل ځواکون
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واکنش هــا بــه ناپدیــد شــدن و قتــل جمــال خاشــقجی روزنامــه 
نــگار مشــهور و منتقــد عربســتان در کنســولگری ایــن کشــور در 
اســتانبول هــر روز ابعــاد تازه یــی بــه خــود می گیــرد و ریــاض 

را زیــر تیــغ تحریــم و تنبیــه قــرار داده اســت.
ــه  ــرد ک ــد ک ــکا، تأکی ــور امری ــس جمه ــپ، ریی ــد ترام دونال
واشــنگتن بــه حقیقــت ماجــرای جمــال خاشــقجی پــی خواهــد 
ــت،  ــیده اس ــل رس ــه قت ــه او ب ــود ک ــخص ش ــر مش ــرد و اگ ب

ــرد. ــد ک ــختی« خواه ــازات س ــل را »مج ــن قت ــل ای عوام
او افــزود: »تــا ایــن لحظــه آنهــا ]حکومــت عربســتان ســعودی[ 
ایــن مســاله را انــکار کرده انــد. بــه شــدت هــم انــکار می کننــد. 

حــاال آیــا می توانــد کار خودشــان باشــد؟ بلــه«.
ــی  ــف حاکمــان کنون ــگار سرشــناس مخال خاشــقجی، روزنامه ن
ــم  ــت، روز نه ــه واشینگتن پس ــتون نویس روزنام ــتان و س عربس
ــه او اجــازه مــی داد  ــه ب ــاه جهــت دریافــت مدارکــی ک مهــر م
بــا نامــزد ترکــی خــود ازدواج کنــد وارد کنســولگری عربســتان 
ــا پــای خــود از آن  ســعودی در اســتانبول شــد، امــا هیــچ گاه ب

بازنگشــت.
روز جمعــه شــبکه خبــری ســی ان ان بــه نقــل از یــک منبــع مطلع 
گــزارش داد کــه مقامــات ترکیــه صــدا و تصاویــری در اختیــار 
دارنــد کــه ثابــت می کنــد آقــای خاشــقجی داخــل کنســولگری 

بــه قتــل رســیده اســت.
ایــن منبــع خبــری کــه از اعضــای یــک نهــاد اطاعاتــی غربــی 
اســت می گویــد کــه صــدا و تصویــر بــه دســت آمــده نشــان از 
حملــه بــه جمــال خاشــقجی در داخــل کنســولگری و درگیــری 
بــا او دارد. همچنیــن لحظــه کشــتن او نیــز ثبــت شــده اســت. او 
ــده و مشــمئزکننده توصیــف  ــر و صــدا را تکان دهن ــن تصاوی ای

کــرده اســت.
ــت در  ــه دخال ــدت هرگون ــه ش ــعودی ب ــتان س ــات عربس مقام
ــد  ــد و می گوین ــقجی را رد کرده ان ــال خاش ــدن جم ــد ش ناپدی
کــه او همــان بعدازظهــر کنســولگری عربســتان را تــرک کــرده 
ــتاده  ــر ایس ــرون کنســولگری منتظ ــه بی ــزد او ک ــا نام اســت. ام
بــود تأکیــد دارد کــه آقــای خاشــقجی از در کنســولگری بیــرون 
ــه  ــات عربســتان خواســته ک ــز از مقام ــه نی ــده اســت. ترکی نیام

ــد او از کنســولگری خــارج شــده اســت. ــت کنن ثاب

حکـومت در تأمیـن امنیت...
ــک  ــر از ی ــی در کمت ــای انتخابات ــت پیکاره ــد، امنی ــنا می گوی ــس س ــس مجل  ریی
هفتــه باقــی مانــده بســیار مهــم اســت و بایــد حکومــت اقدام هــای جــدی را روی 

دســت گیــرد.
ــد در مــورد تأمیــن  ــه و ریاســت امنیــت ملــی بای ــاع، داخل ــۀ او، وزارت دف ــه گفت ب
امنیــت انتخابــات اطمینــان دهنــد تــا مــردم افغانســتان بــدون کــدام هــراس در روز 

ــد. ــای رأی برون ــای صندوق ه ــه پ ــات ب انتخاب
ــمن در  ــد: »دش ــنا می گوی ــس س ــاون اول مجل ــار مع ــم ایزدی ــد عل ــان، محم همچن
برابــر ارادۀ مــردم افغانســتان قــرار گرفتــه اســت و مــردم و نامــزدان بــرای دموکراســی 

ــد.« ــی می دهن قربان
ــا اشــاره بــه حــوادث اخیــر در والیــت تخــار، هلمنــد و ننگرهــار  آقــای ایزدیــار ب
گفــت کــه حکومــت به  ویــژه نهادهــای امنیتــی بایــد مســوولیت خــود را ادا کــرده و 

عامــان حمــات بــر یپکارهــای انتخاباتــی را بازداشــت و مجــازات کننــد.
دور روز پیــش انفجــاری در گردهم آیــی انتخاباتــی نظیفــه یوســفی نامــزد انتخابــات 
مجلــس در والیــت تخــار ُرخ داد کــه در نتیجــۀ آن حــدود 20 نفــر کشــته و 35 تــن 

دیگــر زخمــی شــدند.
ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون انتخابــات نیــز اعــام کــرده اســت کــه از آغــاز 

ACKUرونــد انتخابــات مجلــس تاکنــون 8 نامــزد انتخابــات پارلمانــی کشــته شــده انــد.
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ــاری  ــه بعــد گرفت دورۀ 8 شــورا آغــاز و ســه هفت
احــزاب سیاســی آغــاز گردیــد. تبلیغــات در برابــر 
ــان تهــی و  ــا تبلیغــات می پاکســتان آغــاز شــد، ام

ــًا کشــککی نوشــت: احساســاتی. مث
یاوه گویــان دســت بردارنــد. کراچــی را بــه خــاک 

ــانیم. ــیاه می نش س
ــود،  ــل ب ــاروال کاب ــه ش ــاد ک ــد فره ــا غام محم ی
ــه  ــه پاکســتانی ها نوشــت: جــواب بلدی خطــاب ب
ــزاب  ــتگیری اح ــه. دس ــه س ــان های درج ــه انس ب

سیاســی آغــاز شــد.
در 19 ثــور 1330، 12 نفــر از اعضــای حــزب 
جویــا،  ســرور  غبــار،  میرغام محمــد  وطــن: 
ــگ،  ــی، نعیمــی، اعتمــادی، فرهن تاج محمــد پغمان

علی محمــد خــروش دســتگیر شــدند.
از حــزب خلــق محمــودی شــش تــن: عبدالرحمن 
ــد  ــان، محم ــد ام ــم، محم ــر رحی ــودی، داکت محم
یوســفی  و  شــایان  نعیــم  محمــودی،  عظیــم 

ــد. ــتگیر گردیدن دس
فرهنــگ می گویــد: همــه در زنــدان افتادیــم. 
ــر،  ــر، خودنگ ــگ نظ ــان را تن ــدان انس ــای زن فض
می ســازد.  رنــج  زود  و  شــکاک  بهانه گیــر 
زندانــی مجــال تحقیــق  امــور کان را نــدارد، 
همیشــه مصــروف احــوال شــخصی، کنجــکاوی، 

می گــردد. بدگویــی  و  عیب جویــی 
ــای  ــه اعض ــد ک ــان می نویس ــش زلمی ــارۀ وی در ب
گــروه ننگرهــار ایــن حــزب بــه مقامــات رســیدند. 
نورمحمــد تره کــی بــه واشــنگتن مقــرر شــد، 
عبدالــرووف بینــوا بــه دهلــی گماشــته شــد، 

ــد. ــرر گردی ــاور مق ــه پش ــی ب ــن صاف حس
زندانــی شــدن روشــنفکران، بدنامــی شــاه محمــود 
را ســبب شــد و داوود خــان کــه زمینه ســازی 

ــرد. ــت اســتفاده ک ــود، از موقعی ــرده ب ک
ــت.  ــتالین رف ــازه س ــه جن ــان در 1332 ب داوودخ
ــوروی،  ــام ش ــی نظ ــم و تمرکزگرای ــاهدۀ نظ مش
داوود را کــه تحــت تأثیــر حــرکات هتلــر و 
موســولینی نیــز بــود، بیشــتر بــه اســتبداد متمایــل 

ــاخت. س
ــه  ــود رای ب ــم خ ــث صدراعظ ــه حی ــان ب داود خ
ــرد:  ــرح ک ــل را مط ــد اص ــید و چن ــدرت رس ق
انکشــاف اقتصــادی افغانســتان، مســأله پشتوســتان 

ــی. ــات سیاس و اصاح
در مســأله پشتونســتان بــدون اینکــه مــردم را آمــاده 
ــدون ایــن کــه مســأله  ســازد و ذهنیــت دهــد و ب
پشتونســتان را بــه عنــوان یــک مشــکل بین المللــی 
مطــرح کنــد، بیــرق پاکســتان را اهانــت و تنــدروی 
ــا داکتــر خــان،  کــرد. ایــن کارِ داود ســبب شــد ت
به حیــث  عبدالغفارخــان  خــان  بــزرگ  بــرادر 
نماینــدۀ دولــت پاکســتان و عضــو کابینــۀ آن 
ــه، داود  ــردد. در نتیج ــل گ ــا داوود مقاب ــور ب کش
ــت. ــازی را باخ ــود ب ــای خ ــدروی بی محاب ــا تن ب

در زمینــۀ سیاســی زندانیــان را آزاد کــرد، امــا 
محمــودی، تاج محمــد پغمانــی، جویــا و فتــح 
محمــد بهســودی کــه هــزاره بودنــد، آزاد نشــدند. 

ــرد. ــام ک ــرم اع ــی را ج ــت سیاس داوود فعالی
یــک هــزار نفــر را بــرای مصالحــه بین القومــی بــه 
پشتونســتان فرســتاد کــه همــه در کمیــن زده شــده 
و نابــود گردیدنــد، چنیــن شــد کــه داوودخــان در 
برنامه هــای ناسیونالیســتی و اســتبدادی و ضدیــت 
شکســت  پشتونســتان خواهی  و  پاکســتان  بــا 
خــورد و در 18 حــوت 1341 از صــدرات اســتعفا 

داد.
داکتــر محمدیوســف موظــف تشــکیل کابینــه شــد، 
ــل  ــتای تمثی ــرای  در راس ــل 1342 ب در اول حم
موکراســی و تعییــن صدراعظمــی غیــر از خانــدان 
ســلطنتی، کمیتــۀ 7 نفــری تســوید قانــون اساســی 

ــراد را شــامل می شــد: ــن اف ــد کــه ای ــن گری تعیی
محمدصدیــق  مجــروح،  رشــتیا،  سیدقاســم 
فرهنــگ، صمــد حامــد، محمدموســی شــفیق، 

حمیــد. حمیــداهلل 
ــاده  ــد آم ــون جدی ــودۀ قان ــه مس ــن ک ــد از ای  بع
ــن  ــر تعیی ــتراک  24 نف ــه اش ــیونی ب ــد، کمیس ش
گردیــد تــا متــن مســوده را مطالعــه کننــد. جریــان 
ایــن بررســی و مطالعــۀ قانــون اساســی از 9 
ــم  ــدت دونی ــور 1343 م ــا 24 ث ــوت 1342 ت ح
مــاه تــداوم یافــت. در همیــن دوره بــود کــه میــان 
کریــم نزیهــی و قدیــر تره کــی در رابطــه بــه 

زبان هــای ســوم درگیــری لفظــی ُرخ داد. مســودۀ 
ــد در 18  ــرار ش ــان و ق ــد اع ــاه اس ــون در م قان
ســنبله 1342 لویــه جرگــۀ قانــون اساســی تدویــر 
یابــد. ســرانجام، قانــون تصویــب گردیــد و در 22 
ــاح  ــمًا افتت ــی رس ــس مل ــال 1344 مجل ــزان س می
شــد. روز 2 عقــرب، روز اخــذ رأی صدراعظــم از 
پارلمــان بــود. تــاالر مجلــس از حضــور محصــان 
ــن  ــتند ای ــتر می خواس ــه بیش ــود ک ــده ب ــر گردی پُ
ــا اخــذ رأی،  ــرا ب ــو را تخریــب کننــد. زی ــد ن رون
صدراعظــم جدیــد، مکلــف بــود دموکراســی 
و آزادی بیــان و مطبوعــات را در کشــور پیــاده 
ــد،  ــل بودن ــتبداد متمای ــا اس ــه ب ــی ک ــد، آنان کن
ــت  ــدرت مخالف ــاره داران ق ــان و اج برتری خواه

ــد. کردن
صدیــق فرهنــگ ایــن گروه ها و افــراد را در شــمار 
ــی،  ــان دموکراس ــرد: مخالف ــام می ب ــران ن توطیه گ
طــرف داران ســردارها )ســردار داوود و ســردار 
برتری خواهــان  ولــی،  ســردار  نعیــم(  محمــد 
قومــی، افغــان ملــت، حــزب زرنــگار و میونــدوال.

ــت. 197  ــری صــورت گرف ــرب رأی گی روز 3 عق
ــد  ــت جدی ــه حکوم ــق ب ــن از وکا رأی مواف ت
دادنــد 15 رأی ممتنــع بــود و رأی مخالــف وجــود 
نداشــت. همــراه بــا رأی کابینــه تظاهــرات مخالفان 
ــد  ــه خشــونت گرایی ــت و  تظاهــرات ب ــه یاف ادام
ــت.  ــوم اس ــرب موس ــوم عق ــۀ س ــه حادث ــه ب ک
ــدارت  ــک روز ص ــه ی ــدون اینک یوســف خان ب
ــارم  ــاد در چه ــود کســب رأی اعتم ــا وج ــد، ب کن
ــزد صــدارت  ــدوال نام ــتعفا داد و میون ــرب اس عق

ــد. گردی
فرهنــگ می نویســد، میونــدوال خــود را نــزد 

نــزد  و  می کــرد  معرفــی  پشــتون  برخی هــا 
دریــا  پــار  ازبیک هــای  از  را  خــود  شــماری 

. نــد ا می خو
در ایــن دوران، احــزاب سیاســی عمــًا تبــارز 
کردنــد. حــزب دموکراتیــک خلــق، حــزب افغــان 
ــگار ایجــاد شــد. در تابســتان  ملــت و حــزب زرن
ــه  ــی ب ــزاب سیاس ــون اح ــرح قان ــال 1345 ط س
ــان  ــاه ولی خ ــدوال و ش ــا میون ــت، ام ــان رف پارلم

ــدند. ــان ش ــب آن در پارلم ــع تصوی مان
ــی  ــای امریکای ــی از روزنامه ه ــان یک ــن زم در ای
ــخن  ــه CIA س ــان ب ــزرگان افغ ــته گی ب در وابس
میونــدوال  و  شــد  بلنــد  حرف هایــی  گفــت، 

ــتعفا داد. اس
در دهــم عقــرب 1346 نوراحمــد اعتقــادی مامــور 
تشــکیل کابینــه گردیــد. در ایــن دوره قانــون 
احــزاب کــه تصویــب شــده بــود، توشــیح نشــد، 
ولــی عمــًا احــزاب خلــق، شــعله جاویــد، افغــان 
ــدوال( و  ــی )میون ــرات مترق ــزب دموک ــت، ح مل
جوانــان مســلمان فعــال شــدند، ماهــا در مســجد 

ــد. ــرات کردن ــع و تظاه ــتی تجم پل خش
در ایــن زمــان، اعتمــادی تــاش داشــت تــا میــان 
خانــوادۀ شــاهی بــه خصــوص بیــن داوودخــان و 

شــاه آشــتی و تفاهــم ایجــاد کنــد.
ــون  ــرد: قان ــی ک ــان کارهای ــن زم ــان در ای پارلم
جرگه هــای  شــاروالی ها،  ازدواج،  انتخابــات، 
والیــت و متمــم قانــون اساســی تصویــب و زمینــۀ 
مراقبــت از اعمــال دولــت تاحــدی مســیر گردیــد. 
تاجایــی کــه برخــی از وزرا از ایــن نظــارت 
پارلمــان و احــزاب سیاســی به جــان آمــده بودنــد، 
می گوینــد، محمــد ســلیم وزیــر معــارف در 1348 

ــع،  ــن طال ــه ای ــاک ب ــت، خ ــی می گف ــا دل تنگ ب
ــد. ــر شــدیم، شــورا  آم ــا وزی ــی م وقت

ــاز  ــی آغ ــورای مل ــال 1348 در دورۀ 13 ش در س
ــًا  ــا تقریب ــن دوره دموکرات ه ــرد، در ای ــه کارک ب
ــد و  ــان آمدن ــه پارلم ــتی ها ب ــدند. راس ــذف ش ح

ــا. ــدودی از چپی ه ــداد مح تع
مســأله عمــدۀ ایــن دورۀ پارلمــان، مســأله زبــان و 

آب هیرمنــد بــود.
عنــوان  بــه  ظاهــر  داکتــر   1350 ســال  در 
صدراعظــم تعییــن شــد. در ســال 1352 کودتــای 
داوودخــان صــورت گرفــت. فرهنــگ در بررســی 
ــتگاه های  ــد: در رأس دس ــا می نویس ــل کودت عوام
ــپ  ــروه چ ــراد گ ــس و اردو، اف ــتخبارات پولی اس
بــود کــه هیــچ اصلــی را بــه شــاه گــزارش 
ــه ســاده گی  ــا ب نمی دادنــد از همیــن جهــت، کودت
ــید و  ــروزی رس ــه پی ــت و داوود ب ــورت گرف ص

ــد. ــده ش ــی برچی ــاط دموکراس بس
چند حادثۀ مهم:

بــرادر  عزیــز  محمــد   1312 تابســتان  در   -
نادرخــان، در برلیــن توســط ســید کمــال محصــل 

ــد. ــته ش ــان کش افغ
ــورت  ــه ص ــل حمل ــا در کاب ــفارت بریتانی - در س
ــر  ــی نذی ــم و سرمنش ــد عظی ــه محم ــت ک گرف
ــی  ــر زخم ــمار دیگ ــان و ش ــۀ آلم ــل یافت تحصی

ــدند. ش
- نــادر خــان در 1312 هنــگام توزیــع انعــام 
شــاگردان مکتــب نجــات اســتقال و حبیبــه کشــته 
ــادر در محلــی صــورت گرفــت کــه  ــل ن شــد. قت
ــی  ــان چرخ ــی خ ــن و غام نب ــن لودی عبدالرحم

ــد. ــهید شــده بودن همانجــا ش
می گوینــد شــاعری هاشــم نــام از خانــوادۀ بســمل 
بــه مناســبت کشــته شــدن نادرخــان ایــن بیــت را 

گفتــه بــود:
 شمر به دوزخ دوید، گفت به گوش یزید

مژده به مردان برید، نادر افغان رسید
 طنزهــا و ظرافت هــا: میرمحمــد صدیــق فرهنــگ 
برخــی ظرافت هــا و نکته هــای طنــزی را بــه 

ــت. ــود آورده اس ــم دید خ ــوان چش عن
بــرادر  عزیــز  محمــد  می گویــد: ســردار   -1 
نادرخــان شــخص ســاده و کم ســوادی بــود. 
ــراً او را  ــار اکث ــوص غب ــان و به خص ــب کس اغل
دســت می انداخــت. از جملــه غبــار، هــر وقــت او 

می گفــت. ســاالر  ســپر  می دیــد،  را 
یــا هنــگام دعــا در حــق مرده یــی غبــار می گفــت: 
خــدا جنت هــا را مغفرتــش کنــد و ســردار محمــد 
ــرار  ــته، تک ــی دانس ــت و واقع ــز آن را درس عزی

می کــرد.
ــوان او  ــید، دی ــیار می ترس ــداهلل بس ــاری عب  2- ق
ــا  ــود. ام ــده ب ــاپ ش ــان چ ــان اهلل خ ــر ام در عص
وقتــی می پرســیدی دیــوان شــما چــه وقــت 
ــت:  ــی گف ــته گی م ــیار آهس ــه بس ــده، ب ــاپ ش چ

گذشــته ها. در 
ــا پــدرش شــوخی داشــت. بــاری  3- ســلجوقی ب
ــرد،  ــد. جارچــی صــدا می ک ــته بودن ــر دو نشس ه
ــه او  ــلجوقی ب ــدر س ــت. پ ــده اس ــم ش ــری ُگ خ
گفــت: پنهــان شــو کــه نبرنــدد، ســلجوقی گفــت: 

ــر. ــۀ خ ــه چوچ ــد، ن ــر می گوین خ
ــردم  ــوروی م ــام ش ــد، در نظ ــگ می گوی 4- فرهن
را بســیار نــاآگاه و بی خبــر نگــه  می داشــتند. 
ــه  ــی را ب ــدان، کس ــی آورد: در زن ــی را م خاطره ی
ــه از  ــد ک ــرده بودن ــی ک ــی زندان ــۀ جاسوس بهان
شــوروی و اصــًا راننــدۀ تراکتــور بــود. وقتــی بــا 
ــت: در  ــار می گف ــا افتخ ــم، ب ــت می کردی اوصح
شــوروی تراکتــور را ریموند)ترمیــم( می کننــد. 
ــر  ــدام امرغی ــه ک ــت ک ــمتی می گف ــن را در قس ای
ممکــن را بــه مــا نشــان می دهــد و بــاز می گفــت: 
اگــر بســیار کار کننــد کاپیتــال ریموند)ترمیــم 

کامــل( می کننــد.
5- در زمــان میونــدوال در پارلمــان از صدراعظــم 
ــد.  ســواالتی پیرامــون مســایل بین المللــی می کردن
یکــی از وکا اعتــراض کرد و گفــت: صدراعظم از 
خــارج نیســت، چــرا ســواالت خارجــی می کنیــد.

6-وکیلــی در پارلمــان می گفــت: در ولســوالی 
ــک  ــا ی ــه،  متوســط و حت ــب ابتدایی ــک مکت ــا ی م

ــدارد. ــود ن ــون وج پوهنت

فـرهنگدرخاطــراتش
ناگفته های تاریخ معاصر افغانستان
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کــه  پترولیــم می گویــد  و  معــادن  سرپرســت وزارت 
پیمان هــای طــای بدخشــان و مــس بلخــاب بــه دو 
ــن  ــه ای ــد ک ــذار ش ــس از آن واگ ــی پ ــرکت انگلیس ش
شــرکت ها وزارت معــادن را بــه شــکایت در محکمــه 

تهدیــد کردنــد. بین المللــی 
نرگــس نهــان سرپرســت وزارت معــادن و پترولیــم، پــس 
از افزایــش انتقادهــا نســبت بــه امضــای دو پیمــان بــزرگ 
معــادن بــا شــرکت های انگلیســی، در یــک نشســت خبری 
درکابــل گفــت کــه ایــن پیمان هــا مطابــق بــه منافــع ملــی 

کشــور امضــا شــدند.
دو روز پیــش شــماری از نهادهــای مدنــی از امضــای 
ــس  ــان و م ــای بدخش ــه ط ــادن ک ــزرگ مع ــان ب دو پیم
بلخــاب بــا دو شــرکت انگلیســی در امریــکا انتقــاد کــرده 
ــتان  ــگ در افغانس ــازی جن ــاز خصوصی س و آن را زمینه س

ــد. خواندن
ــود  ــروزی خ ــت دی ــز در نشس ــنا نی ــس س ــای مجل اعض
بــا انتقــاد از رونــد امضــای ایــن پیمــان گفتنــد کــه انجــام 

ــی نیســت. ــرون از کشــور پذیرفتن ــن پیمــان در بی ای
ــن  ــو ای ــان لغ ــان خواه ــای پارلم ــی و اعض ــاالن مدن فع

ــد. ــده ان ــان ش پیم
ــان  ــن دو پیم ــه ای ــد ک ــادن می گوی سرپرســت وزارت مع
ــه  ــد ک ــذار ش ــی واگ ــرکت انگلیس ــه دو ش ــس از آن ب پ
ــر در امضــای  ــت شــش ســال تأخی ــن شــرکت ها از باب ای
ایــن قراردادهــا از ســوی دولــت افغانســتان وزارت معــادن 

ــد. ــد کردن ــی تهدی ــۀ بین الملل ــکایت در محکم ــه ش را ب
ــال 2012 در  ــده در س ــاد ش ــای ی ــد: قرارداده او می گوی
لنــدن بــه داوطلبــی گذاشــته شــده و دو شــرکت انگلیســی 
بــا ارایــه پیشــنهادهای معیــاری توانســت برنــده آن شــده 
ــا  ــد، ام ــم برس ــه تفاه ــتان ب ــادن افغانس ــا وزارت مع و ب
ــه حکومــت  تصمیــم در مــورد امضــای ایــن قراردادهــا ب
ــود  ــل کمب ــه دلی ــز ب ــده و نی ــذار ش ــی واگ ــدت مل وح

ــاد. ــر افت ــه تأخی ــا شــش ســال ب ظرفیــت ت
ــا از  ــای پیمان ه ــر در امض ــال تأخی ــش س ــان، ش ــو نه بان
ســوی حکومــت را بــا وجــود مــورد تاییــد قــرار گرفتــن 
شــرکت های پیمانــکار، موجــب آن خوانــد کــه حکومــت 
در تصمیــم دوبــاره خــود مبنــی بــر واگــذاری ایــن 
ــش  ــد شــده را گزین ــش تایی ــا شــرکت های از پی قرار داده

ــه امضــای پیمــان بپــردازد. ــان ب ــا آن کــرده و ب
ــی  ــرکت انگلیس ــهام داران ش ــی از س ــودن یک ــل ب او دخی
ســنتال در کابینــه حکومــت را یکــی از چالش هــای 

خوانــد کــه باعــث تأخیــر در نهایــی شــدن ایــن قراردادهــا 
شــده بــود کــه بــا اســتعفای وزیــر شــهر ســازی از ســمتش 

ایــن مشــکل کامــًا بــر طــرف شــد.
ــه  ــد رتب ــای بلن ــادن اعض ــون مع ــادۀ 35 قان ــاد م ــر بنی ب
حکومــت افغانســتان در کمتــر از 5 ســال پــس از تصــدی 
ــزرگ را  ــای ب ــد پیمان ه ــی نمی توانن ــد دولت ــف بلن وظای

اخــذ کننــد.
ــه   ــرد ک ــان ک ــر نش ــا خاط ــدن ام ــت وزارت مع سرپرس
ایــن مــاده قانــون معــادن براســاس تشــخیص دادگاه 

عالــی بــا یــک مــاده قانــون اساســی در پیونــد بــه امضــای 
پیمان هــای معــادن کــه امضــای قــرارداد را تنهــا در 
ــرده اســت در  ــع ک ــی من ــف حکومت ــان تصــدی وظای زم
تضــاد اســت بــه ایــن دلیــل بــه یــک مــاده قانــون در ایــن 

ــت. ــده اس ــت داده ش ــوص ارجحی خص
او بــا انتقــاد نهادهــای مدنــی مبنــی بــر واگــذاری امنیــت 
ــرخ  ــش ن ــکار و کاه ــرکت های پیمان ــه ش ــادن ب ــن مع ای
ــه  ــادن پرداخت ــن مع ــت ای ــن امنی ــر تأمی ــی به خاط ریالت
گفــت کــه حکومــت تــوان تامیــن امنیــت معــادن را نــدارد 
بــه ایــن دلیــل شــرکت ها، خــود مســوولیت تأمیــن امنیــت 

ــد. ــه عهــده گرفتــه ان دو معــدن یــاد شــده را ب
ــدن  ــن وزارت مع ــال 2012 بی ــم س ــۀ او، در تفاه ــه گفت ب
ــن  ــت تأمی ــود دول ــرار ب ــنتار، ق ــی س ــرکت انگلیس و ش
ــن  ــه ای ــرد ک ــده بگی ــه عه ــدن را ب ــن دو مع ــت ای امنی
ــا دلیــل افزایــش تهدیــدات در شــرایط فعلــی از  مســأله ب
ــه  ــند ب ــی افغانســتان خــارج می باش ــای امنیت ــوان نیروه ت
ــه دولــت  ــرخ ریالتــی )هزینــه پرداختــی ب ایــن دلیــل درن
ــز کاهــش وارد شــده  ــکار( نی از ســوی شــرکت های پیمان

اســت.
زمینــۀ  اســت  ممکــن  کــه  نگرانــی  ایــن  بــه  او 
طریــق  از  افغانســتان  در  جنــگ  خصوصی ســازی 
درآمدهــای معــادن مســاعد شــود پاســخ گفتــه تأکیــد کــرد 
ــن  ــکا چنی ــت امری ــه دول ــتان و ن ــت افغانس ــه دول ــه ن ک
تصمیــم ندارنــد و شــرکت های کــه بــا آنهــا پیمــان امضــا 

ــی. ــه امریکای ــد ن ــی ان ــز انگلیس ــده نی ش
ــه  ــق ب ــان را مطاب ــن دو پیم ــه، او امضــای ای ــن هم ــا ای ب
ــادی  ــای اقتص ــت نهاده ــتان و رضای ــی افغانس ــع مل مناف
کشــور خوانــده تأکیــد کــرد کــه بــرای ارایــۀ تضمین هــای 
مالــی از ســوی شــرکت ها نیــز ضــرب االجل هــای 
ــن  ــه ای ــدم ارای ــورت ع ــده و در ص ــن ش ــی تعیی زمان
ــد شــد. ــاد شــده فســخ خواهن ــای ی ــا قرارداده تضمین ه

گفتنــی اســت کــه پیمــان دو معــدن بــزرگ طــای 
ــر  ــاه اکتوب ــه تاریــخ پنجــم م بدخشــان و مــس بلخــاب ب
ــم  ــادن و پترولی ــان وزارت مع ــادی می ــاری می ــال ج س
ــفارت  ــر س ــد« در مق ــنتار لمیت ــرکت »س ــتان و ش افغانس

ــید. ــا رس ــه امض ــنگتن ب ــتان در واش افغانس
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