
ــد اداری و  ــا در رون ــیون، بی نظمی ه ــی کمیس ــر والیت ــژه در دفات ــود کارمنــدان کافــی به وی نب
ــان آورده  ــه می ــن روز ب ــر در ای ــای ناظ ــزدان و نهاده ــران نام ــه ناظ ــی ک ــان بی نظمی های همچن
ــود ــس از آن ب ــات و پ ــات در روز انتخاب ــیون انتخاب ــر در کمیس ــی دیگ ــکالت داخل ــد، از مش بودن

ــن  ــی ای ــر والیت ــای دفات ــتِن دروازه ه ــی، بس ــر والیت ــای دفات ــک دروازه ه ــا در نزدی اعتراض ه
ــرض، مزاحمت هــای کمیســیون شــکایت های  ــزدان معت کمیســیون توســط احــزاب سیاســی و نام
ــژه در  ــی به وی ــدان کمیســیون شــکایت های انتخابات ــودن ناظــران و کارمن ــه ب ــی، کم تجرب انتخابات
ــی در  ــل بیرون ــه عوام ــی، از جمل ــز انتخابات ــی در مراک ــای نظارت ــودن تیم ه ــتر ب ــا و بیش والیت ه
ــه آنهــا  ــاد ب ــای صی ــود کــه آق ــی ب ــِج ابتدای ــر در اعــالم نتای ــات و تأخی بی نظمی هــا در روز انتخاب

اشــاره کــرد

ــکا در امــور صلــح افغانســتان و  ــدۀ وزارت امــور خارجــه امری نماین
نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در امــور آســیای جنوبــی و مرکــزی، امــروز بــه 

ــد. ــفر می کنن ــتان س پاکس
زلمــی خلیــل زاد و آلیــس ولــز کــه بــرای ســفر 5 روزه راهی پاکســتان 
ــادل  ــه بحــث و تب ــتان ب ــح افغانس ــرات صل ــارۀ مذاک ــوند، درب می ش

نظــر بــا مقامــات سیاســی و نظامــی ایــن کشــور خواهنــد پرداخــت.
ــارۀ خــروج نیروهــای امریکایــی مســتقر در افغانســتان  رأی زنــی درب
از محورهــای مهــم ســفر زلمــی خلیــل زاد و ولــز بــه پاکســتان اســت.
ــورهای  ــه کش ــفر ب ــازه س ــر دور ت ــال حاض ــل زاد در ح ــی خلی زلم

ــرد. ــر می ب ــن به س ــه در چی ــت ک ــرده اس ــاز ک ــه را آغ منطق
ــود  ــام می ش ــی انج ــتان در حال ــه پاکس ــی ب ــات امریکای ــفر مقام س
ــا طالبــان در امــارات بــدون توافــق قطعــی  کــه دور قبلــی مذاکــره ب

ــان یافــت. پای
مذاکــرۀ طالبــان در امــارات بــا میانجی گــری پاکســتان انجــام شــد و 
ایــن کشــور نقــش مهمــی در ادامــۀ مذاکــره بــا طالبــان ایفــا می کنــد.
در ایــن روزهــا تالش هــای داخلــی و خارجــی بــه هــدف برقــراری 

صلــح و پایــان جنــگ در افغانســتان شــدیداً جریــان دارد.
ــه  ــی افغانســتان پــس از ســفر ب حمــداهلل محــب، مشــاور امنیــت مل
ــو در  ــد. گفت وگ ــعودی ش ــی س ــاهی عرب ــور پادش ــن وارد کش چی
مــورد صلــح، ثبــات و امنیــت در کابــل و منطقــه هــدف اساســی ســفر 
مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان را بــه ایــن کشــور تشــکیل مــی دهــد.
ــۀ شــورای  از ســوی دیگــر، محمــد عمــر داوودزی، رییــس دبیرخان
ــرد و  ــه اســالم آباد ســفر ک ــۀ گذشــته ب ــح افغانســتان هفت ــی صل عال
ــا مقام هــای ایــن کشــور در مــورد برقــراری صلــح و ختــم جنــگ  ب

ــرد. ــو ک گفت وگ
ــه پاکســتان اعــالم کــرد، ممکــن اســت در  داوودزی پــس از ســفر ب
ــا  ــتان ب ــت افغانس ــتقیم حکوم ــوی مس ــک گفت وگ ــای نزدی هفته ه

طالبــان برگــزار شــود.
شــماری از رســانه های خبــری بــه نقــل از مقام هــای طالبــان 
ــه  ــروه ب ــن گ ــدی ای ــراد کلی ــرادر از اف ــال ب ــه م ــد ک ــزارش دادن گ
ــح  ــده صل ــره کنن ــم مذاک ــت وارد تی ــرار اس ــه و ق ــر رفت ــور قط کش

ــود. ــان ش ــروه طالب گ

به  مرکزی  آسیای  کشور  پنج  خارجۀ  وزیران 
همراه هند و افغانستان در بیانیۀ پایانی نشست 
خود در سمرقنِد ازبیکستان، بر موضوع مبارزه 

مشترک با تروریسم توافق کردند.
همراه  به  مرکزی  آسیای  کشور  پنج  و  هند 
این نشست،  نهایی  بیانیۀ  افغانستان دیروز در 
کرده  محکوم  را  اشکال  تمام  در  تروریسم 
جریان  هرگونه  با  مقابله  برای  خود  توافق  و 
به  را  جهان  امنیت  که  افراطی  و  تروریستی 

خطر بیاندازد، اعالم کردند.
نهایی  بیانیۀ  از  بخشی  تروریسم  با  مبارزه 
مشترک میان کشورهای هند، آسیای مرکزی و 
افغانستان بود که اولین نشست سه جانبه خود 
را در شهر سمرقنِد ازبیکستان از دو روز آغاز 

کردند.
همراه  به  هند  خارجۀ  وزیر  سواراج  سوشما 
جمله  از  کشورها  دیگر  خارجه  وزیران 
تاجیکستان،  قرقیزستان،  قزاقستان،  افغانستان، 
ترکمنستان و ازبیکستان در این نشست حضور 

داشتند.
و  هند  میان  مشترک  ارتباطات  به  توجه  با 
کشورهای آسیای مرکزی در حوزه های تمدن، 
بر  بیانیه  این  در  طرفین  تجارت  و  فرهنگ 

گسترش روابط دوستانه میان هند با کشورهای 
آسیای مرکزی تأکید شد.

کشورهای حاضر در نشست سمرقند همچنین 
از  حمایت  برای  چندجانبه  همکاری های  بر 
مشکالت  حل  راستای  در  مشترک  اقدامات 
توسعه  و  ثبات  بازگشت  و  منطقه  امنیتی 

موافقت کردند.
راهبردی  موقعیت  از  مرکزی  آسیای  منطقه 
برخوردار  هند  خارجه  سیاست  در  ویژه یی 
است و تحرکات جدید دهلی نو برای نزدیک 
بیانگر  مرکزی  آسیای  همسایه گان  به  شدن 
کشور  این  خارجی  سیاست  حوزۀ  از  بخشی 
به گفته سوشما سواراج، وزیر خارجه  است. 
هند روابط فرهنگی و تاریخی هند با کشورهای 
است  دیرینه یی  پیشینه  دارای  مرکزی  آسیای 
فرهنگ های مشترک  و  ارزش  از  و دو طرف 

برخوردار هستند.
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کـدام کـاسۀ صبـِر مـردم 

لبـریز شـده آقـای دانـش؟
اصـالحات انتخـاباتـی

نمـایشی بـودنـد
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توافق پنج کشور برای مبارزه با تروریسمپاکستان امروز میزبان نماینده گان امریکا است

نتایج ابتدایی کابل 
سه  ماه پس از انتخابات اعالم شد

»احزاب سیاسی و نهادهای ناظر استقاللیت 
کمیسیون را خدشه دار کرده اند«
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ــس  ــرف غنی ریی ــاون دومِ اش ــش مع ــرور دان س
ــۀ  ــه کاس ــاال متوج ــی، ح ــدت مل ــت وح حکوم
ــامانی ها و  ــل نابس ــه به دلی ــده ک ــردم ش ــِر م صب
ــاِل  ــات در ح ــیون انتخاب ــای کمیس ندانم کاری ه
ــه  ــد ک ــر ندارن ــان خب ــت. ایش ــدن اس ــز ش لبری
اگــر بــرای مــردم افغانســتان کاســۀ صبــری باقــی 
ــده باشــد، بــدون شــک خیلــی وقــت اســت  مان
ــی  ــار وقت ــاید این ب ــت. ش ــده اس ــز ش ــه لبری ک
آقــای دانــش از لبریــز شــدِن کاســۀ صبــر مــردم 
ســخن می گفــت، منظــور خودشــان بــوده باشــند 
ــز شــده اســت.  کــه حــاال کاســۀ صبرشــان لبری
همیشــه کاســۀ صبــِر دولت مــردان چنــان بــزرگ 
نمی شــود؛  لبریــز  به ســاده گی  کــه  اســت 
ــان گســـترده  ــی چن ــای غن ــِر آق ــاًل کاســۀ صب مث

و فــراخ اســت کــه اگــر ُکل کشــور در اثــر 
ندانم کاری هــای ُعمــال ایشــان در آتــش بســوزد، 
ــا  ــود. ام ــز نمی ش ــان لبری ــۀ صبرش ــم کاس بازه
مــردم کاســه های صبــِر کوچــک دارنــد، بــا 
ــاد  ــز می شــود و نبایــد زی کمتریــن مشــکلی لبری
دغدغــۀ کاســه های صبــر مــردم را داشــت. مهــم 
ــی وزرا،  ــور )یعن ــاِن کش ــِر خادم ــه های صب کاس
ــراف زاده ها  ــزرگ، اش ــای ب ــا، قوماندان ه رییس ه
اســت  دولتــی(  مقام هــای  نورچشــمی های  و 

ــردد! ــز نگ ــان لبری ــه های صبرش ــه کاس ک
 ایــن خــادم گفتــِن مقام هــای کشــور هــم 

بــه خودشــان عجــب معنــای متناقــض یــا 
پارادکســیکالی دارد. ایــن خادمــاِن مــردم در 
بهتریــن خانه هــا زنده گــی می کننــد، بهتریــن 
غذاهــا را می خورنــد، عیــش و ســاعت تیری 
اســت،  زره  همــه  موترهای شــان  دارنــد، 
معاش شــان کمتــر از ده هــزار دالــر نیســت، 
ــم  ــان را ه ــرج یک روزش ــر خ ــزار دال ــه ده ه البت
ــل و خالقیتــی  نمی شــود، امــا بــا ابتــکار عم
کــه خــدا برای شــان داده، می تواننــد ماهــی 
باشــند،  داشــته  کمایــی  دالــر  چندصدهــزار 
دبــی  در  را  خــود  زنده گــِی  بــِد  روزهــای 
می گذراننــد،  پاریــس  و  لس آنجلــس  و 
بهتریــن کشــورهای جهــان  در  فرزندان شــان 
می کننــد،  زنده گــی  و  می خواننــد  درس 

و  اســت  بزنیــس کالس  در  پروازهای شــان 
ــتقیم  ــد، مس ــی می رون ــدان هوای ــه می ــی ب وقت
ــی  ــق وی آی پ ــای شیشــه دودی  از طری ــا موتره ب

می شــوند.  هواپیمــا  ســوارِ 
 واقعــًا افغانســتان بســیار پیشــرفت کــرده اســت 
کــه خادمانــش این گونــه زنده گــی می کننــد، 
ــی  ــد زنده گ ــه بای ــادی اش چگون ــردم ع آن گاه م
ــات  ــزاری انتخاب ــخ برگ ــاه از تاری ــه م ــد. س کنن
پارلمانــی گذشــته، حــاال معــاون دومِ آقــای غنــی 
از نابســامانی های انتخابــات ســخن می گویــد. 
در حالــی کــه اگــر در انتخابــات نابســامانی هایی 

ــراوان  ــک ف ــدون ش ــه ب ــته، ک ــود داش ــم وج ه
ــاِب  ــان و ارب ــیلۀ خودش ــه  وس ــت، ب ــوده اس ب
کالن شــان تولیــد و تحمیــل شــده اســت. بارهــا 
در رســانه های کشــور از وضــع بــِد کمیســیون ها 
ــای  ــران و نهاده ــا ناظ ــد، باره ــزارش داده ش گ
ذی دخــل در مســایل انتخاباتــی فریــاد زدنــد کــه 
ــزاری  ــت، برگ ــن مدیری ــن کمیســیون و ای ــا ای ب
انتخابــاِت ســالم محــال اســت. امــا آیــا یــک بــار 
ارگ بــه ایــن ســخنان گــوش داد؟ مگــر یــک بــار 
آقــای غنــی و آقــای دانــش آمدنــد و ســخِن ایــن 

ــد؟ ــدی گرفتن ــانه ها را ج ــا و رس نهاده
ــات  ــد انتخاب ــر رون ــدی ب ــر نق ــروز اگ ــا دی  ت
ــه  ــان توجی ــت، ارگ آن را چن ــورت می گرف ص
تــکان  آب  از  آب  این کــه  مثــل  می کــرد 
ــبت  ــی نس ــورهای خارج ــت. کش ــورده اس نخ
ــن  ــر پوتی ــدند، والدیمی ــران ش ــات نگ ــه انتخاب ب
ــاه  ــتان دو م ــردم افغانس ــه م ــت ک ــه گف ــه طعن ب
ــا  ــی ت ــد ول ــات برگــزار کرده ان اســت کــه انتخاب
ــور  ــد. منظ ــمرده نمی توانن ــوز آرای آن را ش هن
ــه  ــود ک ــن ب ــخنان ای ــن س ــن از ای ــای پوتی آق
ــرای  ــد ب ــی می خواهن ــورهای غرب ــکا و کش امری
ــی وارد  ــوِع غرب چنیــن مردمــی، دموکراســی از ن
ــردم  ــن م ــِت ای ــه اولوی ــد ک ــی نمی دانن ــد ول کنن

ــت.  چیس
حــاال کاســۀ صبــِر آقــای دانــش از تأخیــر اعــالم 
نتایــج انتخابــات لبریــز شــده اســت. بســیار عالی! 
ــت  ــان مدیری ــاًل خودت ــه عم ــی را ک ــا انتخابات ام
کردیــد، چــه انتظــاری از آن داشــتید؟ آیــا می شــد 
ــرد  ــات دســت کاری ک ــد انتخاب ــم در رون ــه ه ک
ــا اعضــای  ــر جگــر نگذاشــت ت ــدان ب و هــم دن
کمیســیون انتخابــات گندکاری هــای خــود و 

شــما را پــاک کننــد. 
آقــای دانــش! دلیــل تأخیــر در اعــالم نتایج، شــما 
هســتید و نــه کســاِن دیگــر. وقتــی مــا می گفتیــم 
ــه  ــرا ب ــب چ ــر ش ــیون ه ــای کمیس ــه اعض ک
ــما  ــوند، ش ــرف یاب می ش ــه ش ــور معظم ل حض
ــور  ــدِن ام ــر ش ــر و بهت ــرای به خی ــد ب می گفتی
انتخاباتــی اســت. همــان زمــان مــا هشــدار 
ــر  ــرای به خی ــا ب ــن دعوت ه ــه ای ــم ک داده بودی
ــل  ــت، ب ــات نیس ــد انتخاب ــدِن رون ــر ش و بهت
ــت.  ــات اس ــی انتخاب ــت و مهندس ــرای مدیری ب
امــروز آن انتقادهــا و هشــدارها بــه ثمــر نشســت 
و خودتــان هــم دیدیــد کــه مــا کاه را کــوه 
ــوه کاه  ــا از ک ــیاری جاه ــل در بس ــازیم، ب نمی س
ــایه ها و  ــرمندۀ همس ــل ش ــا حداق ــازیم ت می س
مــردم نشــویم و آبروی تــان را در بســیاری جاهــا 
ــکایات  ــیون ش ــه کمیس ــم. روزی ک ــظ کنی حف
ــالم  ــل اع ــل را باط ــوزۀ کاب ــی آرای ح انتخابات
ــن  ــه در ای ــد ک ــدار داده ش ــما هش ــه ش ــرد، ب ک
مــورد پادرمیانی تــان بــه ســود تخلــف کاران 
ــو  ــا ک ــد. ام ــن کار را نکنی ــود و ای ــام می ش تم
گــوش شــنوا!... شــما پادرمیانــی کردیــد و امــروز 
ــه  ــل را ب ــج حــوزۀ کاب ــات نتای کمیســیون انتخاب

ــت.  ــه اس ــروگان گرفت گ
جالــب این جاســت کــه یکــی از کمیشــنران 
کمیســیون انتخابــات در یــک نشســِت خصوصــی 
ــامپاین  ــو و ش ــتر و میگ ــوردِن البس ــس از خ پ
ــچ  ــا هی ــا م ــادی ب ــچ نه ــه هی ــوده ک ــار فرم اظه
غلطــی کــرده نمی توانــد؛ چــون از ارگ شــروع تا 
تمــام نهادهــای بــا صالحیــِت کشــور در انتخابات 
ــان  ــی علیه ش ــدازۀ کاف ــه ان ــا ب ــد و م ــل ان دخی
ســند و شــاهد داریــم، بــه محــض این کــه 
ــد،  ــا انگشــت نشــان دهن ــه ســوی م ــد ب بخواهن
تمــام ایــن اســناد را رســانه یی می ســازیم! از 
جانــب ایــن کمیشــنِر بــا وجــدان همچنیــن گفتــه 
شــده کــه حــاال مــا هــم خــوش نیســتیم کــه در 
ایــن ســمت ها باقــی بمانیــم، ایــن ســمت ها 
ــه  ــا ب ــدامِ م ــر ک ــد. ه ــردی می کنن ــا ُخ ــرای م ب
ــده ایم  ــات ش ــول و امکان ــب پ ــی صاح اندازه ی
کــه برویــم در دبــی و بــرای خــود ویــال بخریــم 

ــم. ــاز کنی ــس آغ ــه شــغل شــریِف بزین و ب
ــردم  ــر م ــۀ صب ــه کاس ــد ک ــم می گویی ــا بازه  آی
ــما  ــردم ش ــن م ــرای ای ــت؟ ب ــده اس ــز ش لبری
ــود،  ــز ش ــه لبری ــته اید ک ــه یی نگذاش ــر کاس دیگ

ــد؟! ــر داری ــش خب ــای دان آق
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داســتاِن صلــح در افغانســتان از گذشــته ها به رغــِم تمــامِ تأکیدهــا 
و پافشــاری هاِی حکومــِت افغانســتان و نمایــِش فعالیت هــای 
شــورای عالــی صلــح، معلــوم بــود کــه در دورِ بطالــت و 
بی ثمری یــی جریــان افتــاده کــه از آن ُجــز اتــالِف فرصــت، 
هزینــه و انــرژی، چیــِز دیگــری دســت یاب نمی گــردد. امــا 
ــن  ــح و تعیی ــۀ صل ــه پروس ــکا ب ــدۀ امری ــاالت متح ــا ورودِ ای ب
ضرب االجــِل آقــای ترامــپ بــرای آن، ایــن گمانــه بــه میــان آمــد 
ــش خواهــد  ــه پی ــت ب ــا به ســرعت و قاطعی ــح ی ــار صل ــه این ب ک
ــد  ــته خواه ــار گذاش ــه کن ــرای همیش ــه ب ــم این ک ــا ه ــت و ی رف

ــداِن جنــگ مضمحــل شــوند. ــان در می ــا طالب شــدـ ت
اکنـــون وقتــی بــه ســه دور ســفرهاِی منطقه یــِی آقــای خلیــل زاد 
ــاز دور  ــتان و آغ ــِح افغانس ــور صل ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی نماین
ــه  ــا ک ــن تالش ه ــه ای ــم ک ــم، می بینی ــگاه می کنی ــارمِ آن ن چه
بســیار جــدی خوانــده می شــدند نیــز وارد دورِ جدیــدی از 

ــت.  ــده اس ــی ش ــت و بیهوده گ بطال
طبــق گــزارش رســانه ها، دور چهــارمِ ســفرهای آقــای خلیــل زاد 
کــه هم اکنــون جریــان دارد، تــا تاریــِخ 21 جنــوری ادامــه خواهــد 
ــه  ــکا ب ــِح امری ــدۀ صل ــفرهای نماین ــامِل س ــن دور، ش ــت. ای یاف
کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، هنــد و چیــن می شــود کــه بــر 
ــج روزه از  ــفری پن ــرای س ــل زاد ب ــای خلی ــروز آق ــاس آن، ام اس
ــژۀ  ــدۀ وی ــز نماین ــراه آلیس ول ــده و هم ــتان ش ــن وارد پاکس چی
امریــکا در امــور آســیای جنوبــی و مرکــزی، بــا مقامــاِت سیاســی 
ــه  ــتان ب ــِح افغانس ــراِت صل ــارۀ مذاک ــالم آباد درب ــِی اس و نظام

ــادِل نظــر خواهــد پرداخــت.  بحــث و تب
در ســفرهای گذشــته، آقــای خلیــل زاد بــا نماینــده گاِن کشــورهای 
ــتان  ــاِت افغانس ــتان و مقام ــارات و عربس ــتان، ام ــیه، پاکس روس
دیدارهــا و گفت وگوهایــی انجــام داده و همچنــان بــا نماینــده گاِن 
ــا  ــرده ام ــو ک ــح گفت وگ ــاِی صل ــورد راهکاره ــز در م ــان نی طالب

ــه اســت.  ــل و نتیجه بخشــی دســت نیافت ــِق کام ــه تواف ب
دور باطــِل ســفرهای آقــای خلیــل زاد را از آن جــا می تــوان درک و 
اســتخراج کــرد کــه ایــن ســفرها نه تنهــا نتوانســت نوعــی اجمــاع 
را در میــان کشــورها و بازیگــراِن دخیــل در قضیــۀ افغانســتان بــه 
ــِح  ــۀ صل ــاورد، بلکــه کشــورهای بیشــتری را وارد معادل ــان بی می
افغانســتان ســاخت کــه هرکــدام از آن هــا انتظــاری خــاص و ویــژه 
از افغانســتاِن پســاصلح دارنــد. حتــا ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه 
هرقــدر ایــن ســفرها و و رای زنی هــا بــه درازا بکشــد، بــه تعــدادِ 
میراث خــواراِن صلــح و در نتیجــه پیچیده گی هــای آن افــزوده 
ــِت  ــه: حکوم ــت ک ــن پیچیده گی س ــۀ ای ــد. در نتیج ــد ش خواه
ــاِن  ــح، از جری ــدۀ صل ــن خواهن ــوان اصلی تری ــه عن ــی ب ــای غن آق
مذاکــرات راضــی نیســت و بــا تأکیــد بــر »مالکیــِت افغان هــا بــر 
ــن  ــی در ای ــِگ کشــورهای بیرون ــِش پُررن ــی از نق ــح«، به نوع صل
ــه  ــان ب ــِک طالب ــت در آن و تحری ــینِی حکوم ــه و حاشیه نش معادل
خوارشــمارِی حکومــت در برنامــۀ صلــح شــکایت دارد؛ روســیه و 
ــن پروســه می هراســند؛  ــکا در ای ــدی امری پاکســتان از نقــش کلی
ایــران بــه عنــوان یکــی از قدرت هــای منطقه یــی، ســهِم شایســتۀ 
خــود در ایــن معادلــه را می طلبــد؛ هنــد نه تنهــا از نفــوذ و 
سیاســت گذارِی اســالم آباد در ایــن پروســه بیمنــاک اســت بلکــه 
از امریــکا بــه عنــوان گرداننــدۀ اصلــی ماجــرا، خواهــان ســهم و 
حضــورِ برابــر بــا پاکســتان در داســتاِن صلــح اســت؛ و حــاال اگــر 
در کنــار این هــا، خواســته های مــردم، احــزاب و جریان هــای 
سیاســی ـ اجتماعــِی افغانســتان از صلــح را نیــز مــِد نظــر 
ــح  ــاالت متحــده پروســۀ صل ــه ای ــد ک ــم دی ــم، خواهی ــرار دهی ق
ــی و  ــفرهای منطقه ی ــرارِ س ــه تک ــاخته ک ــیری روان س را در مس
تبلیغــات رســانه یی، صرفــًا بــر پیچیده گــِی آن و حجــِم مطالبــاِت 

می افزایــد. طرف هــا 
هم اکنــون یکــی از محورهــای مهــِم ســفِر آقــای خلیــل زاد و ولــز 
ــتقر در  ــِی مس ــای امریکای ــروِج نیروه ــِت خ ــتان، کیفی ــه پاکس ب
ــان اســتقرار  ــکا خواه ــه امری افغانســتان اســت، آن هــم درحالتی ک
ــۀ  ــم برنام ــتان ـ علی رغ ــی اش در افغانس ــای نظام ــبِی پایگاه ه نس
ــِل  ــروِج کام ــان خ ــتان خواه ــان و پاکس بازگشــت ـ اســت؛ طالب
نظامیــاِن امریکایــی از ایــن کشــورند؛ ایــران و روســیه خواهــاِن پـُـر 
کــردِن جــای امریــکا در افغانســتان انــد؛ هنــد به شــدت مخالــِف 
ــد؛  ــتان می باش ــه پاکس ــتان ب ــذاری افغانس ــکا و واگ ــروج امری خ
ــتفاده از کارِت  ــالی اس ــًا در تق ــی صرف ــدِت مل ــت وح و حکوم
ــی  ــه به تنهای ــدرت اســت. این هم ــاِی خــود در ق ــرای بق ــح ب صل
ــح و دورنمــای مبهــم و  ــداِن صل ــاِی متضــادِ بازیگــراِن می پنداره

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــأس آورِ آن را ب ی
ایــن وضعیــت را فقــط می تــوان محصــوِل عجلــۀ آقــای ترامــپ 
در فضــای سیاســِی نزدیــک بــه انتخابــات ریاســت جمهورِی 
2020 دانســت؛ عجله یــی کــه شــاید بــه ســودِ موقــِف انتخاباتــی 
آقــای ترامــپ تمــام شــود، امــا مطمینــًا بــه زیــاِن روابــط راهبــردِی 

ایــن کشــور در سرتاســِر جهــان خواهــد بــود!  

دور باطِل سفرهای 
صلـح خواهـانۀ خلیـل زاد

کـدام کـاسۀ صبـِر مـردم 
لبـریز شـده آقـای دانـش؟

آقای دانش! دلیل تأخیر در اعالم نتایج، شــما هستید و نه کساِن دیگر. وقتی ما می گفتیم 
که اعضای کمیســیون هر شب چرا به حضور معظم له شرف یاب می شوند، شما می گفتید 
برای به خیر و بهتر شــدِن امور انتخاباتی اســت. همان زمان ما هشــدار داده بودیم که این 
دعوت ها برای به خیر و بهتر شدِن روند انتخابات نیست، بل برای مدیریت و مهندسی انتخابات 
اســت. امروز آن انتقادها و هشــدارها به ثمر نشســت و خودتان هم دیدید که ما کاه را کوه 
نمی ســازیم، بل در بسیاری جاها از کوه کاه می ســازیم تا حداقل شرمندۀ همسایه ها و مردم 
نشویم و آبروی تان را در بسیاری جاها حفظ کنیم. روزی که کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای 
حوزۀ کابل را باطل اعالم کرد، به شــما هشدار داده شد که در این مورد پادرمیانی تان به سود 

تخلف کاران تمام می شــود و این کار را نکنید. اما کو گوش شنوا!... شما پادرمیانی کردید 
و امروز کمیسیون انتخابات نتایج حوزۀ کابل را به گروگان گرفته است

احمـد عمـران
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ــکالِت  ــی از مش ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی
تخنیکــی کمیســیون انتخابــات ســخن می زنــد و بــا 
ــات  ــد کــه شــاید نتایــج نهایــی انتخاب ــان طنــز می گوی زب

ــود. ــالم ش ــت« اع ــی »روز قیام پارلمان
ــدی  ــنبه، 25 ج ــروز دوش ــه دی ــداهلل ک ــداهلل عب ــر عب داکت
ــه  ــزود ک ــی زد، اف ــران ســخن م در نشســت شــورای وزی
ــات ریاســت جمهوری، ربطــی  تأخیــر در برگــزاری انتخاب

ــدارد. ــه پروســۀ مذاکــرات صلــح ن ب
تأخیر انتخابات با پروسۀ صلح ربطی ندارد

اجرایــی حکومــت  رییــس  عبــداهلل،  عبــداهلل  داکتــر 
می گویــد کــه تأخیــر در تاریــخ برگــزاری انتخابــات 
ــح  ــرات صل ــۀ مذاک ــه پروس ــی ب ــت جمهوری، ربط ریاس
نــدارد. او دلیــل ایــن تأخیــر را مشــکالِت تخنیکــی عنــوان 
کــرد و افــزود کــه تأخیــر در اعــالم نتایــج نهایــی انتخابات 

ــت. ــا اس ــن مدع ــانه های ای ــی از نش ــی، یک پارلمان
ــز  ــان طن ــا زب ــخنانش ب ــی از س ــداهلل در بخش ــر عب داکت
گفــت: »یکــی از دوســتان در انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــا  ــر ب ســال 2014 می گفــت، اگــر نفــوس افغانســتان براب
ــت  ــات در روز قیام ــج انتخاب ــود، نتای ــن می ب ــوس چی نف

ــد!«. ــالم می ش اع
آقــای عبــداهلل مشــکالِت انتخابــات پارلمانــی را پذیرفــت 
ــه  ــدم ب ــده ق ــان آین ــه پارلم ــرد ک ــدواری ک ــراز امی و اب
ــات  ــون و ثب ــت قان ــم حاکمی ــتای تحکی ــش در راس پی

ــد. ــی باش سیاس
ــش از  ــه پی ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
ــود  ــزارش داده ب ــی گ ــانه های امریکای ــی از رس ــن، یک ای
ــۀ  ــژۀ وزارت خارج ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی ــه زلم ک
امریــکا بــرای پایــان جنــگ افغانســتان بــه طالبــان پیشــنهاد 
کــرد بــود کــه بــرای پیوســتن ایــن گــروه بــه رونــد صلــح 
تعویــق  بــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات  افغانســتان، 
بیفتــد، ادارۀ موقــت بــه میــان بیایــد، لویــه جرگــه برگــزار 
شــود و طالبــان شــامل دولــت افغانســتان شــود. ایــن خبــر 
امــا بــا مخالفــت و واکنــش تنــد دولــت افغانســتان روبه رو 
ــن حــرف را  ــم ای ــل زاد ه ــای خلی ــس از آن، آق شــد و پ

رد کــرد.
رییــس  دوم  معــاون  پیــش،  روز  دو  هــم،  از ســویی 
ــات شــکایت  ــری کمیســیون انتخاب ــز از رهب حکومــت نی
ــق  ــی در ح ــیون های انتخابات ــه کمیس ــت ک ــرد و گف ک
ــن ناکارآمــدی  ــد و مــردم بیشــتر از ای ــا کرده ان مــردم جف

آنــان را نمی پذیرنــد.
ســرور دانــش گفــت کــه ضعــف و ناکارایــی کمیشــنران 
ــردم و  ــرافکنده گی« م ــۀ س ــی »مای ــیون های انتخابات کمیس
دولــت افغانســتان شــده اســت. او همچنــان اظهــار داشــت 
کــه رهبــری کمیســیون های انتخاباتــی صحنه هــای مدنــی 

ــه ابــزار »توهین هــا و  و مشــق دموکراســی افغانســتان را ب
ــد. ــدل کرده ان ــمن« مب ــت و دش ــای دوس طعنه ه

خدمت به مردم در اولویت حکومت باشد
رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی همچنــان 
می گویــد، از همــکاران مــا در حکومــت می خواهیــم 
ــردم  ــه م ــات ب ــود خدم ــت داری و بهب ــا مســایل حکوم ت
را بــه دور از مســایل سیاســی روزمــره، در اولویــت 
ــر  ــات اخی ــداهلل از اقدام ــای عب ــد. آق ــرار دهن کار شــان ق
وزارت هــای داخلــه و دفــاع اســتقبال کــرد و بیــان داشــت 
کــه مشــکالِت بخــش اطفاییــۀ وزارت داخلــه بایــد رفــع 

شــود.
آقــای عبــداهلل بــه آتش ســوزی های اخیــر در شــهر کابــل 
ــی  ــر ایمن ــد تدابی ــه بای ــت ک ــار داش ــرد و اظه ــاره ک اش
بــرای مکان هــای مشــخص در نظــر گرفتــه شــود. رییــس 
ــور  ــی در کش ــحالی از بارنده گ ــراز خوش ــا اب ــی ب اجرای
گفــت، امیــدواری وجــود دارد کــه ســال آینده تــا حدودی 
ــا  ــازد. او ام ــران نس ــتان را نگ ــردم افغانس ــالی م خشک س
بــه آماده گی هــای الزم بــرای مقابلــه بــا خشک ســالی 

ــز تأکیــد کــرد. ــی ســال آینــده نی احتمال
ــت و  ــدود نیس ــدۀ مح ــالی پدی ــه خشک س ــت ک او گف
ــس  ــۀ ریی ــه گفت ــد. ب ــر باش ــال ها از آن متأث ــن س ممک
توســعه یی  برنامه هــای  از  بخشــی  در  اگــر  اجرایــی: 
گنجانیــده  خشک ســالی  بــه  رســیده گی  حکومــت، 
ــه،  ــک محــل و منطق ــه ی ــوری ب ــا رســیده گی ف نشــود، ب

ــن مشــکل رفــع نمی شــود. ای
ــا در  ــت ت ــاز اس ــه نی ــت ک ــان گف ــداهلل همچن ــر عب داکت
ــه بیجاشــده گان داخلــی  ــار خشک ســالی، رســیده گی ب کن
ــیم.  ــته باش ــت داش ــز در اولوی ــت کننده گان را نی و برگش
حکومــت  از  حالــی  در  حکومــت  اجرایــی  رییــس 
بهبــودِ  بــه  و  حکومــت  داری  مســایل  تــا  می خــواد 
خدمت رســانی بــه مــردم را بــه دور از سیاســت های 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــد ک ــرار داه ــان ق ــره در اولویت ش روزم
قانونــی، کار حکومــت وحــدت ملــی پــس از اول جــوزای 
ــا  ــت ب ــن حکوم ــۀ ای ــت و ادام ــام اس ــده، تم ــال آین س

ــود. ــد ب ــه رو خواه ــروعیت روب ــران مش بح
ــعود،  ــی مس ــش، احمدول ــۀ پی ــه هفت ــت ک ــی اس گفتن
ــی«  ــاق مل ــم وف ــت جمهوری »تی ــات ریاس ــزد انتخاب نام
نیــز ادامــۀ حکومــت وحــدت ملــی پــس از اول جــوزای 
ــر محــدود شــدن  ــد و ب ــی خوان ــده را غیرقانون ــال آین س
صالحیت هــای رهبــری ایــن حکومــت پــس از ایــن 
تاریــخ تأکیــد ورزیــد. آقــای مســعود در آن نشســت 
شــدن صالحیت هــای  محــدود  کــه  داشــت  اظهــار 
رهبــری حکومــت وحــدت ملــی پــس از ایــن تاریــخ، بــه 

ــد. ــک می کن ــفاف کم ــات ش ــزاری انتخاب برگ
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ــه  ــک ب ــس از نزدی ــات ســرانجام پ کمیســیون انتخاب
ســه مــاه، نتایــج ابتدایــی آرای والیــت کابــل را 

ــرد. ــالم ک اع
عبدالبدیــع صیــاد، رییــس کمیســیون انتخابــات 
ناوقــت دیــروز دوشــنبه، 25 جــدی در یــک نشســت 
خبــری، از بهــر تأخیــر در اعــالم نتایــج ابتدایــی آرای 

ــوزش خواســت. ــردم پ ــل، از م کاب
ــای  ــکاری نهاده ــا هم ــه ب ــت ک ــاد گف ــای صی آق
ــتند  ــده توانس ــای کمک کنن ــت نهاده ــی و حمای امنیت
انتخابــات را برگــزار و افغانســتان را از یــک بحــران 
ــه مشــکالتی در پروســۀ  ــت ک ــد. او گف نجــات دهن
ــیون  ــری کمیس ــا رهب ــت، ام ــود داش ــات وج انتخاب
ــد. ــری کن ــا از ایجــاد بحــران جلوگی ــرد ت ــالش ک ت
ــت  ــب فهرس ــات از ترتی ــیون انتخاب ــس کمیس ریی
رأی دهــی  مکان هــای  ارزیابــی  رأی دهنــده گان، 
آزمــون  دولتــی،  مکان هــای  بــه  آن  انتقــال  و 
بــرای اســتخدام کارمنــدان و اســتفاده از سیســتم 
ایــن  دســتاوردهای  عنــوان  بــه  انگشــت نگاری 
ــرد. ــاد ک ــی ی ــات پارلمان ــیون در روز انتخاب کمیس

ــات، اشــتراک گســتردۀ  ــام کمیســیون انتخاب ــن مق ای
مــردم در انتخابــات را ســتایش برانگیز خوانــد و بیــان 
داشــت کــه »جلــب اعتمــادِ مــردم« از دســتاوردهای 

دیگــر کمیســیون انتخابــات اســت. 
ــل  ــه دو عام ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــاد ب ــای صی آق
ــج  ــت نتای ــع فهرس ــه موق ــالم ب ــر اع ــبب تأخی س

ــد. ــی ش ابتدای
ــرون از  ــر بی ــوان »عناص ــه عن ــر ب ــن عناص او از ای
کمیســیون و داخــِل کمیســیون انتخابــات« یــاد کــرد. 
ــن  ــر را چنی ــن عناص ــاِت ای ــاد جزیی ــع صی عبدالبدی
انگشــت نگاری  سیســتم  از  اســتفاده  برشــمرد: 
فهرســت  تهیــۀ  انــدک،  زمانــی  فرصــت  در 
ــدن  ــوزش ندی ــم و آم ــده گان در فرصــت ک رأی دهن
بــه موقــع کارمنــداِن کمیســیون انتخابــات از عوامــل 

ــود. ــات ب ــد انتخاب ــکل زا در رون ــی مش داخل
رییــس کمیســیون انتخابــات در ادامــۀ صحبت هایــش 
خاطرنشــان کــرد: نبــود کارمنــدان کافــی به ویــژه در 
دفاتــر والیتــی کمیســیون، بی نظمی هــا در رونــد 
ناظــران  کــه  بی نظمی هایــی  همچنــان  و  اداری 
ــان  ــه می ــن روز ب ــر در ای ــای ناظ ــزدان و نهاده نام
در  دیگــر  داخلــی  مشــکالت  از  بودنــد،  آورده 
کمیســیون انتخابــات در روز انتخابــات و پــس از آن 

ــود. ب
ــی،  ــر والیت اعتراض هــا در نزدیــک دروازه هــای دفات
ــیون  ــن کمیس ــی ای ــر والیت ــای دفات ــتِن دروازه ه بس
معتــرض،  نامــزدان  و  سیاســی  احــزاب  توســط 
ــی،  ــکایت های انتخابات ــیون ش ــای کمیس مزاحمت ه
کم تجربــه بــودن ناظــران و کارمنــدان کمیســیون 
انتخاباتــی به ویــژه در والیت هــا و  شــکایت های 
بیشــتر بــودن تیم هــای نظارتــی در مراکــز انتخاباتــی، 
از جملــه عوامــل بیرونــی در بی نظمی هــا در روز 
ــود  ــی ب ــِج ابتدای ــالم نتای ــر در اع ــات و تأخی انتخاب

ــه آنهــا اشــاره کــرد. ــاد ب ــای صی کــه آق

اصالحات برای انتخابات ریاست جمهوری
انتخابــات در ایــن نشســت  رهبــری کمیســیون 
همچنــان بــه آوردن اصالحــات بــرای برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهوری 1398 تأکیــد کــرده 
ــه آوردن  ــم ب ــیون مصم ــن کمیس ــه ای ــد ک و گفتن

اصالحــات گســترده اســت.
ــات در  ــیون انتخاب ــس کمیس ــاد، ریی ــع صی عبدالبدی
ایــن نشســت گفت کــه فهرســت رأی دهنــده گان باید 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــا در انتخاب ــود ت ــویه ش تس

ــات پارلمانــی تکــرار نگــردد. اشــتباهات انتخاب
او افــزود کــه نحــوۀ بهتــر اســتفاده از سیســتم 
انگشــت نگاری، برنامــۀ آگاهی دهــی و بازنگــری 
روش هــای اداری در داخــل کمیســیون از برنامه هــای 
اصالحــی آنــان بــرای آماده گــی بــه انتخابــاِت 

اســت.  ریاســت جمهوری 
آقــای صیــاد در پایــان صحبت هایــش بــه بلنــد 

ــد  ــیون تأکی ــن کمیس ــردِن ظرفیت هــای اداری ای ب
کــرد و گفــت کــه ایــن برنامــه ســبب خواهــد شــد 
ــته  ــان برداش ــیون از می ــی کمیس ــا مشــکالِت داخل ت

شــود.
جــدول  پیــش  چنــدی  انتخابــات  کمیســیون 
را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  زمان بنــدی 
همه گانــی ســاخت کــه براســاس آن، انتخابــات 
ریاســت جمهوری بــه تاریــخ 29 ســرطان ســال 

می شــود. برگــزار  آینــده 

زیر پرسش بردِن استقاللیت کمیسیون
ــه  ــد ک ــات می گوین ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
بــر  ناظــر  نهادهــای  برخــی  موضع گیری هــای 
انتخابــات افغانســتان و احــزاب سیاســی ســبب 
ــتقاللیت  ــده و اس ــردم ش ــان م ــدن اذه ــوش ش مغش

ــت.  ــرده اس ــه دار ک ــیون را خدش کمیس
رییــس ایــن کمیســیون از نهادهــای ناظــر خواســت 
ــریک  ــردم ش ــا م ــان را ب ــزارش کارهای«ش ــا »گ ت
ســازند و احــزاب سیاســی بــه »کارهــای بهتــر 

ــد. ــی« بپردازن سیاس
رییــس کمیســیون انتخابــات همچنــان بــا اشــاره بــه 
اعتراضــاِت نامــزدان معتــرض، از آنــان خواســت تــا 
بــه کمیســیون »مزاحمــت« نکــرده و مطالبــات خــود 

را از راه هــای قانونــی دنبــال کننــد.
ــی  ــکایت های انتخابات ــیون ش ــاد از کمیس ــای صی آق
نیــز خواســت تــا بربنیــاد قانــون، نتایــج بررســی های 
کمیســیون  بــا  را  پارلمانــی  انتخابــات  از  خــود 

ــازد. ــریک س ــات ش انتخاب
روز  در  بی نظمی هــا  و  نتایــج  اعــالم  در  تأخیــر 
انتخابــات از انتقادهایــی بودنــد کــه پیوســته از 
ــن  ــه ای ســوی نهادهــای ناظــر و احــزاب سیاســی ب

می شد/می شــود. وارد  کمیســیون 

برنده گان ابتدایی حوزۀ انتخاباتی کابل
حاجــی اجمــل رحمانــی، عبدالقیــوم خیرخــواه، 
فدامحمــد الفــت صالــح، جاویــد جیحــون، رمضــان 
ــاهین،  ــرگل ش ــی، امی ــا رضای ــت، خان آق ــر دوس بش
ــدی،  ــان احم ــد خ ــری، مالمحم ــین ناص غالم حس
محمــد  ســید  گــذر،  امــان اهلل  مجاهــد،  اهلل گل 
ــان  ــر افغ ــی می ــد وردگ، قاض ــدی، خان محم محم
صافــی، اجمــل گالب، ضیــا عظیمــی شــینوزاده، 
عبیــداهلل کلیمــزی وردگ، توفیــق وحــدت، حفیــظ اهلل 
جلیلــی، فرهــاد صدیقــی، انورخــان اوریاخیــل، 
ــیاف و  ــان س ــی، حبیب الرحم ــی حبیب ــی زرگ حاج
ــج  ــده در نتای ــردان برن ــتانکزی از م ــد س عبدالصم

ــد. ــل ان ــت کاب ــی والی ابتدای
ــی زاده،  ــل نب ــری، مرس ــه نظ ــن، فاطم ــار ای در کن
ــما،  ــم س ــی، مری ــا جالل ــل، روبین ــینکی کروخی ش
ــه  ــرال نظیف ــوروزی، جن ــره ن ــن، زه ــلیمه نکبی س
ــد  ــی ان ــي از بانوان ــار گلدره ی ــه ناصری ــي، فوزی ذک
ــد. ــل ان ــده گاِن کاب کــه شــامل فهرســت ابتدایــی برن

ــان  ــل، حبیب الرحم ــاه وزیر تره خی ــان، ش ــن می در ای
افغــان، میرویــس حســین خیل، ننگیالــی لونــگ، 
پرویــز عــرب زاده، حیــدر جــان نعیــم زوی، حمیــده 
ــی  ــه کوچ ــلیمان خیل و فرزان ــم س ــدزی، مری احم
ــی  ــه ده کرس ــی ب ــرای راهیاب ــه ب ــد ک کســانی ان
فهرســت  در  نماینــده گان  مجلــس  در  کوچیــان 

ــد. ــده ان ــالم ش ــده اع ــوان برن ــه عن ــی ب ابتدای
ــت  ــی 32 والی ــات پارلمان ــه انتخاب ــی اســت ک گفتن
افغانســتان بــه تاریــخ 28 و 29 میــزان برگــزار گردیــد 
و یــک هفتــه پــس از آن، انتخابــات والیــت قندهــار 
برگــزار شــد. قــرار اســت انتخابــات پارلمانــی 
ــده  ــال آین ــرطان س ــم در 29 س ــی ه ــت غزن والی
ــزار  ــت جمهوری برگ ــات ریاس ــا انتخاب ــان ب همزم

شــود.
نتایــج  پارلمانــی،  زمان بنــدی  جــدول  براســاس 
ــی  ــوت همه گان ــاه ح ــات، در م ــن انتخاب ــی ای نهای

ــد. ــد ش خواه

رییس اجرایی:

نتـایج نهایـی انتخابات پارلمـانی
 »روز قیـامت« اعـالم خواهـد شد!

روح اهلل بهزاد

روح اهلل بهزاد

نتایج ابتدایی کابل 
سه  ماه پس از انتخابات اعالم شد

»احزاب سیاسی و نهادهای ناظر استقاللیت 
کمیسیون را خدشه دار کرده اند«
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شمس الرحمن عزیزی

نــو  خیابان هــای شــهر  وقتــی  عصرهــا 
پیـــاده قــدم می زنــم،  تــا فروشــگاه را  
صحنه هــا و اتفاقــاِت جالبــی را می بینــم 
کــه ممکــن اســت از عقــب شیشــه های 
ــی  ــۀ دولت ــاِت بلندپای ــای مقام دودِی موتر ه
یــا حتــا تکســی های شــهری دیــده نشــوند. 
کاروان موترهــای حامــِل زندانیانــی کــه بســا 
روزهــا جهــت محاکمــه، از توقیف خانــه یــا 
ــیرپور  ــۀ ش ــه محکم ــی ب ــدان پل چرخ زن
ــاِت  منتقــل می شــوند، از زمــرۀ همــان اتفاق

ــن اســت. ــرای م ــب ب جال
ــًا شــبیه  ــان عمدت واســطه های حامــل زندانی
ــاوت  ــن تف ــا ای ــتند. ب ــای شــهری اس بس ه
کــه اُرسی های شــان بــا لوله هــای فلــزی 
ــان  ــتاِن سرنشینان ش ــده  و دس ــانیده ش پوش
ــه همدیگــر  ــی ب ــای ویژه ی ــا زنجیره ــم ب ه
بســته اســت و تحــت محافظــِت جــدی بــا 
ــه  ــب  بدرق ــش رو و عق ــر از پی ــد رنج چن

می شــوند.
ــی ها  ــِب آن اُرس ــان های عق ــای انس نگاه ه
شــبیه نــگاهِ ده هــا طفــل یتیــم و بی خانمــاِن 
ــاِن  ــق ج ــا عم ــل، ت ــای کاب ــم جاده ه مقی
نباشــد،  هرچــه  می کنــد.  نفــوذ  انســان 
ــِل  ــد مث ــان هایی ان ــا انس ــِت آن میله ه پش
مــا کــه فقــر و فالکــت و بی دانشــی و ده هــا 
ــکاب  ــه ســوی ارت ــا را ب ــِل دیگــر آن ه عام

ــرم ســوق داده اســت. ُج
ــه  ــانه ب ــا، مأیوس ــت آن میله ه ــاِن پش جوان
عابرانــی می بیننــد کــه انتظــار داشــتند مثــل 
آنــان زنده گــی کننــد . بــه خیابان هایــی 
می بیننــد کــه آرزوی قــدم زدِن آزادانــه 
و  دیوار هــا  بــه  و  دارنــد  آن  را  در 
ــت  ــک مش ــه ی ــمنتی یی ک ــای س حصاره
انســان های بــی کاره و مفســد را در متــِن 
ــبان های  ــه پاس ــد. ب ــت می کن ــود حفاظ خ
پشــِت این دروازه هــا. بــه کارگــراِن هرچنــد 
و  فــراوان  کارِ  یــا  بــی کاری  از  خســته 
ــان  ــه دست فروش ــا آزاد! ب ــدک ام ــِد ان درآم
بــه  جــاده.  اطــراف  کراچی وان هــای  و 
نوجوانــاِن  بــه  فروشــگاه ها.  و  دکاکیــن 
ــۀ  ــراِن تربیت یافت ــاز و پس ــپندی و زبان ب اس
از  لحظه یــی  چشمان شــان  کــه  خیابــان 
ــز! ــه چی ــه هم ــی نیســت و ب ــیطنت خال ش
هــر زمــان بــه دیــده گاِن خســتۀ انســان های 
بــه  کــه  می بینــم  اُرســی ها  آن  پشــِت 
پیــش  از  کــه  آزادی یــی  و  روشــنی 
چشمان شــان زیــر آوارِ صداهــای موتــِر 
می گــذرد،  بس هــا  ســرعِت  و  پولیــس 
افتــاده؛ فضــای ذهــن و فکــرم را ایــن 
پرســش فــرا می گیــرد کــه: ذهــن و ذکاوِت 
زخمــی یــک زندانــی، ممکــن اســت کــدام 
گوشــۀ ایــن خراب آبــاد را بــه محاســبه 

ــد:  ــته باش نشس
ـ فجایــع و فســادی را کــه ارگان هــای 
تنفیذکننــدۀ قوانیــن بــدان تــا گلــو غرق انــد 
یــا فقــر و بــی کاری  را کــه دشــمِن او 
زده  انــد  آتــش  را  آزادی اش  و  شــده اند 
ــا  ــادرش را و ی ــارۀ م ــک های رخس ــا اش ی
ــنۀ  ــکم گرس ــدر و ش ــرزاِن پ ــتان ل ــم دس ه

را؟ فرزندانــش 
ـ یــا نــه، شــاید او فرهنــگ و جامعــۀ 
محکــوم  را  ســتم پروری  و  جنایت پــرور 
می کنــد کــه عقــب میله هــای زنــدان را 
ــد؛  ــه دیده ان ــاِل او تهی ــرای او و امث ــط ب فق
امــا ستم پیشــه گان، جانیــان و عامــالِن ده هــا 
جنایــت ضدبشــری و انســانی و دزدان و 
و  آزادنــد  دالری،  میلیــارد  چپاول گــران 
ــن  ــان های ای ــردۀ انس ــت و ُگ ــر سرنوش ب
ســرزمین حکــم می راننــد و جنایــت تولیــد 

! می کننــد
ــی  ــِض تعلیم ــوب و مری ــتم معی ــا سیس ـ ی
ــاد  ــته در نه ــه نتوانس ــد ک ــن می کن را نفری
انســان هایی مثــِل او ارزش گذاشــتن بــه 
جــان و مــاِل دیگــران را یــاد بدهــد و 
و  محبــت  و  انسان دوســتی  او  روح  در 
بشــرپروری را بدمــد و در نهــاد او زنده گــِی 
ــد؟ ــق بکن ــری را تزری ــانی و جامعه پذی انس
ــه درس و  ــه و ب ــا اصــاًل ا و مکتــب نرفت ـ ی
خــط و قلمــی آشــنا نیســت و هیــچ کــدامِ 
ــز  ــد، ج ــش نمی آی ــه ذهن ــا ب ــن  چیزه ای
ــه  ــام از جامع ــام از روزگار، انتق ــام! انتق انتق
ــژان  ــل ژان وال ــز! مث ــه چی ــام از هم و انتق
ــه  ــان« ک ــاِن »بی نوای ــی رم ــخصیت اصل ش
ــدان  ــه زن ــی ب ــارۀ نان ــرقت پ ــر س به خاط
ــرد  ــل ک ــارت را تحم ــال ها اس ــت و س رف
ــه  ــود ک ــده ب ــرون ش ــدان بی ــی از زن و وقت
ــی  ــک وحش ــی از او ی ــِت جزای ــام عدال نظ

عقده منــد، خشــمگین و هراســناک از همــۀ 
ــود. ــاخته ب ــه س ــۀ جامع ــان ها و از هم انس
ــاد قســمتی  ــه ی ــرا ب ــه م ــن صحن ــدِن ای دی
ــا«  ــم »کلمبیان ــا، در فل ــای کاتالی از حرف ه
بــه کارگردانــی الیویــر میگاتیــن می انــدازد. 
ــه  ــت ک ــری کلمبیایی س ــتان دخت ــم، داس فل
ــه  ــدرش او را ب ــِن پ ــام از قاتلی ــِس انتق ح
ــدل  ــی مب ــگفت انگیِز حرفه ی ــل ش ــک قات ی
ــا  ــی از آن، کاتالی ــت. در صحنه ی ــرده اس ک
درحالــی کــه ســالحی را بــه ســمت مأمــور 
ویــژۀ اف بــی آِی ایــاالت متحــده نشــانه 
گونه هایــش  از  اشــک هایش  و  گرفتــه 

ســرازیر می شــود، بــه او می گویــد:
»وقتــی برایــت بگویــم ایــن زنده گــی، 
ــتم،  ــن می خواس ــه م ــود ک ــی نب زنده گی ی
ــودم،  ــه ب ــی بچ ــود؟... وقت ــاورت می ش ب
می خواســتم مثــل شــماها باشــم، مثــل 

خوب هــا!...« آدم  شــما 
به خوبــی  جرم شناســان،  امــروزه 
ــی  ــای اجتماع ــر زمینه ه ــه اگ ــد ک فهمیده ان
شــدِن  جنایت پیشــه  بــرای  فرهنگــی  و 
و  باشــد  نداشــته  وجــود  انســان ها 
آبرومندانــه  زنده گــی  یــک  گســتره های 
بــرای آن هــا مســاعد باشــد، دیگــر ارتــکاب 
ُجــرم و جنایت پیشــه گی بــرای انســان ها 
ــود .  ــد ب ــپی نخواه ــوب و دلچس ــر مطل ام
از ســویی هــم، نظام هــای تنفیذکننــده و 

ــورهای  ــام کش ــن، در تم ــدۀ قوانی تطبیق کنن
فرصت هــای  کــه  آننــد  پــِی  در  دنیــا 
ــه  ــن ب ــت مجرمی ــرای بازگش ــبی را ب مناس
ــاخته و  ــاعد س ــان مس ــه و خانوادۀ ش جامع
ــد. ــل نماین ــم و تکمی ــاره ترمی آن هــا را دوب

از قــرن هفــده بــه بعــد توجــه بــه وضعیــِت 
ــان  ــرای کیفرشناس ــان، ب ــا و زندانی زندان ه
بــه یــک امــر جــدی و بدیهــی مبــدل شــد 
ــنهاد  ــون، پیش ــان مبیی ــد ج ــانی مانن و کس
اصــالح امــورِ زندان هــا را به خاطــر معالجــه 
و ترمیــم انســان های مجــرم و محکــوم 
ــاب  ــون در کت ــد. مبیی ــازات نمودن ــه مج ب
ــوان  ــر عن ــود زی ــِم خ ــک و کم حج کوچ
ــای  ــای فرقه ه ــون زندان ه ــی پیرام »تأمالت
ــالح  ــت اص ــنهادهایی را جه ــی« پیش مذهب
ــازی  ــالۀ بازس ــود و مس ــا نم ــور زندان ه ام
اجتماعــی، درمــان و ترمیــم محکومیــن 
ــن  ــه ای ــرد و ب ــری ک ــت پی گی ــه جدی را ب
ترتیــب، روح تازه یــی بــر اکثــر زندان هــای 
دنیــای مســیحیِت آن زمــان دمیــد. از آن بــه 
ــک  ــه ی ــا ب ــور زندان ه ــالح ام ــد، اص بع
ــدل  ــان مب ــرای کیفرشناس ــدی ب ــالۀ ج مس
شــد و در تمــام کشــورهای دنیــا، زندان هــا 
انســان های  مجــدد  ترمیــم  گســتره های 
خــالف کار و اصــالح و تربیــت آن هــا بــرای 

ــت . ــه اس ــه جامع ــالم ب ــت س بازگش
افغانســتان  در  زندان هــا  امــا وضعیــِت   
اســف بار و دردآور اســت. بــه گــزارش 
پل چرخــی  زنــدان  بی بی ســی، 
بــرای  کــه  زنــداِن کشــور  بزرگ تریــن 
ــده،  ــا ش ــی مهی ــزار زندان ــر چهاره حداکث
بیشــتر از ده هــزار زندانــی را در خــود جــای 
داده اســت. زندان هــای قندهــار در جنــوب 
ــدام  ــتان هرک ــرِق افغانس ــار در ش و ننگره

ــده اند،  ــاخته ش ــر س ــا 900 نف ــرای 800 ت ب
ــا  ــن زندان ه ــدام از ای ــه در هرک ــال آن ک ح
دوهــزار زندانــی نگــه داری می شــوند و 
زنــدان هــرات کــه بــرای 500 تــا یک هــزار 
در حــاِل  بــود،  زندانــی ســاخته شــده 
ــه داری  ــی در آن نگ ــه هزار زندان ــر س حاض
زندانیــان،  نفــوس  کثــرت  می شــوند. 
ــت؛  ــتان نیس ــاِی افغانس ــکِل زندان ه تنهامش
نبــود سیســتم الزم بهداشــتی، برخــورد 
ناســالم بــا زندانیــان، تجــارت مــواد مخــدر 
الزمِ  زمینه هــای  نبــود  زندان هــا،  در 
کار و آمــوزِش حرفــه  بــرای زندانیــان و 
ــه  ــاب و مطالع ــه کت ــتن ب ــی نداش دسترس
مشــکالِت دیگــری هســتند کــه زندان هــای 
ــد.  ــی« کرده ان ــتان را در خــود »زندان افغانس
بــا ایــن حســاب و بــر مبنــای قوانیــن تقلیــد 
ــرت های  ــۀ معاش ــارد« و نظری ــل ت »گابریی
زندان هــا  ایــن  »ســاترلند«،  ترجیحــی 
ــِت  ــالح و تربی ــرای اص ــی ب ــا مکان نه تنه
خوبــی  زمینــۀ  کــه  نیســتند  مجرمیــن 
ــِن  ــت مجرمی ــرم و تربی ــوزش ج ــرای آم ب

می باشــند نیــز  حرفه یــی 
بــا ایــن  همــه، پرســش اساســی ایــن اســت 
ــالح  ــرای اص ــی ب ــه و اراده ی ــا برنام ــه آی ک

ــود دارد؟  ــور وج ــای کش ــورِ زندان ه ام
ــت و  ــی  اس ــخ منف ــای کار، پاس ــا این ج ت
وضعیــت افتضاح آمیــِز زندان هــا و حتــا 
فاجعه بارتــر  روزبــه روز  توقیف خانه هــا، 
ــالِم  ــر بازی هــای ناس ــز ب ــود. تمرک می ش
و  درون حکومتــی  رقابت هــای  سیاســی، 
ــح  ــگ و صل ــۀ جن ــی و پروس بیرون حکومت
ــت  ــه حکوم ــال هایی ک ــی  س ــتان، ط افغانس
ــِع  ــه اســت، مان ــی شــکل گرفت وحــدت مل
آن شــده کــه حکومــت بــه جمعیــِت کالنــی 
ــه  ــه از هم ــرزمین ک ــن س ــان های ای از انس

ــد،  ــی ان ــت و دلجوی ــاج تربی ــتر محت بیش
عنایتــی داشــته باشــد. تمــامِ عمــر حکومــِت 
ــار  ــدرت و انحص ــِت ق ــه سیاس ــود ب موج
ــده  ــاهِ باقی مان ــد م ــده و در چن ــپری ش س
ــِف  ــامِ وظای ــه انج ــی ب ــا اراده ی ــز نه تنه نی
قانونــی و رســالِت اســالمی و انســانِی خــود 
ــات  ــا انتخاب ــازی ب ــی ب ــه در پ ــدارد، بلک ن
بقــاِی  نتیجــۀ  در  و  قــدرت  مصــادرۀ  و 
فــراواِن  مشــکالِت  منجــالِب  در  خــود 
ــا آن هــم  سیاســی و اجتماعــی اســت. امــا ب
ــای  ــه احــزاب و جریان ه ــی رود ک ــد م امیـ
و  اوضــاع  کــه  مردمی یــی  ـ  سیاســی 
شــرایط خطیــِر جامعــه را از نزدیــک لمــس 
و درک کرده انــد، بــا قاطعیــت و ابتــکار 
بــه میـــدان بیاینــد، فرصــِت سرنوشت ســازِ 
ــده  ــال آین ــت جمهورِی س ــات ریاس انتخاب
ــای  ــۀ برنامه ه ــا ارای ــم بشــمارند و ب را مغتن
آراِی  افغانستان شــمول،  علمــی و عملــِی 
ــری را  ــی و بی مه ــته از بی عدالت ــردمِ خس م
ــی و  ــاختارهای سیاس ــد و س ــت آورن به دس
ــد. ــف کنن ــو تعری ــِی کشــور را از ن اجتماع

انتخابــات  در  کــه  نامزدانــی  از 
ریاســت جمهورِی پیــِش رو بــه میـــدان 
کــه  مــی رود  انتظــار  آمــد،  خواهنــد 
بــرای  برنامه های شــان  پهلــوی  در 
حکومــت داری و کشــورداری، مســایل و 
را  افغانســتان  جامعه شــناختِی  معضــالِت 
ــۀ  ــه جامع ــرا ک ــد؛ چ ــرار دهن ــر ق ــِد نظ م
ــالم و  ــِت س ــک حکوم ــاِی ی ــالم زیربن سـ

اســت.  موفــق 

نظام معیـوِب 
ی زنـدان دار

 در افغانستان

 وضعیِت زندان ها در افغانستان
 اسف بار و دردآور است. به گزارش

 بی بی سی، زندان پل چرخی بزرگ ترین
 زنداِن کشور که برای حداکثر چهارهزار

 زندانی مهیا شده، بیشتر از ده هزار
 زندانی را در خود جای داده است.

 زندان های قندهار در جنوب و ننگرهار
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ترجمه: نیلوفر رحمانیـان

اشاره
و  نمایش نامه نویس هــا  از  فریــن  مایــکل 
داســتان نویس های مهــِم ادبیــات انگلیســی اســت. 
ــون  ــا کن ــی ت ــالۀ  بریتانیای ــندۀ  هشتاد وپنج س ــن نویس ای
ــش  ــته و بی ــان نوش ــه و ده رم ــش از ســی نمایش نام بی
از بیســت جایــزه دریافــت کــرده. نمایش نامه هــای 
»ســال های  و  »عطســه«  »کپنهــاگ«،  »دموکراســی«، 
ــتند  ــِی وی هس ــار نمایش ــاخص ترین آث ــا« از ش خره
ــرد، تونــی،  ــدۀ جوایــز وایت ب کــه برخــی از آن هــا برن
حلقــۀ منتقــدان تیاتــر لنــدن و نیویــورک شــده اســت. 
ــم  ــوس ها« و »مترج ــی«، »جاس ــردان حلب ــای »م رمان ه
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــتانِی فری ــار داس ــی« از آث روس
ــرای  ــوام و ب ــت م ــزۀ سامراس ــی« جای ــردان حلب »م
ــان  ــن رم ــرای بهتری ــرد ب ــزۀ وایت ب ــوس ها« جای »جاس
ــترک المنافع را  ــورهای مش ــزۀ کش ــال ۲۰۰۲ و جای س
دریافــت کــرد. از فریــن ایــن آثــار بــه فارســی ترجمــه 
ــم  ــوس ها« و »مترج ــای »جاس ــده: رمان ه ــر ش و منتش
ــگ(  ــر چترن ــی، نش ــان بهمن ــۀ کیه ــی« )ترجم روس
امیــد  )ترجمــۀ  »دموکراســی«  نمایش نامه هــای  و 
ــه«  ــاگ« و »عطس ــو(، »کپنه ــداد ن ــر رخ ــرگان، نش مه
ــال(.  ــر نی ــر، نش ــهرام زرگ ــا و ش ــد احی ــۀ حمی )ترجم
ــکل  ــای مای ــدۀ گفت وگوه ــد برگزی ــه می خوانی آن چ
فریــن اســت دربــارۀ رمان هــا و نمایش نامه هایــش 

ــنده گی اش.  ــان نویس ــه جه ــزی ب ــا گری ب

ــن  ــه ای ــن ب ــا ای ــد، آی ــی داری ــۀ  بزرگ * کتاب خان
معناســت کــه خیلــی مطالعــه می کنیــد؟

ــت  ــتم، هیچ وق ــاری نیس ــواِن قه ــن کتاب خ ــتش م آه، راس
رابطــۀ  چنــدان خوبــی بــا کتــاب  خوانــدن نداشــتم.

بــاورش ســخت اســت کســی کــه این همــه غــرِق کلمــات 
اســت، چنیــن پاســخی بدهــد.

ــت.  ــه اس ــن خان ــارِ ای ــوان قه ــرم( کتاب خ ــر )همس کلی
به خاطــر  را  جزییــات  تمــام  و  می خوانــد  ســریع 
ــت  ــته و به زحم ــه آهس ــن همیش ــه م ــپارد؛ درحالی ک می س
می خوانــم و وقتــی هــم کــه بــه انتهــای کتــاب می رســم و 
ــل  ــاِت داخ ــز از اتفاق ــًا هیچ چی ــم مطلق ــش، می بین می بندم
ــم  ــه می توان ــت ک ــن اس ــت ای ــده. حقیق ــادم نمان ــاب ی کت
بخوانــم و البتــه کــه خــوب هــم می خوانــم امــا هیچ وقــت 
ــوده. و در  ــخت ب ــم س ــون برای ــده ام، چ ــا نخوان آن قدره
ــم  ــم، معل ــاتِن می رفت ــه در س ــبانه روزی یی ک ــۀ ش مدرس
انگلیســِی وحشــتناکی داشــتم کــه همــان اوِل کار دلســردم 
ــادۀ   ــۀ  فوق الع ــه مدرس ــه ب ــر ک ــبختانه بعدت ــرد. خوش ک
ــات انگلیســی دیگــری  ــم ادبی ــم، معل کینگســتون گرامر رفت
نجاتــم داد؛ معلــم عالی یــی بــود و او بــود کــه مــرا بــا شــعر 
آشــنا کــرد. و همیــن شــد کــه در همــان نوجوانــی شــروع 
ــتم  ــه می نوش ــد چیزهایــی ک ــتن؛ هرچن ــه نوش ــردم ب ک

ــود! افتضــاح ب
* از کی به فکر نوشتن افتادید؟

مســیر  در  مــن  روی  تأثیرگــذار  عوامــل  از  یکــی 
ــدرم  ــار پ ــه یک ب ــود ک ــی ب ــخصًا حرف ــنده گی مش نویس
بعــد از خوانــدن اولیــن مطلــب قابــل توجهــی کــه نوشــته 
ــت  ــه دوس ــی ک ــب »خانه ی ــم مطل ــن زد. اس ــه م ــودم، ب ب
ــه  ــود ک ــم« ب ــزرگ شــدم، در آن زنده گــی کن ــی ب دارم وقت
ــی ام  ــۀ  خیال ــود نوشــته بودمــش. خان وقتــی شــش ســالم ب
از آن فانتزی هــای کودکانــه نبــود، خانــۀ  بزرگــی بــود 
ــه در  ــد ک ــای بلن ــی و پنجره ه ــفید گچ ــای س ــا دیواره ب
ــورانه.  ــری جس ــازۀ   هن ــک س ــد؛ ی ــرد می چرخی ــا گ کنج ه
ــاید  ــت: »ش ــد و گف ــب را خوان ــدرم مطل ــه، پ ــل از ارای قب

بتوانــی در آینــده خبرنــگار شــوی.« و ایــن فکــر در ذهنــم 
ــه  ــد ک ــن باش ــش ای ــاید دلیل ــم ش ــروز می گوی ــد. و ام مان
ــم  ــود؛ گیری ــدان اهــل جمــالِت تشــویق کننده نب ــدرم چن پ
ــت، در  ــرش داش ــورد پس ــی در م ــًا جاه طلبی ی ــه اساس ک
حــد ایــن بــود کــه بازیکــن کریکــِت نســبتًا خوبــی از آب 

ــد. دربیای
آثــار  مهم تریــن  از  یکــی  »جاســوس ها«   *
ــد؟ ــا آم ــان از کج ــن رم ــدۀ  ای ــت. ای ــتانی تان اس داس
ایــن رمــان کم وبیــش اتوبیوگرافــی اســت. ســال هاِی 
ــی ام  ــارۀ  کودک ــزی درب ــتم چی ــه می خواس ــود ک ــال ب س
ــیه های  ــارۀ  حاش ــی درب ــش فیلم ــت پی ــد وق ــم. چن بنویس
لنــدن ســاختم و در آن فیلــم تمرکــزم را گذاشــتم روی ســه 
خیابانــی کــه در آن هــا بــزرگ شــده بــودم. مــدت زیــادی 
طــول کشــید، حــدود یــازده ســال طــول کشــید تــا راهــی 
ــادم آمــد کــودک کــه  ــم. ی ــرای نوشــتن از کودکــی ام بیاب ب
بــودم، دوســتی داشــتم کــه بــا هــم بــازی می کردیــم، جنــگ 
جهانــی دوم بــود کــه ایــن هم بــازی مــن یک دفعــه بی هــوا 
گفــت: »مــادر مــن جاســوس آلمان هاســت!« و چنــد وقتــی 
ــا  ــه آلمانی ه ــدت ب ــن م ــی ای ــم و ط ــادرش را می پاییدی م
ــد  ــم. چن ــدش را زدی ــه قی ــد ک ــن ش ــزد و همی ــگ ن زن
هفته یــی درگیــرش بودیــم. ایــن ابتــدای داســتان مــن بــود. 
ــتاِن  ــتان را از روی دوس ــخصیت های داس ــر از ش ــد نف چن
ــاب  ــردِن کت ــه تمام ک ــزی ب ــته ام. و چی ــادرم نوش ــدر و م پ
ــوز  ــن هن ــر م ــردم اگ ــا خــودم فکــر ک ــه ب ــود ک ــده ب نمان
ــده باشــد. شــاید  ــوز زن ــازی ام هــم هن ــده ام، شــاید هم ب زن
ــود.  ــت ش ــد و ناراح ــاب را بخوان ــن کت ــت و ای ــده اس زن
دوازده، ســیزده ســالی بــود کــه بــا هــم حــرف نــزده بودیــم 
و جالــب اســت کــه خــودش بی خبــر بــه مــن زنــگ زد و 
گفــت: »مــن را یــادت می آیــد؟ نزدیــک خانۀمــان بــا هــم 

ــم.« ــپ می زدی کم
ــۀ   ــال های ده ــه در س ــی ک ــب رمان های ــرا اغل * چ
ــد، ایــن توقــع را در مخاطــب به وجــود  194۰ می گذرن
ــوف و  ــای مخ ــت از رازه ــرار اس ــه ق ــد ک می آورن

ــد؟ ــال ها بگوین ــِف آن س کثی
ُخــب ایــن اتفــاق می توانــد بــرای هــر دوره یــی بیفتــد امــا 
وقتــی در جنگیــم، اوضــاع فــرق می کنــد. یــادم اســت حتــا 
ــردم در  ــم م ــود ه ــگ ش ــان وارد جن ــه آلم ــل از این ک قب
میــزوری و همچیــن جاهایــی دنبــال جاســوس های آلمانــی 
می گشــتند. خاطــرات بــدی داشــتند، مثــل همیــن بمبــاران 
ــی داشــتند ملــت را می کشــتند  ــدن. آخــر ســربازاِن روان لن
و برایــم جالــب اســت کــه مــا در کودگــی چقــدر به  رغــم 

ــتیم. ــال و آزادی داش ــن اوضــاع احســاس فراغ ب ای
ــودش  ــا خ ــی ب ــتان خیل ــن داس ــخصیت اوِل ای * ش

ــی. ــک اتوبیوگراف ــل ی ــد، مث ــرف می زن ح
ســن مان کــه بــاال مــی رود بــا جوانی مــان احســاس نزدیکــی 
ــودم  ــه خ ــی ب ــه وقت ــت ک ــب اس ــم جال ــم و برای می کنی
ــان  ــی از آن زم ــک چیزهای ــم، ی ــر می کن ــی فک در بچه گ
ــودِ  ــا خ ــم ب ــم می توان ــاال ه ــن ح ــه همی ــد ک ــادم می آی ی
آن موقعــم همــدردی کنــم. بایــد دو چیــز را در نظــر داشــته 
ــد  ــد و حــس می کن ــه او می بین ــی ک ــیم: یکــی چیزهای باش
و دیگــری نگاهــی بی طرفانــه بــه تمــام ایــن مســایل. 
داســتان یک جورهایــی یــک داســتاِن کارآگاهــی کالســیک 
ــت و  ــر اس ــرک باهوش ت ــاب از پس ــدۀ  کت ــت، خوانن اس
ــا  ــی را کــه او ازشــان ســردرنمی آورد می فهمــد، ام چیزهای
ــد و  ــی او را دســت کم گرفته ای ــد کم ــتان می بینی ــر داس آخ

ــه بیراهــه رفتــه باشــید. شــاید ب
ــان  ــی« برای م ــۀ »دموکراس ــارۀ  نمایش نام ــی درب * کم

بگوییــد.
یونانی هــا!... بــرای مــن جالــب اســت کــه یونانی هــا 
ــه  ــر ب ــد. اگ ــه در بردن ــان ب ــی ج ــن فاجعه ی ــور از چنی چط

»دموکراســی« نــگاه کنیــم، می بینیــم تقــالی یونانیــان بــرای 
آن هــا  کــه  می دهــد  نشــان  مخمصــه  از  بیرون آمــدن 
شــهامت بــه خــرج داده انــد. ایــن نمایــش دربــارۀ  آن لحظــه  
در تاریــخ آلمــان غربــی اســت کــه صدراعظــم ویلــی برانت 
ــان  ــوم جاســوس آلم ــر گی ــش گونت ــود معاون ــع می ش مطل
شــرقی اســت. بعــد می بینیــم کــه نه تنهــا گیــوم جاسوســی 
برانــت را می کنــد، بلکــه برانــت هــم دارد جاسوســی گیــوم 
ــِن  ــک متفقی ــا کم ــد ب ــان می توان ــه آلم ــن ک ــد. ای را می کن
پیــروز از چنیــن وضعیتــی بیــرون بیایــد، بــه نظــر مــن کــه 
ــۀ   ــورها و هم ــۀ  کش ــات هم ــت. در حی ــب اس ــی جال خیل
ــد،  ــار بیاورن ــه ب ــد ب ــد کــه حســابی گن آدم هــا پیــش می آی
ــی  ــِت بغرنج ــن موقعی ــی دارد از چنی ــی کس ــه ببین و این ک
ــده  ــیده، دلگرم کنن ــر نرس ــه آخ ــا ب ــد و دنی ــرون می آی بی

ــا. ــورد یونانی ه ــًا در م ــت. خصوص اس
البــد بــرای همــۀ  کســانی کــه فریــن را تحســین می کننــد، 
ــه دو بخــش  ــان را ب ــب اســت کــه شــما چطــور مغزت جال
ــای  ــه »فارس« ه ــن ک ــکل فری ــک مای ــد. ی ــیم کرده ای تقس
راحت خــوان می نویســد و از آن طــرف مایــکل فرینــی کــه 
ــد و  ــًا تأثیرگــذار می کن ــی عمیق ــات کاوش های ــارۀ اتفاق درب

ــد. ــا می نویس از آن ه
ــر  ــالوه ب ــه ع ــتم ک ــنده یی نیس ــن نویس ــن اولی ــب م ُخ
کمــدی، کارهــای جدی تــری هــم نوشــته. قبــاًل هــم همیــن 
بــوده. بعضــی چیزهــای زنده گــی بــه نظــر مــن کاًل خنــده  
ــد  ــه ُکل جدی ان ــا ب ــی چیزه ــرف بعض ــد و از آن ط دارن
ــه  ــتند ک ــم نیس ــم ه ــتند و ک ــم هس ــا ه ــی چیزه و بعض
ــی اســت  ــاًل طبیع ــرم کام ــه نظ ــن ب ــرای همی ــد. ب بینابین ان
ــای جــدی و  ــی کاره ــی کمــدی بنویســیم و گاه ــه گاه ک
ــتند و  ــن دو هس ــی از ای ــه ترکیب ــی ک ــم کارهای ــی ه گاه
ــه  ــتان ب ــی« داس ــاًل »دموکراس ــی. مث ــه زنده گ ــبیه ترند ب ش
درام درآمــده  آن کارهایــی اســت کــه همۀ مــان همیشــه 
انجــام می دهیــم: مــا همیشــه در تقالییــم تــا بفهمیــم قصــد 

ــت. ــران چیس ــِت دیگ و نی
ــد و بخشــی از  ــا هــم کار کرده ای * شــما در روزنامه ه
ــد،  ــان آورده ای ــع آوری و در کتاب ت ــان را جم کارهای ت

ــت است؟ درس
ــنده ها را  ــۀ  نویس ــه هم ــد ک ــی باش ــک قانون ــد ی ــه، بای بل
مجبــور کنــد یــک مــدت برونــد پــِی تهیــۀ  گــزارش. ]زیــرا[ 
فکــر می کنــم خبرنــگاری نســبت بــه نویســنده گی کارِ 
ســخت تری اســت، چــون موقــع نوشــتن یــک متــن ادبــی، 
داســتان انعطــاف بــه خــرج می دهــد و خــودش را بــا آن چه 
ــت  ــی نوب ــا وقت ــد. ام ــون می کن ــی همگ ــی بگوی می خواه
ــه  ــد ک ــان می رس ــی در جه ــی واقع ــِف موقعیت ــه توصی ب
ــت را  ــِت حرف های ــد و حقیق ــد برون ــردم می توانن ــۀ  م بقی
ــردد. ــدود می گ ــدت مح ــاِی آدم به ش ــنجند، انتخاب ه بس

نویســنده گی تان  کار  بــرای  هــم  ارمغانــی  امــا   *
نیســت؟ این طــور  داشــته. 

ــاد  ــد، ی ــه کار می کنی ــر روزنام ــی در دفت ــاًل وقت ــه، مث بل
ــتن در  ــرای نوش ــًا ب ــه حتم ــت ک ــازی نیس ــد نی می گیری
ــی در  ــه می توان ــن می شــود ک ــاِق ســاکتی بنشــینید. همی ات
پــارک، در یــک کافــه یــا داخــِل باجــۀ تلیفونــی کــه از باران 
ــد هــم بنویســید. و این طــور اســت کــه  ــاه برده ای بهــش پن
ــم  ــان َعل ــنده ها دور خودش ــی نویس ــه خیل ــی ک از دایره ی
ــی در  ــم مدت ــت ه ــر پروس ــد. اگ ــرون می زنی ــد، بی می کنن
دفتــر روزنامــه  »ِل فیــگارو« کار می کــرد، می توانســت 
ــده  ــی عایق ش ــد اتاق ــد و الزم نباش ــداز کن ــش را پس ان پول
ــت وپا  ــودش دس ــرای خ ــتن ب ــرای نوش ــه ب ــا چوب پنب ب

کنــد.
خــودِ  و  داستان نویســی  رابطــۀ   مــورد  در  و   *

چطــور؟ ژورنالیســم 
ــت.  ــوب چیس ــتاِن خ ــه داس ــت ک ــن اس ــِر ای ــأله س مس

مفهــوم داســتان در عمــق ژورنالیســم و داســتان و در خــودِ 
ــزی  ــه چی ــت. چ ــه اس ــک ُکل نهفت ــوان ی ــی به عن زنده گ
باعــث می شــود یــک متــن داســتان باشــد و دیگــری 
ــتان  ــد داس ــا بلدن ــام خبرنگاره ــات؟ تم ــی اتفاق ــط توال فق
را از ناداســتان تشــخیص دهنــد. اصــاًل بــرای همیــن 
ــی کار  ــد ول ــتان گویی می کنن ــه داس ــروع ب ــه ش ــت ک اس
ــر  ــت. ه ــًا چیس ــتان واقع ــی داس ــه بگوی ــت ک ــختی اس س
ــی  ــه چشــم برهم زدن ــی، ب ــه کن تعریفــی کــه بخواهــی ارای
ــه آدم  ــا کاری ک ــد می شــود. تنه ــد و ناکارآم ســقوط می کن
ــه داســتان گویی، و اگــر  ــه ب ــن اســت ک ــد ای ــد بکن می توان
ــد.  ــه ده ــتان هایش، ادام ــروش داس ــد ف ــانس باش خوش ش
ــان  ــما خودت ــی«؛ ش ــم روس ــاب »مترج ــا کت * و ام

ــدید؟ ــی ش ــِم روس ــور مترج چط
ُخــب مــن در خدمــت مترجــم زبــان روســی بــودم و همــان 
ــازی  ــازرس« گوگــول ب ــج در نمایــش »ب ســال ها در کمبری
ــی.  ــه بچه گ ــردد ب ــن برمی گ ــری م ــتان بازیگ ــردم. داس ک
ــت و ســکتۀ   ــک گرف ــادرم مخمل ــه م ــود ک ــالم ب دوازده س
ــختی  ــال های س ــه س ــا این ک ــد. ب ــوت ش ــرد و ف ــی ک قلب
بــود ولــی بزرگ تــر کــه شــدم زنده گــی بهتــر شــد. 
مدرســه کــه می رفتــم، نقــش مــارک آنتونــِی نمایــش 
ــر  ــه فک ــودم ک ــردم و خ ــازی ک ــزار« را ب ــوس س »ژولی
ــا  ــول. ب ــش گوگ ــه نمای ــم ک ــد ه ــه ام. بع ــردم معرک می ک
آن همــه اســتعداد بازیگــری کــه مــن داشــتم، کوچک تریــن 
ــه  ــازی می کــردم. بعــد از اجــرا از صحن نقــش ممکــن را ب
ــم و در  ــاز کن ــم و ب ــدم در را بکش ــم، آم ــن رفت ــه پایی ک
ــنیدم  ــه ش ــیدم ک ــوری در را می کش ــد. همین ط ــاز نمی ش ب
یکــی می گویــد: »ُهــل بــده!« گولــه رفتــم و از آن بــه بعــد 

ــازی نکــردم. دیگــر ب
* تــا بــه  حــال شــده از شــما بپرســند آیــا قــرار اســت 

نمایــش دیگــری شــبیه »کپنهــاگ« بنویســید؟
ــت!  ــه نیس ــوری ک ــر این ط ــت. آخ ــته کننده اس ــه و خس بل
ــور  ــد چط ــد می دان ــال می کن ــد و آدم خیـ ــا می آین ایده ه
ــان،  ــینی پای ش ــه می نش ــد ک ــد و بع ــان کن ــد سرهم ش بای
نتیجــه ممکــن اســت بــه ُکل چیــز دیگــری بشــود، ممکــن 

اســت کار علمــی دربیایــد یــا نــه.
ــان را  ــت خودت ــم اس ــان مه ــا برای ت ــه آی * و این ک

ــد؟ تکــرار نکنی
ــرده ام.  ــر ک ــأله فک ــن مس ــه ای ــدی ب ــم ج ــم بگوی نمی توان
قضیــه این طــوری اســت کــه داســتانی بــه ذهنــم می رســد 
و بعــد پیــش مــی رود و تمــام تخیالتــم را می گیــرد و 
ــد  ــه بع ــده ک ــا ش ــمش. ام ــه می نویس ــت ک ــت اس آن وق
ــی  ــرقت ادب ــه س ــت ب ــم دس ــس کن ــتن کاری ح از نوش
از کارهــای پیشــیِن خــود زده ام. گاهــی هــم می شــود 
کــه خــودم متوجــه اش نیســتم و بعــداً مخاطب هــا و 
ــد و  ــم مقایســه می کنن ــا ه ــم را ب ــا از کارهای ــا دوت منتقده

شــباهت هایی را ازشــان بیــرون می کشــند.
بــرای  توصیه یــی  چــه  پرســش:  آخریــن  و   *

داریــد؟ جــوان  نویســنده گاِن 
ــم  ــه ذهن ــرای نویســنده گاِن جــوان ب تنهــا توصیه یــی کــه ب
ــز را  ــک چی ــاره ی ــاره و دوب ــه دوب ــن اســت ک می رســد ای
ــا آن جایــی  ــار کمــی تغییــرش بدهنــد و ت بنویســند، هــر ب
ــش  ــردم قبول ــه م ــند ک ــری برس ــه اث ــه ب ــد ک ــش برون پی
دارنــد. خیلــی ســاده اســت، مــردم از یــک نویســنده تــداوم 
ــد،  ــس بخری ــار کرن فلک ــر یک ب ــد. اگ ــار می خواهن و اعتب

ــد!  ــس بخری ــد کرن فلک ــم می خواهی ــاز ه ــی ب یعن
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گفت وگو  با  مایکل فرین: 
مـردم از نـویسنده، استـمرار 

و  اعتبـار می خـواهنـد
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ایجــاد اصالحــات در کمیســیون های 
ــدت  ــت وح ــط حکوم ــی توس انتخابات
بــرای  نمایشــی  ملــی، یــک عمــل 

فریــب و اغــوای شــهروندان بــود.  
ــین  ــیون پیش ــای کمیس ــی از اعض برخ
ویــژۀ اصالحــات نظــام انتخاباتــی و 
ــن  ــان ای ــا بی ــی، ب ــۀ مدن ــاالن جامع فع
حکومــت  کــه  می گوینــد  مطلــب 
ایــن  پیشــنهادات  ملــی  وحــدت 
ــات  ــاد اصالح ــرای ایج ــیون را ب کمیس
ــی دور زد و ارادۀ  ــای انتخابات در نهاده
ــرای  ــت ب ــری حکوم ــی در رهب سیاس
ایجــاد اصالحــات در کمیســیون های 

انتخابــات وجــود نداشــت.
آنــان می گوینــد کــه نظــام سیاســی 
ــراری  ــای اضط ــبیه نظام ه ــتان ش افغانس
ــد،  ــه می خواهن ــت ک ــوری اس و دیکتات
روندهــای مســتقل نیــز در قبضــۀ یــک 

ــرار داشــته باشــد.   ــرد ق ف
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از 
ــی  ــۀ سیاس ــت توافق نام ــای درش ماده ه
ــه  ــی، ب ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ایج
نظــام  در  اصالحــات  آوردن  میــان 

ــود.  ــی ب انتخابات
در بنــد ســوم مــادۀ 13 ایــن توافق نامــه 
آمــده اســت : بــه منظــور حصــول 
ــدۀ  ــات در آین ــه انتخاب ــان از اینک اطمین
ــوردار  ــل برخ ــار کام ــتان از اعتب افغانس
افغانســتان  انتخاباتــی  نظــام  باشــد، 
تغییــرات  بــه  نهادهــا(  و  )قوانیــن 

بنیــادی نیــاز دارد. رییس جمهــور بــا 
در نظــر داشــت مــادۀ ۷ چارچــوب 
سیاســی بالفاصلــه پــس از تأســیس 
حکومــت وحــدت ملــی، کمیســیون 
ــام  ــالح نظ ــدف اص ــا ه ــی را ب خاص
انتخاباتــی افغانســتان طــی یــک فرمــان 
ایجــاد می  کنــد. اعضــای کمیســیون 
خــاص بــا توافــق رییس جمهــور و 
رییــس اجرایــی تعییــن می گردنــد.

ــرفت  ــورد پیش ــاص در م ــیون خ کمیس
ــزارش ده  ــی گ ــس اجرای ــه ریی ــا ب کاره
ایــن  پیشــنهادات  کابینــه  و  بــوده 
کمیســیون را بررســی نمــوده و اقدامات 
الزم را بــرای تطبیــق آن روی دســت 
می گیــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
تطبیــق اصالحــات انتخاباتــی بایــد قبــل 
از برگــزاری انتخابــات پارلمانــی در 

ســال 1394 صــورت بگیــرد. 
صدیــق اهلل توحیــدی، معــاون کمیســیون 
ــژۀ اصــالح نظــام انتخاباتــی  پیشــین وی
در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
اصــالح  کمیســیون  می گویــد:  امــا 
ــج بســتۀ اصالحــی  ــی پن ــام انتخابات نظ
ــی  ــای انتخابات ــات نهاده ــرای اصالح ب
ــی  ــدت مل ــت وح ــری حکوم ــه رهب ب
ــاد  ــای زی ــا گزینه ه ــرد، ام ــنهاد ک پیش
حکومــت  طــرف  از  بســته ها  ایــن 

ــد.  ــذف گردی ــی ح ــدت مل وح
آقــای توحیــدی می گویــد کــه رهبــری 
اراده یــی  ملــی  وحــدت  حکومــت 

ــرای ایجــاد اصالحــات در کمیســیون  ب
ــل  ــر و تبدی ــتند و تغیی ــات نداش انتخاب
ــای  ــتر جنبه ه ــاد بیش ــن نه ــراد در ای اف
داشــت.  نمایشــی  و  کننــده  اغــوا 
بــه بــاور او: ایــن شــگردها ســبب 
در  بنیــادی  اصالحــات  جلوگیــری 

نهادهــای انتخاباتــی شــد. 
ویــژۀ  پیشــین  کمیســیون  معــاون 
اصالحــات نظــام انتخاباتــی، گفــت: 
تشــکیل  قانــون  حکومــت  رهبــری 
صالحیــت و وظایــف کمیســیون های 
انتخاباتــی و رونــد برگــزاری انتخابــات 
ــم  ــی مدغ ــان تقنین ــاس فرم ــه اس را ب

ــرد. ک
از  مــورد  هفــت  کــه  می گویــد  او 
ــالح  ــۀ اص ــنهادی کمیت ــته های پیش بس
ــان  ــط فرم ــه توس ــی ک ــام انتخابات نظ
تقنینــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
ــا  ــد، ام ــتاده ش ــی فرس ــورای مل ــه ش ب
دوبــاره توســط رهبــری حکومــت البــی 
ــردد.   ــی رد گ ــورای مل ــا از ش ــد ت ش
ایــن  ادامــۀ  در  توحیــدی  آقــای 
ــای  ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــو ب گفت وگ
موجــود در رونــد انتخابــات، می گویــد: 
ــات  ــیون انتخاب ــه در کمیس ــانی ک کس
گماشــته شــده اند، ظرفیــت  رهبــری 
ــورد  ــون م ــد و اکن ــات را ندارن انتخاب
قــرار  حکومــت  رهبــری  ســرزنش 

ــد.  ــه ان گرفت
تــا  می گویــد:  توحیــدی  آقــای 

ــزاری  ــد برگ ــه مکانیســم رون ــی ک زمان
انتخابــات تغییــر نکنــد، گماشــتن و 
ــراد هیــچ دردی را درمــان  ــار زدن اف کن

 . نمی کنــد
او گفــت کــه بــرای بهتــر شــدن رونــد 
و  مکانیســم  انتخابــات،  برگــزاری 
کارشــیوۀ متفــاوت بایــد تعریــف شــود. 
ــت  ــه حکوم ــزود ک ــدی اف ــای توحی آق
ــا کنــار زدن چنــد تــن  وحــدت ملــی ب
و گماشــتن چنــد فــرد در تــالش خــاک 
ــن  ــت و ای ــردم اس ــم م ــه چش زدن ب
کار نمی توانــد منجــر بــه برگــزاری 
ریاســت جمهوری  شــفاف  انتخابــات 

ــردد. ــش رو گ ــال پی در س
او گفــت کــه پیشــنهادهای مــا به خاطــر 
تغییــر در رونــد رهبــری کمیســیون 
انتخابــات از طــرف حکومــت پذیرفتــه 

نشــد.
ــس  ــی، ریی ــز رفیع ــن حــال، عزی در عی
روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  مجمــا 
ــات  ــاد اصالح ــد: ایج ــدگار می گوی مان
نیازمنــد  انتخابــات  کمیســیون  در 
ــی  ــدت مل ــت وح ــدی حکوم ارادۀ ج
ــرای ایجــاد  ــم ب ــا ایــن تصمی اســت، ام
اصالحــات در حکومــت وحــدت ملــی 

ــدارد.  ــود ن وج
اگــر  کــه  می گویــد  رفیعــی  آقــای 
ــه  ــردم را نســبت ب ــاد م ــم اعتم بخواهی
کمیســیون انتخابــات دوبــاره بگردانیــم، 
اصالحــات بنیــادی بایــد در ایــن نهــاد 

ــردد.  ــاد  گ ایج
بــه گفتــۀ او: برخــی مصلحت هــای 
بــد سیاســی ســبب شــد تــا اصالحــات 
انتخابــات  کمیســیون  در  بنیــادی 
نظــام سیاســی  نگــردد؛ چــون  وارد 
افغانســتان شــبیه یــک نظــام اضطــراری 
ــد  ــه می خواه ــت ک ــوری ا س و دیکتات
همــۀ روندهــا در قبضــۀ یــک فــرد قــرار 

ــد.  ــته باش داش
افغانســتان،  مدنــی  جامعــۀ  رییــس 
افــزود: نظــر بــه برخــی مالحظــات 
تغییــر  بــرای  اراده یــی  سیاســی 
کمیســیون  در  بنیــادی  و  ســاختاری 

نــدارد.  وجــود  انتخابــات 
ایــن در حالــی اســت کــه اخیــراً رهبری 
نقــد و  انتخابــات مــورد  کمیســیون 
ــدت  ــت وح ــری حکوم ــرزنش رهب س
روز  دو  اســت.  گرفتــه  قــرار  ملــی 
ــت  ــت حکوم ــاون دوم ریاس ــش مع پی
ــیون های  ــرد کمیس ــاد از عملک ــا انتق ب
ــن  ــی ای ــه ناکاره گ ــت ک ــات گف انتخاب
ســرافکنده گی  مایــۀ  کمیســیون ها 
ــس  ــت.  ریی ــده اس ــردم ش ــت و م دول
ــز  ــی نی ــت وحــدت مل ــی حکوم اجرای
دیــروز در نشســت شــورای وزیــران از 
ــا  ــی ب ــیون های انتخابات ــرد کمیس عملک

ــرد. ــاد ک ــه انتق ــز و کنای طن
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اعضای کمیسیون پیشین ویژۀ اصالحات انتخاباتی:

اصالحات انتخاباتی نمایشی بودند
ابوبکر صدیق

حکومت شریک... 
ــه یــاد داریــم کــه  درازتــر نکنــد، موجــب تردیــد اســت، کمتــر ب
آقــای دانــش در موضوعاتــی بــه مراتــب مهمتــر از مســألۀ تقلــب 
در انتخابــات پارلمانــی بــا شــخص غنــی طــرف شــده باشــد، بــه 
ــش ممکــن  ــل قــوت احتمــال دوم بســیار اســت کــه دان ــن دلی ای
ــه هــم  ــات ک ــاد از کمیســیون انتخاب ــۀ انتق اســت در شــروع گزین
اکنــون روی میــز حکومــت وحــدت ملــی قــرار گرفتــه، مأموریــت 

نهــادی عهــده دار شــده باشــد.
صحبت هــای یکشــنبۀ آقــای دانــش در ارتبــاط بــه عملکــرد 
ــر  ــه نظ ــابقه ب ــته بی س ــه گذش ــد و نســبت ب ــیار تن کمیســیون بس
می رســید، ایــن اظهــارات اوج کشــیده گی را نشــان می دهــد 
ــات  ــی کمیســیون انتخاب ــران فعل ــت و س ــن حکوم ــًا بی ــه احیان ک
ایجــاد شــده اســت؛ امــا پرســش ایــن اســت کــه واقعــًا حکومــت 
ــای  ــا و تقلب ه ــر تخطی ه ــات دارد و بناب ــفافیت در انتخاب درد ش
ــنران  ــه  کمیش ــت متوج ــۀ نخس ــام آن در درج ــه اته ــترده ک گس
ــت؟ دور  ــوده اس ــاد گش ــه انتق ــب ب ــده و ل ــگ آم ــه تن ــت، ب اس
ــغ  ــای بی دری ــی حمایت ه ــنران فعل ــه کمیش ــت ک ــال نیس از احتم
ــت  ــدان حمای ــا فق گذشــتۀ حکومــت را از دســت داده باشــند، ام
ــۀ  ــه در نتیج ــت ک ــوردی نیس ــًا م ــنران قطع ــت از کمیش حکوم
تخطی هــای انتخاباتــی و ضعــف مدیریــت کمیســیون رونمــا 
ــی خــارج شــدن  ــل احتمال ــه دلی ــا ب ــت ی ــده باشــد، حکوم گردی
کمینشــران کمیســیون از زیــر فرمــان ایــن نهــاد کــه زیــاد محتمــل 
ــازی  ــه ب ــا آنک ــه و ی ــم گرفت ــیون خش ــر کمیس ــت، ب ــم نیس ه
شــطرنجی آقــای غنــی بــه مرحله یــی رســیده اســت کــه می بایســت 
حکومــت بــه منظــور رســیدن بــه یک هــدف نامقــدس، کمیشــنران 
ــار مالمتــی ســوء مدریــت  و  ــگاه فرســتاده و ب ــه قربان فعلــی را ب
ــز در  ــت را نی ــاد حکوم ــون نه ــه هم اکن ــات را ک ــب در انتخاب تقل
نوردیــده بــه دوش آنــان بگــذارد و ســران حکومــت را نیــز تبرئــه 

کنــد. 
ــت وارد  ــاالً حکوم ــب آن احتم ــه تعقی ــه ب ــل ک ــۀ عم ــن برنام ای
ــز خواهــد شــد، ممکــن اســت  ــاز اصالحــات در کمیســیون  نی ف
ــک  ــه ی ــا ب ــد ام ــده باش ــه ش ــت گرفت ــه روی دس ــیار زیرکان بس
ــذاری  ــان پالن گ ــت در جری ــه حکوم ــد ک ــه می مان ــازی کودکان ب
آن، هــوش مــردم افغانســتان را دســت کم گرفتــه اســت، حکومــت 
بــا آنکــه ســایۀ ســنگینی دخالتــش در کمیســیون انتخابــات 
ــیون  ــرده کمیس ــعی ک ــون س ــت، تاکن ــوده اس ــهود ب ــه مش همیش
ــواره  ــد هم ــن ترفن ــد، ای ــان ده ــتقل نش ــش مس را در عملکردهای
ــظ  ــن حف ــه در عی ــده ک ــه ش ــت گرفت ــور روی دس ــن منظ ــه ای ب
ــروز تخطی هــا  ــه ایــن نهــاد در صــورت ب وابســتگی کمیشــنران ب
و کاســتی های غیــر قابــل توجیــه، گزینــۀ فــرار از مســوولیت نیــز 
بــرای ســران حکومــت محفــوظ بمانــد، مــوردی کــه خوشــبختانه 
یــا متأســفانه کمیســیون در جریــان عملکردهایــش نتوانســت آنــرا 

ــدارد. پوشــیده نگــه ب
ــوولیت  ــام مس ــار تم ــت ب ــه حکوم ــت ک ــهود اس ــه مش ــر هم  ب
ــًا  ــده دارد و اتفاق ــه عه ــی را ب ــنران فعل ــش کمیش ــش و چین گزین
اعضــای فعلــی کمیســیون را از مجــرای یــک فــاز اصالحــی نیــز 
ــماری  ــتعفای ش ــه اس ــد ب ــان تهدی ــت. جری روی کار آورده اس
از کمیشــنران توســط رییــس حکومــت و بحــث حوزه بنــدی 
ــر  ــت را اگ ــق رف ــه تعلی ــر ب ــی بعدت ــه کم ــی را ک ــات غزن انتخاب
ــوی  ــت ق ــه دخال ــود ک ــن می ش ــاًل روش ــم، کام ــاد بیاوری ــه ی ب
حکومــت در جریــان عملکردهــای کمیســیون انتخابــات محفــوظ 
ــیون  ــت از کمیس ــت حکوم ــیرین حمای ــم ش ــت. طع ــوده اس ب
ــی  ــود هرازگاه ــراه ب ــز هم ــت دوام دار نی ــا دخال ــه ب ــات ک انتخاب
در کام کمیشــنران چنــان شــیرینی می کــرد کــه تصمیم هــای 
ــی  ــد پشــتیبانی قانون ــر چن ــه ه ــی ک کمیســیون شــکایات انتخابات
ــوردار  ــی برخ ــای غن ــر شــخص آق ــت کمت ــا از حمای داشــت، ام
ــد،  ــه می ش ــت کم گرفت ــات دس ــیون انتخاب ــط کمیس ــود، توس ب
ــان منازعــه ابطــال و عــدم ابطــال آرای  ــاد شــده در جری ــۀ ی قضی

ــید. ــاهده رس ــه مش ــل ب ــوزۀ کاب ح
ــای  ــت طرف ه ــراف اکثری ــه اعت ــه ب ــت ک ــه، حکوم ــن هم ــا ای ب
انتخابــات و البتــه براســاس عملکردهــای کمیســیون برتمــام 
روندهــای انتخابــات پارلمانــی بــه شــمول کــش دار شــدن اعــالم 
ــد  ــاده گی نمی توان ــه س ــت، ب ــته اس ــراف داش ــی، اش ــج ابتدای نتای
ــردن  ــی ک ــا قربان ــرده و ب ــی ک ــانه خال ــار مســوولیت ش ــر ب از زی
ــه دوش  ــات را ب ــب در انتخاب ــی تقل ــار مالمت ــی ب کمینشــران فعل
آنــان گــذارده و خــود را تبرئــه کنــد. کمیســیون انتخابــات تاکنــون 
ــد  ــه م ــا اقدام هــای را ک ــوده و تنه ــزاری در دســت حکومــت ب اب
ــن وجــود  ــا ای ــرده اســت، ب ــی ک ــوده را اجرای ــاد ب ــن نه ــر ای نظ
ــول  ــه ق ــر، ب ــات بناب علی رغــم آنکــه کمینشــران کمیســیون انتخاب
ســرور دانــش »جفــا در حــق مــردم افغانســتان« ســزاوار عــزل از 
ــز در  ــت نی ــد، حکوم ــه ان ــه محاکم ــان بلک ــمت های فعلی ش س
خیانــت کمیســیون انتخابــات بــه آرای مــردم بــه پیمانــه بــه مراتــب 

ــود. ــته می ش ــریک دانس ــر ش قوی ت
ســران حکومــت در شــرایطی کــه کمیســیون انتخابــات در ســطح 
ــر  ــو اگ ــت ول ــده اس ــه رو ش ــرت روب ــا نف ــی ب ــی و بین الملل مل
کمیشــنران فعلــی را در افتضــاح انتخابــات قربانــی کنــد، نخواهــد 
ــث  ــه در مبح ــد، چ ــه کن ــد تبرئ ــن رون ــود را در ای ــت خ توانس
ــر  ــه دوام غی ــه  ب ــال ک ــرای سه س ــی ب ــات پارلمان ــر انتخاب تأخی
قانونــی یــک رکــن دولــت منجــر شــد و چــه در ســوء مدیریــت 
ــه نحــوی خیانــت محســوب می شــود،  ــی کــه ب ــات پارلمان انتخاب
حکومــت در درجــۀ نخســت دخیــل تلقــی شــده و بایــد بــه مــردم 

 کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی پنج بستۀ اصالحی برای اصالحات نهادهای انتخاباتی به
 رهبری حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرد، اما بیشتر گزینه های این بسته ها از طرف

 حکومت وحدت ملی حذف گردید
 رهبری حکومت وحدت ملی اراده یی برای ایجاد اصالحات در کمیسیون انتخابات نداشتند

 .و تغییر و تبدیل افراد در این نهاد بیشتر جنبه های اغوا کننده و نمایشی داشت
این شگردها سبب جلوگیری از اصالحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی شد

ــي، د  ــي واي ــس بلخ ــر مريوی ــې وزی ــتان پوهن د افغانس

ــاه او د  ــوونځيو د رسپن ــې د ښ ــه مخ ــې ل دوی د ارزون

ښــوونکو کمبــود لويــې ســتونزې دي چــې د روان کال 

ــتونزې  ــلنه س ــې ۹۰ س ــو ک ــه دواړو برخ ــه پ ــه ب ــر پای ت

ــل يش. ح

ښــاغيل بلخــي دا څرګندونــې د یکشــنبې پــه ورځ  

ــړې. ــال وک ــر مه ــفر پ ــل س ــه د خپ ــار ت ننګره

ــه  ــر پای ــې د روان کال ت ــې ده چ ــام ک ــه پ ــي، پ دی واي

ــه ټــول هېــواد کــې ۲۳ ښــوونکي اســتخدام يش او د  پ

ــول يش. ــه ورغ ــۍ ب ــوونځيو ودان ۲۷۰۰ ښ

ــه  ــۍ ارزون ــې لومړن ــوږ چ ــړه: »م ــه ک ــوړي زیات نوم

کــړې، پــه ټــول هېــواد کــې ۷۰ زره ښــوونکو تــه اړتیــا 

ــه د  ــه طریق ــو ل ــه د اداري اصالحات ــې ۲۳ زره ب ده چ

ازموينــې لــه الرې اســتخدام يش او پاتــې نــور بــه 

قــراردادي ښــوونکي ونيســو چــې ســتونزه حــل يش، د 

ودانيــو پــه برخــه کــې مــوږ شــپږ زره ښــوونځيو لپــاره د 

ــه د  ــه روان کال کــې ب ــن جــوړ کــړی او پ ــو ډيزای ودانی

ــوړې يش.« ــۍ ج ــوونځيو ودان ۲۷۰۰ ښ

ــه  ــه کم ــارف پ ــار مع ــل، د ننګره ــي ووي ــاغيل بلخ ښ

مــوده کــې لويــې الســته راوړنــې لــريل او پــه دې برخــه 

ــا ده. ــه اړتي ــړ ت کــې د ولســونو ال همــکارۍ او مالت

ــه  ــه هېڅ چــا ت دارنګــه نومــوړي ډاډ ورکــړ چــې دوی ب

ــارونو  ــيايس فش ــارف د س ــې مع ــړي چ ــازه ورنه ک اج

ــاين يش. قرب

دی زیاتــوي: »کــه ولســونه د ننګرهــار معــارف تــر څنګ 

ــرې  ــو ډې ــړي، ن ــکاري وک ــوږ رسه هم ــږي او م ودرې

الســته راوړنــې بــه ولــرو، اوس هــم د ننګرهــار معــارف 

ریاســت پــه ډېــرو برخــو کــې الســته راوړنــې لرلــې دي 

او ډاډمــن یــم چــې د ولســونو مالتــړ رسه زمــوږ معــارف 

نــور هــم وځلېــږي.«

د پوهنــې وزيــر پــه دې والیــت کــې د معــارف د کیفیــت 

او ظرفيــت د ښــه وايل لپــاره د خلکــو نظرونــه واخیســتل 

او ژمنه يــې وکــړه چــې د امــکان تــر حــده بــه پــه ټولــو 

برخــو کــې د ســتونزو حــل تــه رســېدنه کــوي.

اوس مهــال پــه ننګرهــار کــې شــااوخوا ۵۰۰ ښــوونځي 

ودانــۍ نه لــري چــې لــه دې ډلــې ۱۹۰ ښــوونځيو 

ــوړې يش او د  ــۍ ج ــې ودان ــه روان کال ک ــه پ ــاره ب لپ

ښــوونکو د کمبــود ســتونزه بــه د امــکان تــر حــده حــل 

يش.

روان کال د پوهنې وزارت۲۳ زره ښوونکي استخداموي
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محمد مرادی

سـال هـای
 تبـاهی
ــه داشــت،  ــالدی ادام ــۀ 1880 می ــاز ده ــا آغ ــه ت ــۀ 18۶0 ک ده
ــرای  ــی ب ــال های تباه ــال، س ــاز و در عین ح ــام سرنوشت س ای
افغانســتان بــود. »امیــر دوســت محمد خــان« شــاه افغانســتان در 
ــیدی درگذشــت و  ــا 1242خورش ــر ب ــالدی براب ــال 18۶3 می س
ــراث  ــه می ــش ب ــرای فرزندان ــلطنتش را ب ــال های س ــران س بح
ــد  ــت نکردن ــران را مدیری ــا بح ــه تنه ــدان او ن ــت. فرزن گذاش
ــاز  ــارت از آغ ــه عب ــری ک ــران دیگ ــتان را در بح ــه افغانس بلک
جنگ هــای داخلــی بــود، فــرو بردنــد. »امیــر محمدافضــل 
ــان«  ــم  خ ــر محمداعظ ــان« و »امی ــیرعلی  خ ــر ش ــان«، »امی  خ
فرزنــدان امیــر دوســت محمد خــان و همچنیــن »امیرعبدالرحمــان 
خــان« فرزنــد امیــر محمد افضــل خــان از بازیگــران اصلــی ایــن 
ــران  ــز از بازیگ ــان« نی ــن افغ ــید جمال الدی ــد. »س ــران بودن بح
ــا توجــه بــه  محــوری ایــن بــازی بــه شــمار می رفــت، امــا او ب
وضعیــت موجــود، پــای خــود را از ایــن بــازی کشــید و مدتــی 
در یکــی از مناطــق قندهــار گوشه نشــینی اختیــار کــرد و کتــاب 
ــر  ــدان امی ــان، فرزن ــن می ــا در ای ــان« را نوشــت. ام ــه عارف »آیین
ــن  ــا آخری ــان خــان ت ــوه اش عبدالرحم دوســت محمد خــان و ن
ــه  ــت ب ــه در نخس ــد ک ــرم کردن ــت وپنجه ن ــم دس ــا ه ــه ب لحظ
پیــروزی امیــر شــیرعلی خــان و ســپس بــه جنــگ دوم افغانســتان 
و انگلیــس منجــر شــد. بــر اثــر ســه دهــه درگیــری بیــن خانــدان 
بارکزایــی، هــزاران هــزار انســان کشــته شــدند و افغانســتان نیــز 
ــن  ــی« در چندی ــی خواف ــوب عل ــد. »یعق ــل ش ــه تبدی ــه ویران ب
ــه صفحــۀ  ــاب »پادشــاهان متأخــر افغانســتان« از جمل جــای کت
399، »نورمحمــد نــوری« در جــای جــای کتــاب »گلشــن 
ــروی« در  ــف ه ــۀ 2۷9 و »محمدیوس ــه صفح ــارت« از جمل ام
»عین الوقایــع« صفحــه ۷۶، کامل تریــن گــزارش از داســتان 
ارایــه  را  خــان  دوســت محمد  امیــر  فرزنــدان  خون ریــزی 
کرده انــد امــا در ایــن میــان، نویســندۀ گلشــن امــارت کــه خــود 
از نزدیــک گــواه تباهــی افغانســتان بــوده، جزییــات بیشــتر ایــن 
ــای  ــوری، خانواده ه ــۀ ن ــه گفت ــت. ب ــزارش داده اس دوره را گ
وابســته بــه جناح هــای درگیــر در شــهر قندهــار، چنــان بــا هــم 
دشــمنی می ورزیدنــد کــه از پشــت بام هــا، بــه خانه هــای 
ــی جنــگ دوم  ــد. وقت ــاب می کردن یکدیگــر ســنگ و آتــش پرت
ــل  ــردم آن تحمی ــتان و م ــر افغانس ــز ب ــس نی ــتان و انگلی افغانس
ــردم  ــت و م ــتری گرف ــرعت بیش ــور س ــن کش ــی ای ــد، ویران ش
بیــش از پیــش بــه فالکــت افتادنــد. در پایــان ایــن دوره یعنــی در 
ســال های 18۷8 تــا 1880 کــه جنــگ دوم افغانســتان و انگلیــس 
در همیــن برهــه اتفــاق افتــاد، یــک عــکاس ایرلنــدی بــه اســم 
ــه افغانســتان آمــد و عکس هــای زیــادی از  »جــان بــرک« هــم ب
مناطــق مختلــف ایــن کشــور تهیــه کــرد. ایــن تصاویــر عــالوه 
ــه  ــتان ب ــی افغانس ــرای مردم شناس ــی ب ــع خوب ــه منب ــن ک ــر ای ب
ــردم آن را  ــی رود، تباهــی و ســیاه روزی افغانســتان و م شــمار م
نیــز نشــان می دهــد کــه زمامــداران ایــن کشــور، چــه بــالی بــر 
ســر مــردم آورده بودنــد. همــۀ تصاویــر جــان بــرک کــه بــه ده ها 
ــر روزگار تلــخ شــهروندان افغانســتان  عکــس می رســد، گــواه ب
ــه افغانســتان پیــش از ســال های تباهــی کــه ذکــر آن  اســت البت
ــور  ــود؛ همان ط ــده ب ــود دی ــه خ ــا را ب ــا بحران ه ــت، باره رف
ــران  ــا در بح ــا و باره ــز باره ــی نی ــال های تباه ــس از س ــه پ ک
ــان  ــداوم هم ــه ت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــز ب ــون نی ــت و اکن فرورف

ــد. ــا باش بحران ه

ابزارهای تفکر
در  تاریــخ  کــه  ابــزاری  ســودمندترین  احتمــاالً 
ــت.  ــنگر اس ــای روش ــته، قیاس ه ــان گذاش اختیارم
ــه  ــد ک ــه فقــط مورخــان بلکــه همــه عــادت دارن ن
ــر مقایســه کننــد.  ــت دیگ موقعیتــی را بــا موقعی
ــی  ــای تاریخ ــوالً از قیاس ه ــی معم ــات دولت مقام
بهــره  خودشــان  سیاســت های  توجیــه  بــرای 
ــر  ــرای تفک ــمندی ب ــزار ارزش ــا اب ــد. قیاس ه می برن
انــد امــا بــه آســانی می تــوان از آنهــا بــه شــیوه های 
ــد  ــان می توانن ــرد. مورخ ــتفاده ک ــتی سوءاس نادرس
قیاس هــا را بــه  دقــت موشــکافی کننــد و بــر 
اســاس شــباهت ها و تفاوت هــای بیــن دو موقعیــت 
ــا  ــت اند ی ــا درس ــن قیاس ه ــه ای ــد ک ــاوت کنن قض
ــاس را  ــبیه ترین قی ــد ش ــران می توانن ــه. صاحب نظ ن
ــر ســاختن گفت وگوهــای  ــرای پُربارت برگزیننــد و ب

ــد.  ــتفاده کنن ــی از آن اس سیاس
ــد  ــی می گردن ــراغ راهنمای ــال چ ــه دنب ــه ب ــی ک آنان
تــا بفهمنــد چــرا قدرت هــای رقیــب بــه رقابــت یــا 
ــی کــه  ــد، در حال ــا یکدیگــر پرداختن ــا جنــگ ب حت
ــر همزیســتی مســالمت آمیزی  می شــد بــا یکدیگ
رویارویــی  تاریــخ  می تواننــد  باشــند،  داشــته 
مســیحی  کشــورهای  و  عثمانــی  امپراتــوری 
ــد.  ــه کنن ــانزدهم را مطالع ــرن ش ــی در ق مدیترانه ی
تحلیــل تاریخــِی اشــتباهاتی کــه تمدن هــا را از هــم 
ــرای سیاســت  گذاران امــروزی بســیار  جــدا کــرد، ب
عبرت آمــوز اســت. متأســفانه دامنــۀ قیاس هایــی 
کــه بــه طــور معمــول در بحث هــای عمومــی 
بــه کار مــی رود محــدود اســت- تقریبــًا تمــام 
 1930 دهــۀ  جهانــی  بحران هــای  بــه  مثال هــا 
یــا آشــفتگی های اقتصــادی دهــۀ 19۷0 مربــوط 
بحث هــا  بــه  می تواننــد  مورخــان  می شــود. 

گزینه هــای متنــوع دیگــری بیفزاینــد.
ــتند.  ــا هس ــل قیاس ه ــم مث ــینی ه ــای پیش نمونه ه
تاریــخ منبعــی سرشــار از نمونه هــای پیشــینی اســت 
ــم مشــکالت سیاســت گذاری  ــه فه ــد ب ــه می توان ک
ــدرت  ــد ق ــاالً رش ــال، احتم ــرای مث ــد. ب ــک کن کم
ــرن بیســت ویکم  ــم ق ــای مه ــن یکــی از رونده چی
ــر هــم  ــی را ب ــد نظــم جهان ــود و می توان خواهــد ب
زنــد؛ می توانــد چینــی قاطــع و مســتبد را بــه 
ــورها  ــر کش ــان و دیگ ــکا، جاپ ــا امری ــی ب رویاروی
بکشــاند. احتمــال دارد کــه چنیــن رقابتــی از کنتــرل 
خــارج شــود. خوشــبختانه، تاریــخ سرشــار از 
ــای  ــم مثال ه ــت. می توانی ــابه  اس ــای مش موقعیت ه
بی شــماری از رقابت هــای اســتراتژیک بیابیــم. از 
مصــر باســتان گرفتــه تــا زمــان حــال، تاریــخ 
گــواه کشــمکش های بــزرگ و کوچکــی بــرای 
سیاســت گذاری در منطقــۀ آسیا-پاســیفیک بــوده 
ــزرگ  ــد رقابــت بیــن قدرت هــای ب اســت. هــر چن
ــی  ــا نمونه های ــد، ام ــری می انجام ــه درگی ــوالً ب معم
از پیامدهــای بهتــر و هم زیســتی موفقیت آمیــز-

گرچــه دشــوار- هــم وجــود دارد. تاریــخ می توانــد 
بــه مــا کمــک کنــد تــا واکنــش تصمیم گیرندهــگان 
ــا را  ــه بعضــی از فعالیت ه ــا واشــنگتن ب در پکــن ی
پیش بینــی کنیــم. در ســال های پــس از واقعــه ی 
11 ســپتامبر، آنانــی کــه امیــدوار بودنــد دموکراســی 
ــا  ــراق ی ــر ع ــورهایی نظی ــه کش ــی را ب ــرال غرب لیب
افغانســتان تزریــق کننــد- کشــورهایی کــه بــه 
ــی  ــد، نقاط ــه بودن ــای مســتبد خــو گرفت حکومت ه
کــه وفاداری هــای قبیله یــی گاه ارزشــمندتر از دیگــر 
اندیشــه های  از  بــود- می توانســتند  وابســتگی ها 
الــی کِــدوری، صاحب نظــر مســایل خاورمیانــه، 
بهــره برنــد امــا چنیــن نکردنــد. مطالعــات کــدوری 
دربــارۀ تالش هــای بریتانیــا و فرانســه بــرای ایجــاد 
ــۀ  ــه در ده ــآب در خاورمیان ــای غربی م حکومت ه

1920 آگاهی بخــش اســت.
ــا اســتفاده از تجارب شــان بــه  مورخــان می تواننــد ب
ــد، در  ــری کنن ــع نتیجه گی ــاس وقای ــر اس ــی ب خوب
ــد کننــد و مشــکالت را از یکدیگــر  فرضیه هــا تردی
تفکیــک کننــد. علــت ایــن امــر ایــن اســت کــه آنهــا 
ــالت  ــازمان یافته و تعام ــای س ــۀ فعالیت ه ــه مطالع ب
بشــری عــادت کرده انــد. ایــن یکــی از دالیلــی 
ــر در  ــارگارت تاچ ــارچ 1990، م ــه در م ــت ک اس
ــا نظــر  ــدار کــرد ت ــا مورخــان سرشــناس دی خفــا ب
آنهــا را دربــارۀ اتحــاد مجــدد آلمــان و به ویــژه 
احتمــال اســتفادۀ حکومــت آینــدۀ آلمــان از قدرتــش 
ــا شــود. همــان طــور  ــا جوی ــر اروپ ــرای ســلطه ب ب
ــور خارجــۀ ســابق  ــر ام ــری کیســینجر، وزی کــه هن
امریــکا، هشــدار داده اســت، تاریــخ »کتــاب آشــپزی 
ــای  ــخ غذاه ــتور طب ــد دس ــه در آن بتوانی ــت ک نیس
ــرای  ــخ »قوانیــن«ی ب ــد«. تاری امتحــان شــده را بیابی
ــد.  ــه نمی ده ــودمند را ارای ــواره س ــی هم کنش های
هرچنــد مــورخ نمی توانــد قوانیــن متقــن و حاضــر 
و آماده یــی را وضــع کنــد، یــا قاطعانــه بگویــد کــه 
در هــر شــرایطی چــه بایــد کــرد، امــا می تــوان بــه 
ــه  ــخ »اســتدالل« کــرد. فهــم تاریخــی ب کمــک تاری
ــی  ــه او بصیرت ــد و ب ــال می ده ــر و ب ــرد پ ــل ف تخی
ــت  ــه دس ــر ب ــای دیگ ــه از راه ه ــد ک ــا می کن عط

نمی آیــد.
 

ناهنجاری تاریخی
نیروهــای مســلح یکــی از معــدود نهادهایی انــد 
کــه »تاریــخ کاربــردی« را بــه یکــی از اجــزای 
کرده انــد.  تبدیــل  خــود  تفکیک ناپذیــر 
کارزارهــای  و  نبردهــا  نظامــی  ســازمان های 
گذشــته را بــه منظــور ارتقــای عملکردشــان در 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــه می کنن ــدی مطالع ــای بع درگیری ه
نوعــی ناهنجــاری اســت. کیســینجر یکــی از معــدود 
سیاســت مداران مدرنــی بــود کــه بــه شــکلی فعــال 
فارغ التحصیــل  او  می کــرد.  اســتفاده  تاریــخ  از 
ــود و  ــاروارد ب ــگاه ه ــخ از دانش ــرای تاری دورۀ دکت

همــواره از قیاس هــای تاریخــی بــرای  نظــارت بــر 
ــرد؛  ــتفاده می ک ــکا اس ــی امری ــت های خارج سیاس
ــان دادن  ــرای نش ــا ب ــن مثال ه ــی از بهتری ــن یک ای
بــرای سیاســت گذاری  تاریخــی  محاســن فهــم 
اســت. او بی تردیــد متأثــر از نظــرات توســیدید 
ــرار  ــز تک ــد هرگ ــال، هرچن ــت »ح ــه می گف ــود ک ب
ــبیه  ــه آن ش ــًا ب ــا قطع ــت، ام ــته نیس ــق گذش دقی
اســت. از ایــن رو، آینــده هــم بایــد چنیــن باشــد«. 
کیســینجر بــه خوبــی می دانســت کــه تاریــخ بــه مــا 
فروتنــی می آمــوزد. برنامه هــای اصــالح بنیــادی 
ــوب  ــو مطل ــه نح ــدرت ب ــه ن ــود ب ــت موج وضعی
عملــی می شــود و اغلــب بــه نتیجــۀ معکــوس 
ــرد.  ــل ک ــب عم ــد متناس ــن بای ــد، بنابرای می انجام
ــل کیســینجر  ــروز وجــود شــخصی مث متأســفانه، ام

اســت. غیرقابل تصــور 
بــا توجــه بــه ایــن کــه تاریــخ این قــدر بــه سیاســت 
ربــط دارد، شــک و تردیــد اکثــر مورخــان نســبت بــه 
ــۀ تأســف اســت. در درجــۀ  ــردی« مای ــخ کارب »تاری
اول ایــن امــر حاکــی از ناآگاهــی از خاســتگاه ایــن 
ــم  ــی از فه ــن، حاک ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــته اس رش
نادرســت روابــط علــت و معلولــی اســت- درســت 
ــان در آن  ــت مورخ ــرار اس ــه ق ــزی ک ــان چی هم
خبــره باشــند. اگــر کســی ادعــا کنــد کــه در یافتــن 
علــت و معلــول متبحــر اســت، بایــد بتوانــد الگوهــا 
و روندهــای بعــدی را تشــخیص دهــد. افــزون 
ــردم از  ــتۀ م ــه خواس ــی ب ــانۀ بی اعتنای ــن، نش ــر ای ب
ــی از  ــش عمده ی ــه بخ ــی ک ــت )مردم ــان اس مورخ
ــن  ــد(: پرداخت ــن می کنن ــان را تأمی ــه ی مورخ بودج
بــه مشــکالت بــزرگ. و ســرانجام بایــد گفــت کــه 
بدبینــی مورخــان نســبت بــه »ربــط« تاریخ بــا دوران 
ــی  ــل مهم ــی از دالی ــاد یک ــال زی ــه احتم معاصــر ب
ــر  ــخ غ ــتۀ تاری ــجوی رش ــزاران دانش ــه ه ــت ک اس
ــور«  ــان »به دردنخ ــدرک تحصیلی ش ــه م ــد ک می زنن

ــود. خواهــد ب
تاریــخ بــه خــودی خــود جــذاب اســت، امــا 
آن چــه آن را چنیــن مهیــج می کنــد ایــن اســت 
ــد،  ــت بشــر می انجام ــر وضعی ــم عمیق ت ــه فه ــه ب ک
امــری کــه ارزشــی مانــدگار دارد. گذشــته راهنمــای 
نیســت- آینــده  و  حــال  بــرای  بیعیب ونقصــی 
امــا تنهــا راهنمایــی اســت کــه داریــم. اینجــا، 
راهگشــا  دیگــر  بــار  کالینگــوود  صحبت هــای 
اســت. او عقیــده داشــت کــه حــال »عصــارۀ« 
ــه زندهگــی  گذشــته اســت و در نتیجــه گذشــته »ب
ــه  ــم ب ــار بزنی ــا را کن ــی الیه ه ــد«؛ وقت ــه می ده ادام
ســرعت درمی یابیــم کــه حــال چیــزی نیســت مگــر 
گذشــته.  رفتارهــای  و  تصمیم هــا  از  انباشــته یی 
تاریــخ »زنــده و فعــال« اســت و »نزدیک تریــن 

ــی« را دارد. ــی واقع ــا زندهگ ــن ب ــۀ ممک رابط
 

رابرت کروکرافت/ برگردان فرهاد نیک اندیش

مطالعۀ گذشته واقعاً
 به فهم حال کمک می کند؟

بخش دوم و پایانی
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کمیســیون انتخابــات تاکنــون هــدف شــدیدترین 
اتهام هــا قــرار گرفتــه اســت، عــالوه بــر انتقادهــا 
ــان  ــب در جری ــی و تقل ــروز تخط ــر ب ــی ب مبن
ــدن  ــش دار ش ــی، ک ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ
رونــد بازشــماری آرا در برخــی مراکــز رأی دهــی 
ــات از  ــماری از والی ــی ش ــج ابتدای ــالم نتای و اع

جملــه کابــل کــه بیــش از ســه ماه زمــان در 
برگرفــت، امــا محــور بیشــترین انتقادهــای اســت 
ــد،  ــه ان ــانه رفت ــیون را نش ــون  کمیس ــه تاکن ک
ــده اند  ــی ش ــات مدع ــف انتخاب ــای مختل طرف ه
کــه کمیســیون احیانــًا بــه اشــارۀ حکومــت آرای 
ــا شــماری  ــرده و حت ــزدان را دســت کاری ک نام

ــده  ــول برن ــت پ ــا دریاف ــده را ب ــزدان بازن از نام
اعــالم کــرده اســت، بــه تازه گــی اتهاماتــی مبنــی 
بــر بــروز فســاد اخالقــی در کمیســیون انتخابــات 

ــز مطــرح شــده اســت. نی
ــده   ــرح ش ــه مط ــا ک ــن انتقاده ــۀ ای از مجموع
و از طــرف کمیســیون انتخابــات و حکومــت 
ــم در  ــه بگذری ــده اند ک ــه نش ــدی گرفت ــاد ج زی
تازه تریــن مــورد، ســرور دانــش معــاون دوم 
ریاســت حکومــت وحــدت ملــی نیــز وارد 
معرکــۀ انتقــاد از کمیســیون شــده و در یــک 
کمیســیون  عملکــرد  بی ســابقه  موضع گیــری 
انتخابــات را موجــب ســرافکنده گی ملــت و 
افغانســتان  مایــۀ بی اعتبــار شــدن حکومــِت 

ــت. ــده اس خوان
ــش کــه ه  ــن اســت، ســرور دان یــک احتمــال ای
رچنــد بــه محــرم اســرار آقــای غنــی در حکومت 
می مانــد واقعــًا از انبــوه تقلب هــا در رونــد 
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و اعــالم نتایــج بــه 
ــت  ــی در حکوم ــۀ مقام ــه مثاب ــده و ب ــتوه آم س
از موضــع فــردی خــود انتقادهــای یــاد شــده را 
متوجــه کمیســیون انتخابــات کــرده اســت، امــری 
کــه بــا توجــه بــه ریخت وپاش هــا و تضادهایــی 
کــه حکومــت وحــدت ملــی بــه آن دچــار اســت 
ــتی  ــا درس ــود، ام ــته نمی ش ــد پنداش ــاد بعی زی
ــای  ــرد آق ــه عملک ــه ب ــا توج ــال ب ــن احتم ای
ــته  ــال گذش ــش از چهارس ــان بی ــش در جری دان
کــه تــالش کــرده پــای، از گلیــم مشــترک خــود 

بــا آقــای غنــی 
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صفحه 6

ــی)19(  ــه داوطلب ــوت ب ــالن دع ــوع: اع موض
ــرپل ــی س ــفاخانه والیت ــی ش ــواد غذای ــم م قل
شــرایط  واجــد  داوطلبــان  ازتمــام  ســرپل  والیتــی  شــفاخانه 
دعــوت مینمایــد تادرپروســه داوطلبــی)19( قلــم موادغذایــی 
MoPH/GDCM/HRP/SPS/ نمبرتشــخیصیه  دارای 
سربســته  وآفرهــای  نمــوده  اشــتراک   G03/1398/NCB
خویــش را اعتبــار ازنشــراعالن الــی ۲1 روز تقویمــی مطابــق 
ــل  ــون وطرزالعم ــق قان ــه لســان دری ، طب شــرایط شــرطنامه ب

تــدارکات ارائــه نماینــد.
   تقســیم تــدارکات بــه چهــار الت ذیــل هریــک : )8( قلــم حبوبات 
مبلــغ 60,000 ، )9( قلــم میــوه وتــرکاری وتخــم مــرغ 16,000 
،)1( قلــم گوشــت ۲5,000 و )1( قلــم نــان خشــک 40,000 
افغانــی بــوده ، تضمیــن آفــر بــه شــکل پــول نقــد ویاضمانــت خــط 
ــه  ــه روزس ــایی ب ــه آفرگش ــد، جلس ــی باش ــول م ــل قب ــی قاب بانک
شــنبه 16دلــو 1398 ســاعت 10 بجــه قبــل ازظهــر در صالــون 
کنفرانــس شــفاخانه والیتــی ســرپل دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت 

باارائــه اســناد ضــروری میباشــد.
ــغ  ــل مبل ــد شــرطنامه را درمقاب ــان میتوانن  آدرس هایکــه داوطلب
500 افغانــی پــول غیرقابــل بازگشــت بدســت بیاورنــد قرارذیــل 

انــد:
شــماره  ســرپل  شــهر  ســرپل.  والیتــی  شــفاخانه   .1

0 7 9 8 5 3 3 6 5 9 : س تمــا
پــروژه اصالحــات شــفاخانه هــا – وزارت صحــت   .۲

تمــاس:070089۲888  شــماره  کابــل  عامــه 
ــون  ــم قان ــاده دوازده ــره)3( م ــق فق ــرارداد مطاب ــد ق ــوت:  عق ن

ــد ــی باش ــه م ــوری بودج ــه منظ ــروط ب ــدارکات، مش ت

ــی)21(  ــه داوطلب ــوت ب ــالن دع ــوع: اع موض
ــرات ــوزوی ه ــفاخانه ح ــی ش ــواد غذای ــم م قل
شــفاخانه حــوزوی هــرات ازتمــام داوطلبــان واجــد شــرایط 
دعــوت مینمایــد تادرپروســه داوطلبــی)۲1( قلــم موادغذایــی 
MoPH/GDCM/HRP/HRH/ نمبرتشــخیصیه  دارای 
سربســته  وآفرهــای  نمــوده  اشــتراک   G01/1398/NCB
خویــش را اعتبــار ازنشــراعالن الــی ۲1 روز تقویمــی مطابــق 
ــل  ــون وطرزالعم ــق قان ــه لســان دری ، طب شــرایط شــرطنامه ب

تــدارکات ارائــه نماینــد.
   تقســیم تــدارکات بــه چهــار الت ذیــل هریــک : )10( قلــم 
حبوبــات مبلــغ 330,000 ، )9( قلــم میــوه وتــرکاری وتخــم 
ــان  ــم ن ــم گوشــت ۲30,000 و )1( قل مــرغ 1۲0,000 ،)1( قل
خشــک ۲10,000 افغانــی بــوده ، تضمیــن آفــر بــه شــکل پــول 
نقــد ویاضمانــت خــط بانکــی قابــل قبــول مــی باشــد، جلســه 
ــو 1398 ســاعت 10 بجــه  ــه روزســه شــنبه 16دل آفرگشــایی ب
قبــل ازظهــر در دفتــر آمریــت شــفاخانه حــوزوی هــرات منــزل 
دوم دایرمیگــردد ، شــرایط اهلیــت باارائــه اســناد ضــروری 

ــد. میباش
 آدرس هایکــه داوطلبــان میتواننــد شــرطنامه را بدســت بیاورنــد 

قرارذیــل انــد:
شــماره  هــرات  شــهر  هــرات.  حــوزوی  شــفاخانه   .1

0 7 9 9 6 7 4 9 1 5 : س تمــا
پــروژه اصالحــات شــفاخانه هــا – وزارت صحــت   .۲

تمــاس:070089۲888  شــماره  کابــل  عامــه 
ــون  ــم قان ــاده دوازده ــره)3( م ــق فق ــرارداد مطاب ــد ق ــوت:  عق ن

ــد ــی باش ــه م ــوری بودج ــه منظ ــروط ب ــدارکات، مش ت

ــی)22(  ــه داوطلب ــوت ب ــالن دع ــوع: اع موض
ــار ــی تخ ــفاخانه والیت ــی ش ــواد غذای ــم م قل

شــرایط  واجــد  داوطلبــان  ازتمــام  تخــار  والیتــی  شــفاخانه 
دعــوت مینمایــد تادرپروســه داوطلبــی)۲۲( قلــم موادغذایــی 
 MoPH/GDCM/HRP/Takhar نمبرتشــخیصیه  دارای 
G0۲/1398/ph/NCB اشــتراک نمــوده وآفرهــای سربســته 
خویــش را اعتبــار ازنشــراعالن الــی ۲1 روز تقویمــی مطابــق 
ــل  ــون وطرزالعم ــق قان ــه لســان دری ، طب شــرایط شــرطنامه ب

ــد. ــه نماین ــدارکات ارائ ت
   تقســیم تــدارکات بــه چهــار الت ذیــل هریــک : )7( قلــم 
حبوبــات مبلــغ 50,000 ، )13( قلــم میــوه وتــرکاری وتخــم 
ــم  ــم گوشــت گوســفند 60,000 و)1( قل ــرغ 60,000 ،)1( قل م
ــکل  ــه ش ــر ب ــن آف ــوده ، تضمی ــی ب ــک 30,000 افغان ــان خش ن
پــول نقــد ویاضمانــت خــط بانکــی قابــل قبــول مــی باشــد، جلســه 
ــو 1398 ســاعت 10 بجــه  ــه روزســه شــنبه 16دل آفرگشــایی ب
قبــل ازظهــر در اطــاق جلســات  دهلیــز اول  منــزل اول آمریــت 
ــه  ــت باارائ ــرایط اهلی ــردد ، ش ــار دایرمیگ ــی تخ ــفاخانه والیت ش

ــد. ــناد ضــروری میباش اس
ــغ  ــل مبل ــد شــرطنامه را درمقاب ــان میتوانن  آدرس هایکــه داوطلب
500 افغانــی پــول غیرقابــل بازگشــت بدســت بیاورنــد قرارذیــل 

انــد:
شــماره  تالقــان  شــهر  تخــار.  والیتــی  شــفاخانه   .1

0 7 9 7 5 ۲ 4 1 0 6 : س تمــا
پــروژه اصالحــات شــفاخانه هــا – وزارت صحــت   .۲

تمــاس:070089۲888  شــماره  کابــل  عامــه 
ــون  ــم قان ــاده دوازده ــره)3( م ــق فق ــرارداد مطاب ــد ق ــوت:  عق ن

ــد ــی باش ــه م ــوری بودج ــه منظ ــروط ب ــدارکات، مش ت

حکومت شریک 
خیانت های کمیسیون انتخابات موضــوع: اعــالن دعــوت بــه داوطلبــی)25( قلــم 

مــواد غذایــی شــفاخانه 102 بســترخیرخانه
شـرایط  واجـد  داوطلبـان  ازتمـام  10۲بسـترخیرخانه  شـفاخانه 
موادغذایـی  قلـم  داوطلبـی)۲5(  تادرپروسـه  مینمایـد  دعـوت 
MoPH/GDCM/HRP/KHH/ نمبرتشـخیصیه  دارای 

G0۲/1398/NCB اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش 
تقویمـی مطابـق شـرایط  الـی ۲1 روز  ازنشـراعالن  اعتبـار  را 
وطرزالعمـل  قانـون  طبـق   ، دری  فارسـی  لسـان  بـه  شـرطنامه 

نماینـد. ارائـه  تـدارکات 
   تقسـیم تـدارکات بـه سـه الت ذیـل هریـک : )1۲( قلـم حبوبـات 
مبلـغ 140,000 ، )1۲( قلـم میـوه وترکاری وتخم مرغ 90,000 
،)1( قلـم نـان خشـک 50,000 افغانـی بـوده ، تضمیـن آفـر بـه 
شـکل پـول نقـد ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبـول مـی باشـد، 
جلسـه آفرگشـایی به روزسـه شـنبه 16دلو 1398 سـاعت 10 بجه 
قبـل ازظهـر در صالـون کنفرانـس هـای واقـع منزل دوم شـفاخانه 
10۲ بسـتر خیرخانـه دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائـه اسـناد 

میباشـد. ضروری 
 آدرس هایکه داوطلبان میتوانند شـرطنامه را درمقابل مبلغ 500 

افغانی پول غیرقابل بازگشـت بدسـت بیاورنـد قرارذیل اند:
شـماره  کابـل  شـهر  10۲بسـترخیرخانه.  شـفاخانه   .1

0 7 9 8 ۲ 3 5 8 0 3 : س تمـا
پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت عامه   .۲

تمـاس:070089۲888  شـماره  کابـل 
قانـون  دوازدهـم  مـاده  فقـره)3(  مطابـق  قـرارداد  عقـد  نـوت:  

باشـد مـی  بودجـه  منظـوری  بـه  مشـروط  تـدارکات، 
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