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احمدولی مسعود، نامزدی که 

به »دموکراسی تفاهمی« معتقد است
 غنـی؛ رکـوردداِر نقِض 

قانـون اسـاسی

26

نخسـت وزیـر پاکسـتان و زلمـی خلیـل زاد، 
نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا بـرای صلح افغانسـتان 

در نیویـارک دیـدار کردنـد.
پاکسـتان  وزیـر  نخسـت  خـان،  عمـران 
کـه  کـرده  امیـدواری  ابـراز  دیـدار  ایـن  در 
گفت وگو هـای امریـکا و طالبان از سـر گرفته 

شـود.
رادیـو پاکسـتان گزارش داده کـه عمران خان، 
از پشـتیبانی کشـورش از تالش هـا در زمینـۀ 
برقـراری صلـح در افغانسـتان اطمینـان داده 
اسـت. او تأکیـد کـرده کـه معضل افغانسـتان 

راه حـل نظامی نـدارد.
 آقـای خلیـل زاد تاکنـون در ایـن بـاره چیزی 
نگفتـه اسـت. نخسـت وزیـر پاکسـتان بـرای 
اشـتراک در نشسـت مجمـع عمومی سـازمان 

ملـل متحـد بـه نیویـارک رفته اسـت.
زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا برای 

صلـح افغانسـتان حـدود ده مـاه، نُـه دور بـا 
نماینـده گان طالبـان در دوحۀ قطـر گفت وگو 

. د کر
متـن  گفت وگوهـا  ایـن  دور  نهمیـن  در 
توافق نامـۀ صلح میـان امریکا و طالبـان نهایی 
 شـد. اما دونالـد ترامپ، رییس جمهـور امریکا 
کشته شـدن  بـه  واکنـش  در  پیـش  هفتـه  دو 
یـک سـرباز امریکایـی در حملـۀ طالبـان در 
شـهرکابل، گفت وگوهـای صلـح را لغـو کرد.
در ایـن حـال، دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر 
از سـفر یـک هیـأت نُـه نفـری ایـن گـروه به 
ریاسـت مالعبدالغنـی بـرادر، بـه چیـن خبـر 

داده اسـت.
میـان  توقـف گفت وگوهـای صلـح  از  پـس 
نماینـده گان امریـکا و طالبان در شـهر دوحه، 
ایـن سـومین سـفر هیـأت طالبـان بـه دیگـر 

کشورهاسـت.

هفتـۀ پیـش یـک هیـأت طالبـان به روسـیه و 
یـک هیـأت دیگـر این گروه بـه ایـران رفتند.
سیاسـی  دفتـر  سـخنگوی  شـاهین،  سـهیل 
طالبـان در قطـر در صفحـۀ توییتـرش نوشـته 
دفتـر  مسـوول  بـرادر،  مالعبدالغنـی  کـه  
سیاسـی طالبـان در قطـر روز یک شـنبه، 31 
سـنبله بـا دینگ شـیجون، نمایندۀ ویـژۀ چین 
در امـور افغانسـتان، در بیجنـگ مالقات کرد.
آقـای شـاهین گفتـه کـه دینـگ شـیجون، در 
ایـن دیـدار توافـق امریکا بـا طالبـان را گزینۀ 
در  تنش هـا  صلح آمیـز  حـل  بـرای  خوبـی 
افغانسـتان عنـوان کـرده و گفتـه اسـت کـه 

می کنـد. آن حمایـت  از  چیـن 
سـخنگوی دفتـر سیاسـی طالبـان در قطـر در 
ایـن توییتـرش به نقـل از مالعبدالغنـی برادر، 
مسـوول سیاسـی گـروه طالبـان نگاشـته کـه 
اگـر  ترامپ بـه تعهدش عمل نکند، مسـوول 

خونریـزی و ویرانـی خواهـد بود.
آقـای شـاهین هم چنـان بـه نقـل از مالبـردار 
گفتـه اسـت: »مـا برای حل مسـألۀ افغانسـتان 
مذاکـره کردیـم و بـه توافق همه جانبه دسـت 

یافتیـم. حـال اگـر رییس جمهـور امریـکا بـه 
حرف هـا و تعهـدات اش عمـل نمی کنـد، پس 
مسـوولیت هـر نـوع خون ریـزی و ویرانی به 

دوش او خواهـد بـود.«
مقام هـای چینایـی تاکنـون در ایـن بـاره ابراز 

نظـری نکرده انـد.
امـا وزارت دولـت در امـور صلـح، بـه سـفر 

هیـأت طالبـان بـه چیـن واکنـش نشـان داده 
بـه  گـروه  ایـن  سـفرهای  کـه  اسـت  گفتـه 
کشـورهای دیگـر نتایجـی را کـه مـردم از آن 

انتطـار دارنـد، در پـی نخواهنـد داشـت.
مسـووالن ایـن وزارت بـه رسـانه ها گفته انـد 
کـه طالبـان به جای سـفر به کشـورهای دیگر 
بایـد بـا حکومت افغانسـتان گفت وگـو کنند.

در دیدار خان و خلیل زاد مطرح شد:
گفت وگوهای صلح با طالبان از سر گرفته شود

دادسـتانی ُکل اعـالم کـرده اسـت کـه دو 
تـن بـه اتهـام ربـودن و قتـل یـک کودک 
در کابـل از سـوی دادگاه ابتدایی محکوم 

اعـدام شـده اند. به 
دادسـتانی ُکل دیروز با نشـر یک خبرنامه 
گفتـه اسـت کـه سـمیع اهلل، یـک کـودک 
هفـت سـاله، در تاریـخ 13 مـاه دلو سـال 
دوازدهـم  حـوزه  از  خورشـیدی،   13۹۷

شـهر کابـل ربـوده شـد و بـه قتل رسـید.
بـه  کـه  کـرده  خاطرنشـان  اداره  ایـن 
دنبـال ایـن رویـداد، ایـن پرونده توسـط 
دادسـتانی کل مورد بررسـی قـرار گرفت 
و پـس از تحقیقـات الزم و درخواسـت 
مجـازات از جانـب دادسـتان قضیـه، بـه 

فرسـتاده شـد. دادگاه 
در ادامـه، جلسـه قضایـی دادگاه ابتدایـی 

در حضـور طرفین قضیـه و وکالی مدافع 
متهمـان، به تاریخ 1۲ سـنبله سـال جاری 
برگـزار گردیـد و ایـن دادگاه، دو متهـم 
از ۶ متهـم ایـن پرونـده بـه نـام احمداهلل 
و صفـت اهلل را بـه جـرم ربـودن منجـر به 
قتـل بـه اشـد مجازات)اعـدام( محکـوم 

. د کر
متهـم  سـه  ابتدایـی  دادگاه  هم چنیـن 

دیگـر ایـن پرونـده بـه نام هـای رفیـع اهلل، 
همیـن  بـه  را  محمدیـار  و  راحـت گل 
جـرم، به 3۰ سـال حبـس تنفیذی)زندان( 

محکـوم بـه مجـازات کـرده اسـت.
این در حالی اسـت که به گفته دادسـتانی 
ُکل، دادسـتان قضیـه، فیصلـه دادگاه مبنی 
بـر اعـدام احمداهلل و صفـت اهلل را تأیید و 
در سـایر مـوارد بر حکـم دادگاه اعتراض 

کرده اسـت.
دادسـتانی ُکل خاطرنشـان کرد که از سال 

قضیـه   ۵۷۴ خورشـیدی،   13۹۷-  13۹۵
ربـودن بـه شـمول یک هـزار و 33 متهـم 
و مظنـون، از سـوی ریاسـت دادسـتانی 
مبـارزه بـا جرایـم علیـه امنیـت داخلی و 
خارجـی رسـیدهگی شـده اسـت. از این 
میـان 3۷ تـن محکوم بـه اعـدام و متباقی 
افـراد، از شـش ماه تا 3۰ سـال محکوم به 
زنـدان شـده اند. حکـم اعـدام سـه تن از 

ایـن افـراد نیز اجرا شـده اسـت.

دو متهم به ربودن و قتل یک کودک در کابل به اعدام محکوم شدند
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اشـاره
از زمـان شـکل گیری حکومـت وحـدت ملی، 
در محافـل سیاسـی و اجتماعـی از تطبیـق و 
عـدم تطبیـِق قانون اساسـی بحث هـای زیادی 
صـورت گرفتـه اسـت. برخی بـه ایـن باورند 
کـه حکومـت وحـدت ملـی، تمـام ماده هـای 
کابـل  این کـه  به جـز   – را  اساسـی  قانـون 
پایتخت افغانسـتان اسـت - نقض کرده اسـت. 
برخـی دیگـر، ادعـا می کننـد کـه هیـچ مـادۀ 
قانـون اساسـی نقـض نگردیده اسـت. در عین 
حـال، حقوق دانـان هرازگاهـی کنفرانس هـای 
مطبوعاتی یـی را تحـِت عناوینی چـون »نقض 
قانـون اساسـی و قوانیـن عـادی« دایـر کـرده 
و اعتراض شـان را ابـراز نموده انـد. همـۀ ایـن 
تناقض گویی هـا ایجـاب یـک بحـِث علمی را 
دارد تـا افـکار عمومـِی جامعه در این شـرایط 
حسـاِس انتخابـات ریاسـت جمهوری روشـن 

گردد. 
در  بی طرفانـه  جسـتاری  حاضـر،  مطلـب 
راسـتای روشن شـدِن اذهـان عامـه و تحلیـِل 
دقیـق از تطبیـق و عـدم تطبیِق قانون اساسـِی 
افغانسـتان در دورۀ پنج سـالۀ حکومت وحدت 

اسـت. ملی 

آن قـدر  کشـورها  در  اساسـی  قانـون  جایـگاه 
ارجمنـد اسـت کـه از آن به عنـوان »قانـون مادر« 
یـا »ام القوانیـن« یـاد می گـردد. بـه همیـن دلیـل، 
کرده انـد:  تعریـف  چنیـن  آن  از  حقوق دانـان 
و  مجموعه قواعـد  از  متشـکل  اساسـی  »قانـون 
مقـرراِت ُکلی یـی اسـت کـه شـکل حکومـت و 
سـازمان عالـی قـواي سـه گانۀ کشـور و ارتبـاط 
آزادي هـاي  و  حقـوق  و  یکدیگـر  بـا  را  آن هـا 
افـراد را در مقابـل یکدیگـر و دولـت مشـخص 
قانـون  احـکام  نقـض  صـورت  در  می نمایـد.« 
اساسـی، با مرتکبیـِن آن برخـورد قانونی صورت 
می گیـرد؛ امـا متأسـفانه در کشـور مـا نه تنهـا کـه 
قـوۀ مجریـه با ناقضیـن برخورد قانونـی نمی کند، 
را  قانـون  ایـن  ماده هـاِی  بیشـترین  بلکـه خـود 

نقـض کـرده اسـت.
در نبشـتۀ کنونـی، روی نفـِس ایجـاد حکومـت 
وحـدت ملـی بحث نمی گـردد که ایـن حکومت 
چگونـه شـکل گرفت و آیـا در مطابقـت با قانون 
اساسـی اسـت یـا خیـر. چـون در ایـن مـورد، 
گفتمان هـای زیـادی انجـام شـده اسـت. اما روی 
بحـث  حکومـت  ایـن  پنج سـالۀ  عملکردهـای 
می کنیـم کـه تـا چـه حـد در مطابقـت بـا قانـون 

اساسـی حرکـت کرده اسـت.
بـر اسـاِس تحقیقـاِت بی طرفانـه و همه  جانبه یـی 

کـه روی ماده هـای قانون اساسـی و عملکردهای 
حکومـت وحدت ملـی انجام شـده، ۶۴ مادۀ این 
قانـون در دورۀ حکومـت وحـدت ملـی نقـض 
شـده اسـت. ۵۴ مـاده توسـط ریاسـت جمهوری، 
3 مـاده از سـوی قـوۀ قضاییـه، ۵ مـاده از جانـب 
قـوۀ مقننـه و ۲ مـادۀ دیگـر از طـرِف شـماری از 
مـردم نقض شـده اسـت. الزم اسـت جهـت بهتر 
بـه  آتـی  بخـش  در  عامـه،  اذهـان  روشن شـدن 
برخـی از ماده هایـی کـه توسـط رییس جمهـور و 
قـوۀ مجرییـه نقض گردیـده، همراه با متـن قانوِن 

بپردازیم. اساسـی، 
مـادۀ پنجــم: »تطبیـق احـکام قانـون اساسـي و 
سـایر قوانین، دفـاع از اسـتقالل، حاکمیت ملي و 
تمامیـت ارضـي و تأمیـن امنیـت و قابلیت دفاعي 

کشـور از وظایـف اساسـي دولـت مي باشـد.« 
مـادۀ ششـم: »دولـت بـه ایجـاد یک جامعـۀ مرفه 
و مترقـي بـر اسـاس عدالـت اجتماعـي، حفـظ 
کرامـت انسـاني، حمایـت حقـوق بشـر، تحقـق 
دموکراسـي، تأمیـن وحـدت ملـي، برابـري بیـن 
همـۀ اقـوام و قبایـل و انکشـاف متـوازن در همۀ 

مناطـق کشـور مکلـف مي باشـد.«
 بنـد ۲ مـادۀ هفتـم: »دولـت از هـر نـوع اعمـال 
تروریسـتي، زرع و قاچـاِق مواد مخـدر و تولید و 

اسـتعمال مسـکرات جلوگیـري مي کنـد.« 
مـادۀ دهـم: »دولت،  سـرمایه گذاري ها و تشـبثاِت 
خصوصـي را مبتني بـر نظام اقتصاد بـازار، مطابق 
بـه احـکام قانـون،  تشـویق، حمایـت و مصونیِت 

آن هـا را تضمیـن مي نماید.« 
مـادۀ سـیزدهم: »دولـت بـراي انکشـاف صنایـع، 
ارتقـاي سـطح زنده گـي مـردم و  تولیـد،  رشـد 
حمایـت از فعالیت هـاي پیشـه وران، پروگرام هاي 

مؤثـر طـرح و تطبیـق مي نمایـد.«
 بنـد 1 مـادۀ چهاردهـم: »دولـت بـراي انکشـاف 
اقتصـادي،  بهبـود شـرایط  مالـداري،  زراعـت و 
اجتماعي و معیشـتِي دهقانان و مالدارن و اسـکان 
و بهبـود زنده گـي کوچیـان، در حـدود بنیـۀ مالي 
تطبیـق  و  طـرح  مؤثـر  پروگرام هـاي  دولـت، 

مي نمایـد.«
 مـادۀ پانزدهـم: »دولـت مکلـف اسـت در مـورد 
حفـظ و بهبـود جنـگالت و محیط زیسـت تدابیر 

الزم اتخـاذ نماید.« 
اسـت  مکلـف  »دولـت  چهل وچهـارم:  مـادۀ 
به  منظـور ایجـاد تـوازن و انکشـاف تعلیـم بـراي 
زنـان، بهبـود تعلیـم کوچیان و امحاي بي سـوادي 
در کشـور، پروگرام هـاي مؤثـر طـرح و تطبیـق 

نمایـد.« 
دولـت  رأس  در  »رییس جمهـور  شـصتم:  مـادۀ 
داشـته،   قـرار  افغانسـتان  اسـالمي  جمهـوري 

صالحیت هـاي خـود را در عرصه هـاي اجراییـه، 
تقنینیـه و قضاییـه، مطابـق بـه احـکام ایـن قانون 

مي کنـد.« اعمـال  اساسـي، 
بـا در نظرداشـِت ماده هـای فـوق، رییس جمهـور 
غنـی بـه عنـوان رییـس قـوۀ اجراییـه و رییـس 
دولـت، مکلـف بـه تطبیق احـکام قانون اساسـی، 
تأمیـن امنیـت، حاکمیـت ملـی و قابلیـت دفاعـی 
و  مرفـه  جامعـۀ  ایجـاد  شـهروندان،  و  کشـور 
برابـری  اجتماعـی،  عدالـت  تطبیـق  مترقـی، 
بیـن اقـوام، انکشـاف متـوازن در همـۀ مناطـق، 
تشـویق، حمایـت و مصوونیِت سـرمایه گذاران و 
تشـبثات خصوصـی، ایجـاد برنامه هـای موثـر در 
راسـتای ارتقـای سـطح زنده گـی مـردم، حمایت 
مالـداری،  و  زراعـت  انکشـاف  پیشـه وران،  از 
بهبـود شـرایط اقتصـادی، اجتماعـی و معیشـتی 
محیـط  و  جنـگالت  بهبـود  و  حفـظ  دهقانـان، 
زیسـت، انکشـاف تعلیمـی و تحصیلـی و امحای 
بی سـوادی بـرای مـردم و شـهرونداِن افغانسـتان 
گردیـده اسـت. امـا بدبختانه همه شـاهد هسـتند 
کـه در دورۀ حکومـت وحـدت ملـی نه تنهـا کـه 
ایـن مـوارد تحقـق و انجـام نیافتند، بلکه شـرایط 
و وضعیـت زنده گی مردم در شـهرها و روسـتاها 
معیشـتی،  اقتصـادی، شـغلی،  امنیتـی،  لحـاظ  از 
گذشـته  از  اسـف بارتر  تحصیلـی  و  تعلیمـی 

گردیـده اسـت. 
مـاده سي وششـم: »اتبـاع افغانسـتان حـق دارنـد 
بـراي تأمیـن مقاصـد جایـز و صلح آمیـز، بـدون 
حمـل سـالح، طبـق قانـون اجتمـاع و تظاهـرات 
نماینـد.« تظاهـرات تبسـم، رسـتاخیز، روشـنایی 
حمـل  بـدون  و  صلح آمیـز  اجتمـاِع  ده هـا  و 
سـالِح دیگـر کـه به خاطـر تأمیـن امنیـت و ردِ 
نسـبت  ریاسـت جمهوری  ارگ  بی عدالتی هـای 
طـرِف  از  شـد،  انداختـه  بـه راه  شـهروندان  بـه 
تفنـگ داران و افـراد ارگ بـه خـون و خشـونت 

کشـیده شـد. 
مادۀ شصت وششـم: »رییس جمهـور نمي تواند در 
زمـان تصـدي وظیفـه از مقام خود بـه ملحوظات 
لسـاني، سـمتي، قومـي، مذهبي و حزبي اسـتفاده 
نمایـد.« در ایـن مـورد، سـند مهندسـی قومـی و 
زبانِی ارگ ریاسـت جمهوری، افشـا و ثواب الدین 
مخکـش یکـی از کارمنـداِن بلندرتبـۀ اداره امـور 
بـه اتهـام ایـن جـرم بـه سـارنوالی معرفی شـد و 
محکمـه نیـز این شـخص را محکوم بـه مجازات 
نمـود. همچنـان در این مورد عبدالرشـید دوسـتم 
معـاون اوِل ریاسـت جمهوری نیـز گفتـه اسـت: 
»بـرای رییس جمهـور غنی اگر پشـتو گـپ بزنی، 
خـوب اسـت و اگـر لوگـری گـپ بزنـی خـو 

بیخـی خوب اسـت.«...
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چنــد روز مانــده بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت  جمهوری ســال 
ــدی مطــرح  ــوان ســواِل کلی ــه عن ــان ب ــن ســوال همچن 13۹8، ای
ــد  ــروز خواه ــِش رو پی ــات پی ــی در انتخاب ــه کس ــه چ ــت ک اس
ــِش  ــزدان، نق ــروزی نام ــد در پی ــردم می توان ــا راِی م ــد و آی ش

ــد؟  ــته باش ــده داش تعیین کنن
ــد  ــا قواع ــه در آن ه ــر ک ــورهاِی دیگ ــر در کش ــوال ها اگ ــن س ای
ــت  ــه اس ــورد توج ــاد م ــدازۀ زی ــا ان ــاالری ت ــوِل مردم س و اص
و رعایــت می شــود، ســوال هاِی غیراساســی و حتــا بی مــورد 
از  افغانســتان  انتخابات هــای  در  ولــی  بــه شــمار می رونــد؛ 

ــت.  ــده گان اس ــرای رای دهن ــی ب ــم و اساس ــوال هاِی مه س
کشــور،  در  جدیــد  سیاســِی  رونــد  آغــاز  از  متأســفانه 
ــه  ــور ب ــردِن کش ــای ب ــده، به ج ــزار ش ــه برگ ــی ک انتخابات های
ــه  ــردی ک ــر ف ــای آن؛ ه ــم ارزش ه ســوی مردم ســاالری و تحکی
بــه کرســی قــدرت رســیده، تــالش نمــوده اســت کــه از راه هــای 
نامشــروع و غیرقانونــی قــدرت را حفــظ کنــد و یــا بــرای رســیدن 
بــه آن، دســت بــه اعمــاِل غیرقانونــی بزنــد؛ اعمالــی کــه متأســفانه 
بهــای آن را شــهرونداِن کشــور بــا جــان و مال شــان پرداخته انــد. 
ــدرت را  ــب ق ــاِس تقل ــر اس ــی و ب ــردی از راهِ غیرقانون ــی ف وقت
ــدم  ــن ع ــدارد و ای ــروعت ن ــدرِت او مش ــرد، ق ــت می گی به دس
ــی و  ــات سیاس ــه ثب ــور ب ــه کش ــود ک ــث می ش ــروعیت باع مش
امنیتــی نرســد. عــدم مشــارکِت مــردم در مســایل مهــِم سیاســی و 
بی تفاوتی هایــی کــه نســبت بــه وضعیــت کشــور در میــان مــردم 
به وجــود آمــده، ناشــی از عملکــرد ضعیــف و فاســِد ســاختارهایی 
ــه کســانی تفویــض کرده انــد کــه  بــوده کــه قــدرت سیاســی را ب
از یک ســو توانایــی مدیریــِت کشــور را نداشــتند و از ســوی 
دیگــر مــردم بــه آن هــا اعتمــاد کــرده نمی توانســتند. چــرا در پنــج 
ســاِل حکومــت وحــدت ملــی کــه اشــرف غنی قــدرت را غصــب 
ــه  ــبت ب ــر نس ــدت بحرانی ت ــِت به ش ــتان در وضعی ــرد، افغانس ک
ــه  ــود ک ــن ب ــِی آن ای ــل اصل ــت؟ دلی ــرار گرف ــل از آن ق دورۀ قب
ــاورده  ــت نی ــردم به دس ــِق رای م ــدرت را از طری ــی ق ــای غن آق
ــدرت را  ــه ق ــِل این ک ــز به دلی ــی را نی ــۀ سیاس ــود و توافق نام ب
میــان او و شــریک قدرتــش تقســیم می کــرد، زیــر پــا گذاشــت و 

ــا زور و تزویــر قــدرت سیاســی را انحصــار کــرد. ب
 شــاید ایــن وضعیــت بــرای آقــای غنــی و یــک تعــداد افــرادی که 
از قــدرِت سیاســی ســودهای بــزرگ می برنــد، وضعیتــی ایــده آل 
ــی ایــن وضعیــت  ــرای مــردم افغانســتان کــه قربان ــی ب باشــد؛ ول
ــهروندان  ــت. ش ــوده اس ــاق نب ــان و اختن ــز خفق ــزی ج ــد، چی ان
افغانســتان در ایــن پنــج ســال روزهــای دشــوار و ســخِت بســیاری 
ــان  ــِز طالب ــی و کشــتارهای جنون آمی ــد. از بی امنیت را ســپری کردن
گرفتــه تــا فقــر و بــی کاری و روزمره گــی. اگــر حکومــت 
افغانســتان حکومــِت برآمــده از راِی مــردم می بــود و خــود را در 
ــن  ــم کشــور در چنی ــا بازه ــا مســوول می دانســت، آی ــِر آن ه براب

ــود؟  ــار می ب ــک و ت ــاِی تاری فض
تجربــه نشــان داده بــه اندازه یــی کــه حکومت هــا از مــردم 
ــاق  ــدازه در کشــور فضــای اختن ــان ان ــه هم ــد، ب ــه گرفته ان فاصل
و توحــش حاکــم شــده اســت. ایــن ویژه گــِی افغانســتان نیســت 
ــام  ــی تم ــل ویژه گ ــرد، ب ــر می ب ــران به س ــی و بح ــه در ناامن ک
حکومت هــای غاصــب و خودکامــه اســت. نظــم و ثبــات از دروِن 
ــود و  ــرون می ش ــردم بی ــا م ــکاری ب ــا در هم ــاختارها و نهاده س
ــی  ــِت فعل ــی. حکوم ــدرت سیاس ــبوتاژ ق ــب و س ــه از راه غص ن
همان قــدر مشــکل دارد کــه حکومت هــای پــس از کودتــای 
هفــت ثــور مشــکل داشــتند؛ زیــرا ایــن حکومــت وجــوه تشــابِه 
ــردم  ــز م ــا را نی ــا دارد. آن حکومت ه ــا آن حکومت ه ــادی ب زی
ــردم  ــم م ــی را ه ــای غن ــت آق ــد، حکوم ــرده بودن ــاب نک انتخ
ــی و  ــواِل اساس ــردم، س ــواِل رای م ــس س ــد. پ ــاب نکرده ان انتخ
ــات را  ــۀ انتخاب ــر نتیج ــم اگ ــار ه ــت. این ب ــت اس ــیار بااهمی بس
ــراِن  ــار بحـ ــتان دچ ــد، افغانس ــن کن ــی آرا تعیی ــب و مهندس تقل
ــردم  ــرول خواهــد شــد؛ چــون دیگــر م ــل کنت گســترده و غیرقاب
تعییــن  را  سرنوشت شــان  رای شــان  کــه  ببیننــد  نمی تواننــد 

نمی کنــد. 
ــود  ــه وج ــتان ب ــی در افغانس ــه میکانیزم ــود ک ــوب می ب ــه خ چ
ــت  ــت حکوم ــار می توانس ــک ب ــط ی ــرد فق ــک ف ــه ی ــد ک می آم
را در دســت داشــته باشــد و یــا بــه حکومت گــران نــاکام، 
شــانس نامــزدی در انتخابــات داده نمی شــد. این گونــه هــم 
ــد  ــری می ش ــادی جلوگی ــدود زی ــا ح ــات ت ــب در انتخاب از تقل
ــخ گو  ــردم پاس ــِر م ــتر در براب ــود را بیش ــا خ ــم حکومت ه و ه
ــار  ــی در اختی ــن فرصت ــر، چنی ــال حاض ــا در ح ــتند. ام می دانس
می بیننــد  کــه  هــم  حکومت گــران  و  نــدارد  قــرار  مــردم 
ــن  ــر راهِ ممک ــد، از ه ــردم را دور بزنن ــد م ــاده گی می توانن به س
ــد.   ــی برگردن ــدرت سیاس ــه ق ــاره ب ــه دوب ــد ک ــالش می کنن ت

باراِیمـردم
چـهخـواهـدشـد؟

صفحه 6

غنـی؛
رِنقِضقانـوناسـاسی دا رکـورد

  سید نقیب اهلل ابرار هاشمی



سال l11 شمارۀ مسلسل l2576  سه شنبه 2میزان/ مهر l1398 24 محرم الحرام l1440 24 سپتمبر 2019
www.mandegardaily.com

به  ملی  وفاق  انتخابات  تکت  از  حمایت ها  ادامۀ  به 
میزان   1 دوشنبه،  دیروز  مسعود،  احمدولی  رهبری 
را  باشنده گان والیت غور حمایت خود  از  هزاران تن 

از این تکت اعالم کردند. 
باشنده گان والیت غور با استقبال از اعضای رهبری تیم 
ملی  وفاق  تکت  که  گفتند  والیت،  این  به  ملی  وفاق 
می باشد.  برنامه  دارای  و  دارد  پاک  مبارزاتی  پیشینۀ 
برنامه  با  تکت  این  که  افزودند  این والیت  باشنده گان 
حمایت  تکت  این  از  تالش«  »تمام  با  آنان  و  است 

می کنند. 
انتخابات  نامزد  مسعود،  احمدولی  بااین،  همزمان 
والیت  این  در  هوادارانش  میان  در  ریاست جمهوری 
گفت که والیت غور یکی از سنگرهای مقاومت است 
و امروز برای »تجدید پیمان، تجدید برادری و تجدید 

دوستی« با مردم این والیت آمده است.
آقای مسعود با اشاره به فقر و کمبود امکانات در این 
والیت اظهار داشت که حالت مردم و شرایط زنده گی 
در این والیت »رقت بار و قابل تأسف« است. او گفت 
که وعده های رهبران حکومت وحدت ملی برای بهبود 
هرگز  والیت های  سایر  و  والیت  این  مردمِ  زنده گی 

عملی نشد.
که  می گوید  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
کمپاین  های  و  انتخابات  زمان  در  حکومتی  نامزدان 
می دهند؛  مردم  برای  گرم  بسیار  وعده های  انتخابات 
این  از  یکی  هیچ  گذشته،  پنج سال  مانند  که  درحالی 
وعده ها جامۀ عمل نخواهد پوشید. او گفت که به حال 
مستحق  مردمان  به  که  است  متأسف  رهبران حکومت 
غور از میلیاردها دالر کمک جهانی هیچ کار در خوری 

انجام نداده اند.
کنونی حکومت گفت:  و  پیشین  رهبران  به  او خطاب 
غور  در  چرا  شد؟  کجا  جهانی  کمک  دالر  »میلیاردها 
آبادی نشده؟ چرا بین غور و کابل و بین غور و هرات 
آقای  دارد؟«.  وجود  تصورنکردنی  و  فاحش  تفاوت 
بخشی  بر  غوری ها  گذشته  در  که  کرد  اضافه  مسعود 
از جهان حکم روایی می کردند، اما این مردم در هجده 
سال گذشته از سوی حکومت مرکزی فراموش شده اند.
آقای مسعود بیان کرد که غور که از نقطه نظر تاریخی 
فرهنگی  بخش  در  اما  دارد،  بلندی  فرهنگی جایگاه  و 
خوری صورت  در  کار  والیت  این  برای  توسعه یی  و 
نگرفته است. احمدولی مسعود بیان داشت که مردم او 
را میراث دار قهرمان ملی کشور می دانند، در حالی که در 
هجده سال گذشته کسان دیگری میراث دار او بوده اند، 
اما بار نخست است که او بلند شده تا از آدرس میراث 
قهرمان ملی صحبت کند و قدرت را به مردم بازگرداند. 
رهبر تیم وفاق ملی با بیان این  که شهید مسعود همیشه 

از سلحشوری، عزت مندی، غرور و شجاعت مردم غور 
از  افزود که دیدن مردم والیت غور یکی  یاد می کرد، 
آرزوهای او نیز بود. آقای مسعود با بیان این که از هر 
نوع آبادی و توسعه در والیت غور حمایت می کند، به 
مردم این والیت وعده سپرد که از وضعیت آنان غافل 
نخواهد بود. او اضافه کرد که برق و سرک اساسی ترین 
حق مردم افغانستان است و مردم غور نیز از این حق 

باید مستفید شوند.

»وفاق ملی در پی وحدت و همدلی«
احمدولی مسعود که نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات 
هوس  هیچ گاه  که  می گوید  است،  ریاست جمهوری 
رسیدن به قدرت را نداشته و در سال های گذشته بارها 
اما  است،  شده  حکومت  در  عضویت  پیشنهاد  برایش 
»به رهبران  آقای مسعود:  به گفتۀ  او سرباز زده است. 
حکومت فعلی و پیشین گفتیم، تا زمانی که به سرنوشت 
مردم و کشور خود حاکم نشویم، کرسی های فرماشی را 
قبول نمی کنیم«. او گفت که به نیابت از خانوادۀ شهید 
کوه های  سلسله  مجاهد  مردم  از  نیابت  به  و  مسعود 
و  همدلی  برادری،  تا  آمده  غور  والیت  به  هندوکش 

وفاق ملی ایجاد کند.
که  داشت  بیان  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
دوستی و برادری او با مردم غور تنها برای زمان کمپاین 
و  برادری  وفاق،  ایجاد  او  اصلی  هدف  بلکه  نیست، 
به  او  است.  شرایط  گونه  هر  و  زمان  هر  در  همدلی 
این باور است که اگر شیرازۀ وحدت ملی و وفاق ملی 
باقی  چیزی  کشور  این  در  برود،  بین  از  مردم  بین  در 
از  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این  ماند.  نخواهد 
مردم غور خواست تا گذشتۀ سیاسی نامزدان را مطالعه 
کنند و بعد از آن، وجدان و خدای خود را شاهد بگیرند 

و رأی بدهند.
به ظالم رأی  اگر  به گفتۀ احمدولی مسعود: »یک فرد 
بدهد، در ظلم شریک هست، اگر به فاسد رأی بدهد، 
شریک فساد است. اول ببینید کی برای تان وعده داد، اما 
عملی نکرد. کی برای تان دروغ گفت و وعده خالفی 
این ها  می گویند.  دروغ  شما  به  حکومت  رهبران  کرد. 
غور  در  برق  بند  ساخِت  جریان  چرا  که  بگویند  باید 
والیت  این  در  سرک  ساخت  چرا  کردند؟  متوقف  را 
را متوقف کردند؟ چه خدمتی به مردم غور انجام داده 

اند؟«.
احمدولی مسعود در بخشی از سخنانش به مردم غور 
گفت که یا حرف می زند و عمل می کند و یا هیچ حرف 
نمی زند و وعدۀ دروغین نمی دهد. او گفت که اعضای 
می خواهد  دارد،  دولت داری  ظرفیت  ملی  وفاق  تیم 
نیز  و  دهد  انتقال  نسل جدید  به  را  قدرت  و  سیاست 

ساختار »نظام ریاستی مطلق دیکتاتوری« را تغییر دهند. 
نظام  ساختار  تغییر  چرایی  به  پیوند  در  مسعود  آقای 
اظهار داشت: »تمام قدرت در پایتخت متمرکز شده و 
والیت ها صاحب قدرت و صالحیت دولتی نیستند. از 
از  و  شده  متمرکز  ریاست جمهوری  ارگ  به  هم  کابل 
داخل ارگ هم در دست یک فرد متمرکز شده است. 
می دهد. خودش  انجام  دلش خواست  هرچه  فرد  یک 
از کابل  به همین دلیل هر کسی وقتی  همه کاره است. 
فکر  مردم  بادار  را  می شود، خود  گماشته  والیت ها  به 
از  چون  چرا؟  رییس جمهور؛  خدمت گذار  و  می کند 
است  این  ما  حرف  شده.  تعیین  رییس جمهور  سوی 
که مردم خودشان والی و مقام های بلندپایۀ والیت شان 
والیت ها،  در  مردم  صورت،  این  در  کنند.  انتخاب  را 
خودشان حاکم سرنوشت شان می شوند؛ در آن صورت 
این  در  برق  بندهای  ساخت وساز  می تواند  کسی  نه 
نه ساختن سرک و  بسازد و  متوقف  را  والیت های تان 

شفاخانه را«. 
تا به کسانی رأی بدهند که تغییر  او از مردم خواست 
داده اند  قرار  کارشان  سرلوحۀ  در  را  نظام  ساختار 
به  ارگ  از  و  کابل  از  ثروت  و  قدرت  می خواهند  و 
والیت ها تقسیم شود و قدرت فساد بار نیاورد. کسانی 
که تمام سیستم را به دست خود گرفته اند، می خواهند 
در کشور دیکتاتوری و استبداد حاکم باشد. او هشدار 
داد که نمی گذارد در انتخابات ریاست جمهوری تقلب 

شود و رأی مردم دزدی گردد. 

چرا احمدولی مسعود؟
درعین حال، دکتور عبداللطیف نظری، معاون دوم تکت 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  در  ملی  وفاق  انتخاباتی 
این محفل در پیوند به این که چرا مردم باید به احمدولی 
مسعود رأی بدهند صحبت کرد. آقای نظری گفت که 
ملی  قهرمان  آرمان  میراث دارِ  برادر،  مسعود  احمدولی 
و  مقاومت  و  جهاد  خطۀ  داعیه دار  و  می باشد  کشور 

حافظ منافع کالن مجاهدین این سرزمین است.
آقای نظری افزود که سازش، معامله گری و درباری گری 
در کارنامۀ برادر قهرمان ملی کشور وجود ندارد. معاون 
فرد  تیم وفاق ملی می گوید که احمدولی مسعود یک 
عدالت خواه است و تقوای سیاسی دارد. او بیان داشت 
و  تبعیض پیشه گان  ظالمان،  برابر  در  مسعود  آقای  که 
ستم گران هیچ گاه سر خم نکرده و همواره به آرمان های 
روند  این  علم دار  و  کرده  ایستاده گی  افغانستان  مردم 

خواهد بود.
را یکی  پاک نفسی  و  مالی  تقوای  نظری،  لطیف  دکتور 
دیگر از ویژه گی های شخصیتی احمدولی مسعود خواند 
حتا  و  سیاست مداران  از  بسیاری  نام های  که  گفت  و 

از رهبران جهادی در فهرست غاصبان زمین و  برخی 
نقطه یی کسی شاهد  هیچ  در  اما  دارد،  قرار  زورگویان 
نیست که در فهرست زورگویی و غصب زمین نام آقای 

مسعود وجود داشته باشد.
او: »احمدولی مسعود به صلحی که در پشت  به گفتۀ 
درهای بسته، به صورت مشکوک و قومی و تنگ نظرانه 
عدالت  پرتو  در  پایدار،  صلح  به  بلکه  ندارد،  باور 
اجتماعی و مشارکت همه گانی باور دارد و بارها صدای 
خود را در رسانه ها و محافل سیاسی مطرح کرده است«.

او بیان داشت که احمدولی مسعود طرح وارۀ حکومت 
غیرمتمرکز را روی دست دارد. آقای نظری اضافه کرد 
با  افغانستان  مردم  امروز  که  مشکالتی  از  بسیاری  که 
نظام متمرکز و  نرم می کنند، حاصل  پنجه  آن دست و 
تمامیت خواه ریاستی است و در صورتی که تیم وفاق 
ملی پیروز شود، نظام سیاسی متمرکز به نظام صدارتی 
خواهد گرفت تا مشارکت اقوام و تصمیم گیری مشترک 

در آن تمثیل شود.
سران  بارها  آنکه  با  می گوید،  ملی  وفاق  تیم  معاون 
را  مسعود  آقای  تا  خواستند  بزرگ  تیم های  و  قدرت 
وارد تعامل کنند، اما احمدولی مسعود هیچ گاه و در هیچ 
مقامی تن به سازش نداد و خواست تا آدرس جهاد و 

مقاومت همچنان پا برجا و همیشه جاویدان بماند.
غور  مردم  نمایندۀ  نایب،  گل زمان  دیگر،  سوی  در 
که  داشت  اظهار  محفل  این  در  نماینده گان  مجلی  در 
احمدولی  آقای  انتخابات،  کمپاین  موضوع  علی الرغم 
از  می خواستند  ملی  وفاق  تیم  اعضای  و  مسعود 
»میراث داران جهاد و مقاومت و از فداییان راه حق« در 
این والیت از نزدیک ببینند. آقای نایب اظهار داشت که 
طرف دار قوام یافتن نظام مردم ساالر در کشور است نه 

طرف دار به خطر مواجه شدن آن.
پیشین  حکومت   بی توجهی  از  غور  مردم  نمایندۀ  این 
و  کرد  انتقاد  غور  والیت  به  ملی  وحدت  حکومت  و 
دالر  میلیون ها  ملی  رهبران حکومت وحدت  که  گفت 
را در کمپاین های انتخاباتی شان هزینه می کنند، اما وقتی 
مسألۀ برق و سرک در والیت غور می شود، می گویند 
اظهار داشت که مردم غور  نایب  آقای  نداریم.  بودجه 
سهیم  حکومت  توسعه یی  برنامه های  در  می خواهند 

باشند و در تصمیم گیری ها هم نقش داشته باشند.
ششم  تاریخ  به  است  قرار  ریاست جمهوری  انتخابات 
پیش  که  است  گفتنی  شود.  برگزار  جاری  ماه  میزان 
لغمان،  والیت های  باشنده گان  از  تن  هزاران  این،  از 
محافل  در  پروان  و  زابل  هلمند،  غزنی،  بدخشان، 
جداگانه، حمایت شان را از تیم وفاق ملی در انتخابات 

آتی ریاست جمهوری اعالم کردند.

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری در همایش حمایتی هزاران تن از مردم غور:

بهتقلباجازهنمیدهیموازرأیشماحراستمیکنیم
روح اهلل بهزاد

گوشه یی از مراسم حمایت مردمی در والیت غور
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در پرسـش های احساسـی، می تـوان از کلمات و جمالِت ویـژۀ اظهارِ 
همـدردی، غم شـریکی و بیـاِن عواطـف کار گرفـت. مثـاًل اگـر در 
پایـاِن یـک مسـابقۀ ورزشـی بـا ورزش کارِ برنـده مصاحبـه  می شـود، 
بهتـر اسـت بـا تبریک گویـی و یـا  ابـراز احساسـاِت میهنـی همـراه 
باشـد. همچنـان در حـاالِت تأثیـر و یأس، کاربـردِ کلمـات و عباراتی 
ماننـد متأسـفانه، شـوربختانه، غیرقابل باور، »با دل شکسـته می خواهم 

سـوال نمایـم کـه...«، معقول تـر   بـه نظـر می آیند. 

پرسش های دو وجهی
پرسـش های دو وجهـی بـه نوعی از ســـواالت گـــفته مــی شـــود 
آن، هـدِف اصلـی و فرعـی می داشـته  از طـرح  کـه مصاحبه کننـده 
و  می گیرنـد  صـورت  ماهرانـه  بسـیار  پرسـش ها  نـوع  ایـن  باشـد. 
ناخواسـته  کـه  باشـد  داشـته  را  مهـارت  ایـن  بایـد  مصاحبه کننـده 
سـبب رنجـِش مصاحبه کننـده نگـردد. طـرح ایـن نـوع پرسـش ها در 
رسـانه های چاپـی بایـد توضیـح داده شـود، چـون مخاطبـان حـاالِت 
روانی یـی کـه بـا طـرح پرسـش بـر مصاحبه شـونده وارد می شـوند را 
نمی بیننـد یـا تغییِر صـدا را نمی شـنوند. عده یی از مصاحبه  شـونده گاِن 
ماهـر می تواننـد وجـِه دوم را طفره بروند و تنها پرسـش فرعِی سـوال 

دهند. پاسـخ  را 
حامـد کـرزی رییس جمهـور اسـبِق افغانسـتان در مصاحبـه بـا خانـم 
کیم بارکـر  خبرنـگار روزنامـۀ شـیکاگو تربیـون  در ۲8 قـوس 138۷ 
بـا ایـن نوع پرسـش مواجـه گردید و هر دو سـواِل فرعـی و اصلی را 
جـواب داد. نام بـرده در مقابل سـواِل خبرنگار که پرســـید »بـــعضی 
مـردم می گوینـد کـه افغانسـتان بـه یـک رهبـر قـوی نیـاز دارد، آیـا 
چنیـن گفته هایـی را شـنیده اید؟« گفـت: »ایـن حـرف چه معنـا دارد؟ 
یـک رهبـر قـوی به چـه معنـا؟ آیا یـک رهبر قوی بـه معنـای زندانی 
سـاختِن مـردم اسـت؟ یک رهبـر قوی به معنـای بیرون کـردن جامعۀ 
جهانـی از افغانسـتان اسـت؟ آیـا یک رهبر قـوی به معنای نخواسـتن 
تغییـر در اسـتراتیژی اسـت؟ یـک رهبـر قـوی به چـه معنا اسـت؟ به 
این معنا که ملیشـه های شـخصی داشـته باشـد؟ یک اردوی شـخصی 
داشـته باشـد؟ یا کسـی که همیشـه کشـور را متحد نگه  داشـته است؟ 
افغانسـتان را خانـه همـۀ افغان ها سـاخته اسـت؟ در هنـگام ضرورت 
صدایـش را بلنـد نمـوده اسـت؟ تقریبـًا بـا تمـام کشـور در تفاهـم 
اسـت؟ آزادی مطبوعـات را احتـرام نمـوده و در گسـترش آن سـعی 
ورزیـده اسـت؟ بـه دموکراسـی و آزادی بیـان بـاور دارد و خواسـتار 

تغییـرات الزم در رفتـار جامعـۀ بین المللـی گردیده اسـت؟
بـه هـر صـورت مـن خواسـتار تغییر اسـتم. من متهـم شـده ام که یک 
رهبـِر قوی نیسـتم ـ بیشـتر توسـط جامعـۀ بین المللی. اگر مـن با آن ها 
موافقـت نشـان دهـم، آن وقـت آن هـا مـرا یـک رهبـر قـوی می دانند 
و زمانـی کـه مـن خواسـتار تغییـر می شـوم، مـن یـک رهبـر ضعیف 
اسـتم. زمانـی کـه مـن خاموشـی اختیـار نمـوده ام یـک رهبـِر خوب 
بـودم، ولـی زمانـی کـه مـن صـدای خـودم را بلند کـردم، یـک رهبر 
بـد و یـک مـرد خشـن خطـاب می شـوم. البتـه در داخل کشـور، من 
از نرمـی کار گرفتـه ام. بسـیار بسـیار به نرمـی  رفتار کـرده ام و این کار 
را مـن قصـداً انجام داده ام. من همیشـه یک مشـوق بـوده ام و هیچ گاه 
بـه فشـار و جبـر بـاور نداشـته ام و به باور مـن این باعث شـده که در 
طـول سـال ها وجـود مشـکالت و بـا توجـه بـه محیطـی که مـا درآن 
قـرار داریـم، کشـور متحـد باقـی بمانـد. بـا وجـود تمام مشـکالت و 
ناهمواری هـا، مـا افغانسـتان را در جهـت درسـت هدایـت نمودیـم. 
بنابرایـن مـن در داخـل کشـور بـه نرمـی  رفتار نمـودم و بـا خارجیان 

در جایـی که 
الزم بوده، با جدیت رفتار کرده ام.« )علمی۲، ۵6۰(

در پرسـِش فـوق دیـده می شـود کـه خبرنـگار ماهرانـه سـوال را بـه 
نقـل از دیگـران می پرسـد و می گویـد کـه »بعضـی مـردم می گویند«، 
یعنـی قضـاوت خـودش نیسـت بلکـه حرف های مـردم اسـت و بعداً 
هـدف اصلـی اش کـه کـرزی رهبـر ضعیـف اسـت را غیرمسـتقیم در 
میـان می گـذارد و اضافـه می کنـد کـه افغانسـتان بـه یـک رهبـر قوی 
نیـاز دارد. در ایـن پرسـش در حقیقـت کـرزی رهبری ضعیف اسـت، 
سـوال اصلـی اسـت؛ امـا نیـاز مـردم را به حیث سـوال فرعـی مطرح 
می سـازد و رییس جمهـور کـرزی هـم با زیرکـی اوالً سـوال خبرنگار 
را بـه چالـش می کشـاند، بعـداً وانمـود می سـازد کـه رهبـری ضعیف 
نیسـت و سیاسـتش مبتنـی بـر خواسـِت مـردم و حفـظ اتحـاد میـان 

مردماِن کشـور اسـت.

انسـاِنهـزارۀسـوم
آیا انسـاِن امروز در حاشیۀ دسـتاوردهای فناورانه یی 
هسـت کـه می تواننـد دسـت بـه تکمیـل و تقویـِت 
نیروهـای ذهنـِی انسـانی فراتـر از محـدودۀ قـدرت 
شـناخت و تشـخیِص او بزننـد؟ آیـا بـه زودی ارتقا 
و افزایـش قـوۀ ادراک یـا همـان قدرت مغز انسـان، 
بـا زدن کلیـدی هماننـد وصل کـردن دوشـاخۀ برق 
بـه پریـز یـا حتـا از طریـق توسـعه و دسـت کاری 
ژنتیـک امکان پذیـر خواهـد شـد؟ به راسـتی معنای 
ایـن توسـعه و پیشـرفت بـرای آینـدۀ بشـریت چـه 

می توانـد باشـد؟ 
انسـان امـروز در میانـۀ انقالبـی به ظاهـر خاموش به 
سـر می بـرد کـه در جریـاِن آن قـرار اسـت  بـا گام 
نهـادن در قلمرو نوینی از دسـتاوردها در زمینۀ علوم 
و پزشـکی، نویدبخـش معرفـی افـرادی شـود کـه 
قدرتمندتـر، باهوش تـر و پایدارتـر خواهند بود و به 
نوعـی نسـخه های توانمنـد و دیگرگونه یی از انسـاِن 
معاصـر بـه شـمار می رونـد. شـواهد این انقـالب را 
در هرجـا می تـوان جسـت وجو کـرد. امروز شـاهد 
افـرادی هسـتیم کـه به طـور معمـول برای دسـتیابی 
بـه آنچـه »دید برتـر« 1۵۲۰ می گوینـد، تحت اعمال 
جراحـی LASIK قـرار می گیرنـد و بـرای بازیابی 
بـه  خـود  شـنوایِی  عملکـرد  چشـم گیر  بهبـود  یـا 

جراحـی کاشـت حلـزون شـنوایی  رو می آورند. 
در ایـن میـان، هرچنـد بـرای قهرمانـان ورزشـی رو 
همچـون  مکمل هایـی  و  دارو  مصـرِف  بـه  آوردن 
 )HGH( انسـانی  رشـد  هورمـون  و  اسـتروئیدها 
بـه  منظـور بهتـر سـاختن عملکردشـان جـای بحث 
دارد، کلینیک هـای متعـددی در کالیفرنیـا یـا جاهای 
دیگـر به طـور قانونـی، هورمـون رشـد انسـانی را 
بـه مشـتریان و درمان جویـان مسـن تِر خـود ارایـه 
می کننـد تـا مثـاًل آن هـا جوانـی را از سـر بگیرنـد و 
از ایـن راه بـه سـالمندان کمـک می کنند تا احسـاس 
از  همچنیـن  و  کننـد  بیشـتر  جوانـی  و  شـادابی 
زورمنـدی، طـراوت و چاالکـِی بیشـتری برخوردار 

 . ند شو
دارویـی  متدهـای  از  امریکایـی  میلیون هـا  امـروزه 
بـرای افزایـش چاالکـی، چابکـی و هوش شـان بهره 
می برنـد. دانشـجویان، سـربازان، افسـران و مدیـران 
پرویژیـل  داروی  کـه  رسـیده اند  نتیجـه  ایـن  بـه 
می توانـد هـوش، حافظـه و تمرکـز را تقویـت کنـد 
در همیـن خصـوص برنامـۀ آمایـش و جمـع آوری 
اطالعـات مجلـۀ معتبـر نیچـر آشـکار سـاخت کـه 
پاسـخ ۲۰ درصـد اصحاب دانشـگاهی، دانشـمندان 
و محققـان به پرسـش نامه حاکی از اسـتفادۀ آن ها از 
داروهـای ریتالیـن و پرویژیـل برای بهبود بخشـیدن 
قـدرت تمرکـز، توجـه و حافظه شـان بـوده اسـت. 
ارتـش ایـاالت متحـده و همین طور لژیـون خارجی 
داروهـای  توزیـع  و  تهیـه  بـه  مبـادرت  فرانسـه 
پرویژیـل، دونپزیـل و سـایر داروهـای هوشـمند در 
میـان سـربازان و خلبانـان نموده انـد تـا از ایـن راه 
هوشـیاری، چابکی و عملکردشـان را افزایش دهند. 
انسـانی  توان سـازهای  ایـن  کالِس  بهتریـن  البتـه 
هنـوز در راه اسـت و شـاید تنهـا کمتـر از 1۰ سـال 
افـراد بتواننـد موقتـًا از طریـق تحریـک مغناطیسـی 
تقویـت  را  خـود  هـوِش   ،)TMS(فراجمجمه یـی

 . کنند
در ایـن متـد جدیـد، پالس هـای میلیونیـوم ثانیه یـی 
از انـرژی چندسـانتی متری بـه داخـل مغـز فـردی 
کـه کالهـک دسـتگاه را بـه سـر گذاشـته، انتقـال 
سـلول های  در  الکتریکـی  فعالیـت  بـر  و  می یابـد 
مغـزی تأثیـر می گـذارد. آزمایش هـا نشـان داده انـد 
چنیـن پالس هایـی می توانـد زمـان واکنـش فـرد بـه 
آزمون هـا را افزایـش داده و حافظـه را تقویـت کند. 
تـا سـال ۲۰3۰  کـه  پیش بینـی می شـود  از طرفـی 
بـرای  کاشـتنی  نانوربات هـای  و  نانـو  فنـاوری  از 
و  محـدود  معمـاری  نوسـازی  و  سـازمان  تجدیـد 
معیـوب ناحیـۀ عصبـی مغـز اسـتفاده خواهد شـد و 
بـدن انسـان میزبان نسـل جدیـدی از انواع و اقسـام 
گوناگـون  وظایـف  بـا  توانمندسـاز  ایمپلنت هـای 
بـه روی  بـدن  درهـای  نتیجـه گشـودن  در  شـود. 
فناوری هـای نویـن، انسـانی که چنیـن ایمپلنت هایی 
را دریافـت می کنـد، صاحـب حافظه یـی کارآمدتر و 

ظرفیـت فکـری افزون تـری خواهـد شـد. 
کار  حـال  در  واشـنگتن  دانشـگاه  دانشـمندان 
بـه  کـه  هسـتند  تماسـی  لنزهـای  از  نوعـی  روی 
انسـانی  مافـوق  قـدرت  آن،  از  اسـتفاده کننده  فـرد 
را  فرمـان  کنتـرل  صفحـات  مثـاًل  تـا  می بخشـد 
و  کننـد  مشـاهده  سـه بعدی  تصاویـر  بـه صـورِت 
نگاهـی  بـا  در وب سـایت  بصـری  جسـت وجویی 
الکترونیکـی  شـکل  بـه  و  باشـند  داشـته  متفـاوت 
بـه ارایـۀ اطالعـات کلیـدی فراموش شـده دربـارۀ 
آشـنایان قدیمـی مبـادرت ورزنـد و این همـه ممکن 
اسـت به سـاده گی و از طریـق متمرکـز سـاختن لنـز 
چشـمی روی فـرد مـورد نظـر تأمین شـود. اکنون و 
از بعـد دیگـر، دانشـمندان بـه دنبـال افزایـش دادن 
و  سـاختار  تجدیـد  راه  از  افـراد  جسـمانی  قـوای 

انسـانی هسـتند.  پیکـرۀ  نوسـازی 
انسـان امـروز در میانـۀ انقالبـی بـه ظاهـر خامـوش 
بـه سـر می بـرد کـه در جریـان آن قـرار اسـت بـا 
گام نهـادن در قلمـرو نوینی از دسـتاوردها در زمینه  
علـوم و پزشـکی، نویدبخـش معرفـی افرادی شـود 
کـه قدرتمندتـر، باهوش تـر و پایدارتـر خواهند بود 
دیگرگونه یـی  و  توانمنـد  نسـخه های  نوعـی  بـه  و 
همیـن  در  می رونـد.  بـه شـمار  معاصـر  انسـان  از 
بـه  موفـق  روزی  امیدوارنـد  محققـان  خصـوص، 
جاگـذاری و تعویـض ماهیچه هـای بـدن بـا مـواد 
پلیمرهـای  بـه  موسـوم  شناخته شـده یی  کمتـر 

الکترواکتیـو شـوند. 
پیش بینـی  را  زمانـی  نانـو  فنـاوری  طـرف داران 
کرده انـد کـه مـا قـادر بـه نومهندسـی و بازسـازی 
پوسـت بدن به سـمت موادی باشـیم که سـبک وزن، 
و  محیطـی  تغییـرات  بـا  سـازگار  و  انطبـاق  قابـل 
حقیقتـًا فناناپذیـر خواهنـد بـود. دانشـمندان احتمال 
می دهنـد کـه در آینـده پیشـرفت دانش بشـری و به 
خصـوص علـم ژنتیک و مهندسـی آن بتواند والدین 
را قـادر بـه برنامه ریـزی ژنتیکـی فرزندان شـان برای 
کـه  کنـد  یافته یـی  تقویـت  خصوصیـات  میزبانـی 
هـوش پیشـرفته و بدن هـای انعطـاف پذیرتـراز آن 

جملـه محسـوب می شـوند. 
اکنون که دسـتاوردهای علمی و فنـاوری نویدبخش 

بـه وسـعت و حـدی  انسـانی  پتانسـیل  آزادکـردن 
بیسـتمی  اکثـر مـردم قـرن  بـرای  غیرقابـل تصـور 
اسـت؛ بسـیاری از افـراد بـا احترام و تبریک نسـبت 
بـه چنیـن ابداعـات و اختراعاتـی برخـورد می کنند، 
البتـه نـه با آغوش گشـوده، بلکه بـا ترکیبی از ترس، 

اضطـراب و اغلـب ضدیـت و خصومت آشـکار. 
در امریـکا برخـی اعضـای شـورای اخالق زیسـتی 
بـر  زیـادی  تأثیـر  و  نفـوذ  کـه  ریاسـت جمهوری 
دولـت  علمـی  سیاسـت های  و  سـرمایه گذاری 
دارنـد، بـا قاطعیـت نگرشـی منفـی را در خصـوص 
ارتقـای  و  تقویـت  بـه  مربـوط  فناوری هـای 
انسـان ابـراز می کننـد و بیـِم آن دارنـد کـه چنیـن 
اخالقـِی  اسـتخوان بندی  بتواننـد  فناوری هایـی 

کننـد.  تخریـب  و  سسـت  را  جامعـه 
یکـی از انتقـادات وارده بـه مسـألۀ ارتقـای انسـانی 
از سـوی کسـانی کـه بـا تحقیقاتـی از ایـن دسـت 
بـه ضدیـت پرداخته انـد، این اسـت کـه به کارگیـری 
مثابـۀ  بـه  ارتقابخشـی  و  توان زایـی  فناوری هـای 
تقلـب کـردن فـرد تقویت شـده هسـتند، مثـل ایـن 
کـه فـرد بـا اسـتفاده از اسـتروییدها، هورمون رشـد 
انسـانی و قرص هـای هوشمندسـاز به امتیـاز رقابتی 
ناعادالنه یـی نسـبت بـه دیگـران نایـل شـود. بحـث 
تقلـب در برخـی حوزه هـا اساسـًا اعتبـاری بـرای 
خـود کسـب کرده اسـت، چون کـه بسـیاری از این 
فناوری هـای ارتقابخـش در زمینـۀ ورزش بـه عموم 

معرفـی شـده اند. 
فنـاوری  کاربـرد  از  جـدا  کارشناسـان،  اعتقـاد  بـه 
شناخته شـدۀ  حـوزۀ  در  انسـانی  ارتقابخشـی 
دیگـری  چالـش  جسـمانی،  توان زایـی  و  ورزش 
کـه درخصـوص به کارگیـری ایـن فنـاوری مطـرح 
می شـود، ایـن اسـت کـه مثـاًل تحـت چـه منطـق 
از  را  دانشـمندان  از  گروهـی  می توانیـم  اخالقـی 
به کارگیـری داروهـای هوشـمندکننده یـا قرص های 
خالقیت بخـش منـع کنیـم، درحالی کـه از ایـن راه 
می توانیـم آن هـا را بـه کشـف سـریع تر سـرنخ هایی 
دربـارۀ سـرطان یـا ایـدز کمـک کنیـم؛ تنهابـا ایـن 
اسـتدالل سـاده کـه چنیـن اسـتفاده یی را در حکـم 
نوعـی تقلـب در نظـر می گیریـم؟ بـه همیـن ترتیب 
مثـاًل اگـر شـما درحال غـرق شـدن بودیـد، ترجیح 
می دادیـد نجات غریق تـان فـرد تقویـت شـده یی از 
ایـن دسـت باشـد کـه می توانـد در عـرض 3۰ ثانیه 
برسـد، یـا فـردی غیرتقویت شـده کـه ایـن کار را 

ظـرف ۲ دقیقـه انجـام می دهـد؟ 
افزون سـازی  و  ارتقـا  فرآینـد  اوصـاف،  ایـن  بـا 
قابلیت هـای حواسـی و حرکتـی انسـان بـه مـا در 
کشـف مرزهای واقعـی موجودیت و جوهر بشـری 
مسـأله  مهم تریـن  میـان،  ایـن  در  می کنـد.  کمـک 
ایـن اسـت که به جـای دنبـال کـردن راه هایـی برای 
محـدود کـردن ارایـه و به کارگیـری ایـن فناوری ها، 
مـا بایـد بـا شـوق و رغبـت از چنیـن فناوری هـای 
دگرگون کننـدۀ آینـده بـه عنـوان روش هایـی بـرای 
اصـالح و بهبـود بخشـیدن وضعیـت بشـر اسـتقبال 

 . کنیم
منبع: آفتاب

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش پنجاه ودوم
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هرچنـد اوج شـکل گیری و خلـق ژانـر علمـی ـ تخیلی 
کـه جوانـان بـه  آن عالقـۀ زیـادی دارنـد، بـه دهـۀ ۲۰ 
و 3۰ قـرن بیسـتم بـاز می گـردد، امـا خیلی هـا ژول ورن 
را نخسـتین نویسـنده یی می داننـد کـه از دهـۀ 8۰ قـرن 
نوزدهـم بـا نوشـتن آثـاری خیالـی کـه انسـان را راهـی 
اعمـاِق دریاهـا، اوج آسـمان ها و زیـر زمیـن می کـرد، 
ایـن سـبک را بنیـان گـذارد. بایـد در نظر گرفـت که در 
سـال 188۰ بشـر هنـوز نه هواپیمایـی اختراع کـرده بود 
کـه بتوانـد پرواز کنــد و نـه توانایی سـاخت زیردریایی 
داشـت. بـرای همیـن »کاپیتـان نمـو« بـا زیردریایـی اش 
»ناتیلـوس« شـخصیتی مهم و علمی محسـوب می شـود. 
در هـر حـال، ژانـر علمـی ـ تخیلـی کـه رد پـاِی آن را 
می تـوان حتـا در ادبیـات قـرون وسـطا هم پیدا کـرد، از 
خیلـی وقـت پیش هـا کـه بشـر در پـی دسـت یافتـن به 
فضاهـای فراتـر از زنده گـی زمیـن و محصـور خـودش 
بود، از سـلول های خاکستری مغِز نویسـنده گاِن متعددی 
تـا ذهـن  بـود  کـرده  پیـدا  راه  کاغذهـای سـفید  روی 
خواننـده گاِن خـود را قلقلک بدهـد و از چهارچوب های 
موجـود فراتـر ببـرد. ایـن ژانـر اما بـا انقـالب صنعتی و 
اختـراع فناوری هـای جدیـد به سـرعت رشـد کـرد و در 
جنـگ جهانـی اول با پرواز همـان هواپیماهـای ابتدایی، 
ذهن هـای خالقـی بودنـد که می توانسـتند ایـن ماجرا را 
بـه پـرواز یوفوهـا و حملـۀ موجوداتی از کهکشـان های 

دیگـر هـم تعمیـم بدهند. 
بـر  ژانـر  ایـن  راه یافتـن  و  سـینما  گرفتـن  شـکل  بـا 
پـردۀ سـینما، دایـرۀ مخاطبـاِن آن وسـیع تر هـم شـد و 
نویسـنده گان این ژانر جای بیشـتری برای ارایۀ تصورات 
شگفت انگیزشـان پیـدا کردنـد و تقسـیم بندی هایی هـم 
در انـواع آن بـه وجـود آمـد. هرچند این تقسـیم بندی ها 
گاه خیلـی پیچیـده می شـوند، امـا یکـی از آن هـا بسـیار 
اساسـی اسـت کـه جـدا کـردن ژانـر علمـی ـ تخیلی و 
ادبیـات فانتـزی از یک دیگر اسـت. در حقیقـت بر مبنای 
یـک تعریـف کـه در نظـر بسـیاری پذیرفتـه شـده هـم 
هسـت، ژانـر علمـی تخیلـی، ژانـری اسـت کـه علم در 
آن نقـش اساسـی دارد؛ ایـن علـم هرچنـد خیالی اسـت 
و ممکـن اسـت در عالـم واقـع هنوز بـه وقوع نپیوسـته 
باشـد، امـا دلیلـی نـدارد کـه فـردا محقـق نشـود. بـرای 
همیـن هـم آثـار ژول ورن در این دسـته جـای می گیرند 
و آثـار آرتـور سـی کالرک از مهم تریـن آثار این سـبک 
شـمرده می شـوند. او زمانی جـای گرفتـن ماهواره ها در 
مـدار زمیـن را پیش بینـی کـرد کـه خیلی هـا در خـواب 
مفهـوم  و  ربوتیـک  واژۀ  نداشـتند.  تصـوری  هم چنیـن 
امنیـت ربوت هـا هـم از ذهـن خـالق آیـزاک آسـیموف 
تـراوش کـرد و ظـرف چنـد دهـه بـه مفهومـی پذیرفته 
شـده و جهانـی تبدیـل شـد. همیـن موجـب شـده تـا 
چنـان  از  تخیلـی  علمـی  ژانـر  اصـال  بگوینـد  برخـی 
جایگاهـی برخـوردار اسـت کـه می توانـد خالقیت علم 
را بیشـتر کنـد و افق هـای جدیـدی در برابر دانشـمندان 

بدهد.  قـرار 

ادبیات علمی ـ تخیلی چگونه شکل گرفت؟

ژانر علمی ـ تخیلی كه رد پاِی آن را می توان حتا در ادبیات قرون وسطا هم پیدا كرد، 
از خیلی وقت پیش ها كه بشر در پی دست یافتن به فضاهای فراتر از زنده گی زمین و 
محصور خودش بود، از سلول های خاكستری مغِز نویسنده گاِن متعددی روی كاغذهای 
سفید راه پیدا كرده بود تا ذهن خواننده گاِن خود را قلقلك بدهد و از چهارچوب های 
موجود فراتر ببرد. این ژانر اما با انقالب صنعتی و اختراع فناوری های جدید به سرعت 
با پرواز همان هواپیماهای ابتدایی، ذهن های خالقی  رشد كرد و در جنگ جهانی اول 
بودند كه می توانستند این ماجرا را به پرواِز یوفوها و حملۀ موجوداتی از كهكشان های 
پردۀ سینما،  بر  ژانر  این  راه یافتن  و  با شكل گرفتن سینما  بدهند.  تعمیم  دیگر هم 
دایرۀ مخاطباِن آن وسیع تر هم شد و نویسنده گان این ژانر جای بیشتری برای ارایۀ 

تصورات شگفت انگیزشان پیدا كردند 

از سـوی دیگـر، ادبیـات تخیلی هـم هرچند بـر مبنای 
اتفاقـات  خیـال شـکل می گیرنـد و در آن همه گونـه 
دنیـای  در  همه چیـز  امـا  می شـود،  ممکـن  ناممکـن 
جـادو و فانتـزی شـکل می گیرد. بـرای همیـن تالکین 
بـه بزرگ تریـن نویسـندۀ ایـن ژانـر تبدیـل می شـود و 
داسـتان عظیـم »هابیت هـا«ی او یا »اربـاب حلقه ها« که 
در آن یـک عالـم موجـودات عجیـب و غریـب وجود 
می دهـد،  رخ  هـم  شـگفت انگیز  اتفاقـات  و  دارنـد 
هرچنـد کامـاًل فانتزی اسـت، اما علمی تخیلی نیسـت. 

سفرهای عجیب وغریب
در اثـر علمـی تخیلـی، خواننـده همـراه نویسـنده بـه 
را  تجربه هایـی  و  مـی رود  عجیب وغریبـی  سـفرهای 
پشـت سـر می گذارد که ممکن اسـت بر اثر پیشـرفت 
علمـی روزی امکان پذیـر شـود. بـا این حـال، این ژانر 
امـروز بـا بسـیاری از احساسـات بشـری هـم  آمیختـه 
شـده و در قالـب همیـن ژانر بـه ظاهر خیالـی، جایگاه 
امـروز انسـان در جهـان مـورد سـوال قـرار می گیرد یا 
نقـش او در زنده گی امروز بررسـی می شـود و اهمیت 
وجـود فلسـفی او مطـرح می شـود؛ این هـا همـه همان 
پرسـش هایی اساسـی اسـت کـه در قالـب آثـار علمی 
تخیلـی مثـل ماتریکس یا اودیسـۀ فضایی مطرح شـده 
و هـر کـدام بـه خودی خـود آن قـدر اهمیـت دارد که 
در خدمـت  شـده  خلـق  شـگفت انگیز  فضـای  همـۀ 

طـرح ایـن پرسـش های اساسـی درمی آیـد. 
بـا ایـن حـال، می تـوان پاسـخ دیگـری هـم بـه ایـن 
»ری  کـه  اسـت  پاسـخی  ایـن همـان  و  داد  پرسـش 
بردبـری« نویسـندۀ امریکایـی کـه بـه عنـوان یکـی از 
بزرگتریـن نویسـنده گان علمـی تخیلـی قـرن بیسـتم 
شـناخته می  شـود، مطـرح می کنـد. او می گویـد: »هـر 
چـه تصـور می کنیم، تخیـل و هرچـه انجـام می دهیم، 
علـم اسـت؛ همۀ تاریخ بشـر چیـزی جز یک داسـتان 

علمـی تخیلـی نیسـت.« 

سفر به ماه
در هر حال، دو نویسـندۀ بـزرگ جهان یعنی ژول ورن 
فرانسـوی و اچ. جـی. ولـز انگلیسـی نقـش مهمـی در 
شـکل گیری آثار علمی ـ تخیلی داشـته  اند و نخسـتین 
فیلم هـای علمـی تخیلی مثل »سـفر به مـاه« ژرژ ملیس 
در سـال 1۹۰۲ بـا الهـام از اثر ژول ورن سـاخته شـد. 
»ژول ورن« در کتـاب »سـفر به اعمـاق زمیـن« )18۶۴( 
بـه جسـت وجو در اعمـاق زمین پرداخت و یک سـال 
بعـد در »از زمیـن تـا مـاه« مـردم توانسـتند در داخـل 
محفظه یـی بنشـینند و بـه مـاه بروند. در کتـاب »ارباب 

هـوا« هـم یـک مهنـدس بـه نـام »روبور« بـا کمک 
سـفینه یی هوایـی بـه نـام »آلباتـروس« کـه ۷۴ دکل 
ملـخ دار داشـت، بـه دور دنیـا چرخیـد. در رمـان 
دیگـر او بـا نـام »بـه خاطـر پرچـم« کـه در اواخـر 
قـرن نوزدهم منتشـر شـد، یـک دانشـمند دیوانه به 
خطـری جهانـی بـدل می شـود و جنگـی جدید راه 
می انـدازد و در آن از موشـک های هدایـت شـونده 
و کالهک هـای شـبیه بمب هـای هسـته یی اسـتفاده 

 می کنـد. 
»اچ.جـی. ولـز« در رمـان »جنـگ هوایـی« )1۹۰۷( 
بـا دقـت به بیـان جزییات وحشـتناک جنـگ مدرن 
پرداخـت و توانایـی خـودش را در پیش بینی آن چه 
می توانـد محقـق شـود، ۷ سـال بعـد کـه جنـگ 
جهانـی اول صـورت گرفت، ثابت کـرد. او در یک 
پیش بینـی  را  تانـک  از  اسـتفاده  داسـتان دیگـرش 

بود.  کـرده 
دیگـر  ژانرهـای  بـا  تدریـج  بـه  آثـار  ایـن  امـا 
از مطـرح کـردن صـرف اصـول  درهم آمیخـت و 
فنـی و مهندسـی کـه آثـار علمـی تخیلـی سـخت 
نامیـده می شـوند، بـه دسـته یی دیگـر از ایـن آثـار 
گرایـش پیـدا کـرد که آثار نـرم را تشـکیل می دهند 
کـه بـا پذیرفتـن واقعیتـی خیالـی، به آثـار و تبعات 
آن توجـه می کنـد. برای مثـال در سـال 1۹8۰ فیلم 
»بیگانـه« ریدلـی اسـکات بـا تلفیـق ژانـر علمـی 
تخیلـی و سـینمای وحشـت، موجـودات فضایـی 
را بـا تمرکـز بـر ماهیـت وحشـتناک و خطرنـاک 
آنهـا مطـرح می کنـد و در سـال 1۹8۲، اسـپیلبرگ 
در فیلـم »ای تـی« یـک موجـود فضایـی مهربان را 
بـه تصویـر می کشـد. ماشـین زمان سـاختۀ »جورج 
پـال« در سـال 1۹۶۰ هـم برداشـتی از داسـتان »اچ. 
جـی. ولـز« اسـت کـه بـا توجـه بـه مطـرح کـردن 
بُعـد چهارم توسـط اینشـتین سـوم، مسـألۀ حرکت 
در زمـان را بـه عنـوان محمل اصلی خـود برگزیده 

 . ست ا

مهم ترین چهره های علمی ـ تخیلی
ادبیـات  پایه گـذار  اروپایی هـا  این کـه  وجـود  بـا 
علمـی تخیلـی بودنـد، امـا امریکایی هـا در اوایـل 
قـرن بیسـتم آن را به جلـو راندند و در سـال 1۹3۹ 
هـم نخسـتین کنفرانـس جهانـی علمـی تخیلـی را 
در نیویـارک برگـزار کردنـد. البتـه هیـچ نویسـندۀ 
اروپایـی بـه این کنفرانس دعوت نشـده بود. شـاید 
یـک دلیـل ایـن مسـأله، برخـورد سـخت جامعـۀ 
ادبـی با نویسـنده گان ایـن ژانر در اروپا باشـد، زیرا 
مثـاًل انگلیسـی ها هرگز نمی توانسـتند چنیـن آثاری 
را کـه همـۀ زندگـی انسـان را بی ثبـات و در حـال 
تغییـر قلمـداد می کـرد، در برابر قدرت سـلطۀ خود 
قـرار دهنـد و آن را تأییـد کننـد، بـه همیـن دلیـل 
هـم آثـار »اچ. جـی. ولز« در انگلسـتان بـا بی مهری 
روبـه رو شـد و از سـوی دیگـر، امریکایی هـا کـه 
همـواره می خواسـتند حـرف جدیـدی بـرای زدن 
داشـته باشـند، بـه این ژانـر پر و بـال دادنـد. به هر 
حـال، امـروز انجمـن نویسـنده گان علمـی تخیلـی 
چندیـن  و  انـد  برخـوردار  ویژه یـی  جایـگاه  از 
جایـزۀ معتبـر علمـی هر سـال در سراسـر جهان به 

نویسـنده گان ایـن ژانـر اهـدا می شـود. 
اگـر ژول ورن و اچ. جـی. ولـز، دو چهرۀ برجسـتۀ 
اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم و بـه 
عنـوان پایه گـذاران این ژانر مطرح باشـند، بی شـک 
آیـزاک آسـیموف و آرتـور. سـی. کالرک بـه عنوان 
دو چهـرۀ رشـددهندۀ ایـن ژانـر در نیمـۀ دوم قـرن 

هستند.  بیسـتم 

منبع: جام جم آن الین  
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بنـده 1 مـادۀ نهـم: »معـادن و سـایر منابـع 
زیرزمینـي و آثـار باسـتاني ملکیـِت دولـت 
مي باشـند.« حفاظـت، نگه داری و اسـتخراج 
معـادن زیرزمینی و آثار باسـتانی افغانسـتان 
بـه عهـدۀ حکومـت اسـت؛ امـا متأسـفانه 
شـماری از معـادن در سـیطره و حاکمیـِت 
حکومـت قـرار نـدارد و برخـی دیگـر کـه 
در قلمـرو حکومت اسـت، به دسـت مافیای 
دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  افتـاده  معـادن 
خبرهـای زیـادی از طـرف مقامـات محلـی 
قلعـۀ  منهدم شـدِن  و  نابـودی  مـورد  در 
باالحصـار غزنـی و منـار جـامِ غـور کـه از 
آثـار معتبـر و تاریخـی افغانسـتان به شـمار 
غنـی  رییس جمهـور  گـوش  بـه  می رونـد، 
رسـید، امـا کمتریـن توجهـی به ایـن آثار و 

بناهـا صـورت نگرفـت. 
»وظیفـۀ  شـصت ویکم:  مـادۀ   ۲ بنـد 
ربیس جمهـور در اول جـوزاي سـال پنجـم 

مي یابـد.« پایـان  انتخابـات  از  بعـد 
 بنـد 3 مـادۀ شـصت ویکم: »انتخابـات بـه 
در  جدیـد  رییس جمهـورِ  تعییـن  منظـور 
خـالل مـدت سـي الـي شـصت روز قبل از 
پایـان کارِ رییس جمهـور برگـزار مي گردد.« 
بـر اسـاس ایـن مـاده، حکومت مسـوولیت 
را  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری 
در زمـان معیـِن آن دارد. امـا رییس جمهـور 
غنـی از انجـام این وظیفه سـر بـاز زد و بعد 
از اول جـوزای سـال پنجـم نیـز برخـالِف 

قانـون اساسـی بـه کارش ادامـه داد.
بـرای طوالنی نشـدن بحـث، فقـط بـه ذکـر 
و  اکتفـا می نماییـم  دیگـر  ماده هـاِی  ارقـامِ 
خواننـده گاِن عزیـز می تواننـد بـه بندهـا و 
مراجعـه  کشـور  اساسـی  قانـون  ماده هـای 
نماینـد: 8، 1۷، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، 
 ،۵۰ ،۴۷ ،۴۶ ،۴3 ،۴۲ ،3۹ ،38 ،3۴ ،33 ،3۰
 ،۷۴ ،۶۹ ،۶۴ ،۶3 ،۵۹ ،۵8 ،۵۷ ،۵۴ ،۵3 ،۵۲
 ،1۰3  ،۹۴  ،8۴  ،83  ،8۰  ،۷8  ،۷۷  ،۷۶  ،۷۵
1۰۹، 1۴۰، 1۴1 و 1۵۴ از ماده  هایی هسـتند 
کـه توسـط آقـای غنـی نقـض گردیده اند.

و  تفسـیرکننده  نهـادِ  کـه  قضاییـه  قـوۀ 
تطبیق کننـدۀ قانون اساسـی و قوانیـِن عادی 
در کشـور به حسـاب می آید، 3 مـادۀ قانون 
را نقـض نموده کـه مختصراً بیـان می گردد. 
مادۀ یکصدونوزدهم: »اعضاي سـتره محکمه 
قبـل از اشـغال وظیفـه، حلـف آتـي را در 
حضـور رییس جمهـور به جـا مي آورنـد. به 
نـام خداونـد بـزرگ )جـل جالله( سـوگند 
یـاد مي کنـم کـه حـق و عدالـت را بـر طبق 
احـکام دیـن مقـدس اسـالم، نصـوص این 
قانـون اساسـي و سـایر قوانیـن افغانسـتان 
تأمیـن نمـوده،  وظیفـۀ قضـاء را بـا کمـال 
امانـت، صداقـت و بي طرفـي اجـرا نمایم«. 
در  »محاکـم  یکصدوسـي ام:  مـادۀ   1 بنـد 
ایـن  احـکام  رسـیده گي،  مـورد  قضایـاي 
قانـون اساسـي و سـایر قوانیـن را تطبیـق 
مي کننـد.« بنـد 1 مـادۀ یکصدوبیسـت ودوم: 
»هیـچ قانونـی نمي توانـد در هیـچ حالـت، 
قضیـه یـا سـاحه یي را از دایـرۀ صالحیـت 
قـوۀ قضائیـه بـه نحـوي کـه در ایـن فصـل 
مقـام  بـه  تحدیـد شـده،  خـارج بسـازد و 

دیگـر تفویـض کنـد«.
بر اسـاس قانون اساسـی جمهوری اسـالمی 
افغانسـتان، رسـیده گی به فیصله هـای عدلی 
و قضایـی به طـور صادقانـه و بی طرفانـه در 
سراسـر کشـور از مسـوولیت های اساسـی 
می باشـد؛  کشـور  ثالثـۀ  محاکـم  عمـدۀ  و 
در  محاکـم  عملکردهـای  متأسـفانه  امـا 
دورۀ حکومـت وحـدت ملـی نشـان دهندۀ 
در  محاکـم  بـه  نسـبت  مـردم  بی اعتمـادی 
برخـی مناطـق کشـور بـوده کـه از دایـرۀ 
از  عمـل سـتره محکمه خـارج گردیده انـد. 
محکمه هـای صحرایـی گرفته تا رسـیده گی 
در  قضایـی  و  عدلـی  فیصله هـای  بـه 
والیت هـای بغـالن، کندز، تخار، بدخشـان، 
سـرپل،  فریـاب،  بادغیـس،  فـراه،  لوگـر، 
زابـل،  هلمنـد،  ننگرهـار،  وردک،  میـدان 
نیمـروز و نورسـتان توسـط گـروه طالبـان 
صـورت می گیـرد و مـردم نیـز با اشـتیاق یا 
ناگزیـری نـزد آنـان مراجعـه می نمایند و به 

می گذارنـد. احتـرام  فیصله های شـان 
سـومین  قانون گـذار،  نهـاد  یـا  مقننـه  قـوۀ 
رکـن از ارکاِن دولتـی اسـت کـه پنـج مـادۀ 
مهـِم قانـون اساسـی کشـور را نقـض کرده 
اسـت. در بنـد ۲ مـادۀ هشـتادویکم آمـاده 
اسـت: »هـر عضـو شـورا در موقـع اظهـار 
راي،  مصالـح عمومـي و منافـع علیاي مردم 
افغانسـتان را مـدار قضـاوت قـرار مي دهد.« 
بـر  را  ملـی  شـورای  تصمیم گیری هـای 
کـه  نه تنهـا  علیـای کشـور،  منافـع  اسـاس 
مـردم رد می کننـد، بلکه شـماری از وکالی 
مجلـس نیـز اذعـان نموده انـد کـه آنـان بـر 
اسـاس امیال شخصی، رای شـان را استعمال 

می نماینـد.
بـه  مربـوط  »امـور  یکصدوهشـتم:  مـادۀ 
حضـور و غیـاِب اعضـاي شـوراي ملي در 
اصـول وظایـف داخلـي تنظیـم مي گـردد.« 
ایـن مـورد هنوز هـم مـورد توجـه اعضای 
مجلسـین شـورای ملی قـرار نگرفته اسـت. 
اعضـای هـر دو مجلس در روزهای رسـمی 
و  پرداختـه  بـه رخصتی هـای دسـته جمعی 
بـه شـورا حاضـر نمی شـوند. مـدرک اثباتیۀ 
نقـض این مـاده، هیـأت اداری مجلسـین و 
اعضـای شـورای ملـی هسـتند کـه بارها از 
غیرحاضـرِی وکال و سـناتوران در حضـور 

داشـته اند. شـکایت  رسـانه ها 
مـادۀ یکصدوششـم: »نصاب هر یـک از دو 
مجلـس شـوراي ملـي، هنـگام راي  گیري با 
حضـور اکثریـت اعضـا تکمیل مي گـردد و 
تصامیـم آن با اکثریـت آراي اعضاي حاضر 
اتخـاذ مي شـود، مگـر در مـواردي کـه ایـن 
قانون اساسـي طـور دیگري تصریـح نموده 
کرسـی  سـر  بـر  اخیـر  انتخابـات  باشـد.« 
ریاسـت مجلـس نماینـده گان، ایـن مـاده را 
نقـض کـرد. متـن قانـون صراحـت دارد که 
تصامیـم بـا اکثریـت آرای اعضـای حاضـر 

اتخـاذ می گـردد. 
مـادۀ هشتاد وسـوم: »دورۀ کار ولسـي جرگه 
بـه تاریـخ اول سـرطان سـال پنجـم، بعد از 
اعـالن نتایـج انتخابـات بـه پایـان مي رسـد 
و شـوراي جدیـد بـه کار آغـاز مي نمایـد.« 
»ولسـي جرگه  هشـتادونهم:  مـادۀ   1 بنـد 
صالحیت دارد به پیشـنهاد یـک ثلث اعضا، 
جهـت بررسـي و مطالعـۀ اعمـال حکومت،  
کمیسـیون خـاص تعیین نمایـد.« ادامۀ روند 
کار مجلـس نماینده گان بعد از اول سـرطان 
سـال پنجـم، خـود نمایانگـِر نقـض قانـون 
اساسـی اسـت. در مـورد ایجـاد کمیسـیون 
خـاص به خاطـر بررسـی و مطالعـۀ اعمـال 
حکومـت وحـدت ملـی، از طـرف مجلـس 
و  وضعیـت  اسـت.  نگرفتـه  صـورت  کار 
اقتصـادِی  امنیتـی و  نابسـامانی های شـدیِد 
کشـور ایجـاب می کـرد کـه این کمیسـیون 
بـر اسـاس قانـون اساسـی ایجـاد می گردید 
تـا اعمـال حکومـت را بررسـی و مطالعـه 

می کـرد.
در نتیجـه بـر اثـر بی توجهـی رییس جمهور 
دولـت  قـوۀ  سـه  هـر  رأِس  در  کـه  غنـی 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان قرار داشـته؛ 
عـادی،  قوانیـن  و  اساسـی  قانـون  احـکام 
ارزش هـا، هنجارهـا، عـرف و عنعناِت مردم 
افغانسـتان مـورد بی احترامـی قـرار گرفتـه 
اسـت. ایـن مسـأله، سـایر مقامـاِت کشـور 
را نیـز جـرأت بخشـیده تـا قانون شـکنی و 
فرهنـِگ خـود  از  را جزیـی  قانون گریـزی 
پایانـِی  روزهـای  در  کـه  اکنـون  بداننـد. 
حکومـت وحـدت ملی قرار داریـم، روح و 
رواِن مـردم از بابـِت فسـاد و ناامنی شـدیداً 
اُمیـد بـه آینـده را تقریبـًا  صدمـه دیـده و 
از دسـت داده انـد. مـواردِ انفجـار، انتحـار، 
آدم کشـی، کیسـه بری، دزدی، زورگیـری و 
رشوه سـتانی زیاد شـده و کاسـۀ صبـر مردم 
را لبریـز کـرده اسـت. این مصیبـت، معلوِل 
یـک عامِل عمده اسـت و آن این کـه: رییِس 
دولـت و حکومت بـه تطبیق قانون اساسـی 
و قوانیـن عـادِی افغانسـتان اعتنـا و احتـرام 

است.  نداشـته 

بی.بی.سی
نامـزدان  از  یکـی  مسـعود  احمدولـی 
ایـن دوره انتخابات ریاسـت جمهوری 
اسـت کـه خـود را »محـور جهـاد و 
جبهـه مقاومـت و از همرزمان پیشـین 
احمدشـاه مسـعود« بـرادرش می دانـد. 
او در پـی تحقـق طرحـی موسـوم بـه 
»اجنـدای ملـی« اسـت کـه در آن بـه 
گفتـه خـودش روش های دسـت یافتن 
بـه »صلحـی پایـدار« شـرح داده شـده 

. ست ا
دورۀ  در  مسـعود  آقـای 
سـفیر  حامدکـرزی  ریاسـت جمهوری 

بـود. لنـدن  در  افغانسـتان 
کـه  مسـعود  احمدشـاه  او  بـرادر 
نیروهـای  فرمانـده  افغانسـتان،  در 
مجاهدیـن در شـمال بـود کـه طالبـان 
در مـدت پنج سـال حاکمیت شـان علیه 
او جنگیدنـد اما نتوانسـتند وارد والیت 
پنجشـیر، خاسـتگاه او و بخش هایی از 
مناطق تحت کنترلش در شـمال شـرق 

. ند شو
دسـته  شـعار  مسـعود  احمدولـی 
ملـی«  »وفـاق  را  خـود  انتخاباتـی 
انتخابـات  کارزار  وارد  و  داده  قـرار 

اسـت. شـده  ریاسـت جمهوری 
در انتخابـات  ریاسـت جمهوری قبلـی 
در سـال 13۹3 احمدولـی مسـعود از 
عبـداهلل عبـداهلل حمایت کرد امـا برادر 
دیگـرش، احمدضیـا مسـعود در صف 
مخالـف در کنـار اشـرف غنـی قـرار 
مشـاور  عنـوان  بـه  مدتـی  و  گرفـت 
ارشـد آقـای غنـی در امـور اصالحات 
اداری کار کـرد و سـپس از این پسـت 

کرد. اسـتعفا 
احمدولی مسـعود در میـان هوادارانش 
خـاص  شـرایط  پـروان،  والیـت  در 
»جنـگ و صلـح« را دلیـل اساسـی بـه 
مـورد  در  و  خوانـد  آمدنـش  میـدان 
بـا  امریـکا  صلـح  توافـق  پیامدهـای 
مقاومـت  آمـاده  »بایـد  گفـت  طالبـان 

باشـیم«.

»آجندای ملی« مسعود چیست؟
پیـش  سـال ها  مسـعود،  احمدولـی 
بـه »آجنـدای ملـی«  طرحـی موسـوم 
گردهمایـی  در  و  کـرد  ارایـه  را 
متعـدد درصـدد تشـریح آن برآمـد. او 
می گویـد »اجنـدای ملـی« او طرحـی 
بـرای »دسـتیابی بـه یـک صلـح پایدار 
افغانسـتان  در  دولت سـازی  آغـاز  و 

اسـت«.
آقای مسـعود معتقد اسـت که آجندای 
ملـی او »یـک نسـخۀ ملـی و تاریخی« 
بـرای مـردم افغانسـتان اسـت. در ایـن 
طـرح بـه علـل اصلـی وقـوع جنگ  و 
نابسـامانی اشـاره شـده که بـه گفته او 
بـه خاطـر تصاحـب قـدرت در گرفته 

ست. ا
این نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری 
می گویـد: »اگـر مـا بتوانیـم در محـور 
یـک تفکـر ملـی باهـم تفاهـم کنیـم، 
یـک دیدگاه مشـترک بـرای منافع ملی 
داشـته باشـیم مشـکالت کشـور حـل 

می شـود.«
واگـذاری قدرت بنـا به اکثریت سـاده 
)۵۰+1( از نظـر آقای مسـعود مناسـب 
افغانسـتان نیسـت. افغانسـتان بـه یـک 
کـه  دارد  نیـاز  تفاهمـی«  »دموکراسـی 
بیشـترین تعداد نخبـگان جامعه را زیر 

چتـر نظـام سیاسـی جمـع کند.
آقـای مسـعود می گوید: »تعـدادی ادعا 
دارنـد کـه اگـر انتخابـات بـه صورت 
شـفاف و عادالنـه برگـزار شـود؛ تمام 
حـل  یـا  و  رفـع  کشـور  مشـکالت 
نظـر  ایـن  بـه  مـن شـخصًا  می شـود. 
نیسـتم و می گویـم کـه مـا از فرصـت 
کوشـش  و  کنیـم  اسـتفاده  انتخابـات 
افغانسـتان  نخبـگان  تمـام  کـه  کنیـم 
گردهـم بیاینـد و دیدگاه مشـترک ارایه 

. » کنند
مسـعود  احمدشـاه  سـابق  همرزمـان 
در 1۴ سنبله/شـهریور در گردهمایـی 
بزرگـی در جـوار آرامـگاه احمدشـاه 
مسـعود در پنجشـیر فرزنـد او احمـد 
مسـعود را جانشـین پدرش خواندند و 

از او اعـالم حمایـت کردند. فرماندهان 
جهـادی همـرزم مسـعود پیمان بسـتند 
تـا در کنار احمد مسـعود قـرار بگیرند.
سـنبله/  18 روز  در  مسـعود  فرمانـده 
حملـه  نتیجـۀ  در  شـهریور138۰، 
انتحـاری دو عضـو القاعـده کـه خـود 
را خبرنـگار معرفـی کـرده بودنـد، در 
تخـار  بهاءالدیـن  خواجـه  ولسـوالی 

شـد. کشـته  افغانسـتان 
احمدشـاه مسعود، در سـال های پایانی 
دهـه 1۹۹۰ میـالدی فرماندهـی جبهـه 
رهبـری  را  طالبـان  علیـه  مقاومـت 
می کـرد. احمـد مسـعود، پـس او نیـز 
نیـز می گویـد: »بـه تمـام والیت هـای 
افغانسـتان سـفرخواهم کرد تـا مردم را 
بسـیج سـاخته و در برابر هراس افکنان 

کنم«. مبـارزه 
او همچنیـن گفـت: »مـن وارد میـدان 
شـدم تـا نقطـۀ وصـل سیاسـی ملت و 
حـوزه مقاومـت باشـم، زیـرا در طـول 
چندیـن سـالی کـه گذشـت، وحـدت 
ملـی مـا به شـدت آسـیب دیده اسـت 

و بایـد دوبـاره احیا شـود«.
احمـد مسـعود از عمویش که خسـور 
ایـن  در  اسـت،  نیـز  او  زن(  )پـدر 
انتخابـات اعـالم حمایت کرده اسـت.
جملـه  از  جهـادی  چهره هـای  اخیـراً 
و  قانونـی  یونـس  نـور،  عطامحمـد 
محمداسـماعیل خـان کـه در نخسـت 
از محمـد حنیـف اتمـر اعـالم حمایت 
کـرده بودنـد، در هـرات بـا احمد ولی 
مسـعود دیـدار کردنـد. امـا مشـخص 
چهره هـا  ایـن  آیـا  کـه  اسـت  نشـده 
انتخابـات  ایـن  در  مسـعود  آقـای  از 

یـا خیـر. حمایـت می کننـد 
پـس از »از هـم پاشـیدن« تیـم آقـای 
کنـد  اعـالم  شـد  باعـث  کـه  اتمـر 
کارزارش را تعلیـق کرده اسـت، محمد 
محقـق، معـاون او نیـز بـه تیـم آقـای 
عبـداهلل پیوسـت و چهره هـای جهادی 
دیگـر تا کنـون موضع مشـخصی ارایه 

نکرده انـد.

احمدولی مسعود، نامزدی که 
به »دموکراسی تفاهمی« 

معتقد است

       احمدولی مسعود، سال ها پیش طرحی موسوم به »آجندای ملی« را ارایه كرد و در گردهمایی متعدد درصدد تشریح 
آن برآمد. او می گوید »اجندای ملی« او طرحی برای »دستیابی به یك صلح پایدار و آغاز دولت سازی در افغانستان است«.

آقای مسعود معتقد است كه آجندای ملی او »یك نسخۀ ملی و تاریخی« برای مردم افغانستان است. در این طرح به علل 
اصلی وقوع جنگ  و نابسامانی اشاره شده كه به گفته او به خاطر تصاحب قدرت در گرفته است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید: »اگر ما بتوانیم در محور یك تفكر ملی باهم تفاهم كنیم، یك دیدگاه مشترک 
برای منافع ملی داشته باشیم مشكالت كشور حل می شود

رِنقِض... دا غنـی؛رکـورد
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بی خودان الفت را نیست کلفت مردن
مردنی اگر باشد، بی تو زنده گانی هاست

حضرت بیدل

هفته هـا بـود کـه نبرد سـنگین جریان داشـت؛ نبـردی بی امان 
و بی وقفـه کـه در طـی آن دشـمنان هـزاران خمپـاره و گلوله 
بـر سـنگ ها و صخره های دره شـلیک کردند تـا مبارزین دره 
را از پـا درآورنـد و امـا مبارزیـن همچو کوه هـا و صخره های 
دره همچنـان اسـتوار ایسـتاده بودنـد و می رزمیدنـد و ایـن 
و  می سـاخت  بیشـتر  را  دره  خصـم  خشـم  ایسـتادهگی 
لجاجـت آنهـا را بـر افگنـدن خمپاره هـا و گلوله های بیشـتر، 
بیشـتر می نمـود. پـس از چندیـن هفته نبـرد و بـارش هزاران 
تُـن بمـب و آتـش، مبارزیـن دره همـه شـهید شـدند و امـا 
دشـمن می پنداشـت کـه آنهـا هنـوز زنـده اند، چـون چریک 
جوانـی کـه فرمانده دره بود، زنـده بود و همچنـان می رزمید.
چریک جسـور با تنها تفنگ دسـت داشـتۀ خـود در حالی که 
در اسـتفاده از گلولـه سـخت امسـاک می ورزیـد، می جنگید. 
او تـا دشـمن را در تیـررس خـود نمی دیـد و تـا مطمیـن 
نمی بـود کـه گلولـه اش بـه خطـا نمـی رود، شـلیک نمی نمود 
و از آنجایـی کـه نشـان زن ماهری بـود، هرگلولـه اش یکی از 

دژخیمـان دشـمن را از پـا در می آورد.
پـس از چندیـن روز جنـگ و گریـز ایـن چریـک خسـته 
و تنهامانـده تصمیـم می گیـرد تـا دره را رهـا نمایـد و بـه 
ارتفاعـات بلنـد پامیـر؛ بـه بـام دنیـا برود تـا در آنجـا تجدید 
قـوا نمایـد و بـا مباریـن تـازه نفـس دوبـاره بـرای نبردهـای 
بیشـتر برگـردد. درسـت چنـد روز پیـش از آغاز حملـۀ بنیان 
برافگـن دشـمن مبارزیـن پامیـر بـرای او پیـام داده بودند که 
در انتظـار دسـتورش هسـتند تـا بـه نـزدش بیاینـد و در نبرد 
فرمانـده  باشـند.  هم گامـش  و  همـراه  ملـی  بخـش  رهایـی 
فرصـت نکـرده بـود تـا بـه پیـام آنهـا پاسـخ بدهـد و اینـک 
پـس از ایـن که تمام افـرادش شـهید گردیده بودنـد، تصمیم 
داشـت خـود را بـه آنهـا برسـاند و بـه یـاری آنهـا دوبـاره 

نبردهـای خـود را علیـه تجاوزگـران آغـاز نمایـد. 
شـب بـود، شـبی تـار و تیـره چونـان دل هـای تیرۀ دشـمنان 
و  سـتاره  نـه  و  می شـد  دیـده  آسـمان  نـه  کـه  شـبی  دره، 
کهکشـان؛ تیره گی و سـیاهی بر سراسـر دره سـایۀ سـنگینش 
را افگنـده بـود. سـیاهی چنـان دره را در خـود پیچانیـده بود 
کـه اگـر چراغـی هـم می افروختـی، نـورش جـذب تاریکی 
و تیره گـی می گردیـد. چریـک خسـته در یـک چنیـن شـبی 
تصمیـم می گیـرد از دره خـارج شـود و بـه نـزد مبارزینـی 
کـه در بـام دنیـا در انتظـارش هسـتند، بـرود. او که با سـنگ 
سـنگ و صخـره صخـرۀ دره آشـنا بـود، نیـاز بـه چـراغ و 
روشـنایی بـرای یافتـن راه خود نداشـت، در تاریکـی آرام از 
میـان سـنگ ها و صخـره می گذشـت و ُقله هـا را می پیمـود. 
او همچـون پلنگ هـای ارتفاعـات پامیـر هوشـیار و زرنـگ، 
گـوش بـه آواز هـر صدایی بود تا مبـادا در دام کمین دشـمن 

. بیفتد
پـس از مدت هـا راه پیمـودن در حالـی کـه سـخت خسـته و 
افسـرده بـود، در محلـی نشسـت تـا اندکـی بیاسـاید. چریک 
همانگونـه کـه بـر زمیـن نشسـته بـود بـر افق چشـم دوخت 
تـا ببینـد کـه آیـا طلـوع خورشـید نزدیـک اسـت یـا نـه. او 
در انتظـار خورشـید بـود کـه بدمـد و بـر دره نـور بپراکنـد 
تـا در گرمـی خورشـید و روشـنایی روز اندکـی بیاسـاید و 
جسـم خسـته و سـردش را گـرم بسـازد؛ او هیـچ گاه در تمام 
زنده گـی چنیـن مشـتاقانه طلـوع خورشـید را انتظار نکشـیده 
بـود و امـا از خورشـید خبـری نبـود؛ بـا آن کـه چریـک می 
پنداشـت کـه باید بـه زودی سـرخی صبـح را در افـق بنگرد، 
امـا هرچـه می نگریسـت، جـز تاریکـی و سـیاهی نمی دیـد. 
نمی رسـید،  نظـر  بـه  خورشـید  دمیـدن  از  نشـانه یی  هیـچ 
چریـک بـه ناچـار تصمیم گرفـت در انتظار دمیدن خورشـید 
و روشـنایی نمانـد و سـفر خویـش را در درون تاریکـی و 
سـیاهی تـا رسـیدن بـه ارتفاعـات بلنـد بـام دنیـا ادامـه دهد، 
تـا هـر چه زودتـر به نـزد مبارزین شـجاعی کـه در انتظارش 

برسد. هسـتند، 
چریـک بـه راه خـود در میـان صخره هـا و سـنگ ها ادامه داد 
تـا بـه محلـی رسـید کـه خطرناک ترین قسـمت سـفر او بود. 
او ناگزیـر بـود از صخـرۀ به بزرگـی یک کوه عبـور کند، بیاد 
داشـت کـه زمانـی کـه هنوز نوجـوان بـود، یک بار بـا پدرش 
تـا این قسـمت کوه آمـده بود. پـدرش که شـکارچی ماهری 
بـود، ایـن صخـره را برایـش نشـان داده بـود و گفتـه بود که 
فقـط آهـوان چابـک کوهـی و پلنگ برفـی که در کوهسـاران 
زندهگـی می کننـد، می تواننـد از ایـن صخـره عبـور کننـد. 
هیـچ انسـانی تـا حـال از ایـن راه عبـور نکـرده بـود و امـا 
در ایـن شـب تیـره و سـیاه تنهـا راهـی کـه او برای رسـیدن 
بـه مبارزیـن خویـش داشـت، عبـور از باریک راه ایـن صخرۀ 

عظیـم و بـزرگ بود.
 اندکـی در کنـار صخـره درنـگ نمـود و بـه ذهـن خویـش 
فشـار آورد تـا بهخاطـر بیـاورد کـه آیا مسـیر دیگـری غیر از 
باریـک راه صخـره بـرای عبـور از این قلـه وجـود دارد یا نه؟ 
امـا پـژواک صدای پـدرش را از اعماق سـال های دور شـنید 
کـه می گفـت »از اینجـا تـا آن سـوی صخـره راهـی نیسـت، 
باریـک راه تنهـا راهی اسـت که به آن سـوی صخـره می روی 
کـه تنهـا آهوان چابـک کوهی و پلنـگ برفـی می توانند از آن 
بگذرنـد«. بـه ناچـار تصمیـم گرفت تـا از باریـک راه بگذرد. 
بـا خود اندیشـید عبـور از ایـن باریـک راه از دوحالت خارج 
نیسـت، یـا عبـور می کنـم و بـه نـزد یـاران خویش می رسـم 
و یـا ایـن کـه از صخـره بـه زیـر پـرت می شـوم و می میرم و 

مـرگ بهتر از اسـارت اسـت. پس عـزم خویش جـزم نمود 
و بـه کمـک چوب دسـتی کـه در دسـت داشـت بـه حرکت 
آغـاز کـرد. هنـوز دو گامـی جلـو نرفتـه بـود کـه ناگهـان 
سـروصدای دشـمنان کـه بـا سـگ های جستجوگرشـان بـه 
دنبـال او آمـده بودنـد از نزدیکـی اش بـه گـوش رسـید. او 
بـه وضـوح موجودیـت آنهـا را در نزدیکـی خـود حـس 
می کـرد، سـگ ها نیـز بـه موجودیـت او پـی بـرده بوده انـد 
و بـا غرش هـای سـهمگین می خواسـتند خـود را زودتـر به 

برسانند. او 
چریـک خسـته و ناامیـد بـدون ایـن کـه بخواهـد موقعیت 
باریـک راه صخره را دقیق تشـخیص بدهد بـه جانب صخره 
دویـد و در همیـن لحظـه سـگی بزرگی بر او حمله ور شـد، 
فرمانـده ناگهـان زیـر پـای خـود خـط باریکـی را حـس 
کـرد کـه همـان باریـک راه صخـره بـود؛ چریک به سـرعت 
در مسـیر باریـک راه چندگامـی پیـش رفـت؛ بـا ایـن کـه 
چشـمانش در تاریکی قیرگون آن شـب شـوم و ظلمانی کار 
نمی کردنـد، امـا او توانسـت باریک راهـی را کـه جـز آهوان 
کوهـی و پلنـگان برفـی احـدی را یـارای گـذر از آن نبـود 
بـه سـاده گی بیابـد، گویـی آن صخـرۀ عظیـم در آن لحظـه 
از تقدیـر فرمـان گرفتـه بـود تـا باریـک راه خـود را فـرا راه 
چریـک خسـته و تنهـا پهـن نمایـد. سـگ بزرگ وحشـیانه 
بـه جانـب او خیز برداشـت و چـون چریک قبـاًل جا خالی 
کـرده بـود، سـگ نتوانسـت تعـادل خـود را حفـظ نماید و 
بـه اعمـاق پرتگاهـی کـه زیـر صخـره قـرار داشـت پـرت 
گردیـد و پـس از لحظاتـی سـر و صدایش خاموش گشـت. 
دشـمنان چـون از موقعیت چریـک باخبر شـده بودند بدون 
نشـانه گیری، بـه طـرف محلـی کـه او بـود شـروع کردنـد 
بـه شـلیک نمـودن؛ در یـک لحظـه صدهـا گلولـه جانـب 
او شـلیک شـد، امـا از آن جایـی کـه چریـک در فرورفتگـی 
کوچکـی کـه در صخره وجود داشـت، خـود را پنهان کرده 

بـود، هیـچ گلولـۀ بـه او اصابـت نکرد.
چریـک خسـته و خاک آلـود در فرورفتگـی صخـره خـود 
را قایـم نمـوده بـود و نمی توانسـت کوچک تریـن تکانـی 
او  اطـراف  موقعیت هـای  تمـام  دشـمنان  زیـرا  بخـورد، 
را بـه رگ بـار بسـته بودنـد و اگـر از فرورفتگـی صخـره 
بیـرون می شـد، بـدون شـک هـدف گلوله هـای آنهـا قـرار 
می گرفـت. مدتـی بدیـن منوال گذشـت و سـرانجام چریک 
تصمیـم گرفـت کـه از موقعیـت خود بیرون شـود تـا گلولۀ 
سـینه اش را بشـکافد و به پرتـگاه عمیق پرتش کنـد تا زنده 
بـه دسـت دژخیمـان نیفتد. تا خواسـت خود را تـکان بدهد 
کـه ناگهـان روشـنایی سـرخ رنـگ و زودگـذری تاریکـی 
ضخیم شـب را شـکافت و لحظۀ پس از آن صدای شـلیک 
تفنگـی آشـنا در میـان غوغـای ماشـین دارهای دشـمنان بـه 
گوشـش رسـید؛ تَق ُدم. باز روشـنایی سـرخ رنـگ زود گذر 
و یـک شـلیک دیگر تَق ُدم و سـومی و چهارمـی و پنجمی... 

بـه یـاد آورد کـه زمانـی پـدرش تفنگـی داشـت 
کـه وقتـی شـلیک می کـرد صدایـش همیـن تَق ُدم 
بـود. پـدرش برایـش قصـه کـرده بـود کـه زمانی 
کـه آمرصاحب برای نخسـتین بار به منظـور بیرون 
نمـودن بیگانـگان و متجاوزیـن وارد دره شـد بود، 
یکـی از همیـن تفنگ هـا را داشـت و بـرای همین 
بـود کـه این تفنـگ ها بـه تـق ُدم مشـهور گردیده 

بودند.
پـس از ایـن کـه حـدود ده گلولـه از تفنـگ تق ُدم 
و  کمتـر  دشـمنان  سـروصدای  گردیـد،  شـلیک 
کمتـر شـد و فرمانـده احسـاس کـرد کـه آنهـا از 
نزدیکـی اش دورتـر شـدند. بـا آهسـتگی آغـاز به 
حرکـت بـه جانب دیگـر صخره نمـود و اما تفنگ 
تـق ُدم همچنـان هـر چند دقیقـه بعد صـدا می کرد 
و بـا هـر شـلیکش فریاد یکی از سـربازان دشـمن 
بـاال می شـد کـه گلولـه بدنـش را سـوراخ نمـوده 
بـود. چریـک خسـته و خواب آلـود پـس از عبـور 
از باریـک راه صخـره کوشـش نمود تا کسـی را که 
در ایـن سـیاهی شـب توانسـته بود بـا هدف گیری 
دقیـق دشـمنان را از پـا در آورد و بـه او فرصـت 
بدهـد کـه از صخـره عبـور کند، پیـدا نمایـد و اما 
هـر چـه در تاریکـی جسـتجو نمود موفق نشـد و 
از تـرس ایـن کـه مبـادا دشـمنان بـه موقعیتش پی 
ببرنـد، صـدا نکـرد. بـا خـود فکـر کـرد که شـاید 
کسـی از مبارزیـن در ایـن کوه هـا سـنگر داشـته 

اسـت و بـه کمکش شـتافته اسـت.
بـه  کـوه  سراشـیبی  در  آرام  آرام  اینـک  چریـک 
طـرف پاییـن دره روان بـود، هـر قـدر بـه پاییـن 
دره نزدیک تـر می شـد، فضـا روشـن تر می گردید، 
بـا خـود گفـت عجـب اسـت کـه آن باال ها شـب 
اسـت و تاریک و این پایین روز اسـت و روشـن. 
وقتـی کاماًل بـه پایین دره رسـید، درخـت زاری را 
دیـد کـه درختـان آن تـازه شـگوفه نمـوده بودند. 
شـگوفه های سـپید و گالبـی در میـان برگ هـای 
بـا  درختـان،  دمیـدۀ  تـازه  شـاخچه های  و  سـبز 
چشمه سـارهای  از  کـه  جوی بارانـی  شرشـر 
کوه هـای اطـراف آب سـرد و زالل کوهسـاران را 

بـا خـود به بسـتر رودخانۀ کوچـک دره می آوردنـد، همراه با 
نسـیم سـرد صبحگاهـی جلوۀ بهشـتی به ایـن درۀ کوچک و 
خلـوت و خالـی داده بـود. فرمانـده تفنگ خود را بر سـنگی 
کـه کنـار رودخانـه قـرار داشـت تکیـه داد، کرتـی پلنگی اش 
را کـه گـرد و غبـار بسـیاری بـرآن نشسـته بـود، از تـن بـدر 
کـرد و بـا چنـد تـکان محکـم گـرد و غبـار آن را تکانـد، 
آنـگاه آسـتین های خـود را بـاال نمـود و با آب سـرد و پاکیزۀ 

رودخانـه طهـارت نمـود. 
اندکـی دورتـر در کنـار دیگـر رودخانـه سـاختمان گلـی و 
کوچکـی را دیـد، نخسـت فکـر کـرد شـاید محـل زیسـت 
چوپـان هـای اسـت کـه تابسـتان هـا بـا رمـه هـای خـود به 
اییـالق مـی آینـد، امـا وقتی از پـل چوبین گذشـت و نزدیک 
آن کلبـۀ کوچـک گلیـن رسـید، متوجـه گردیـد کـه آن کلبـۀ 
کوچـک مسـجدی اسـت در ایـن درۀ دور افتـاده. چریـک به 
آرامی داخل مسـجد شـد و حسـب سـنت حضرت رسول به 
آواز بلنـد سـالم داد، مـردی کـه در برابـر محـراب رو به قبله 
و پشـت بـه دروازۀ مسـجد نشسـته بـود، بـدون ایـن کـه رو 
بگردانـد، بـه آرامـی سـالم چریـک را پاسـخ داد، فرمانده که 
تصـور نمـی کـرد در آن صبـح زود، در ایـن مسـجد مهجور 
و دور افتـاده کسـی را مالقـات کنـد، غافلگیـر شـد و هنـوز 
فرصـت نکـرده بود که پاسـخی به مـرد محراب نشـین بدهد 
کـه صـدای رسـا و گـرم آن مـرد چنیـن مخاطبش سـاخت: 

جان بیادر اقامه بگو که نماز صبح را ادا کنیم.   -
چریـک پـس از گفتن اقامه و نیـت نماز؛ عبـادت صبح گاهی 
را بـه امامـت آن مـرد ادا نمـود. در جریـان ادای نماز چریک 
همـه چیـز را فرامـوش کـرد؛ نبرد شـب هنگام بـا دژخیمان و 
سـگان وحشـی آنهـا را، درد هـای مفاصـل و دسـت و پـای 
خـود را کـه روز هـا بـود نیاسـوده بودند، تشـویش نبرد های 
بعـدی و غـم جانگداز رفقای شـهید شـده؛ همـه را فراموش 
کـرده بـود وسـراپا گوش شـده برای شـنیدن آیـات مصحف 
شـریف کـه آن مـرد بـه زیبایـی قرائـت مـی نمـود. چریـک 
پـس از ختـم نماز حینی که سـالم مـی داد، متوجـه گردید که 
تفنگـی از همـان جنـس تفنـگ هـای تَـق ُدم بر دیوار مسـجد 
آویـزان اسـت، بـا خـود فکـر کـرد کـه کسـی کـه شـب بـه 
کمـک او شـتافته بود، حتمًا همین مرد اسـت و می خواسـت 

پـس از ختـم نمـاز از او در مورد نبرد شـب بپرسـد.
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