
مجلــس  انتخابــات  امــروز  انتخابــات  کمیســیون 
ــد.  ــزار می کن ــار برگ ــت قنده ــده گان را در والی نماین
مســووالن در کمیســیون انتخابــات بــا نشــر اعالمیه یــی 
می گوینــد کــه تمــام آماده گی هــا بــرای برگــزاری 
ــده و  ــه ش ــار گرفت ــت قنده ــی والی ــات پارلمان انتخاب
قــرار اســت دروازه هــای مرکزهــا ســاعت 7 صبــح بــه 

روی مــردم بــاز و ســاعت 5 عصــر بســته شــود.
گفتنــی اســت کــه انتخابــات مجلــس نماینــده گان بــه 
تاریــخ 28 و 29 میــزان بــدون برگــزاری انتخابــات در 

قندهــار و غزنــی راه انــدازی شــده بــود.
از  اعالمیه یــی  پخــش  بــا  کمیســیون  اعضــای 
ــی«  ــدون نگران ــا »ب ــد ت ــته ان ــار خواس ــردمِ قنده م
بــه  برچســپ خــوردۀ شــان  بــا شــناس نامه های 
ــه  ــد و ب ــد، برون ــرده ان ــی ک ــه نام نویس ــی ک مرکزهای

نامــزداِن مــورد نظــر شــان رأی بدهنــد. 
اطمینــان  قندهــار  مــردم  بــه  اعضــای کمیســیون 
می دهنــد کــه در انتخابــات آن والیــت از سیســتم 
در  شــد.  خواهــد  اســتفاده  نیــز  انگشــت نگاری 
اعالمیــۀ کمیســیون انتخابــات تصریــح شــده اســت کــه 
ــمند  ــای هوش ــد از آوردن موبایل ه ــده گان بای رأی دهن
ــد. ــداً خــودداری کنن ــا ج ــرداری در مرکزه و تصویرب

اعضــای کمیســیون انتخابــات در اعالمیــۀ شــان از 
ــن  ــۀ تأمی ــا در زمین ــد ت ــته ان ــی خواس ــای امنیت نیروه
امنیــت مرکزهــای انتخاباتــی، رأی دهنــده گان، نامــزدان، 
ــد  ــگاران و ناظــران داخلــی و بین المللــی در رون خبرن

ــد. ــکاری کنن ــی، کمیســیون را هم رأی ده
گفتنــی اســت کــه انتخابــات پارلمانــی بــه دلیــل کشــته 
ــه  ــک هفت ــا ی ــت ب ــن والی ــه ای ــده امنی ــدن فرمان ش
ــِر  ــرازق عص ــرال عبدال ــود. جن ــزار می ش ــر برگ تأخی
ــزاری  ــش از برگ ــزان، دو روز پی روز پنجشــنبه، 26 می
انتخابــات در مقــام والیــت قندهــار توســط یــک حامل 
ــات  نفــوذی کشــته شــد. پــس از آن کمیســیون انتخاب
ــا  ــار را ب ــت قنده ــات در والی ــه انتخاب ــرد ک اعــالم ک

ــد. ــزار می کن ــر برگ ــه تأخی ــک هفت ی
انتخاباِت غزنی

رییــس  غنــی،  محمداشــرف  دیگــر،  ســویی  در 
حکومــت وحــدت ملــی از  ســرور دانــش، معــاون دوم 
ــاون  ــان، مع ــد خ ــر محم ــت و انجنی ــت حکوم ریاس
نخســت ریاســت اجرایــی  خواســته اســت تــا مشــکل 
ــن فرصــت«  ــه زودتری ــی را »ب ــت غزن ــات والی انتخاب

ــد. حــل کنن
آقــای غنــی ضمــِن ســتایش از نیروهــای امنیتــی از بهــر 
تأمیــن امنیــت انتخابــات، گفتــه اســت: دو مــاه پیــش 
فرضیه هــای حاکــم فضــای بی بــاوری را ایجــاد کــرده 
ــن فضــا را شکســتند و  ــی ای ــا نیروهــای امنیت ــود، ام ب
ــر  ــان از ه ــت آن ــی و ظرفی ــه توانای ــد ک ــان دادن نش

جهــت بلنــد رفتــه اســت.
ــی  ــات پارلمان ــه در انتخاب ــت ک ــادآوری اس ــل ی قاب
ســال 2010، یــازده نماینــده از والیــت غزنــی همــه از 
قــوم هــزاره انتخــاب شــد. دلیــل ایــن کار هم اشــتراک 
انــدِک مناطــق پشتون نشــین در انتخابــات اعــالم شــد. 
هرچنــد آن زمــان جنجال هــای زیــادی برپــا شــد، امــا 
ــه فراموشــی ســپرده شــد. ــر ب ــن خب آهسته آهســته ای
پس از آغاز روند...                        ادامه صفحه 6

وزیــر  بهرامــی  طارق شــاه 
دفــاع ملــی در مراســم تصویــب 
ــه آزار و  ــت ک ــن پالیســی گف ای
ــی  ــت و تجــاوز جنســی یک اذی
از مشــکالت جــدِی ســد راه 
در  بانــوان  جــذب  و  جلــب 
دفاعــی  و  امنیتــی  نهادهــای 

ــت. اس
بهرامــی،  آقــای  گفتــۀ  بــه 
ــای  ــا امض ــی ب ــاع مل وزارت دف
ــا  ــد اســت ت ــن پالیســی متعه ای
ــی قطعــات و جزوتام هــای  تمام
ایــن وزارت را بــرای بانــوان 
آزار و  بســازد؛ زیــرا  مصــون 
ــح  ــض صری ــی نق ــت جنس اذی
ــوق بشــری  ــی و حق ــن مل قوانی

. شــد می با

ــه  ــت ک ــی گف ــاع مل ــر دف وزی
ــت  ــت حمای ــی جه ــن پالیس ای
در  آگاهی دهــی  زنــان،  از 
ــت جنســی در  ــورد آزار و اذی م
ــن  ــی و تأمی ــوف اردوی مل صف
بانــوان  بــرای  امــن  فضــای 

شده اســت. تدویــن 

زنــان  جنســی  اذیــت  و  آزار 
در اداره هــای دولتــی یکــی از 
معضــالت بــزرگ اخالقــی و 
ــی  ــه نگران ــت ک ــی اس اجتماع
جــدی بــرای ورود زنــان در 
ســمت های اداری و بــازار کار 

می شــود. پنداشــته 

ــد  ــش می گوی ــن صحبت های ــکا در تازه تری ــۀ امری ــر خارج وزی
کــه واشــنگتن در انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان در 

ــرد. ــد ک ــای نقــش خواه ــده ایف ســال آین
ــنگتن در  ــد: واش ــکا می گوی ــۀ امری ــر خارج ــو وزی ــک پامپئ مای
ــات  ــه کمیســیون انتخاب ــات ریاســت جمهوری افغانســتان ب انتخاب

ایــن کشــور کمــک خواهــد کــرد.
او بــا اشــاره بــه انتخابــات مجلــس نماینــده گان گفــت: »در 
ایــن انتخابــات برخــی مســایل فنــی وجــود داشــت، امــا متعهــد 
هســتیم تــا کمیســیون انتخابــات افغانســتان را به ویــژه در راســتای 

ــم«. ــک کنی ــت جمهوری کم ــات ریاس ــزاری انتخاب برگ
انتخابــات ریاســت جمهوری افغانســتان قــرار اســت ماه هــای 

ــود.  ــزار ش ــده برگ نخســت آین
شــماری از چهره هــای سیاســی افغانســتان بــرای ایجــاد تکت هــای 
انتخاباتــی از همیــن حــاال دســت بــه کار شــده انــد و انتظــار دارند 

تــا انتخابــات ریاســت جمهوری در زمــان معیــن برگــزار شــود. 
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سـرایندۀ »شعـرهای مقـاومت«

 درگذشت
فضل احمـد پیمـان یکـی از 
و  معـروف جهـاد  شـاعران 
افغانسـتان به عمر  مقاومت 

77 سـاله گی درگذشـت.
مـاه  از چنـد  پیمـان  آقـای 
بیماری  بدین سـو در بسـتر 

بود افتـاده 

ارگ و رسـِم اشـک تمسـاح 

ریختـن
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بــه دنبــال فاجعــۀ قندهــار کــه بــه شــهادت جنــرال 
ــهر  ــن ش ــس ای ــیِن پولی ــده پیش ــرازق فرمان عبدال
انجامیــد، مقام هــای کشــور و به ویــژه رییــس 
ــدروزه  ــِر چن ــا تأخی ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
وارد ایــن شــهر شــدند و تــالش کردنــد بــر 
زخم هــای دِل مــردم قندهــار مرهــم بگذارنــد. 
ــور  ــی در کش ــر فاجعه ی ــس از ه ــش پ ــن نمای ای
ــی  ــه وقت ــای بلندپای ــت. مقام ه ــته اس ــه داش ادام
ــزار  ــه م ــد، ب ــان برنمی آی ــچ کاری از دست ش هی
ــاب  ــخنان پُرآب وت ــا س ــه و ب ــهدا رفت ــهر ش و ش
ــراِن  ــی و مدی ــاِن واقع ــود را مدافع ــد خ می خواهن

دهنــد. نشــان  همه فن حریــف 
ــه  ــرد؛ کاری ک ــن کار را ک ــز همی ــی نی ــای غن  آق
ــد و  ــام می ده ــواردی انج ــن م ــواره در چنی او هم
ــل شــده  ــادی ارگ تبدی ــِم ع ــک رس ــه ی ــًا ب تقریب
اســت. آقــای غنــی بــر مــزار شــهید عبدالــرازق گل 
ــی تفویــض  ــِد جنرال گذاشــت، برایــش ســمت بلن
کــرد، بــرادرش را جانشــینش ســاخت، بــه خانه اش 
رفــت، دســِت مــادرش را بوســید و بعــد در جمعی 
از باشــنده گاِن قندهــار ســخنان شــعارگونه تحویــل 
به شــدت  قلعــۀ  بــه  کابــل  بــه  دوبــاره  و  داد 
ــی  ــی ارگ برگشــت؛ جای ــده اش یعن محافظــت ش
کــه دنیــا ُگل و گلــزار اســت، انتحــاری وارد 
نمی شــود، تهدیــدی وجــود نــدارد و هرچــه 
هســت، تحســین و تمجیــد اســت. در چنیــن 
ــِم  ــار رمانتیس ــان دچ ــک انس ــدون ش ــی ب فضای
منحــط می شــود، توهــم می گیــرد و نمی دانــد 

ــذرد!  ــه می گ ــش چ ــًا در پیرامون واقع
ــان  ــد. فاصلۀ ش ــن بوده ان ــواره چنی ارگ نشــینان هم
افتــاده  دور  چنــان  مــردم  عــادِی  زنده گــی  از 
ــوِص  ــرۀ مخص ــی در جزی ــر می کن ــه فک ــت ک اس
یــک  آن هــا  امــا  می برنــد.  به ســر  خودشــان 
ــاد  ــا ی ــن قفــس ســنگی و زیب ــز را در دروِن ای چی
فریبــی  مــردم  و  دادن  شــعار  آن،  و  گرفته انــد 
ــردم  ــم م ــر مات ــه ب ــد ک ــاد گرفته ان ــا ی اســت. آن ه
چگونــه اشــِک تمســاح بریزنــد و خــود را حــق بــه 

ــد.  ــان دهن ــب نش جان
ســخنان آقــای غنــی در جمــع باشــنده گاِن قندهــار 
نمایــش  بــه  را  مردم فریبی یــی  چنیــن  اوج 
ــه  ــود ب ــدِن خ ــش از وارد ش ــه پی ــت. او ک گذاش
قندهــار، رییــس امنیــت ملــی را در رأس یــک 
هیــأت حقیقت یــاب بــه ایــن شــهر فرســتاده بــود، 
بــا توجــه بــه برداشــت های هیــأت، تــرور جنــرال 
عبدالــرازق را یــک توطیــۀ بیرونــی عنــوان کــرد. او 
ــان و گروه هــای تروریســـتی  ــدون آن کــه از طالب ب
و جنایــت کار نــام ببــرد، گفــت کــه ایــن تــرور در 

ــت  ــد حکوم ــده و بای ــی ش ــرز طراح ــوی م آن س
پاکســتان پاســخ گوی آن باشــد. او از حکومــت 
ــپردن  ــتگیری و س ــا دس ــه ب ــت ک ــتان خواس پاکس
طراحــاِن ایــن حملــه بــه دولــت افغانســتان، 

ــد.  ــکاری کن هم
و  توطیه هــا  از  بزرگــی  بخــش  این کــه  در 
ــرز و  ــوی م ــتان در آن س ــه افغانس ــه ها علی دسیس
بــه ویــژه توســط حلقه هــای خاصــی در پاکســتان 
ــود  ــکی وج ــچ ش ــود، هی ــام می ش ــی و انج طراح
نــدارد. از ســال ها بــه ایــن ســو، مشــکالت 
افغانســتان در آن ســوی مــرز طراحــی شــده اســت. 
ــم محــدود  ــروز ه ــروز و دی ــه ام ــن موضــوع ب ای
نمی شــود. افغانســتان بیشــتر از چهــار دهــه اســت 
ــکل از  ــن مش ــکل دارد. ای ــتان مش ــا پاکس ــه ب ک
ــاد  ــل ایج ــایلی مث ــا مس ــاز و ت ــرزی آغ ــالۀ م مس
ــته  ــه داش ــالم آباد ادام ــه اس ــک ب ــِت نزدی حکوم

ــت.  اس
وقتــی طالبــان در دهــۀ هفتــاد از مــرز ســپین بولدک 
ــا  ــراه ب ــد؛ هم ــا نبودن ــدند، تنه ــتان ش وارد افغانس
ــژه  ــا جنگجــوی خارجــی و به وی ــروه ده ه ــن گ ای
ــی  ــا در جنگ ــد ت ــتان آمدن ــه افغانس ــتانی ب پاکس
ــِع خــود را در  ــه پاکســتان مناف ــد ک شــرکت جوین
ــز  ــال ها نی ــتان در آن س ــگ افغانس ــد. جن آن می دی
ــود. پاکســتانی ها و برخــی  ــی نب یــک جنــگ داخل
ــروز  ــتند. ام ــهم داش ــی در آن س ــورهای عرب کش
ــن اســت. پاکســتان، افغانســتان را عمــق  ــز چنی نی
اســتراتژیِک خــود می دانــد و بــه همیــن دلیــل هــم 
از هیــچ گونــه دخالــت در امــور ایــن کشــور دریــغ 

نمــی ورزد. 
ــه  ــت را ادام ــن دخال ــی ای ــا زمان ــتانی ها ت پاکس
ــکنی  ــخت و دندان ش ــِخ س ــا پاس ــه ب ــد ک می دهن
ــام  ــا انتق ــه »م ــِن این ک ــه رو نشــده باشــند. گفت روب
ــچ دردی را  ــم« هی ــرازق را می گیری ــرال عبدال جن
ــت  ــال اس ــده س ــخن را هف ــن س ــد. ای دوا نمی کن
ــرح  ــبت هایی مط ــن مناس ــنیان در چنی ــه ارگ نش ک
می کننــد، امــا آیــا یــک بــار از خــود پرســیده اند که 
نتیجــۀ ایــن تهدیدهــا و شــعارها چــه بــوده اســت؟ 
آیــا یــک بــار توانســته اند واقعــًا بــا ســند و شــاهد 
ــی شــکایت  ــن الملل ــادهای بی ــا و نهـ ــه دادگاه ه ب
ببرنــد؟ آیــا یــک بــار شــده کــه بــا اقدامــی نظامــی 
باشــند کــه جلــو زیاده خواهی هــا و  خواســته 
ــا  ــد؟ واقعــًا مــا ت ــه گان را بگیرن دخالت هــای بیگان
ــی  ــای جنرال ــض رتبه ه ــا تفوی ــم ب ــی می خواهی ک
و جانشــین کــردِن اقــارب افــراد شــهید شــده، بــه 
ــم  ــا نمی دانی ــا م ــم؟ آی ــه بدهی ــت ادام ــن وضعی ای
مشــکل  نمی تواننــد  اقدام هــا  این گونــه  کــه 

افغانســتان را حــل کننـــد؟ 
ــه  ــه ب ــال ها ک ــن س ــار شــهداِی ای ــه طوم ــی ب وقت
ــم،  ــگاه کنی ــده اند ن ــته ش ــوزی کش ــکاِل مرم اش
می بینیــم کــه ایــن فهرســت، فهرســِت بســیار 
ــهیِد  ــر ش ــی رهب ــتاد ربان ــت. از اس ــی اس بلندباالی
جمعیــت اســالمی شــروع تــا جنــرال داوود داوود، 
ســید خیلــی، کاظمــی، احمدولــی کــرزی و ده هــا 
تــِن دیگــر در حمله هــای مشــابه از بیــن رفتــه انــد. 
ــاب  ــیون های حقیقت ی ــم کمیس ــار ه ــک ب ــا ی آی
ــج واقعــی بررســی های خــود  ــه نتای توانســته اند ک

ــد؟ ــردم بگذارن ــار م را در اختی
ــالِن  ــتخبارات ف ــرد را اس ــالن ف ــه ف ــن این ک  گفت
ــه  ــد راه ب ــز نمی توان ــرده، هرگ ــن ب ــور از بی کش
دهــی ببــرد. ایــن حــرف را همــواره در مــورد هــر 
ــرورت  ــا ض ــت؛ ام ــوان گف ــی می ت ــل و جنایت قت
اســت کــه نتایــج روشــن و مســتند بــه دســت آیــد 
و متناســب بــا آن هــا عمــل شــود. مــردم افغانســتان 
ــگ  ــه تن ــًا ب ــز واقع ــج دار و مری از سیاســت هاِی ک
آمده انــد. سال هاســت کــه مــا نــق می زنیــم و 
ــۀ  ــچ نتیج ــه هی ــه ب ــدون آن ک ــم ب ــاد می کنی انتق

ــی رســیده باشــیم.  مثبت
ــترده و  ــیار گس ــاد بس ــاال ابع ــتان ح ــگ افغانس جن
ــن ابعــادی در ســال های  ــه اســت. چنی وســیع یافت
ــان متصــور  ــم خودکامــۀ طالب نخســِت انهــدام رژی
ــن شــده اســت.  ــفانه چنی ــی حــاال متأس ــود، ول نب
ــم،  اگــر جلــو ایــن وضعیــت را نتوانیــم مهــار کنی
ــۀ  ــِگ ده ــه جن ــر ب ــار دیگ ــک ب ــک ی ــدون ش ب
ــا در ســطح  ــان حــاال حت ــم. طالب ــاد برمی گردی هفت
بین المللــی دیگــر گــروه تروریســتی شــناخته 

نمی شــود و ایــن بســیار تأســف بار اســت. 
ــس  ــال های پ ــه در س ــی ک ــا گروه ــا ب امریکایی ه
از 11 ســپتامبر گــروه تروریســتی شــناخته می شــد، 
ــه  ــه از آن ب ــد بلک ــگ نمی کن ــا جن ــر نه تنه دیگ
ــز مذاکــره حاضــر  تضــرع می خواهــد کــه ســِر می
ــا  ــد ب ــی بخواه ــه دولت ــن اســت ک ــل ای شــود. مث
ــی  ــو، قاچاقچــی مشــهور برازیل ــل الکاپ ــردی مث ف
ــل  ــرای ح ــد، ب ــته ش ــش کش ــال پی ــد س ــه چن ک
ــن  ــا ای ــردازد. آی ــره بپ ــه مذاک ــود ب ــکالِت خ مش

ــی اســت؟  سیاســت منطق
حتــا  و  آن  بــا  هم فکــر  گروه هــای  و  طالبــان 
ــه  ــد ب ــداف آن، بای ــا اه ــتا ب ــورهای هم راس کش
ــوان گروه هــای مافیایــی و تروریســتی شــناخته  عن
ــاِن آن  ــم و حامی ــا تروریسـ ــا ب ــِگ م ــوند. جن ش
اســت و در ایــن رابطــه هیــچ صـــلحی نمی توانــد 

ــد.  ــته باش ــود داش وج
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بــر اســاس گــزارِش گــروه طالبــان بــه رســانه ها، مــال 
عبدالغنــی بــرادر کــه پــس از ســقوط امــارِت طالبــان معــاون 
مالعمــر رهبــر پیشــیِن طالبــان تعییــن شــده بــود، در نتیجــۀ 
تفاهــم سیاســی میــان نماینــده گاِن دولــت امریــکا و طالبــان، 
ــای  ــی از اعض ــت. او یک ــده اس ــا ش ــتان ره ــداِن پاکس از زن
ــدارس  ــه در م ــود ک ــمرده می ش ــان ش ــروه طالب ــِس گ مؤس
ــه  ــان از او ب ــرواِن طالب ــرده و پی ــل ک ــتان تحصی ــی پاکس دین

ــد.  ــاد می کنن ــر« ی ــز متفک ــوان »مغ عن
ــای  ــتقیِم تالش ه ــۀ مس ــد نتیج ــرادر را بای ــی ب آزادی مالغن
ــور  ــکا در ام ــژۀ امری ــدۀ وی ــوان نماین ــه عن ــل زاد ب ــای خلی آق
افغانســتان در همــکاری بــا آقــای غنــی تلقــی کــرد. بــه نظــر 
ــِی  ــِع صلح خواه ــرادر، مرب ــال ب ــا آزادی م ــه ب ــد ک می رس
امریــکا، پاکســـتان و غنــی تکمیــل می گــردد و در آینده هــای 
ــن  ــتری در ای ــوالِت بیش ــاهِد تح ــد ش ــدان دور می  بای نه چن

مســیر بــود.
ــامِ صلــح در  فرامــوش نبایــد کــرد کــه آن چــه اکنــون زیــر ن
ــفاف،  ــی و ش ــۀ مل ــک پروس ــه ی ــان دارد، ن ــتان جری افغانس
ــا  ــکا ب بلکــه یــک پروســۀ مرمــوزِ استخباراتی ســت کــه امری
عجلــه در حــاِل تطبیــِق آن می باشــد و از دولــت و حکومــت 
ــی و ارگ در آن مشــارکِت فعــال  ــای غن افغانســتان، فقــط آق

دارنــد. 
ــد  ــه بای ــی و عجوالن ــۀ غیرمل ــن پروس ــِر ای ــرای درِک بهت ب
ــر  ــپ ب ــد ترام ــدن دونال ــا آم ــاالت متحــده ب ــه ای دانســت ک
ــیا  ــوب آس ــرای جن ــدی را ب ــتراتژِی جدی ــدرت، اس ــر ق س
ــاب  ــدۀ آن، انتخ ــِل عم ــه اص ــرد ک ــن ک ــتان تدوی و افغانس
ــار  ــکا و کن ــردِی امری ــریک راهب ــوان ش ــه عن ــتان ب هندوس
گذاشــتن پاکســتان از ادامــۀ بــازی بــود. طبــِق ایــن اســتراتژی، 
می بایســت اوضــاع افغانســتان منهــاِی لحاظ کــردِن ایده هــای 
ــد  ــرازوِی هن ــۀ ت ــت می شــد و کف ــِت پاکســتان مدیری حکوم

ــد.  ــن می آم ــتان پایی ــاِن پاکس ــه زی ــتان ب در افغانس
در  واقعیــت  و  عمــل  صحنــۀ  در  اســتراتژی  ایــن  امــا 
ــذف  ــازی ح ــتان را از ب ــت پاکس ــتان نتوانس ــمِت افغانس قس
ــردِن  ــا ســبوتاژ ک ــن کشــور ب ــِی ای ــد و اســتخبارات نظام کن
برنامه هــای بــزرِگ امریــکا در افغانســتان، بــه ایــاالت متحــده 
ــای  ــا نگرانی ه ــتان نه تنه ــورد افغانس ــد در م ــه بای ــد ک قبوالن
حیاتــِی پاکســتان بلکــه ایــدۀ »عمــق اســتراتژیک«ِ ایــن کشــور 

ــد.  را لحــاظ کن
ــی در  ــه از زندان ــرادر ن ــال ب ــه م ــر داد ک ــد تذک ــون بای اکن
ــی در پاکســتان رهــا شــده اســت،  افغانســتان، بلکــه از زندان
آن هــم پــس از هشــت ســال اســارت بــه  دســِت پاکســتانی ها 
و شست وشــوی ها و اعمــاِل نفوذهــاِی سیاســی و روانــِی 
اســتخباراِت ایــن کشــور. چنیــن شــخصی از زنــدان آزاد شــده 
ــد؛  ــت کنـ ــتان را تقوی ــِح افغانس ــۀ به اصطــالح صل ــا پروس ت
ــد،  ــرادر را دیده ان ــال ب ــه م ــتان ن ــردم افغانس ــه م درحالی ک
ــا  ــم کســی از آن ه ــه ه ــد و ن ــودِ او را حــس کرده ان ــه کمب ن
پرســیده اســت کــه آیــا بــا آزادِی او موافــق هســتید یــا خیــر.

ــت  ــوان برداش ــه می ت ــن نکت ــه را از ای ــن پروس ــذاِل ای ابتـ
ــراب  ــی از اع ــچ محل ــتان در آن هی ــردم افغانس ــه م ــرد ک ک
ــِی صلــح فقــط غــِم معــاش و  ندارنــد، اعضــای شــورای عال
ــتان  ــکا و پاکس ــد، امری ــود را می خورن ــِی خ ــازاِت سیاس امتی
ــا  ــاِت آن ه ــز از نتیجــۀ تصمیم ــی نی ــد و غن ــم می گیرن تصمی
ــِی  ــای سیاســی و جناح ــرای بازی ه ــی ب ــد عصاره ی می خواه

ــرد.  خــود بگی
 طالبــان پیشــتر تأییــد کــرده  بودنــد کــه مقام هــاِی ایــن گــروه 
بــا زلمــی خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا بــرای مذاکــرات 
ــل  ــل زاد قب ــای خلی ــد. آق ــِح افغانســتان گفت وگــو کرده ان صل
از شــریک ســاختِن نتایــج گفت وگوهــاِی خــود و طالبــان بــا 
ــد  ــه اســالم آباد ســفر می کن ــت افغانســتان، ب ــات حکوم مقام
و پــس از رایزنــی بــا آن هــا، بــا مقامــاِت حکومــت وحــدت 

ملــی پیرامــون صلــح بــا طالبــان ســخن می گویــد.
ــح  ــۀ صل ــه پروس ــرد ک ــوان درک ک ــاب می ت ــن حس ــا ای ب
ــا چــه حــد  ــلی« اســت و ت ــا چــه حــد »مـ در افغانســتان ت
حکومــت افغانســتان در آن »ابتــکار عمــل« دارد. شــاید پــس 
از آزادی مــال غنــی بــرادر، تنهــا ابتــکارِ حکومــِت آقــای غنی، 
ــده در  ــال زجردی ــرادرِ هشت س ــن ب ــیدِن ای ــوش کش ــه آغ ب
زندان هــای پاکســتان باشــد. شــاید مــال غنــی بــرادر نیــز کــه 
از قضــا مغــز متفکــر خوانــده شــده، زیــر نــامِ صلــح بتواند در 
کنــار آقــای غنــی دومیــن مغــز متفکــر جهــان قــرار بگیــرد و 
بــرای حــوادِث بعــدی در میــدان سیاســت و قدرِت افغانســتان 
نقــش بــازی کنــد؛ البتــه نقشــی کــه پاکســتان را مســرور کنــد 

ــازد!  ــد نس ــل زیان من ــکا را الاق و امری

رهایـِی مال بـرادر 
در ادامۀ بازی یی به ناِم »صـلح«

ارگ و رسـِم اشـک تمسـاح 

ریختـن
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شــورای امنیــت ســازمان ملــل اعــالم کــرد کــه کمیســیون  
انتخابــات افغانســتان بایــد بی طرفــی خــود در رونــد 
ــظ  ــده گان را حف ــس نماین ــات مجل ــمارش آرای انتخاب ش

ــد. ــک کن ــی تفکی ــی را از آرای واقع ــرده و آرای تقلب ک
پــس از آغــاز جــدال تــازه بیــن احــزاب سیاســی و 
ــورای  ــکوک، ش ــر آرای مش ــر س ــات ب ــیون انتخاب کمیس
امنیــت ســازمان ملــل نیــز در بیانیه یــی از کمیســیون 
انتخابــات خواســت آرای تقلبــی را از آرای واقعــی در 

ــد. ــک کن ــور تفکی ــن کش ــی ای ــات پارلمان انتخاب
شــورای امنیــت ســازمان ملــل از کمیســیون  های انتخاباتــی 
ــرای شــمارش  ــی ب ــظ بی طرف ــا حف ــه ب خواســته اســت ک
آرا تــالش کــرده و آرای تقلبــی را از آرای واقعی تشــخیص 

. هند د
کــه  اســت  شــده  تأکیــد  ســازمان  ایــن  بیانیــۀ  در 
ــه شــکایت های  ــا رســیده گی ب ــی ب کمیســیون  های انتخابات
انتخاباتــی بــه صــورت شــفاف آرا را شــمارش کــرده و از 

ــد. ــاع کنن ــور دف ــن کش ــردم ای ــق م ح
ظاهــراً بنــا بــه دالیلــی حــدود 20 درصــد از مراکــز 
ــاوری  ــتان از فن ــی افغانس ــات پارلمان ــی در انتخاب رأی ده
بیومتریــک در ثبــت رأی دهنــده گان اســتفاده نکــرده اســت 
موضوعــی کــه نگرانــی احــزاب سیاســی را دربــاره تقلــب 

ــت. ــه اس ــی را برانگیخت احتمال
احــزاب سیاســی از کمیســیون  انتخابــات خواســته اند، 
آرایــی کــه بــدون اســتفاده از فنــاوری بیومتریــک بــه ثبــت 

ــد. رســیده را باطــل اعــالم کنن
کمیســیون انتخابــات افغانســتان در واکنــش بــه درخواســت 
احــزاب سیاســی تصریــح کــرد کــه آرای یادشــده حــذف 
ــزاب  ــر اح ــان خاط ــور اطمین ــه به منظ ــد بلک ــد ش نخواه
ــرار خواهــد  ــا دقــت بیشــتری مــورد بررســی ق سیاســی ب

گرفــت.
ــرای  ــتان ب ــی افغانس ــزاب سیاس ــه اح ــت ک ــی اس گفتن
ــری از  ــی و جلوگی ــات پارلمان ــفافیت انتخاب ــن ش تضمی
ــه  ــد ب ــن رون ــتان در ای ــت افغانس ــرف دول ــل و تص دخ

ــد ــرده بودن ــه ک ــک تکی ــاوری بیومتری ــتفاده از فن اس
بــا ایــن حــال، ســوءمدیریت، عــدم گشــایش صدهــا مرکــز 
رأی دهــی و عــدم اســتفاده از فنــاوری بیومتریــک از جملــه 
ــس  ــات مجل ــر مشــروعیت انتخاب ــه ب ــتند ک ــواردی هس م

نماینــده گان ســایه افکنــده اســت.

ثبت 11 هزار شکایت
عبدالعزیــز آریایــی، رییــس کمیســیون شــکایات انتخابــات 
ــان  ــار نش ــد: آم ــات می گوی ــار تخلف ــن آم ــاره آخری درب
ــام 32  ــکایت از تم ــزار ش ــر 11 ه ــغ ب ــه بال ــد ک می ده
ــت،  ــود ثب ــده ب ــزار ش ــات در آن برگ ــه انتخاب ــی ک والیت

ــت. ــده اس ــاز ش ــا آغ ــی   آنه ــته بندی و بررس دس
رییــس کمیســیون شــکایات انتخابــات می گویــد: ›‹34 
کمیســیون والیتــی دارای حــق تصمیم گیــری داریــم. 
بنابرایــن، نگرانــی خاصــی وجــود نــدارد و در زمــان مقــرر 
کار انجــام می شــود. طــوری برنامه ریــزی شــده کــه 

ــد«.  ــرار نگیرن ــت ق ــردی در اولوی ــکایات ف ش
ــه  ــکایات ب ــه ش ــد ک ــان می کن ــر نش ــی خاط ــای آریای آق
30 دســته تقســیم شــده و براســاس نــوع آن تصمیــم الزم 

ــود. ــاذ می ش اتخ
گفتنــی اســت دســت کم چهــار میلیــون نفــر از شــهروندان 
ــزان در  ــده گان در 28 و 29 می ــس نماین ــات مجل در انتخاب

32 والیــت از میــان 34 والیــت افغانســتان برگــزار شــد.
مرکز گردآوری اطالعات 

ــز  ــه مرک ــد ک ــات می گوین ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
ــرده  ــی را ایجــاد ک ــج انتخابات ــات و نتای ــردآوری اطالع گ

انــد.
ــای  ــات و نتیجه ه ــن اطالع ــس از ای ــان، پ ــۀ آن ــه گفت ب
ــن  ــیون در ای ــن کمیس ــی ای ــای والیت ــی از دفتره انتخابات

ــد. ــد ش ــت خواهن ــز ثب مرک
در ایــن مرکــز نزدیــک بــه چهــار صــد تــن  کارمــی کننــد  
ــات  ــه انتخاب ــد ب ــی اطالعــات در پیون ــرار اســت تمام و ق
ــن مرکــز فرســتاده  ــه ای ــی کمیســیون  ب از دفترهــای والیت

شــود.
ایــن مرکــز ســه بخــش  دارد و هــر بخــش پــس از بررســی 
اطالعــات انتخاباتــی را  در بانــک اطالعاتــی  ثبــت خواهــد 

. د کر
ــد:  ــات می گوی ــاد، رییــس کمیســیون انتخاب عبدالبدیــع صی
آوازه هــا مبنــی بــر اینکــه یــک رقــم یــا یــک صفــر را تــا 
ــن  ــک از ای ــچ ی ــردن اســت نادرســت اســت هی ــاال ک و ب
کارمنــدان در شــمارش آرا دخالــت نمی کننــد و مــواد 

اســکن می شــوند.
ــد: آرای ســیاه و ســفید از هــم جــدا  ــاد می گوی ــای صی آق
خواهنــد شــد کســی کامیــاب می شــود کــه مــردم بــرای او 

در صنــدوق رأی انداختــه باشــند.

ــار  ــد کشــورش انتظ ــکا می گوی ــۀ امری ــر خارج وزی
ــور  ــن کش ــرز ای ــتان )م ــی پاکس ــرز غرب ــه م دارد ک
ــن  ــگاه ام ــتان« پناه ــرای »تروریس ــتان( ب ــا افغانس ب
ــر  ــنگتن واضح ت ــام واش ــه اســت: »پی ــد. او گفت نباش

ــد«. ــد باش ــن نمی توان از ای
ــری در پاســخ  ــو  در یــک نشســت خب مایــک پومپئ
بــه پرسشــی دربــارۀ نقــش پاکســتان در رونــد صلــح 

افغانســتان گفــت: اگــر پاکســتان 
ــادق  ــود ص ــالش خ ــن ت در ای
ــن کشــور  ــا ای ــکا ب نباشــد، امری

ــرد. ــد ک ــی خواه حساب کش
او بــا اشــاره بــه مالقــات اخیرش 
بــا رهبــران پاکســتان گفــت: »مــا 
ــد  ــتان تاکی ــران پاکس ــرای رهب ب
ــه سیاســت واشــنگتن  ــم ک کردی
بــرای آســیای جنوبــی تغییــر 
ــا از پاکســتان  نکــرده اســت و م
پناهــگاه  کــه  می خواهیــم 
ــل  ــتان تبدی ــرای تروریس ــن ب ام

ــود«. نش
ــه  ــان گفت ــو همچن ــای پومپئ آق
ــتار  ــه خواس ــروز هم ــت: »ام اس
ــتان  ــش در افغانس ــح و آرام صل
هســتند و بــرای رســیدن بــه 
ایــن هــدف، پاکســتان نبایــد بــه 
پناهگاهــی بــرای طالبــان، شــبکۀ 
گروه هــای  دیگــر  و  حقانــی 

تروریســتی تبدیــل شــود.«
پاکســتان همــواره ادعاهــای ایــن 
گفتــه  و  کــرده  رد  را  چنینــی 
اســت کــه در ایــن کشــور هیــچ 
ــرای شورشــیان  ــی ب پناهــگاه امن

ــدارد. ــود ن وج
دونالــد ترامــپ در مــاه آگســت ســال گذشــته، 
راهبــرد تــازه خــود را اعــالم کــرد و گفــت بــه کمک 
بــه دولــت افغانســتان و مبــارزه بــا تروریســم ادامــه 
می دهــد و بــرای ایــن مبــارزه، جــدول زمانــی 

تعییــن نمی کنــد.
ــار  ــال فش ــر اعم ــان ب ــکا همچن ــازۀ امری ــرد ت راهب
ــای  ــردن »پناهگاه ه ــن ب ــرای از بی ــتان ب ــر پاکس ب

ــن کشــور و تشــویق  امــن تروریســتی« در خــاک ای
ــه و  ــت در منطق ــن امنی ــه تامی ــک ب ــرای کم ــد ب هن

ــد. ــد می کن ــتان تأکی ــت افغانس ــا دول ــکاری ب هم
ــی  ــش، گزارش ــاه پی ــج م ــدود پن ــال، ح ــن ح ــا ای ب
ــان داد  ــکا نش ــت امری ــر دول ــر ب ــاد ناظ ــک نه از ی
کــه در رونــد اجرایــی شــدن راهبــرد امریــکا بــرای 
ــی پیشــرفت  ــیای جنوب ــتان و کشــورهای آس افغانس

ــده اســت. ــه دســت آم ــی ب اندک

استقبال از تعزیرات بر طالبان
همزمــان باایــن، وزارت خارجــۀ افغانســتان بــا 
ــی  ــده مبن ــاالت متح ــر ای ــم اخی ــتقبال از تصمی اس
بــر وضــع تعزیــرات بــر نــه عضــو و همــکار گــروه 
ــر  ــور از ه ــن کش ــت ای ــه دول ــد ک ــان می گوی طالب
ــح در افغانســتان شــود،  ــه صل ــه منجــر ب ــی ک اقدام

اســتقبال می کنــد.
ایــاالت متحــده امریــکا، هفتــۀ پیــش بــر نــه نفــری 

ــای  ــش ه ــتان در بخ ــان افغانس ــروه طالب ــا گ ــه ب ک
مختلــف همــکاری مــی کــرد، تعزیــرات وضــع کــرد.
صبغــت اهلل احمــدی، ســخنگوی وزارت خارجــه 
ایــن کــه  بــه  توجــه  بــا  افغانســتان می گویــد 
ــان اســت؛  ــح افغانســتان در جری گفت وگوهــای صل
ــه  ــر رســیدن افغانســتان ب ــه خاط ــه ب هرکشــوری ک

ــد. ــی کن ــتقبال م ــد از آن اس ــک کن ــح کم صل
ــار  ــد: »فش ــدی میگوی ــای احم آق
بــر طالبــان بــه نحــوی بایــد انجــام 
شــود و مــا از فشــار بــر طالبــان و 
حامیــان شــان پشــتبانی می کنیــم و 
از ایــن مســئله اســتقبال می کنیــم«.

افغانســتان  خارجــه  وزارت 
می گویــد کــه صلــح، بــدون فشــار 
ــن گــروه  ــان ای ــان و حامی ــر طالب ب
ــت. ــر نیس ــتان امکان پذی در افغانس
ــازۀ  ــرات ت ــا تعزی ــه ب ــرادی ک اف
انــد،  مواجــه  متحــده،  ایــاالت 
شــامل دو پاکســتانی، دو ایرانــی 
می باشــند  افغانســتانی  پنــج  و 
کــه قبــاًل واشــنگتن آنــان را در 
فهرســت دهشــت افگنــان بیــن 

المللــی شــامل ســاخته بــود.
ایــن نــه نفــر شــامل محمــد ابراهــم 
جــالل  نــام  بــه  کــه  اوحــدی 
ــود،  ــناخته می ش ــز ش ــدی نی وحی
اســماعیل رضــوی، عبــداهلل صمــد 
مزمــل،  داوود  محمــد  فاروقــی، 
عبدالعزیــز  منــان،  عبدالرحیــم 
ــی  ــاه زمان ــز ش ــام عزی ــه ن ــه ب ک
شــناخته مــی شــود، صــدر ابراهیــم 

ــد. ــد ان ــظ مجی و حاف
ــل  ــکا در کاب ــفارت امری ــه س ــی ک ــک اعالمیه ی در ی
ــورهای  ــت کش ــه اس ــتاده، گفت ــانه ها فرس ــه رس ب
ــارات  ــت، قطــر و ام ــان، کوی ــن، ســلطنت عم بحری
متحــده نیــز ایــن تعزیــرات امریــکا را علیــه ایــن نــه 
فــرد همــکار وعضــو گــروه طالبــان، عملــی خواهنــد 

کــرد.
.

شورای امنیت سازمان ملل:

 آرای تقلبی مشخص شود

امریکا:
اگر پاکستان صادق نباشد، حساب کشی می کنیم

افغانستان:
بدون فشار بر طالبان صلح امکان پذیر نیست

ــاوری  ــتفاده از فن ــدون اس ــه ب ــی ک ــته اند، آرای ــات خواس ــیون  انتخاب ــی از کمیس ــزاب سیاس اح
ــد. ــام کنن ــل اع ــیده را باط ــت رس ــه ثب ــک ب بایومتری

ــه درخواســت احــزاب سیاســی تصریــح کــرد کــه  ــات افغانســتان در واکنــش ب کمیســیون انتخاب
ــت  ــا دق ــی ب ــزاب سیاس ــر اح ــان خاط ــور اطمین ــه به منظ ــد بلک ــد ش ــذف نخواه ــده ح آرای یادش

بیشــتری مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
ــی و  ــات پارلمان ــفافیت انتخاب ــن ش ــرای تضمی ــتان ب ــی افغانس ــزاب سیاس ــه اح ــت ک ــی اس گفتن
جلوگیــری از دخــل و تصــرف دولــت افغانســتان در ایــن رونــد بــه اســتفاده از فنــاوری بایومتریــک 

تکیــه کــرده بودنــد

ACKU
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اگـر عقـاًل مفسـدۀ چیـزی ثابت شـد، قبح آن چیـز را درک 
بـا  قبایحـی هسـتند کـه نخسـت  قبایـِح عقلـی  می کنیـم. 
عقـل غریـزی و فطـری شـناخته می شـوند. قبایحـی مانند: 
سـتم، دروغ، فرمـان بـه کار بـد، بازداشـتن از کار خـوب، 
ارادۀ بـدی، بدپنـداری خـوب، بیهوده گـی، نادانـی، آن چـه 
بـه نفـس زیـان می رسـاند و آن چـه خوبـِی آن از بـدی اش 
بازشـناخته نشـود. در غیر این صورت، راه شـناخت فسـاد 

اشـیاء، شـرع است” .
آن چـه بیـان شـد، نظـر معتزلـه در باب حسـن و قبـح بود. 
ایـن بحـث مهم تریـن مسـأله در اندیشـۀ معتزلیان اسـت که 
بـا بحـران اخالقی پیوند می خـورد. امـا آراء و نظریات اهل 
سـنت در ایـن مسـأله و بسـیاری از مسـایل دیگـر، عبارت 

از ردیه هـای صریـح و ضمنـی بـر نظریات معتزله اسـت.
معتزلـه الزم  اشـاعره و  میـان  اختـالف  بنیـاد  فهـم  بـرای 
اسـت کـه بـه اصـل مشـکل در این مسـأله اشـاره کنیـم. از 
نظـر معتزلـه، اصـل »العقـل قبـل ورود السـمع« بـرای حل 
مسـألۀ ُحسـن و قبـح به مثابـۀ یک مسـألۀ اخالقی نیسـت، 
بلکـه یـک مسـألۀ عقیدتی اسـت کـه نتایجی بـر آن مترتب 

می شـود.
در بـدو امـر، معتزلـه بـا نحله هـای بسـیاری چـون آییـن 
مانـوی کـه بـه نشـر عقاید خـود و طعن به اسـالم مشـغول 
بودنـد، بـه مجادلـه پرداختنـد. از آن جـا که مجـادالت آنان 
عقلـی بـود، معتزلـه نیـز در اثبـات وجـود بـاری و توحیـد 
و سـایر عقایـد اسـالمی بـه عقـل پنـاه بردنـد. معتزلیـان 
معتقـد بودنـد کـه عقـل پیـش از گرایـش بـه هـر دینـی، 
وجـود خـدا و یگانه گـی او را درک می کنـد و جهـان در 
آفرینـش خـود به وجـود آفریـده گار گواهی می دهـد. عقل 
حکـم می کنـد کـه ایـن آفریـده گار، یگانـه اسـت و ممکن 
نیسـت کـه دوگانـه باشـد؛ زیـرا اگـر دو آفریننـده باشـد، 
هسـتی بـه تباهـی مـی رود. نتیجـه این کـه خـرد آدمـی قبل 
ارسـال رسـل، وجـود خـدا را درک می کنـد. از ایـن رو بـر 
انسـان الزم اسـت کـه بـه خدا و توحیـد و... پیـش از آمدن 
پیامبـران و رسـیدن پیام الهی عقاًل معرفت داشـته باشـد. به 
ایـن ترتیـب، آدمـی بـه ِصـرف وجود عقـل و عاقـل بودن، 
مکلـف بـه شـناخت خداونـد از راه اسـتدالل عقلی اسـت. 
تأمـل در هسـتی کـه امـاره و دلیـل اسـت، بایـد بـه اثبـات 
مدلـول که وجـود خداسـت، بینجامـد. از دیـدگاه معتزلیان 
“تأمـل در راه شـناخت خـدا نخسـتین واجبـات اسـت”  و 
ایـن پایـه و تهـداب اصـل »العقـل قبـل ورود السـمع« بـه 

می رود. شـمار 
در آغـاز، ایـن اصـل، معطـوف به پاسـخ گویی به بیـرون از 
دایـرۀ آییـن مسـلمانی بـود و توجهـی بـه نتایـج مترتب در 

درون ایـن دایره نداشـت.
نحله هـای  فرقه هـا و  بـا  بودنـد کـه  امـا کسـانی  اشـاعره 

کردنـد.  معینـی مخالفـت  بـر علـل سیاسـِی  بنـا  اسـالمی 
اشـعریان بـه دلیـل نتایـج سـودبخش امـا ناقـِض مواضـع 
آنـان، از فرمان بـرداری معتزلـه سـر بـاز زدند. آنـان در باب 
مسـألۀ مـورد بحـث اظهـار کردنـد: در واقع عقـل می تواند 
بـا تأمـل در هسـتی و پدیده هـای آن بـه وجـود خداونـد 
اسـتدالل کنـد ولی حکـم به وجـوب این تأمل از آن شـرع 
اسـت نـه عقـل. عقـل صرفـًا حسـن و قبـح اشـیاء را درک 
می کنـد. شـأن عقـل، شـأن تحسـین و تقبیح اشـیاء نیسـت، 
بلکـه این وظیفۀ شـرع اسـت که تحسـین و تقبیـح و تحلیل 
و تحریـم کنـد. زیـرا حکـم بـه خوبـی و بدی، چیـزی غیر 
از شـناخت خـوب و بـد اسـت. از ایـن رو ِصـرف معرفت 
اشـیاء، موجـب حکـم بـه خوبـی و بـدی آن هـا نمی شـود. 
اشـاعره می گوینـد: “طریـق وجـوب تأمـل و اسـتدالل در 
شـناخت باری تعالـی نقـل اسـت و نـه عقـل. بـرای عقـل 
در تحسـین محسـنات و تقبیـح مقبحـات مجالـی نیسـت و 
نـه عقـل عرصـۀ وجـوب واجبـات و تحریـم محرمـات و 
محظـورات و تحلیـل مباحـی از مباحـات اسـت. تنهـا راه 
بـرای شـناخت این احـکام، پیـام پیامبران صادقی اسـت که 
از سـوی خـدا مبعوث شـده انـد. اگر حکمی از سـوی خدا 
نیامـده باشـد، هیـچ حکمـی از احـکام بـاال بـر خردمنـدان 

واجـب نمی باشـد” .
بـه طـور عموم، اشـاعره و اهل سـنت میـان دو چیز تفکیک 

: می کنند
1( بـه طـور کلـی انسـان میـان حسـن و قبـح و خیر و شـر 
تفکیـک می کنـد. ایـن تفکیـک وظیفـۀ عقـل اسـت. پس از 
منظـر اشـاعره، عقـل چیـزی جز همین تشـخیص نیسـت.

2( احـکام شـرعی وجـوب و حرمـت و اباحِت اشـیاء نه با 
عقـل که با وحـی درک می شـوند.

ایـن دیدگاه هـای ناسـازگارِ معتزلـه و اهـل سـنت در زمینۀ 
علـم کالم اسـت امـا در عرصـۀ اخـالق از حدت و شـدِت 
ناهمگونـِی مواضـع کاسـته می شـود و نزدیـک اسـت کـه 
اتفـاق نظر شـکل گیـرد. از همیـن رو می بینیم که ابوالحسـن 
مـاوردی، فقیـه شـافعی و یکـی از بـزرگان اشـاعره تـالش 
می کنـد کـه به گونـۀ آرام در ربط و نسـبت »عقـل« و »نقل« 
و »شـرع« و »اخـالق« سـازواری ایجـاد کنـد. وی اظهـار 
مـی دارد: “بنیـاد فضایـل و سرچشـمۀ آداب، عقـل اسـت. 
خداونـد عقـل را اصـل دیـن و سـتون دنیـا قـرار داده و به 
سـبب کمـال آن، تکلیف را واجب کرده اسـت. امور دنیایی 
را بـا احـکام عقـل سـامان می دهـد و به وسـیلۀ عقـل میـان 
بنـده گان بـا وجـود اختـالف خواسـته ها و نیازهـا و تفاوت 
اهـداف و مقاصدشـان پیونـد و مهربانـی ایجاد کرده اسـت. 
خداونـد عبـادت بنده گان را دو بخش کرد: بخشـی که عقاًل 
واجـب اسـت و شـرع از آن پیـروی می کند و بخشـی دیگر 
شـرعًا واجـب اسـت و عقـل آن را جایز می شـمارد. به این 

هـر  ترتیـب، 
دو بخـش بـر عقـل اسـتوار می باشـند” .

پـس مرجـع و مبنـای اخـالق بدون نـزاع عقل اسـت، بلکه 
هـر رفتاری کـه در حوزۀ عبـادات و معامالت شـرعی قرار 
نداشـت، فقـط در حـوزۀ عقـل جـای می گیـرد. آن چـه در 
قلمـرو عبـادات اسـت، دو بخـش می شـود: بخشـی واجب 
عقلـی بـوده کـه شـرع تابع آن اسـت؛ ماننـد معرفـت خدا، 
شـکر منعـم، عـدل، پرهیـز از سـتم و فسـاد و... . بخـش 
دیگـر جایـز عقلـی و واجـب شـرعی اسـت. در این بخش 
همـۀ فرائـض و احکام شـرعی واجب غیرمتعـارض با عقل 
قـرار می گیرنـد؛ ماننـد نمازهـای پنجگانـه، روزه، احـکام 
زکات، سـرقت و زنـا و... . ایـن احـکام را شـرع در سـطح 
واجـب تعییـن کـرده اسـت و عقل نیـز آن ها را قابـل قبول 
می دانـد. در هـر حـال، ایـن احـکام به اعتبـار این کـه عقاًل 
توجیه پذیرانـد و همـه بنابـر حکمتـی و نـه از روی عبـث 

صـادر شـده اند، اسـتوار بـر عقـل می باشـند.
وارثـان  و  حامـالن  دیگـر  ماننـد  مـاوردی  نظـر  از  عقـل 
نیسـت،  جوهـر  فارسـی  و  اسـالمی  عربـی،  میراث هـای 
بلکـه علـم به مـدَرکات ضـروری اسـت. این مـدرکات دو 
گونـه  انـد: گونه یـی، مـدرکات حسـی چون دیدنی هاسـت. 
فی المثـل درختـی را می بینـم و سـپس بـه وجـود آن علـم 
ضـروری  قهـراً  درخـت  وجـود  بـه  علـم  می کنـم.  پیـدا 
و بدیهـی اسـت، بـه ایـن معنـی کـه از داشـتن علـم بـه آن 
درخـت ناچاریم زیـرا آن را می بینیم. گونـۀ دیگر، مدرکاتی 
باطنـی اسـت که مبـدأ آن، نفس آدمی اسـت. ماننـد علم ما 
بـه این کـه چیـزی وجـود دارد یـا وجـود نـدارد، یـا خوبی 
و بـدی چیـزی و... . در ایـن صـورت نیـز ما بنابر سرشـت 
عقلـی )مبـادی عقلی(مـان، از داشـتن علم گزیـر و گریزی 
نداریـم. ایـن علـم ضـروری همـان »عقـل غریـزی« اسـت 
کـه بـه دلیـل تعلـق تکلیـف بـدان از نظـر مـاوردی »عقـل 
حقیقـی« به شـمار مـی رود. اما »عقل مکتسـب« از دل »عقل 
غریـزی« بیـرون می آید کـه “منتهای معرفت، درسـتی تدبیر 
و اندیشـۀ صائب اسـت و برای آن حدومرزی نیسـت؛ زیرا 
بـا کار کشـیدن از آن، رشـد می کنـد و بـا اهمـال بـه نقص 
می گرایـد” . و رشـد و نمـِو آن بسـته گی بـه کاربرد بسـیار، 
بـه شـدت ذکاوت، آمـوزش و... دارد که منجر بـه بالنده گی 

و پویایـی آن می شـوند.
عرصـۀ ایـن پژوهـش عرصـۀ ارزش هاسـت که همۀ اشـیاء 
را بـه فضایـل و رذایـل دسـته بندی می کنــد. طبیعی اسـت 
کـه »عقل مکتسـب« هم بر اسـاس مالک ارزشـی سـنجیده 
شـود؛ زیـرا ایـن عقـل در رشـد و بالنده گـی خـود حـد و 
مـرزی نمی شناسـد. از ایـن رو ایـن پرسـش به میـان می آید 
کـه اگـر عقـل مکتسـب از حالـت طبیعـی بیـرون شـده و 
چنـان رشـد کنـد کـه بـه کمـال نهایـی خـود برسـد، آیـا 

ایـن رونـد، فضیلـت اسـت یـا رذیلـت؟؛ پرسـش کهنه یـی 
کـه مـاوردی مجـدداً آن را مطـرح و بـه بحـث و بررسـی 
می گیـرد. نخسـت، مهم تریـن آرایـی را کـه در ایـن بـاب 
داده  منفـی  پاسـخ  مـی دارد: گروهـی  بیـان شـده، عرضـه 
می گوینـد: اگـر عقـل از حـد طبیعـی ذکاوت و هوشـیاری 
باالتـر رود، از جرگـۀ فضایل بیرون می شـود؛ زیـرا چنان که 
تعریـف فضیلـت از زمـان ارسـطو بـه این سـو ثابت اسـت، 
آن را حـد وسـط میـان دو رذیلت می دانند. عقل حد وسـط 
میـان غبـا و ّدهـا اسـت. اگر عقـل از ایـن میانه تجـاوز کند 
بـه سـوی دهـا و مکـر مـی رود کـه مذمـوم اسـت. معتقدان 
آن  از  کـه  می آورنـد  را شـاهد  روایاتـی  نظریـه،  ایـن  بـه 
جملـه، ایـن روایـت منسـوب بـه عمـر بـن خطاب اسـت. 
نقـل اسـت هنگامـی کـه حضـرت عمـر، زیـاد را از والیت 
معـزول کـرد، وی از دلیـل برکنـاری اش پرسـید و گفـت: 
زرانـدوزی و  از  به خاطـر جلوگیـری  برکنـاری  ایـن  “آیـا 
خیانـت اسـت؟ امیـر المؤمنیـن پاسـخ داد: به هیچ کـدام از 
ایـن دالیـل نیسـت، تنهـا از فضل فروشـی عقل تو بـر مردم 
می هراسـیدم”. مـاوردی بـا اصحاب این رأی موافق نیسـت. 
او بـا گـروه دیگـری کـه زیـادت عقـل را فضیلت پنداشـته 
و عـدم محدودیـت بالنده گـی عقـل مکتسـب را ناشـی از 
سرشـت آن می دانـد، هم داسـتان اسـت. اینـان زیـادت در 
فضایلـی را مذمـوم می شـمارند کـه ذاتـًا محـدود باشـند. 
در ایـن صـورت، زیادتـی کـه از حـد و مـرز درمی گـذرد 
سـخاوت  و  شـجاعت  ماننـد  نمی شـود،  نامیـده  فضیلـت 
کـه اگـر از حـد خـود بگذرنـد، تهـور و تبذیـر خوانـده 
می شـوند. در حالـی کـه عقـل مکتسـب چنیـن نیسـت و 
زیـادت در آن، علـم بـه امـور گوناگـون، خوش تدبیـری و 
معرفـت امـور متغیـر اسـت. ایـن اوصـاف فضیلت انـد و نه 
رذیلـت. بـه سـخن دیگر، ماوردی معتقد اسـت کـه تعریف 
ارسـطو از فضیلـت کـه حـد وسـط بیـن دو رذیلـت اسـت 
بـا عقـل مکتسـب که خـود بـه مثابـۀ فضیلت اسـت منطبق 
رذیلـت  دو  میـان  نمی باشـد؛ عقـل مکتسـب حـد وسـط 
نیسـت کـه اگـر از حد خـود بیـرون رود فضیلت به شـمار 
نیایـد، ماننـد شـجاعت که محـدود بین تهور و جبن اسـت. 
عقـل مکتسـب بنابـر تعریـف غیرمحدود اسـت و بر رشـد 
و بالنده گـی آن، مـرزی متصـور نیسـت. در نتیجـه ممکـن 
نیسـت حـد وسـط قـرار گیـرد. زیـادت در تعقل کـه منجر 
بـه مکـر و دهـا و آسیب رسـانی به دیگران می شـود، ناشـی 
از نفـس زیـادت نیسـت بلکـه بـه کـژروی تعقـل به سـوی 
افعـال مذمـوم برمی گـردد. مکـر، زشـت و ناپسـند اسـت 
چـون برآینـد به کارگیـری عقـل در کار شـر اسـت، امـا اگر 
همیـن شـخص عقـل را در کار خیـر بـه کار می برد، مسـلمًا 

ثمـر آن ممـدوح می باشـد.
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ــون  ــه اکن ــتان ک ــِی داس ــخصیت اصل ــم ش کری
چهل وچنــدی ســال از عمــر او گذشــته اســت، 
ــه و  ــش ریخت ــت. موهای ــری اس ــرف پی در ُش
ــفید  ــده، س ــی مان ــه باق ــز ک ــی نی ــدک موی ان
ــی  ــکالت گوارش ــم از مش ــت. کری ــده اس ش
ــی دوســت داشــت  ــرد. او زمان ــج می ب ــز رن نی
ــال را  ــی فوتب ــود، ول ــی ش ــت بزرگ فوتبالیس
ــد.  ــال کن ــت دنب ــت نتوانس ــل مصدومی به دلی
ــی آورد  ــاعری رو م ــعر و ش ــه ش ــد از آن، ب بع
ولــی در ایــن زمینــه هــم توفیــق چندانــی 
کســب نمی کنــد. او اکنــون کارمنــد ســادۀ 
دبیرخانــۀ یــک اداره اســت و چنــد وقتــی 
می شــود کــه از همســرش بــه دلیــل مشــکالت 

ــده اســت.  ــدا ش ــی ج مال
ــف[  ــم کالس ]هم صن ــک ه ــرف ی روزی از ط
قدیمــی بــه نــام »میــرک« کــه در امریــکا 
ــن  ــو انجم ــده و عض ــص ش ــک متخص پزش
دعوت نامه یــی  اســت،  ســلطنتی  پزشــکان 
دریافــت می کنــد تــا بــه همــراه بقیــۀ دوســتان 
در مراســمی کــه بــه افتخــار بازگشــت او قــرار 
اســت برگــزار شــود، شــرکت کنــد. کریــم بــه 
ــرک شــعری می ســراید  مناســبت بازگشــت می
ــا  ــد. ام ــش آن را بخوان ــض دیدن ــه مح ــا ب ت
ــی  ــل مهمان ــه مح ــه ب ــی ک ــود وقت روز موع
ــه  ــه دوســتانش ب می رســد، از دور می شــنود ک
ــت از او هســتند  ــرک مشــغول صحب ــاق می اتف
و دارنــد بــه شکســتش در زنده گــِی زناشــویی 
می خندنــد.  قاه قــاه  شاعرپیشــه گی اش  و 
ــتهزاء آمیز  ــالت اس ــنیدِن جم ــه از ش ــم ک کری
آن هــا ناراحــت شــده اســت، کاغــذ متــن شــعر 
را ُمچالــه می کنــد و بــه همــراه گلــی کــه 
ــه  ــدون این ک ــد ب ــدازد. بع ــده، دور می ان خری
کســی متوجــه آمــدن و رفتــِن او شــود، محــل 

مهمانــی را تــرک می کنــد.
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــتان نیس ــام داس ــن تم ــا ای ام
ــی  ــر از فلش بک های ــتاْن پ ــوق، داس ــت ف روای
ــم  ــتۀ کری ــی و در کْل گذش ــی، جوان ــه کودک ب
ــده  ــد ش ــر متول ــی فقی ــت. او در خانواده ی اس
ــندۀ  ــا فروش ــواف ی ــک ط ــا ی ــدرش تنه و پ
ــول  ــا پ ــدر حت ــرد تهی دســت اســت. پ دوره گ
ــم کــه در نقاشــی بااســتعداد  ــرای کری ــدارد ب ن
ــم  ــِی کری ــرد. کودک ــی بخ ــم نقاش ــت، قل اس
هــم کالس  کودکــِی  بــا  کامــل  تضــاد  در 
ــول  ــوادۀ متم ــت. خان ــرک اس ــدش می ثروتمن
میــرک پــس از اخــذ دیپلمــش، او را بــه 
ــکا  ــه امری ــا ب ــا از آن ج ــتند ت ــروت می فرس بی
بــرود و در پزشــکی ادامــۀ تحصیــل دهــد. امــا 
کریــم بعــد از اخــذ دیپلــم، تحصیــالت را رهــا 
می کنــد و در آزمــون ورودِی دانشــگاه شــرکت 
ــم  ــد، کری ــه ش ــه گفت ــور ک ــد. همان ط نمی کن
ــل  ــای ادامه تحصی ــه ج ــه ب ــی ک در زمینه های
دنبــال می کنــد یعنــی فوتبــال و شــاعری، 
توفیقــی کســب نمی کنــد. پــس از این کــه 
کارمنــد دبیرخانــه می شــود، بــا همــکارش مینــا 
ــد  ــک فرزن ــب ی ــد و از او صاح ازدواج می کن
دیگــر  کــه  می خواهــد  مینــا  از  می شــود. 
ســرکار نــرود، بــه همیــن خاطــر مجبــور اســت 
صبــح تــا شــب در اداره و مغــازۀ دوســتش کار 
کنــد تــا بتوانــد مخــارج زنده گــی اش را تأمیــن 
کنــد. از این روســت کــه دیگــر فرصــت شــعر 
گفتــن و مطالعــه نــدارد و در جلســات انجمــن 
ــد. از طرفــی  ــد شــرکت کن ــز نمی توان شــعر نی
مینــا  می کنــد،  کار  بیش تــر  او  هرچه قــدر 
کار  بــا وجــود  و  می کنــد  بیش تــر خــرج 
ــور  ــواده را آن ط ــارج خان ــد مخ ــاد نمی توان زی
ــه  ــد و ب ــن کن ــار دارد، تأمی ــش انتظ ــه زن ک
ــت. در  ــش اس ــروی نُه ــتش گ ــالح: هش اصط
عــوض زحمت هــای زیــاد او، زنــش فقــط او را 
ــان  ــد. آرام آرام اختالفات ش ــه« می نام »بی عرض
اوج می گیــرد و ســرانجام به خاطــر این کــه 
مخالفــت  به رغــم  را  موهایــش  باقی مانــدۀ 
جــدا  هــم  از  می کنــد،  رنــگ  همســرش 

می شــوند.
در »قصــۀ آشــنا« مفهــوم موفقیــت و شکســت 
ــادی، برجســته شــده اســت. داســتان نشــان  م
می دهــد ارزش و احترامــی کــه در جامعــۀ 
ــب  ــم، متناس ــب می کنی ــود کس ــت خ پول پرس
ــه  ــدر ک ــت. هرچه ق ــادِی ماس ــت م ــا موفقی ب
طبــق معیارهــای جامعــه موفق تــر باشــیم، 
دیگــران احتــرام بیش تــری بــه مــا می گذارنــد. 
ــری،  ــی ظاه ــد در زیبای ــت می توان ــن موفقی ای

افتخــارات ورزشــی،  و  توانایــی جســمانی 
ــات، تحصیــالت و شــغل خــود را  ــر و ادبی هن
جلــوه دهــد. کســی کــه موفــق باشــد جامعــه 
او را می پذیــرد، حتــا اگــر فــرد موفقیــت 
ــد.  ــرده باش ــب ک ــروع کس ــق نامش را از طری
ــت  ــت و در رقاب ــق اس ــه ناموف ــی ک ــا کس ام
اجتماعــی از دیگــران عقــب مانــده باشــد، 
ــی  ــرافت مندانه زنده گ ــه ش ــم ک ــدر ه هرچه ق
کنــد، از ســوی اجتمــاع طــرد می شــود و 

می گیــرد. لقــب  »بی عرضــه« 
کریــم در همــه زمینه هــای فــوق، ناموفــق 
دســت  از  را  ظاهــری اش  زیبایــی  اســت. 
داده اســت؛ چــرا کــه موهایــش ریختــه و 
ــدۀ آن هــم ســفید شــده اســت. ورزش  باقی مان
ــته  ــار گذاش ــت کن ــل مصدومی ــال را به دلی فوتب
اســت و تنهــا می توانــد آخــر هفتــه مســابقات 
را در ورزشــگاه تماشــا کنــد. شاعرپیشــه گی اش 
هــم توخالــی اســت و شــعرهایش ظاهــراً 
ــالت  ــد. او تحصی ــی ندارن ــِی چندان ارزش ادب
دانشــگاهی نــدارد و تنهــا کارمنــدی ســاده 

ــر دارد. ــور و نمی ــی بخ ــه حقوق ــت ک اس
ــق«  ــرد موف ــوژی »م ــد ایدیول ــر می رس ــه نظ ب
ــرده  ــور ک ــتان را ک ــخصیت های داس ــام ش تم
القــا  افــراد  بــه  ایدیولــوژی  ایــن  اســت. 
ــکار،  ــرۀ ابت ــادی ثم ــت م ــه موفقی ــد ک می کن
ــن،  ــت. بنابرای ــاد اس ــش زی ــتکار و کوش پش
ــی  ــر تنبل ــود، به خاط ــق ب ــردی ناموف ــر ف اگ
ــه  ــی ک ــت. در صورت ــی اش اس ــا بی عرضه گ ی
مشــکل در بی عرضه گــی کریــم و امثــال او 
ــرافت مندانه  ــیفت کار ش ــت. او دارد دو ش نیس
ــادِی  ــام اقتص ــی در نظ ــکل اصل ــد. مش می کن
ــق  ــرادی موف ــا اف ــت. تنه ــه اس ــالم جامع ناس
ــه  ــد ب ــرک« ثروتمن ــد »می ــه مانن ــوند ک می ش
ــوذ  ــراد بانف ــدان و اف ــا ثروتمن ــد، ی ــا آمده ان دنی
آن هــا را مــورد حمایــت قــرار می دهنــد ماننــد 
ــد  ــام« کارمن ــای »نی ــر آق ــا دخت ــه ب ــن« ک »ایم
عالی رتبــۀ شــرکت نفــت ازدواج می کنــد و 
ــدی  ــیار خــوب و پردرآم ــغل بس ــش ش پدرزن
بــه  دســت  یــا  می کنــد،  فراهــم  برایــش 
ــی«  ــدر »کرم ــد پ ــد مانن ــای خــالف بزنن کاره
کــه اســتوار شــهربانی اســت و دربــاره اش 
زبان هاســت و  بــر ســر  زیــادی  شــایعات 
ــه او  ــی ک ــای ناپاک ــق پول ه ــاالً از طری احتم
کســب کــرده، پســرش توانســته اســت در 
ــی  ــازۀ کاالی خانه گ ــهر مغ ــای ش ــن ج بهتری

ــد. ــر کن دای
در ایــن داســتان، افــراد جامعــه بــه کریــِم 
ــه کاال  ــه مثاب ــعرهایش ب ــه و ش شاعرپیش
ارزش  دارای  کاالیــی  هــر  می نگرنــد. 
ارزش   ،)Use Value( فایده یــی 
تبادلــی )Exchange Value( و ارزش 
 Sign-Exchange( نشــانه یی  تبــادل 
 Critical Theory( اســت.   )Value
ارزش  مثــاًل   .)62 صفحــه   ،Today
ــز  ــر[ی بن ــودرو ]موت ــک خ ــی ی فایده ی
ــت  ــن اس ــی ای ــون تومان ــد میلی یک ص
مکانــی  از  را  انســان ها  کــه می توانــد 
ــد. ارزش  ــا کن ــر جابه ج ــکان دیگ ــه م ب
اســت،  آن  قیمــت  آن همــان  تبادلــی 
امــا ارزش تبــادل نشــانه یی آن بــرای 
صاحبــش، تعلــق بــه قشــر مرفــه جامعــه 

ــت.  اس
ــد و  ــداری ندارن ــم، خری ــعرهای کری ش
شــاعر از طریــق ایــن کاال نمی توانــد 
ارزش  پــس  کنــد.  کســب  درآمــدی 
ــور  ــت. همان ط ــر اس ــا صف ــِی آن ه تبادل
می گویــد:  کریــم  همســر  مینــا  کــه 
ــۀ  ــه ]یــک[ بزغال ــه ی »صــد مــن شــعر ب
آشــنا،  )قصــۀ  نمــی ارزه.«  ]َکل[  گــر 
ــز آن گاه  ــم نی ــتان کری ــه 35( دوس صفح
بــه ســخره  را  کــه شاعرپیشــه گی اش 
میگــه  »زنــش  می گوینــد:  می گیرنــد، 
بچــه شــیر میخــواد، اوس کریــم بــاد 
ــا هــم  ــه: م ــدازه و میخون ــه غبغــب مین ب
شــیریم، شــیران علــم.« )قصــۀ آشــنا، 
صفحــه 49(. حتــا خــود کریــم هــم 

می دانــد کــه ارزش تبادلــِی آن هــا هیــچ اســت. 
ــا  ــود را ب ــت خ ــی و شکس ــه بی پول ــی ک وقت
ثــروت و شــهرِت میــرک مقایســه می کنــد، بــه 
ــن!  ــه کن ــدن چ ــردم فهمی ــد: »م ــود می گوی خ
ــردن!  ــف نک ــت را تل ــو وق ــل ت ــن! مث میفهم

ــرف  ــتی و ص ــو نشس ــدا ـ دو زان ــَرَب زی َض
میــر خوانــدی ـ ادبیــات! شــعر!« )قصــۀ آشــنا، 

صفحــه 45(
از آن جــا کــه ایــن اشــعار چنــدان مــورد 
ــاعر  ــهرت ش ــه ش ــد و ب ــرار نگرفته ان ــند ق پس
ــا  ــانه یِی آن ه ــادل نش ــد، ارزش تب نیانجامیده ان
ــد بدان هــا  هــم صفــر اســت و شــاعر نمی توان
ــت  ــی نیس ــاعر بزرگ ــم ش ــد. کری ــار کن افتخ
ــا  ــد ب ــوش باش ــش خ ــل دل ــش حداق ــه زن ک
ــهرت  ــد ش ــرده و بتوان ــی ازدواج ک ــرد بزرگ ف
و جایــگاه اجتماعــی اش را بــه رِخ دیگــران 
ــی  ــا زن بدکاره ی ــم ب ــی کری ــا وقت ــد. حت بکش
بــه نــام مریــک دربــارۀ شاعرپیشــه گی اش 
ــخر  ــه تمس ــک او را ب ــد، مری ــت می کن صحب
ــتان  ــد. )داس ــه« می نام ــل و دیوان ــل و ِچ »ُخ

ــه 26( ــنا، صفح آش
ــرگرم  ــعرها، س ــن ش ــی ای ــا ارزش فایده ی تنه
ــی در جلســات  ــب گه گاه ــد مخاط ــردِن چن ک
انجمــن شــعر یــا این طــرف و آن طــرف اســت 
و جــز آن، از دیــد دیگــران کاغذپاره هایــی 

بیــش نیســتند.
ــاعر،  ــات اقتصــادی ش از لحــاظ تاریخــی، حی
وابســته بــه یــک حامــِی ثروتمنــد ماننــد یــک 
پادشــاه و خــان بــوده اســت و بــدون حمایــت 
ــظ  ــت. حف ــا می گرف ــاعری پ ــر ش ــا، کم ت آن ه
ــات  ــق التف ــم از طری ــاعر ه ــار ش ــج آث و تروی
ــود. در  ــر ب ــرافی میس ــه و اش ــه مرف ــن طبق ای
ــا،  ــه ه ــترش چاپ خان ــا گس ــدرن، ب ــر م عص
افزایــش ســواد عمومــی و ظهــور خواننــده گان 
اقتصــادی  وابســته گی  از  متوســط،  طبقــه 
ــته  ــم کاس ــۀ حاک ــه طبق ــنده ب ــاعر و نویس ش
ــروش می شــد، وضــع  ــی پرف ــر کتاب شــد و اگ
ــر و رو  ــاالً زی ــم احتم ــف آن ه ــت مول معیش
می شــد. کریــم شاعرپیشــه دیگــر نــه آن حامــی 
ــای  ــد صله ه ــه امی ــا ب ــعر را دارد ت ــنتی ش س
ــه  ــردازد و ن ــرش بپ ــالی هن ــه اعت ــی، ب دریافت
خواننده گانــی را کــه بــا خریــد کتاب اشــعارش 
از او حمایــت مالــی کننــد. او صنعتگــری اســت 
ــد  ــتری تولی ــی ارزش و بی مش ــی ب ــه کاالی ک
ــی  ــاظ مال ــون از لح ــد و چ می کن
ــده  ــۀ کورش ــت، جامع ــوان اس ــادی نات و اقتص
ــه او داغ  ــق« ب ــرد موف ــوژی »م ــط ایدیول توس
او  ترتیــب،  بدیــن  می زنــد.  بی عرضه گــی 
ــم  ــود و ه ــی می ش ــار ازخودبیگانه گ ــم دچ ه

ــرد. ــتانش ط ــواده و دوس ــط خان توس
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جامعۀ کور 
شده توسط   
ایدیولوژی 
»مرد موفق«

 در »قصۀ آشنا« مفهوم موفقیت و شکست 
مادی، برجسته شده است. داستان نشان 
می دهد ارزش و احترامی که در جامعۀ 
پول پرسِت خود کسب می کنیم، متناسب با 
موفقیت مادِی ماست. هرچه قدر که طبق 
معیارهای جامعه موفق تر باشیم، دیگران 
احترام بیش تری به ما می گذارند. این موفقیت 
می تواند در زیبایی ظاهری، توانایی جسمانی 
و افتخارات ورزشی، هنر و ادبیات، تحصیات 
و شغْل خود را جلوه دهد. کسی که موفق باشد 
جامعه او را می پذیرد، حتا اگر فرد موفقیت 
را از طریق نامشروع کسب کرده باشد. اما 
کسی که ناموفق است و در رقابت اجتماعی 
از دیگران عقب مانده باشد، هرچه قدر هم که 
شرافت مندانه زنده گی کند، از سوی اجتماع 
طرد می شود و »بی عرضه« لقب می گیرد
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چندین اثر باستانی هنگام حفر 
کانال در غزنی کشف شدند

www.mandegardaily.com

مسـووالن محلـی والیـت غزنـی اعـالم کـرده انـد کـه 
دسـت کم ده اثـر باسـتانی را هنـگام حفر کانـال فاضالب 

در یکـی از جاده هـای شـهر غزنـی کشـف کرده انـد.
ایـن آثـار در عمـق 10 تـا هشـت متـر کشـف و بـه گفته 
بشـیر محمـدی، رییـس ادارۀ اطالعـات و فرهنگ والیت 
غزنـی بیشـتر آنهـا »شـمعدانی« و »باروت دانی« هسـتند و 

از نظـر تاریخـی نیـز بـه دورۀ اسـالمی بـر می گردد.
کارکنـان شـهرداری غزنـی در حـال حفـر یـک کانـال 
فاضـالب در منطقـه »بـزازی« شـهر غزنـی بودنـد کـه به 

ایـن آثـار تاریخـی برخوردنـد.
آقـای محمـدی مدعـی اسـت کـه گزارش هـای دریافـت 
کـرده کـه دو قلـم از ایـن آثـار تاریخـی توسـط افـرادی 
سـرقت شـده کـه نیروهـای پولیـس در جسـتجوی آنـان 

. هستند
غزنیـن زمانـی یکـی از شـهرهای شـکوه مند منطقـه بـود 
و ایـن دیـار بـا نـام محمـود غزنـوی ترکیـب فرامـوش 

نشـدنی ای را در ذهـن تاریـخ سـاخته اسـت.
در دوران سـلطان محمـود، غزنیـن بـه عنـوان بزرگتریـن 
مرکـز جهـان اسـالم شـناخته می شـد. بـه گفتـه طغیـان 
سـاکایی، اسـتاد دانشـگاه کابـل »همـه آنانی که بـا تاریخ 
و فرهنـگ محشـور انـد، بـه عظمـت تاریخـی این شـهر 

دارند.« اقـرار  باسـتانی 
در سـال های اخیـر متاسـفانه توجـه چندانی به این شـهر 
نشـده اسـت. وزیـران فرهنـگ کشـورهای اسـالمی در 
اجالسـی در سـال 2007 تصویـب کردند که شـهر غزنی 
در سـال 2013 میـالدی پایتخـت فرهنگـی جهان اسـالم 
باشـد. ایـن نـام نیز نتوانسـت بـه بازسـازی آثـار تاریخی 

ایـن شـهر کمـک کند.
ارگ غزنـی، مرکـز فرمانـروای غزنویان اکنون در آسـتانه 
فروپاشـی اسـت. بعـد از حملـه طالبـان بـه ایـن شـهر، 
محمـد اشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملـی به 
شـهر غزنی رفـت و وعده داد که ارگ غزنی را بازسـازی 

کرد. خواهـد 
در روزهـای گذشـته نیـز منابـع محلـی اعـالم کردنـد که 
کار حفـاری برخی از مناطق باسـتانی شـهر غزنی را آغاز 
و ایـن کار اکنـون در اطـراف مناره هـای مشـهور سـلطان 
مسـعود و بهـرام شـاه کـه یکـی از مناطـق حفاظت شـده 

باسـتانی این شـهر اسـت، ادامـه دارد.
عبـداهلل نور احمدی، عضو فنی ریاسـت باسـتان شناسـی 
افغانسـتان می گویـد کـه در نقـاط مختلـف شـهر غزنـی 
ممکـن اسـت آثـار باسـتانی موجـود باشـد و الزم اسـت 
کـه رونـد حفاری به صـورت فنـی و با دقت زیـاد انجام 

. شود

فضل احمـد پیمـان یکـی از شـاعران معـروف جهاد و 
مقاومـت افغانسـتان بـه عمر 77 سـاله گی درگذشـت.

آقـای پیمـان از چنـد مـاه بدین سـو در بسـتر بیمـاری 
افتـاده بـود. وقتی خبر بیماری او پخش شـد، شـماری 
از فرهنگیـان و هم سـنگرانش به عیـادت او رفتند و در 
زادگاهـش برنامه یـی از بهر نکوداشـت از پنجاه سـال 

فعالیـت فرهنگـی او نیز برگزار شـد.
مسـووالن  و  سیاسـت مداران  شـاعران،  فرهنگیـان، 
حکومـت بـا پخـش پیام هایـی درگذشـت فضل احمد 
شـاعر  عنـوان  بـه  او  از  و  گفتـه  تسـلیت  را  پیمـان 

ارزش گـرا و متعهـد یـاد کـرده انـد.
محمداشـرف غنـی، رییـس حکومت وحـدت ملی در 
پیامـی گفته اسـت: مرحومی در جهاد ملت افغانسـتان 
بـرای دفـاع از وطـن و ارزش هـای ملـی و اسـالمی، 
نقـش بـارزی را ایفـا کـرد و همچنـان در تربیت اوالد 

وطن سـهم به سـزای داشـت. 
آقای غنی درگذشِت او را ضایعه خوانده است.

حکومـت  اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل  داکتـر 
وحدت ملی نیز در پیامی اسـتاد پیمان را از پیشـگامان 
شـعر مقاومـت افغانسـتان خوانـده و درگذشـت او را 

تسـلیت گفته اسـت.
صالح الدیـن ربانـی وزیـر خارجـه و عطامحمـد نور، 
در  نیـز  اسـالمی  جمعیـت  حـزب  اجرایـی  رییـس 
تسـلیت  را  پیمـان  درگذشـت  جداگانه یـی  پیام هـای 

اند. گفتـه 
فضل احمد پیمان کی بود؟

سـید فضل احمد پیمان شـاعر و نویسـندۀ پارسی گوی 
در  مقاومـت  شـعر  بانیـان  از  معاصـر،  حقـوق دان  و 
افغانسـتان اسـت کـه شـعرهایش در روزگاران مبارزه 
توسـط پای مـردان در جبهه هـا و در میـان مـردم بـه 

زمزمـه گرفتـه می شـده اسـت.
فضل احمـد پیمـان در 1320 هجـری خورشـیدی، در 
والیـت هـرات به دنیـا آمـد. مدرسـه را در روسـتای 
ملـدان از توابـع ولسـوالی انجیـل آغاز کـرد و در کنار 
آن بـه آموختـن کتاب هـای عربـی و دینـی پرداخـت. 
او سـرودن شـعر را در سـن 18 سـاله گی آغـاز کـرد.

روزهـای جوانـی او همزمـان بـود بـا تجاوز شـوروی 
بـه افغانسـتان که این هـم روزگاری طبع او را به سـوی 

انقالبی سـرایی و آزادی خواهی کشـاند.
از سـید فضـل احمـد پیمـان دو اثـر بـه نام های »شـام 
شـهیدان؟« و »نـوای آزادی« پیـش از ایـن بـه چـاپ 
رسـیده  کـه هـر دو اثـر پیمـان به صـورت کل نایـاب 
گردیـده اسـت. شـام شـهیدان نـام اولیـن اثـر پیمـان 
اسـت و نـوای آزادی دومیـن اثـر اوسـت که در سـال 
1368 خورشـیدی بـا تیـراژ 5000 جلـد در چاپ خانۀ 

پنگوئـن در مشـهد بـه چـاپ رسیده اسـت.
توفـان خـون سـومین مجموعۀ شـعری مرحـوم پیمان 

اسـت کـه در سـال های اخیـر به چاپ رسـید.
مرحمـو پیمـان در نخسـتین برگ هـای توفـان خـون 
نوشـته اسـت: »دفتـر شـعری کـه پیـش روی خـود 

داریـد، دسـته گیاهـی اسـت از حدیقـۀ احسـاس و 
ارادت و مشـت خاری از گل زمین عشـق و محبت که 
با سـیالب اشـک آبیـاری شـده و با توفـان آه پرورش 

اسـت«. یافته 
بـر  یادداشـتی  در  خلیلـی  خلیـل اهلل  اسـتاد  مرحـوم 
شـعرهای سـید فضل احمـد پیمـان گفتـه اسـت کـه 
»سـید سـخنور پیمان سـوگوار، شور رسـوا کن دشمن 
خـوار و سـوز ناله برانگیـز گلگـون قبایـان وطـن در 
اشـعار خجسـته تو چنـدان مقام متعالـی دارد که جایی 
بـرای تحلیـل و نقـد ادبی بـاز نمی گـذارد. به صراحت 
و  مقـررات  رعایـت  و  انسـجام  کـه  می تـوان گفـت 
ریزه کاری ها در شـعر شـیدای تـو بیانگر همان سـبک 
عراقی اسـت کـه در دبسـتان هنرپرور، شعرسـاز روح 

انگیـز و جان آویـز پیـر هـرات پایـه گذاشته اسـت«.
شـهید اسـتاد برهان الدیـن ربانی رییس جمهور پیشـین 
افغانسـتان بعـد از خوانـدن اشـعار سـید فضل احمـد 
پیمان در یاداشـتی چنین نگاشـته بود که اشـعار شـاعِر 
سـوگوار تابلـوی غم انگیـزی از جگرهـای سـوخته و 
کـه  داغ دیده یی سـت  مـادران  پـارۀ  پـاره  قلب هـای 
منظـرۀ قیامـت زای اجسـاد پاره پـارۀ کـودکان معصوم 
اشـک بار  را  شـان  دیـدگان  و  را خون بـار  قلب شـان 
سـاخته اسـت. اشعار شـاعر شـالق لعنِت تاریخ است 

کـه بـر فـرق جبـاران کرملیـن می کوبد.
رضـا چهرقانـی برچلویـی نویسـندۀ ایرانـی در جـای 
بـا  پیمـان را هم طـراز  اشـعار  دیگـری، دوبیتی هـا و 
بیـرم  عـرب  معـروف  شـاعر  دوبیتی هـای  و  اشـعار 
عنـوان  زیـر  مقاله یـی  در  او  دانسته اسـت.  التونسـی 
»تحلیـل بن مایه هـای پایـداری در ترانه هـای عامیانـۀ 
افغانسـتان« دربـارۀ پیمـان می گویـد: بیرم التنوسـی را 
می تـوان بنیانگــذار و پرورنـدۀ جنبـش سخن سـرایی 
توده یـی هـم روزگار مصـر دانسـت. بـا آن کـه در میان 
شـاعران افغانسـتان کسـی را هم طراز با بیرم التونسـی 
یـا حتا نسـیم شـمال نمی تـوان یافـت، از بسـیاری دو 
نمی تـوان صـرف  پیمـان هـم  بیتی هـای فضل احمـد 
بـه  کـه  افغانسـتان  دوبیتی سـرای  ایـن  کـرد.  نظـر 
»سـوگ وار« مشـهور اسـت، نمونه هـای بعضـًا جالـب 

توجهـی را در ایـن زمینـه عرضـه کرده اسـت.
ایـن یادداشـت را بـا شـعری از او زیـر عنـوان »مطلع 
خورشـید« در رثای شـهید احمدشـاه مسـعود، قهرمان 

ملـی کشـور به پایـان می بریـم.
آسمان باز همی گریه کند خون، یاران

گشته اوضاع جهان سخت دگرگون، یاران
باز اهریمن ظلمت به هواخواهی شب
زده بر مطلع خورشید شبیخون، یاران

خصم، افروخته در کشور ما آتش جنگ
هیچ کس نیست در آن ناحیه مصون، یاران

پای مال ستم قشر ستمکرداری ست
ارج انسانیت و ُحرمت قانون، یاران

باغ بان را کمر از جور تبر دار شکست
سرو را هم نبود قامت موزون، یاران

روبهی کرد به سر دستۀ شیران، اسفا
دشمن خاین روبه صفت دون، یاران

رخت بربست چو از عرصه علم دار سترگ
نیست زیبندۀ ما زیستن اکنون، یاران
مهد انصاری و اورنگ یمین الدوله

حیف باشد که بود مزرع افیون، یاران
همه رفتند از این راه، بیا تا برویم

آنچه ماندیم بجا از کم و افزون، یاران
***

مصلحت نیست از این بیشتر آسودن ما
در وطن زنده نمانیم، ولو یک تن ما

باز از سنگر ما سرور و سرداری رفت
هم دلی، هم نفسی، مؤنس و غم خواری رفت

اسوۀ ناب جهان بینی و افکاری رفت
قهرمان مرد دلیری، یل اعجاز گری

سمبل رزمی و اسطورۀ پیکاری رفت
بعد ازین درس وفا از که بباید آموخت؟

کز دبستان وفا، یار وفاداری رفت
کاروان را که شود سوی ظفر راهنمون؟

کز بر هم سفران، قافله ساالری رفت
شده بر بام مالیک چو مسیحا به فلک

به مالقات خدا، تشنۀ دیداری رفت
از دل و حوصلهگر غیر زند دم، چه عجب

مرد صاحب دل و از حوصله سرشاری رفت
بعد از این خواب، پسندیده نباشد ما را
که از این بزم، دل و دیدۀ بیداری رفت

های ای ملت آزاده! علم را به زمین
نگذارید گر از صحنه علم داری رفت

تا به سرمنزل مقصود، علم بردارید!
او اگر رفت، شما نیز قدم بردارید
های ای مرد برازندۀ کشور! مسعود

های ای فاتح پیروز و مظفر، مسعود
های ای صفدر اعجاز گر قلعه گشای

های ای کفر برانداز دالور! مسعود
حیف باشد که تو در کنج لحد جای کنی
خیز و بشتاب همی جانب سنگر، مسعود

وقتی آنست که امروز نهی پا به رکاب
قهرمان، سف شکن، آزاده تکاور، مسعود

خیز و برببند میان تا همه یکجا برویم
های سرلشکر اسالم، برادر! مسعود

مادر میهنت از ناله نمی آساید
چشم بگشای و ببین حالت مادر، مسعود

خصم دارد سر طراحی نیرنگ دگر
غیر تدبیر تو کو، چاره یی دیگر، مسعود

هله بردار سر از خواب وصف آرایی کن
هست آمادۀ فرمان تو لشکر، مسعود

نام نامی تو بر تارک تاریخ وطن
تا ابد هست درخشنده چوگوهر، مسعود

جاودان جای تو در روضۀ رضوان بادا
دشمنت خوار و سرافگنده به دوران بادا

سرایندۀ »شعرهای مقاومت«

 درگذشت
هارون مجیدی

برچلویــی  چهرقانــی  رضــا 
جــای  در  ایرانــی  نویســندۀ 
اشــعار  و  دوبیتی هــا  دیگــری، 
اشــعار  بــا  هم طــراز  را  پیمــان 
معــروف  شــاعر  دوبیتی هــای  و 
دانســته  التونســی  بیــرم  عــرب 
ــوان  ــر عن ــی زی ــت. او در مقاله ی  اس
پایــداری  بن مایه هــای  »تحلیــل 
ــتان«  ــۀ افغانس ــای عامیان در ترانه ه
دربــارۀ پیمــان می گویــد: بیــرم 
ــذار و  ــوان بنیانگـ ــی را می ت التنوس
سخن ســرایی  جنبــش  پرورنــدۀ 
توده یــی هــم روزگار مصــر دانســت. 
شــاعران  میــان  در  آن کــه  بــا 
ــا  ــراز ب ــی را هم ط ــتان کس افغانس
بیــرم التونســی یا حتا نســیم شــمال 
نمی تــوان یافــت، از بســیاری دو 
پیمــان  فضل احمــد  بیتی هــای 
ــرد.  ــر ک ــرف نظ ــوان ص ــم نمی ت ه
افغانســتان  دوبیتی ســرای  ایــن 
کــه بــه »ســوگ وار« مشــهور اســت، 
نمونه هــای بعضــاً جالــب توجهــی را 
ــت ــه کرده اس ــه عرض ــن زمین در ای

انتـخاباِت قنـدهـار... 
انتخابــات پارلمانــی امســال در کشــور، شــماری از 
اهالــی مناطــق پشتون نشــین غزنــی دســت بــه اعتــراض 
ــرای  ــه ب ــتند ک ــات خواس ــیون انتخاب ــد و از کمیس زدن
ــیون  ــرانجام کمیس ــد. س ــی بیای ــی راهِ حل ــات غزت انتخاب
انتخابــات بــه تاریــخ 4 ســرطان اعــالم کــرد کــه بــرای 
ــری از  ــان و جلوگی ــای معترض ــه نگرانی ه ــیده گی ب رس
تکــرار ســناریوی ســال 2010، غزنــی را بــه ســه حــوزۀ 

ــد. ــیم می کن ــی تقس انتخابات
امــا پــس از ایــن تصمیــِم کمیســیون انتخابــات، گروهــی 
دیگــر کــه مخالــف تقســیم بندی حوزه یــی بودنــد، 
ــرفت  ــع پیش ــد و مان ــاز کردن ــان را آغ ــات ش اعتراض
رونــد انتخابــات در ایــن والیــت شــدند. غزنــی حــدود 
یــک میلیــون جمعیــت دارد کــه از مجمــوع 19 ولســوالی 

ــت. ــین اس ــوالی پشتون نش ــت ولس آن، هف
ــر  ــوالی دیگ ــن و 4 ولس ــوالی ام ــان 5 ولس ــن می از ای
ــه ولســوالی ها  ــا بقی ــتند، ام ــن هس ــا حــدودی ام ــز ت نی
ــان  ــا جنگجوی ــت ی ــان اس ــروه طالب ــرل گ ــا در کنت ی
ایــن گــروه در آن هــا حضــور گســترده دارنــد. ســاکنان 
ولســوالی های امــن بیشــتر از قــوم هــزاره و شــیعه 
و  ناامــن  ولســوالی های  ســاکنان  بیشــتر  و  هســتند 
ــرار دارد،  ــان ق ــرل طالب ــت کنت ــه تح ــوالی هایی ک ولس

هســتند. پشتون نشــین 
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ــرین   ــت، مفس ــن اس ــت ای ــه اس ــل توج ــه قاب ــه ک آنچ
ــی  ــتهجن حرج ــای مس ــن کارنامه ه ــه چنی ــرای توجی ب
ــامل  ــد، ش ــرده ان ــیر ک ــان تفس ــا را چن ــده و آیه ه ندی
ــوع اعمــال وحشــیانه نیــز گــردد و هــدف شــان  ایــن ن
ــت  ــالم اس ــل اول اس ــات نس ــه جنای ــن کار توجی از ای
جنایاتــی کــه عقــل وشــرع آن را مــردود می دانــد. ایــن 
چیــزی اســت کــه قرطبــی انجــام داده اســت، وی در ذیل 
آیــت ) فــإذا انســلخ األشــهر الحــرم فاقتلــوا المشــرکین.. 
ــه  ــه ب ــد ک ــت تقاضــا می کن ــن آی ــد: »ای ــۀ(، می گوی اآلی
هــر شــکلی کــه امــکان دارد مشــرکین کشــته شــوند، امــا 
ــد.  ــع می کن ــردن من ــه ک ــه از مثل ــده ک ــاری وارد ش اخب
بــا وجــود ایــن ابوبکــر صدیــق اهــل ردت را بــا آتــش 
ســوزانید و بــا ســنگ و بــا پرتــاب کــردن از ســر کــوه و 
بــا انداختــن بــه فــرق در چاه هــا بــه قتــل رســانید و بــه 
عمــوم ایــت فــوق عمــل کرد.)تفســیر القرطبــی، 8/72(
پیداســت کــه ســوزاندن بــا آتــش و کشــتن بــا ســنگ و 
پرتــاب کــردن از کــوه کــه در زمــان ابوبکــر صدیــق کــه 
ــن  ــت، چنی ــورت گرف ــود ص ــزی ب ــدرت مرک ــل ق ممث
ــه  ــه گفت ــر را ک ــرت عم ــه حض ــن مقول ــی ای کارهای
بــود: »آن بیعتــی بــود کــه خداونــد مســلمانان را از شــر 
آن نگه داشــت« محــل نظــر و ایــراد می گردانــد کــه 
ــت  ــلمانان را نگه داش ــر آن مس ــد از ش ــه خداون چگون
در حالــی کــه ایــن همــه جنایــت در عکس العمــل بــا آن 
ــرای  صــورت گرفــت و همــواره قدرت هــای سیاســی ب
ــیانه یی  ــال وحش ــن اعم ــود چنی ــان خ ــرکوب مخالف س
ــرای توجیــه قتــل و کشــتار  را اســاس فقهــی و دینــی ب
ــگ  ــان و جن ــدن عثم ــته ش ــد. از کش ــرار دادن ــردم ق م
میــان علــی، معاویــه و عایشــه کــه در نتیجــۀ آن هــزاران 
انســان قربانــی شــدند، شــروع شــد و هــزاران نفــر دیگــر 
ــد در ســلطنت امــوی و  ــی را نپذیرفتن کــه قــدرت میراث
اثــر هم پیمانــی  اعــدام در  بــه جوقه هــای  عباســی 
شمشــیر و قلــم ســپرده شــدند. حــاال می تــوان بــا 
ــت  ــه نتایجــی دســت یاف ــافی یی ب ــت اکتش ــن قرائ چنی
ــت  ــه آن دس ــوان ب ــته نمی ت ــای گذش ــا روش ه ــه ب ک

ــت. یاف
سوم: کشته شدن حضرت عثمان در سال 35هـ

پــس از پایــان جنــگ ارتــداد امــر خالفــت پــا برجا شــده 
ــدا کــرد، ســپس عمــر  ــه پی ــم ســال ادام ــًا دو نی و تقریب
ــت  ــدت ده ســال حکوم ــه م ــه ب ــت رســید ک ــه خالف ب
ــه  کــرد، پــس از آن نوبــت عثمــان رســید کــه منتهــی ب
کشــته شــدن او بــه دســت انقالبیــون درســال 35 گردید، 
ــاران  ــی از ی ــون مجموعه ی ــان انقالبی ــن فرمانده درضم
پیامبــر و تابعیــن بودنــد. ماننــد: جبلــۀ بن عمرو ســاعدی 
از فقهــای صحابــۀ، جهجــاه بــن ســعید غفــاری صحابــی 
ای کــه در بیعــۀ الرضــوان در حدیبیــه و غــزوۀ مریســیع 
وبنــی المصطلــق حضــور داشــت )االصابــۀ ابــن حجــر، 
وأســد الغابــۀ را نــگاه کنیــد(. همچنــان در عملیــات بــه 
قتــل رســانیدن عثمــان، برخــی از فرزنــدان صحابــه مانند 
محمــد بــن ابوبکــر صدیــق، و محمــد ابــن أبــی حذیفــۀ، 
ــر می نویســد:  ــخ صغی شــرکت داشــتند بخــاری در تاری
ــذار نکــرد بلکــه هــر  ــالن عثمــان را فروگ ــد قات خداون
ــی  ــن اب ــل رســانید، محمــد ب ــه قت ــی ب کــدام را در جای
ــاده  ــش در پوســت خــر نه بکــر گــردن زده شــد و بدن
ــا آتــش ســوزانده شــد. ذهبــی در ســیر اعــالم  شــد و ب
النبــالء ذکــر کــرده می گویــد: مصری هایــی کــه عثمــان 
را محاصــره کردنــد شــش صد نفــر بودنــد کــه در رأس 
آنــان کنانــۀ بــن بشــر، ابــن عدیــس بلــوی، عمــرو بــن 
ــع  ــا توق ــت: مصری ه ــپس گف ــتند، س ــرار داش ــق ق حم
کمــک از مــردم مدینــه نداشــتند جــز از ســه کــس کــه 

بــا آنــان مکاتبــه داشــتند کــه عبــارت بودنــد از: محمــد 
ــر، وعمــار  ــن جعف ــق، ومحمــد ب ــی بکــر الصدی ــن أب ب

بــن یاســر.) ســیر اعــالم النبــالء را نــگاه کنیــد(
انقالبیونــی کــه از کوفــه بــه رهبــری اشــتر نخعــی آمــده 
بودنــد، بیشــتر از دوصــد نفــر بودنــد و بــه تعــداد صــد 
ــه وارد  ــن جبل ــم ب ــی حکی ــه فرمانده ــره ب ــر از بص نف
ــی  ــان در برپای ــی، این ــر ذهب ــه تعبی ــه ب ــه شــدند ک مدین
ــون  ــان پیرام ــد و اوباش ــت بودن ــد و یک دس ــر متح ش
ــان  ــم گم ــر ه ــاب پیامب ــع شــدند و اصح ــان جم آن
نمی کردنــد کــه ایــن فتنه هــا بــه قتــل عثمــان بانجامــد، 
زمانــی کــه عثمــان کشــته شــد، همه گــی نــادم و 
پشــیمان شــدند کــه چــرا از او دفــاع نکردنــد و قســم بــه 
خــدا اگــر اصحــاب پیامبــر بــه پــا می خاســتند و مشــت 
ــر  ــل ب ــان می پاشــیدند، خــوار و ذلی ــه روی آن خاکــی ب

می گشــتند. )همــان(
اگــر بــه لیســت نام هــای فرماندهــان و رهبــران انقالبیون 
ــی  ــد نگاه ــده بودن ــره آم ــر و بص ــه و مص ــه از کوف ک
ــه و  ــزرگان صحاب ــان ب ــه آن ــم ک ــم، در می یابی باندازی
ــرح  ــتر از ش ــات بیش ــرای معلوم ــد، ب ــوده ان ــن ب تابعی
حــال آنــان می تــوان بــه کتــب تراجــم صحابــه مراجعــه 

کــرد.
چهارم: جنگ جمل:

مختصــراً بایــد عــرض کــرد کــه جنــگ جمــل در ســال 
36هجــری در بصــره بــه وقــوع پیوســت، پــس از کشــته 
شــدن عثمــان بــن عفــان مــردم مدینــه کوفــه و حجــاز 
ــاع  ــد و اهــل شــام از بیعــت امتن ــی بیعــت کردن ــه عل ب
ورزیدنــد، از رهبــران مدینــه حضــرات ام المومنیــن 
عایشــه، طلحــه و زبیــر از بیعــت امتنــاع ورزیدنــد، اینــان 
ــت  ــورد مالم ــی را م ــرت عل ــه حض ــد ک ــانی بودن کس
قــرار داده و بــه همدســتی بــا شورشــیان متهــم ســاختند؛ 
ــران شورشــیان همه گــی از طــرف داران علــی  ــرا رهب زی
بــه حســاب می آمدنــد. بــه هــر حــال، جنــگ جمــل بــه 
ــزرگان  ــادی از ب ــه شــمار زی ــی ک ــید در حال ــان رس پای
صحابــه و تابعیــن را بــه کام خــود فــرو بــرده بــود کــه 
ــد.  ــر می کنن ــر ذک ــزار نف ــان را ده ه ــن شــمار آن مورخی
ــم  ــه حج ــرد ک ــاره ک ــد اش ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ب
ــدودۀ  ــر در مح ــه اگ ــل را ک ــگ جم ــاره مندی جن خس
ــنجیم، در  ــه بس ــام صحاب ــمار تم ــب ش ــبت و تناس نس
ــت.  ــوده اس ــینه یی ب ــی  پیش ــام ب ــل ع ــه قت ــم ک می یابی
ابــن صــالح ذکــر کــرده کــه عــدد صحابــه زمانــی کــه 
ــرد  ــزار زن و م ــد ه ــه ص ــرد ب ــات ک ــدا وف ــول خ رس
ــرده  ــت ک ــا از وی روای ــده و ی ــر را دی ــید، پیامب می رس

ــد. بودن
)مقدمة ابن الصالح(

پنجم: رویکرد نتائج جنگ جمل:  
جنــگ جمــل کــه در آن ضمیــر و وجــدان دینــی کشــتن 
ــاح ســاخت و در نتیجــه آن ارواح  ــی را مب ــرادران دین ب
ــل  ــگ جم ــان جن ــس از پای ــت، پ ــن رف ــیاری از بی بس
بــا حجازی هــا، جنــگ صفیــن میــان لشــکر علــی 
ــری  ــال 39 هج ــد در س ــامی ها بودن ــه ش ــه ک و معاوی
می خواســت  معاویــه  از  علــی  گرفــت،  صــورت 
ــاص  ــان قص ــه خواه ــد و معاوی ــت کن ــه او بیع ــه ب ک
کســانی بــود کــه حضــرت عثمــان را بــه قتــل رســانیده 
ــر  ــاف هم دیگ ــه مص ــکر ب ــه دو لش ــی ک ــد، زمان بودن
ــه  ــک ب ــدن نزدی ــته ش ــه کش ــن ب ــات طرفی ــد، تلف رفتن
ــه درام  ــل عــام ب ــن قت ــاد هــزار مســلمان رســید. ای هفت
ــم  ــۀ تحکی ــه عملی ــخ آن را ب ــه در تاری ــی یی ک سیاس
باعــث  یافــت،  پایــان  می گوینــد  لشــکر  دو  میــان 
انشــقاق و دو دســته گی میــان لشــکر علــی شــد طــوری 

کــه گروهــی از طــرف داران او در برابــرش قیــام کردنــد 
کــه منتــج بــه جنــگ مشــهور نهــروان شــد، در آن جنگ، 
ــس  ــیدند، پ ــل رس ــه قت ــن ب ــماری از طرفی ــراد بی ش اف
ــم  ــه گان تصمی ــات یافت ــر از نج ــه نف ــگ س ــن جن از ای
گرفتــن تــا رهبــران جنــگ و جــدال میــان مســلمانان کــه 
ــرور  ــد را ت ــاص بودن ــن ع ــرو ب ــه و عم ــی و معاوی عل
ــا در کشــتن  ــد، ام ــرور کردن ــد، حضــرت علــی را ت کنن
عمــرو و معاویــه موفــق نشــدند، ایــن ســه تــن کــه کمــر 
ــراً  ــد ظاه ــته بودن ــرو را بس ــی و عم ــه، عل ــل معاوی قت
انســان های متدیــن بــه حســاب می آمدنــد و ابــن ملجــم 
ــم صــالح  ــه عالی ــا ن ــود ام ــم ب ــان  کری خــود از حافظ
ــان را از کشــتن آدم هــای  ــرآن آن ــظ ق ــه حف ــوا و ن و تق

ــت!   ــاز نداش ــاز ب ــت نم ــم در وق ــاه آن ه بی گن
ــوز  ــای خانمان س ــتار و جنگ ه ــه کش ــن هم ــس از ای پ
ــه  ــرای معاوی ــر حکومــت ب ــن، ام ــه و تابعی ــان صحاب می
ــو ســفیان تکیــه کــرد؛ امــا حکومــت وی خیلــی  ــن اب ب
ــدش  ــه فرزن ــرگ ب ــک م ــه نزدی ــا اینک ــت ت دوام نیاف
ــی  ــدرت سیاس ــازی ق ــل میراثی س ــت و اص ــد وصی یزی
شــراره های  کاری  چنیــن  کــرد،  پایه گــذاری  را 
خون ریزی هــای جدیــدی را شــعله ور ســاخت کــه 
در نتیجــۀ ایــن کار، حســین قیــام کــرد و باعــث کشــته 
ــوادۀ  ــرادی از خان ــه اف ــلمان از جمل ــزاران مس ــدن ه ش
ــه  ــری ب ــال 61 هج ــتار در س ــن کش ــد، ای ــر گردی پیامب
وقــوع پیوســت کــه قلــم از بازگویــی ایــن جنایــت شــرم 

ــی دارد. م
بــا انجــام پذیــری چنیــن جنگ هــا و کشــتارهای ناحــق 
چگونــه می تــوان و بــا کــدام عقــل و منطــق بــه مقولــۀ 
ــه  ــن تیمی ــرد؟! اب ــاد ک ــه گانه اعتم ــای س ــری قرن ه برت
کشــته شــدن عثمــان و حســین را از بزرگتریــن اســباب 
ــاوی،  ــد. )مجمــوع الفت ــت اســالمی می دان ــا در ام فتنه ه

أحمــد بــن عبــد الحلیــم ابــن تیمیــۀ الحرانــی، 3/411(
ششم: مباح سازی شهر پیامبر:

پــس از ایــن کــه ســر نــواده پیامبــر و فرزنــدان بســیاری 
از صحابــه بــه خاطــر تثبیــت پایه هــای حکومــت یزیــد  
ــرده و  ــد شــورش ک ــر یزی ــه ب ــردم مدین ــده شــد، م بری
از بیعــت او خــود را در ســال 63هجــری رهانیدنــد، در 
اثــر ایــن کار حادثــۀ حــره بــه وقــوع پیوســت، در ایــن 
حادثــه لشــکر یزیــد بــه فرماندهــی مســلم بــن عقبه)کــه 
از جملــه اصحــاب پیامبــر هــم بــود( بــه مــدت ســه روز 
ــان  ــون یک س ــاک و خ ــه خ ــالم را ب ــر اس ــهر پیامب ش
کــرده و خون هــای افــراد بی شــماری از مهاجــران و 
ــه دوهــزار  انصــار را ریخــت، شــمار کشــته شــده گان ب
رســید، بــه روایــت زرقانــی تنهــا از حافظــان  هفت صــد 
ــده  ــلمان دری ــا زن مس ــت صده ــد و عف ــته ش ــر کش نف
ــزار زن  ــکارت ه ــه در آن روز ب ــد ک ــه می ش ــد، گفت ش
مســلمان توســط لشــکر یزیــد دریــده شــد.) ســیر أعــالم 
ــر، 6/234.  ــن کثی ــۀ، اب ــۀ والنهای ــالء، 1/ 336، والبدای النب
ــی  ــل ف ــر، 1/332، الکام ــن المطه ــخ، اب ــدء والتاری و الب

ــر، 2/189(.  ــن األثی التاریخ،اب
ــدان  ــلمان، فرزن ــام مس ــانی به ن ــد... کس ــر کنی ــاال فک ح
مســلمانان را بــه قتــل می رســانند و بــر زنــان و دختــران 
ــه  ــان  را ب ــی ش ــال و دارای ــد، م ــاوز می کنن ــان تج ش
می کننــد،  پامــال  را  مقدســات  و  می برنــد...  تــاراج 
ــدازی  ــلمانان را راه ان ــت مس ــه هولوکاس ــه اینک خالص
می کننــد؛ امــا تأســف در ایــن اســت کــه چنیــن 
ــد بلکــه نســل  ــداده ان جنایت هایــی را نازی هــا انجــام ن
اول مســلمانان زیــر نــام دیــن و اطاعــت از اوامــر امیــر 

ــد! ــام داده ان ــن انج المومنی
ــای  ــت پایه ه ــه و تثبی ــاح ســازی شــهر مدین ــس از مب پ
قــدرت یزیــد، عبــداهلل بــن زبیــر از اطاعــت یزید ســرباز 
ــد،  ــد و خالفــت خــود را در حجــاز اعــالم می کن می زن
اینجاســت کــه یزیــد لشــکر خــود را پــس از ســرکوب 
ــر را از  ــن زبی ــا اب ــتد ت ــه می فرس ــه مک ــه ب ــردم مدین م
ــرده و  ــره ک ــه را محاص ــد مک ــکر یزی ــرد، لش ــن بب بی
بــا منجنیــق آن را می کوبــد و بــه آتــش می کشــد، 
ــر  ــام ب ــه ش ــکرش ب ــرد و لش ــد می می ــا یزی ــا از قض ام

می گردنــد.
ــۀ مســلمانان و  ــه قبل ــن اســت کــه کعب ــر ای واقعیــت ام
ــم  ــه ه ــا کعب ــت، ام ــان اس ــزد آن ــای ن ــن ج مقدس تری
بــه خاطــر رســیدن بــه قــدرت و تثبیــت پایه هــای 
خانــوادۀ بنــی امیــه از ویــران شــدن و ســوزاندن مصــون 
نمی مانــد. پــس از اینکــه کعبــه توســط بــن نمیــر 
ــر  ــار دیگ ــد، ب ــوزانده ش ــده و س ــد کوبی ــده یزی فرمان
عبدالملــک بــن مــروان، توســط فرمانــده خــود حجــاج 
ــا  ــه آتــش کشــید ت ــاره ب آن را در ســال 65هجــری دوب
اینکــه ابــن زبیــر را بــه دار آویخــت و شــمار زیــادی از 
ــه  ــد ب ــی بودن ــام وراثت ــف نظ ــه مخال ــرف داران او ک ط

ــدند. ــپرده ش ــدام س ــای اع جوقه ه

احمد ذكی خاورنیا

بخش پنجم

ــه  ــرد ک ــرض ک ــد ع ــراً بای مختص
ــری  ــال 36هج ــل در س ــگ جم جن
در بصــره بــه وقــوع پیوســت، پــس 
از کشــته شــدن عثمــان بــن عفــان 
ــه  ــاز ب ــه و حج ــه کوف ــردم مدین م
علــی بیعــت کردنــد و اهــل شــام از 
بیعــت امتنــاع ورزیدنــد، از رهبــران 
المومنیــن  ام  حضــرات  مدینــه 
ــت  ــر از بیع ــه و زبی ــه، طلح عایش
ــانی  ــان کس ــد، این ــاع ورزیدن امتن
بودنــد کــه حضــرت علــی را مــورد 
ــه همدســتی  ــرار داده و ب مامــت ق
بــا شورشــیان متهــم ســاختند؛ 
ــران شورشــیان همه گــی  ــرا رهب زی
ــاب  ــه حس ــی ب ــرف داران عل از ط
ــگ  ــال، جن ــر ح ــه ه ــد. ب می آمدن
جمــل بــه پایــان رســید در حالی که 
شــمار زیــادی از بــزرگان صحابــه و 
تابعیــن را بــه کام خــود فــرو بــرده 
بــود کــه مورخیــن شــمار آنــان را ده 
هــزار نفــر ذکــر می کننــد. بــه ایــن 

ــرد ــاره ک ــد اش ــز بای ــه نی نکت

خیـرالقـرون 
در آیینـۀ 
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از گفت وگـوی  نـوار تصویـری  یـک 
انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنر  دو 
اخیـراً در شـبکه های اجتماعـی غوغـا 
کاربـران  میـان  در  و  کـرده  پـا  بـه 
دست به دسـت می شـود. در ایـن نـوار 
عملیاتـی  معـاون  بادغیسـی،  وسـیمه 
کمیسـیون و حفیـظ اهلل هاشـمی، دبیـر 
کمیسـیون انتخابـات بـا هـم در پیونـد 
پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری  بـه 
این کـه  بـدون  دارنـد،  گفت وگـو 
متوجه باشـند میکروفون شـان روشـن 
را  گفت وگوی شـان  کسـی  و  اسـت 

دارد. ضبـط 
در بخشـی از ایـن نـوار کـه مشـخص 
نیسـت از سوی کدام رسـانه همرسانی 
شـده اسـت، بانـو بادغیسـی از آقـای 
هاشـمی در موردِ واکنش محمداشرف 
غنـی بـه برگـزاری انتخابـات پارلمانی 
دیگـر  بخـش  امـا  می کنـد.  پرسـش 
ایـن گفت وگـو کـه واکنـش مـردم و 
کشـور  رسـانه یی  و  سیاسـی  جامعـه 
بانـو بادغیسـی  را برانگیختـه، حـرف 
بـه آقـای هاشـمی اسـت. او می گوید: 
»همیـن کمیسـیون بـود کـه کار را راه 
جمـع  افتادیـم.  خطـر  در  انداخـت. 
کـردن ایـن کار بسـیار مشـکل اسـت. 
قاطـع  و  متحـد  باهـم  همه گـی  بایـد 

باشـیم؛ وگرنـه  مـا ره می خورنـد«.
در سـه روز گذشـته ایـن نـوار هزاران 
بار در شـبکه های اجتماعی همرسـانی 
نامـزدان، تحلیل گـران،  شـد و مـردم، 
مسـووالن دولتی و شـخص کمیشنران 
در ایـن زمینـه واکنـش نشـان دادنـد. 
عده یـی بـه ایـن بـاور اند که نشـر این 
نـوار در تضـاد بـا قانـون اسـت و نیـز 
مغایـر اخـالق اجتماعـی و عـدۀ دیگر 
هـم آن را یـک امـر معمـول و مهارت 

می داننـد. رسـانه یی 
بادغیسـی  وسـیمه  میـان،  ایـن  در 
می گویـد کـه در آن نوار هیـچ »حرف 
غیرقانونـی و غیراخالقـی« بیان و هیچ 
موضوع »پنهانی« آشـکار نشـده اسـت. 
او در صفحۀ رسـمی فیسبوکش نوشته 
فضـای  و  انتخابـات  تـب  کـه  اسـت 
سیاسـی به ویـژه فضای مجازی سـبب 
شـد تـا ایـن نـوار »بـه دلیـل برخـورد 

شـود. همه گانـی  غیرحرفه یـی« 
معـاون عملیاتـی کمیسـیون انتخابـات 
و  اطالع رسـانی  »حرفـۀ  می افزایـد: 
تـا  می کنـد  ایجـاب  مرتبـط،  قوانیـن 
بـا قضایـا برخـورد حرفه  یـی صـورت 
گرفتـه و اذن و آگاهـی طرف در ضبط 

و نشـر درنظـر گرفته شـود؛ نـه این که 
گفت وگـوی دو همـکار بی توجـه بـه 
اصـل محتـوای آن و اصالـت و اخالق 

کار اطالع رسـانی منتشـر شـود«.
بانـو بادغیسـی در ادامـه می پذیـرد که 
انتخابـات کابـل بـا چالش های بیشـتر 
از تمـام والیـات دیگـر بـه همراه شـد 
و آنـان را بـه عنوان اعضای کمیسـیون 
انتخابـات، بـا چالـش جـدی مواجـه 
سـاخت. او می افزایـد: »ایـن بخـش از 
انتخابـات کابل باعث شـد که عملکرد 
مثبـت کمیسـیون در قسـمت برگزاری 
شـیوه های  بسـتن  بـه  کار  انتخابـات، 
مختلـف بازدارنـدۀ تقلـب، رأی دادن 
مـردم براسـاس یـک فهرسـِت از پیش 
کارمنـدان  از  اسـتفاده  شـده،  تعییـن 
دولـت و معلمـان بـرای روز انتخابات 
هزینه هـای  کاهـش  جهـت  در 
مـردم  میلیونـی  حضـور  و  انتخابـات 
زیـر  کابـل  پُر آتـش  خیابان هـای  در 

پرسـش جـدی رود«.
ایـن کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات در 
حالـی کـه از کسـی نـام نمی بـرد، امـا 
می گویـد کـه اشـاره اش در آن نـوار به 
این اسـت کـه اگـر اعضای کمیسـیون 
برابـر  در  نباشـند،  متحـد  قاطـع  و 
»کسـانی که در انتخابات مشـکل خلق 

می خورنـد. کردنـد«، شکسـت 
بادغیسـی می گویـد: »صحبـت مـن در 
بـارۀ وضعیـت عـادی بـود کـه مثـل 
هـر شـهروند، شـما هـم از آن آگاهید، 
امـا متاسـفانه برخـی تعبیـر و تفسـیر 
ربطـی  کـه  می کننـد  آن  از  متفـاوت 
بـه صحبـت مـن نـدارد. نگرانـی مـن 
از پخـش ایـن ویدیـو ایـن اسـت کـه 
صـرف اذهـان عامـه را در مـورد روند 
انتخابـات مشـوش  می سـازد«. ملـی 

فاضـل  سـیدآقا  هـم،  سـویی  از 
وزارت  نشـراتی  معیـن  سـانچارکی، 
بـه  واکنـش  در  فرهنـگ  اطالعـات 
رسـمی  صفحـۀ  در  نـوار  ایـن  نشـر 
فیسـبوکش می گویـد نوشـته کـه ایـن 
رسـانه ها،  »قانـون  بـا  تضـاد  در  کار 
ُکدهـای اخالقـی ژورنالیـزم و یک کار 
نادرسـت و دزدانـه« اسـت و می تواند 

گیـرد. قـرار  پیگـرد  تحـت 
فعـاالن  از  بسـیاری  میـان،  ایـن  در 
رسـانه یی و فعـاالن جامعـۀ مدنـی در 
سـانچارکی  آقـای  نوشـتۀ  ایـن  پـای 
دیـدگاه گذاشـته و گفتـه انـد که نشـر 
ایـن نـورا نوعـی »مهـارت رسـانه یی« 
اسـت و در تمـام دنیـا معمـول اسـت.

ذکـی دریابی، از روزنامه نگاران کشـور 
نگاشـته اسـت که نشـر این نوار از آن 
جهت غیرقانونی و غیراخالقی نیسـت 
در فضـای  کـه کمیشـنران کمیسـیون 
خصوصـی و خودمانـی نـه، بلکـه در 
یـک نشسـت خبـری حرف های شـان 

را مطـرح کـرده اند.
آقـای دریابـی مـی افزاید: »کمیشـنران 
و  شـخصی  موضـوع  مـورد  در  مـا 
احوال شـخصیه صحبـت نمی کنند. در 
مـورد یـک موضـوع عمومـی و مرتبط 
بـه منافـع ملـی و افغانسـتان صحبـت 
می کنـد کـه اگـر از قضا مایک روشـن 
ایـن  گفتـن  شـهامت  هرگـز  نبـود، 

نداشـتند«. را  حقایـق 
کاربـران  از  یکـی  احمـدزاده  کاوه 
فیسـبوک نیـز دیـدگاه گذاشـته و گفته 
چنیـن  دنیـا  سراسـر  در  کـه  اسـت 
نوارهایی به نشـر سـپرده شـده و هیچ 
اسـت،  نداشـته  هـم  قانونـی  اشـکال 
زیـرا بـه بـاور آقـای احمـدزاده: »ایـن 
اسـت  رسـانه یی  مهـارت  یـک  کار 
کـه چنیـن سـخنانی را شـکار کننـد، 
سـخنانی کـه گوینـده اش بـدان بـاور 
دارد و عمـل می کنـد، امـا نمی خواهـد 

بگویـد«. مـردم  بـرای 
آقـای کاوه از معیـن نشـراتی وزارت 
تـا  می خواهـد  فرهنـگ  و  اطالعـات 
و  نکنـد  محـدود  را  رسـانه ها  آزادی 
بگـذارد از هزاران نمونۀ »فسـاد، تنبلی 
و بی کارگـی« مسـووالن، گاهـی یـک 

نمونـه به نشـر برسـد.
از  یکـی  عبـداهلل  محمـد  موالنـا 
نیـز  افغانسـتان  رسـانه یی  فعـاالن 
کـه  اسـت  گفتـه  و  گذاشـته  دیـدگاه 
انـدک  »بخـش  کمیشـنران  گفته هـای 
از واقعیت هـای انتخابـات« اسـت کـه 

اسـت. شـده  گفتـه 
بـه  پیونـد  در  قضاوت هـا  از  گذشـته 
ایـن نـوار تصویـری، امـا چیـزی کـه 
از  مـردم  نارضایتـی  اسـت،  مشـهود 
برگـزاری انتخاباِت پارلمان در کشـور 
اسـت. بـه نظر می رسـد مـردم از روند 
برگـزاری انتخابـات و شـفافیت در آن 
نـاراض انـد و ایـن نارضایتـی را بـه 
هرگونه یـی کـه بتوانند بـروز می دهند.
شـهروندان فراوانـی بـا پیـش کشـیدن 
کـه  گفته انـد  تصویـری  نـوار  ایـن 
مسـووالن کمیسـیون انتخابـات با رأی 
آنـان بازی کرده و پروسـۀ انتخابات را 

باردیگـر صدمـه زده انـد.

ــي، د  ــورا واي ــايل ش ــولې ع ــتان د س د افغانس
افغانســتان د ســولې پــه تــړاو د مســکو ناســتې 
جوړېــدو تــه موافقــه شــوې او د ســولې عــايل 

شــورا یــې پایلــو تــه خوشــبینه ده.
ــه  ــت پ ــولې د ټینګښ ــې د س ــتان ک ــه افغانس پ
هــدف د هڅــو پــه دوام، د افغانســتان د ســولې 
ــه  ــکو پ ــې د مس ــيې چ ــه ښ ــورا هیل ــايل ش ع
ــه  ــه ل ــډون ب ــاوي ګ ــان پ ــې د افغ ــته ک ناس

ــو ډک وي. ــته راوړن الس
دیــن  عزیزاللــه  مرســتیال  شــورا  یــادې  د 
محمــد ازادي راډيــو تــه وویــل، دغــه ناســته د 
ســولې لــه ټيګنښــت رسه مرســته کــوي او متــه 
ده چــې دغــه ناســته د راتلوونکــي اوونــۍ تــر 

ــوړه يش. ــه ج پای
ــکو  ــړه: »مس ــه ک ــد زیات ــن محم ــاغيل دی ښ
پکــي  اتفــاق  لــورو  ټولــو  د  کــې  ناســته 
اخېســتل کیــږي د راتلوونکــي اونــۍ تــر پایــه 
ــوری رسه هــم  ــه جــوړه يش، د افغانســتان ل ب
ــدې  ــيل، پ ــي اخ ــه پک ــوی او برخ ــم ش تفاه
ــږ د  ــوري دي او مون ــې ل ــې بیابیل ــته ک ناس
ــه  ــې ښ ــو چ ــد ی ــه من ــه هیل ــو ت ــتې پایل ناس

ــو.« ــرې واخل ــه ت ــه ب نتېج
ــه  ــولې پ ــتان د س ــل، د افغانس ــوړي ووی نوم
تــړاو د مســکو پــه ناســته افغــان پــاوی 
ګــډون کــوي چــې د ســولې عــايل شــورا یــو 

ــري. ــور ل ــې حض ــه ک ــم پ ــړی ه غ
ــه  ــاکل شــوې چــې د افغانســتان د ســولې پ ټ
تــړاو پــه مســکو کــې دغــه ناســته د راتلوونکي 

اوونــۍ تــر پایــه جــوړه يش.
کــه څــه هم ټــاکل شــوې وه چــې د افغانســتان 
ــرې  ــته د تې ــکو ناس ــه د مس ــه اړه دغ ــولې پ س
میــادي میاشــتې پــه لومړیــو کــې جــوړه 
شــوې وای، خــو د افغــان حکومــت د نــه 

ــده. ــته وځنډې ــه ناس ــه دغ ــه کبل ــډون ل ګ
رويس چارواکــو هــم ویــيل، د روانــې میادي 
میاشــتې تــر وروســتیو پــورې بــه د افغانســتان 
ــررسه  ــته ت ــکو ناس ــړاو د مس ــه ت ــولې پ د س
يش او پــه دغــه ناســت کــې د افغانســتان تــر 
څنــګ امریــکا، طالبــان او د ســیمې هېوادونــو 
تــه هــم پــه  کــې د ګــډون بلنــه ورکــړل شــوې.

ــې  ــته ک ــه ناس ــه دغ ــو پ ــم طالبان ــه ه ــه څ ک

ــيل،  ــه دي وی ــه ن ــمي څ ــه اړه رس ــډون پ د ګ
خــو رويس چارواکــو تــر دې وړانــدې ویــيل، 
ــې د  ــکو ک ــه مس ــې پ ــو دي چ ــان چمت طالب
اړونــد جوړېدونکــي  د ســولې  افغانســتان 

ــړي. ــډون وک ــې ګ ــس ک کنفران
ازادي راډیــو هڅــه وکــړه چــې پــه دې اړه 
ــم  ــر ه ــارو وزارت نظ ــو چ ــتان د بهرنی افغانس

واخــيل، خــو بریالــۍ نه شــوه.
ــون د  ــل پوهنت ــې د کاب ــال ک ــدې ح ــه هم پ
حقوقــو او ســیايس علومــو د پوهنځــي اســتاد 
پوهانــد ودیــر ســاپي د جمعــې پــه ورځ ازادي 
ــه  ــد ل ــان حکومــت بای ــل، افغ ــه ووی ــو ت راډي
ــتلو  ــه د ســولې د راوس ــه شــوي فرصت رامنځت

ــه کــړي. ــه پورت ــاره ښــه ګټ لپ
ــد  ــتان بای ــا، افغانس ــه وین ــوړي پ ــو د نوم خ
ــکېل  ــو ښ ــړي، څ ــوره ک ــې غ ــې پالیس داس
هېوادونــه دې تــه اړ يش چــې د ســولې لپــاره 

ــړي. ــکاري وک ــه هم صادقان
ــه  ــتان ت ــړه: »افغانس ــه ک ــاپي زیات ــاغيل س ښ
غــوره  ډيپلومــايس  داســې  چــې  ده  اړتیــا 
کــړي چــې پاکســتان، ایــران، چیــن او روســیه 
او حتــی هنــد هــم دې تــه اړ يش چــې د 
ــکاري  ــه هم ــاره صادقان ــولې لپ ــتان س افغانس
وکــړي، خــو زمــا پــه نظــر اوســنی حکومــت 

دا تــوان نه لــري.«
ــارې رسه  ــه اش ــه پ ــو ت ــو حاالت ــوړي روان نوم
دې  روســیه  او  امریــکا  اوس  چــې  وویــل 
نتیجــې تــه رســېديل چــې د افغانســتان ســوله 

ــه ده. ــه ګټ ــې پ ی
دا پــه داســې حــال کــې ده چــې امریــکا هــم 
ــه  ــت ل ــولې د ټینګښ ــې د س ــتان ک ــه افغانس پ
ــارو  ــو چ ــکا د بهرنی ــه د امری ــیمې ت ــاره س   پ
وزارت د ځانګــړي اســتازي زملــي خلیــل 
ــه زور  ــو ت ــولې هڅ ــتولو رسه د س ــه اس  زاد پ

ــړی. ورک
ــام رسه  ــه پ ــه پ ښــاغيل ســاپي دې موضــوع ت
وايــي چــې د افغانســتان د ســولې پــه اړه هڅې 
ــل هــر وخــت زیاتــې شــوي او دا د دې  ــر ب ت
ــره  ــر باالخ ــولې بهی ــې د س ــوي چ ــودنه ک ښ

ــه رســېږي. ــا ت بری

واقعیت های انتخابات از  زبان کمیشنران
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